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 وشركة الكهرباء المصدر بين تاريخ اإلقفاليؤرخ في أو قريباً من ") إعالن الوكالة(" إلعالن وكالة الصكوكتخضع 
  ").حملة الصكوك وكيل ("ساب لألوراق المالية، وشركة ")أمين موجودات الصكوك("للصكوك 

تاريخ  في أو قريباً من تؤرخ") موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكية("كوك موجودات الص ووفقاً التفاقية تحويل ملكية
كما هي ( النسبة المنطبقة بتحويل المصدر، سيقوم حملة الصكوك وكيل وأمين موجودات الصكوك والمصدر بين اإلقفال

 لمدة عشرين الصكوكأمين موجودات  إلى موجودات الصكوكالحقوق والمستحقات الناتجة عن من ) "الشروط"معرفة في 
ووفقاً ).  هذهنشرة اإلصدارفي " موجودات الصكوك"للحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة قسم (سنة ) ٢٠(

 وفقاً للنسبة التي حملة الصكوك لصالح بموجودات الصكوك أمين موجودات الصكوك يحتفظ ،الشروط وإلعالن الوكالة
   .مية للصكوك القيمة االسيمتلكها كل منهم وحسب

 والذي يتوقع أن موجودات الصكوك المتحصل بموجب صافي الدخل من ةلغ اإلضافياالمب ومبالغ التوزيع الدورييتم سداد 
 الشركةوتحتفظ .  تاريخ توزيع دوري في كلحملة الصكوكل التي تستحق الدفع مبالغ التوزيع الدورييكون كافياً لتغطية 

 نيابة مبالغ التوزيع الدوري الذي يزيد عن  بصافي الدخل")موجودات الصكوكمدير ("بصفتها مدير موجودات الصكوك 
 موجودات الصكوك مدير إذا قامو.  للشروطوالتي تكون واجبة الدفع وفقاً") االحتياطي(" كاحتياطي حملة الصكوكعن 

 لحساب خسارة تنشأ عن ذلكو  أاالحتياطي ستخداما علىيكون أي عائد س  الخاص لحسابهاالحتياطياستخدام واستثمار ب
 في مدير موجودات الصكوك تسجيلها كمطلوبات على لمدير موجودات الصكوك ويجوز  وحدهموجودات الصكوكمدير 
 في حملة الصكوكل بمبالغ التوزيع الدوري للوفاء موجودات الصكوك وفي حالة عدم وجود أموال كافية ناتجة عن .ميزانيته

اتفاقية ، في أداء التزاماته بموجب موجودات الصكوك  مديرن النقص نتيجة لتقصير أو إهمال وكاتواريخ التوزيع الدوري
 ألي من المصدرأو كان النقص نتيجة إلخالل ) "الشروط"كما هي معرفة في  (إعالن الوكالةأو / وإدارة موجودات الصكوك
، يجوز )"حاالت اإلخفاق" (٢-١١ة في الشرط ، وفي حاالت معينة أخرى مبينوثائق الصكوك لتعهداته أو تأكيداته وفقاً

 المصدر إلى الصكوك هذه عن طريق بيع الصكوكوتتم عملية شراء . الصكوك شراء المصدر أن يطلبوا من حملة الصكوكل
  .عهد الشراءلتوفقاً 

المحصل ) "شروطال"كما هو معرف في  (الدخل الفعلي فإنه في حال كان ، أو فترة أخرىفترة توزيع دوريبالنسبة إلى أي 
قرار مجلس الوزراء  بنتيجة  لخفض أو تعديل التعرفة المذكورة) "الشروط"كما هو معرف في  (الدخل المحددأقل من مبلغ 

كما هو ( ١٧٠القرار رقم وكما هو معدل بموجب ) م١٩٩٨ نوفمبر ٣٠الموافق (هـ ١١/٨/١٤١٩تاريخ ب ١٦٩رقم 
، أو بسبب التعديل أو اإلضافة أو اإللغاء بأي شكل ) تاريخ اإلقفاللنافذ فيا") (١٦٩القرار رقم (" )"الشروط"معرف في 
  .الدخل المحدد والدخل الفعلي مبلغاً مساوياً للفرق بين لالحتياطي أن يضيف لمصِدرل  فإن ١٦٩للقرار رقم 

القيمة يتحدد إجمالي و. )"القيمة االسمية"(  ريال سعودي١٠,٠٠٠ في نموذج مسجل بقيمة اسمية قدرها الصكوكستصدر 
  اإلصداريمدير والمصدر باالتفاق ما بين الهامش التي ستصدر ونسبة للصكوك وصافي المتحصالت المتوقعة االسمية

  مايو١٠ويتم اإلعالن عنها في تاريخ يتوقع أن يكون حول ) "الشروط"  فيونمحددهم كما ( مديري استقبال العروضو
  ). هذهنشرة اإلصدارفي "  والبيعاالكتتاب"فضالً راجع قسم ( م٢٠١٠

  . هذهنشرة اإلصدارفي " عوامل المخاطرة" على مخاطر موضحة في قسم الصكوكينطوي االستثمار في 

" المسجل(" كمسجل للصكوك تداولوسوف يتم تعيين . الهيئة لدى القائمة الرسميةفي الصكوك وقد تم تقديم طلب لتسجيل 
، كما هو موضح في لتداولفي نظام المقاصة والتسوية التابع الصكوك تم قبول وسي). وهو وصف يشمل أي مسجل يخلفه

نشرة  من "االكتتاب والبيع والمقاصة والتسوية"و " لسجل، الملكية وعمليات التحويلا" و شروط وأحكام الصكوك"قسمي
  .ه على التواليذ هاإلصدار

الصك (" مسجلة دون كوبونات مرفقة صك رئيسي في جميع األوقات على شكل حصص ممثلة فيمسجلة  الصكوكوستكون 
 فقط كقيود دفترية غير ورقية ولن يتم بالصكوكويجوز االحتفاظ . حملة الصكوك وكيل، وسيتم إيداعها لدى ")الرئيسي

  .صكوك فيما يتعلق بما يملكونه من حملة الصكوك إلى  definitive certificatesإصدار شهادات ورقية نهائية
  

عمل من ذلك التاريخ كما م ايأ ١٠وتنتهي بعد  )م٢٤/٤/٢٠١٠الموافق(هـ ١٠/٥/١٤٣١ لعرض للمستثمرين فيتبدأ فترة ا
 في تاريخ الصكوكوستصدر ")) فترة العرض للمستثمرين ("هذ هنشرة اإلصدارمن " االكتتاب والبيع("هو موضح في قسم 

  .ة العرض للمستثمرين فترعمل من تاريخ انتهاء يوم ١٢ال يزيد عن ") تاريخ اإلقفال("
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  إشعار هام
  

وعند تقديم طلب االكتتاب في .  المطروحة لالكتتابالصكوك وبالمصدر تفاصيل عن المعلومات المتعلقة  نشرة اإلصدارتقدم
 والتي يمكن نشرة اإلصدار، سيتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها الصكوك

 ،) هذه نشرة اإلصدارحسب تعريفهم في( مديري استقبال العروضو  اإلصداريمدير والمصدرالحصول على نسخ منها من 
 ، sa.com.se.www ،com.hsbcsaudi.www(  اإللكترونية همقعاأو عن طريق زيارة مو

com.sambacapital.www  والهيئةsa.org.cma.www .(  
 

مديرين كوشركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كال من  المصدرعين 
موضوع بالصكوك فيما يتعلق ") مديري استقبال العروض"و " مديري اإلصدار ("كمديرين الستقبال العروضور إلصدال

  .نشرة اإلصدار
  

 الهيئةتم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس  على معلومات  هذهنشرة اإلصدارتحتوي 
ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسمائهم في "). قواعد التسجيل واإلدراج("تها م، بتعديال٢٠٠٤ أكتوبر ٤بتاريخ 

 بالمصدر هذه مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات المتعلقة نشرة اإلصدارمن " اإلدارة والموظفون"قسم 
 بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد  هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم،نشرة اإلصدارالواردة في الصكوك و

 هذه إلى جعل أية إفادة واردة هنا نشرة اإلصدارالمعقول، أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في 
أو  هذه، وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها نشرة اإلصدار أي مسؤولية عن محتويات تداول والهيئةوال تتحمل . مضللة

 هذه أو عن نشرة اإلصداراكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في 
 .االعتماد على أي جزء منها

 
 هذه في تاريخ نشرة اإلصدار قامت بالتحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها الشركةوفي حين أن 

 كبيراً من المعلومات الواردة عن السوق والقطاع مأخوذة من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى إصدارها، وأن جزءاً
 أي المصدرأو لدى مستشاريهما أو لدى أي من مستشاري  مديري استقبال العروضو مديري اإلصدار أو المصدرأي من 

قة بشكل جوهري، إال أنه لم يتم التحقق بصورة سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع تعتبر غير دقي
وعليه فإنه ال يوجد أي بيان أو ضمان بصحة .  هذه عن السوق والقطاعنشرة اإلصدارمستقلة من المعلومات المدرجة في 
  .أو اكتمال أٍي من هذه المعلومات

  
وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق  هذه في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، نشرة اإلصدارإن المعلومات التي تضمنتها 

 التي يمكن أن تتأثر بشكٍل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم الصكوك وقيمة للمصدربالوضع المالي 
. المصدروتكاليف التمويل والضرائب وحساب الزكاة أو أية عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة 

 بأنه وعد أو إقرار بتحقق اإليرادات أو بالصكوك أو أي تعامل شفهي أو خطي متعلق اإلصدار نشرةقديم وال ينبغي اعتبار ت
  .النتائج أو األحداث المستقبلية

  
أو أي من  مديري استقبال العروضو مديري اإلصدار أو المصدرهذه بمثابة توصية من نشرة اإلصدار ال يجوز اعتبار 

 ذات طبيعة عامة تم إعدادها بدون اعتبار نشرة اإلصداربر المعلومات الموجودة في وتعت. الصكوكمستشاريهم لشراء 
، قبل لنشرة اإلصدارويتحمل كل مستلم . ألهداف االستثمار الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة

الكتتاب لتقييم مدى مالئمة المعلومات اتخاذ قرار باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص ا
  . بالنسبة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة بهنشرة اإلصدارالمدرجة في 

  
باإلضافة م ٢٠١٠  إبريل١٤يعتبر شامالً لهذه الوثيقة المؤرخة في " نشرة اإلصدار" هذه إلى نشرة اإلصدارإن اإلشارة في 

 هذه على نبذة عن الفقرات الرئيسية للمسودات المعدة في نشرة اإلصدارتحتوي . قة بهاإلى أي إضافات، وتعديالت متعل
موجودات  اتفاقية إدارة وإعالن الوكالة وموجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكية ولتعهد الشراء هذه نشرة اإلصدارتاريخ 
  ). "الشروط"رفة في كما هي مع (اتفاقية إدارة الدفعاتو) "الشروط"كما هي معرفة في  (الصكوك

  
وبيعها وتسليمها يقتصر فقط على األشخاص الطبيعيين الذين يحملون الجنسية العربية السعودية أو الصكوك إن عرض 

ويكون لديهم سجل ") المملكة("األشخاص االعتباريين اآلخرين الذين يكون لهم وجود دائم في المملكة العربية السعودية 



 ٤

من وزارة التجارة والصناعة، وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون للشخص حساب مصرفي في تجاري ساري المفعول صادر 
وبيعها وتسليمها في بلدان أخرى غير الصكوك هذه وطرح نشرة اإلصدار المملكة العربية السعودية وقد يكون توزيع 

يطلبان من  مديرا استقبال العروضو ارمديرا اإلصد والمصدرو لذا فإن . المملكة العربية السعودية محظوراً بموجب النظام
ولالطالع على وصف لبعض القيود التي .  هذه اإللمام بأي قيود نظامية ومراعاتهانشرة اإلصدار يحوز على شخصكل 

، يرجى مراجعة بالصكوك هذه ومواد اإلصدار األخرى المتعلقة نشرة اإلصداروتوزيع الصكوك تحكم عرض وبيع وتسليم 
  . هذهنشرة اإلصدارفي " البيعاالكتتاب و"قسم 
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  المعلومات المالية
 ديسمبر ٣١وم ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١و م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١لقد تم إعداد البيانات المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 

هيئة السعودية  وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن النشرة اإلصدارواإليضاحات المرفقة بها والتي تم إدراجها في م ٢٠٠٩
  .بالريال السعودي بإصدار بياناته المالية المصدرويقوم . للمحاسبين القانونيين

  
يعني عملة المملكة العربية " ريال سعودي"أو " ريال" هذه لكلمة نشرة اإلصدارما لم يحدد خالف ذلك، فإن أي ذكر في 

  . للريال يعني الوحدة المكونة هللةالسعودية وأي ذكر لكلمة 
  
 هذه للتقريب والتعديل، وبالتالي، فإن األرقام المبينة لنفس الفئة المقدمة نشرة اإلصدارقد خضعت بعض األرقام الواردة في ل

في جداول مختلفة تختلف قليالً، كما أن أرقام الجمع الواردة في بعض الجداول قد ال تكون حاصل الجمع الحسابي لألرقام 
  .التي تسبقها

   المستقبليةالتوقعات واإلفادات
وقد تختلف ظروف التشغيل .  هذه على أساس افتراضات محددة ومعلنةنشرة اإلصدارلقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها 

المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه 
  .التوقعات

  
ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام ". إفادات مستقبلية "نشرة اإلصدارلواردة في تمثل بعض التوقعات ا
أو " قد"أو " متوقع"أو " ينبغي" أو " سوف"أو " من الممكن"أو " تتوقع"أو " تعتقد"أو " تقدر"أو " تعتزم"بعض الكلمات مثل 

وتعكس هذه اإلفادات . المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنىأو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من " يعتقد"
وهناك العديد من العوامل .  الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضماناً لألداء المستقبليالمصدروجهة نظر 

لى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً  وتؤدي إلشركةالتي قد تؤثر في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها ا
وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا . صراحة أو ضمنياً في اإلفادات المذكورة

).  هذه نشرة اإلصدارفي" عوامل المخاطرة"راجع قسم ( هذه نشرة اإلصداراألثر بصورة أكثر تفصيالً في قسم آخر من 
و تحقق أي واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات وفيما ل

  . هذهنشرة اإلصدارالتي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في 
  

 يعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو  الالمصدرفإن التسجيل واإلدراج  قواعدومع مراعاة متطلبات 
 هذه، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية نشرة اإلصدارالسوق أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها 

داث والظروف ونتيجة لما تقدم وللمخاطر األخرى، واألمور غير المتيقنة واالفتراضات فإن توقعات األح. أو خالف ذلك
وعليه فإنه .  أو قد ال تحدث إطالقاًالمصدر هذه قد ال تحدث على النحو الذي يتوقعه نشرة اإلصدارالمستقبلية المبينة في 

يجب على المشترين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على اإلفادات 
  .المستقبلية بشكل أساسي

  شرة اإلصدار التكميليةن
، في أي وقت بعد تاريخ المصدر، وذلك إذا علم الهيئة هذه وفقاً لمتطلبات لنشرة اإلصدار بإعداد ملحق المصدرسيقوم 

  :، بأنللهيئة وتسجيلها في القائمة الرسمية الصكوك هذه ولكن قبل قبول نشرة اإلصدار

 هذه أو في أية وثيقة مطلوبة بموجب نشرة اإلصدار في هناك تغير مهم قد حدث في المسائل الجوهرية الواردة  ) أ(
 .الهيئة الصادرة عن قواعد التسجيل واإلدراج

 . هذهنشرة اإلصدارهناك مسائل مهمة أخرى أصبحت معروفة مما كان يلزم تضمينها في   ) ب(
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  ملخص اإلصدار

  . هذهنشرة اإلصداركن أخرى من  يلخص معلومات معينة تظهر في أمالإلصدار ملخصفيما يلي 

إن المفردات والمصطلحات التالية .  هذه نشرة اإلصدار مقيد في مجمله بالمعلومات األكثر تفصيالً الواردة فيالملخصإن هذا 

 ارنشرة اإلصدمن " شروط وأحكام الصكوك" وغير المعرفة فيه ستكون لها المعاني المحددة لها في قسم الملخصالمستخدمة في هذا 

  .هذه

  المصدر ومدير موجودات الصكوك ").الشركة("الشركة السعودية للكهرباء 

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة وشركة سامبا لألصول 

 . وإدارة االستثمار

  ومديري استقبال العروض مديري اإلصدار 

  وكيل حملة الصكوك شركة ساب لألوراق المالية

  ير الدفعاتمد مجموعة سامبا المالية

 للمصدرشركة الكهرباء للصكوك، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل 

 صادر ١٠١٠٢٣٣٧٧٥وذات مسئولية محدودة بسجل تجاري رقم 

 برأس مال قدره )م٢٠٠٧يونيو ٢الموافق (هـ ١٦/٠٥/١٤٢٨بتاريخ 

 . ريال٥٠٠,٠٠٠

  أمين موجودات الصكوك

  المسجل ").تداول("السوق المالية السعودية 

  القائمة الرسمية .ضمن القائمة الرسميةالصكوك إلدراج للهيئة قد تم تقديم طلب 

  الصكوك   .م٢٠٣٠ مايو ١٠ التي تستحق فيالصكوك 

  سعر اإلصدار ).الشروطكما هي معرفة في ) (٪١٠٠(كاملة القيمة االسمية للصكوك 

فقط على شكل إلكتروني مسجل وتتمثل في جميع الصكوك تصدر 

 ٢كما هو موضح في الشرط  (الصك الرئيسي بحق في األوقات

وكيل بدون كوبونات مرفقة، والتي سيتم إيداعها لدى )) الصيغة والفئة(

 .خالف ذلكالمسجل ، ما لم يشترط حملة الصكوك

  صيغة الصكوك

  العملة .بالريال السعوديالصكوك تصدر 

 وهي موجودات الصكوكحصصاً مشاعة في ملكية منفعة الصكوك تمثل 
متكافئة القيمة دون أي أفضلية أو أولوية فيما بينها وتصدر دون رهن 

 .وليست بدرجة ثانية في األولوية في الديون

  الوضع النظامي للصكوك

 بيعها لحملة الصكوكولكن يحق . م٢٠٣٠  مايو١٠ فيالصكوك تنتهي 

السنة السابعة والسنة   من في نهاية كلبسعر الشراء المصدرإلى 

 ١-١١ الشرط في الحاالت المذكورة في ة والسنة الخامسة عشرةالعاشر

 ").الشراءتاريخ ("

  مدة الصكوك

بسعر الشراء  الصكوك بشراء المصدر إلزام لحملة الصكوكيجوز 

") تعريفات ("١كما هو معرف في الشرط  (تاريخ االنتهاءالمنطبق قبل 

  الشراء اإللزامي للصكوك من قبل الشركة



 ١٠

موضح في كما هو ( فقط شراءتاريخ في كل )  هذهنشرة اإلصدارمن 

 هذه أو بخالف ذلك نشرة اإلصدارمن ") الشراءتاريخ  ("١-١١ الشرط

") حاالت اإلخفاق ("٢-١١ الشرطفي الحاالت المحددة الموضحة في 

 . هذهنشرة اإلصدارمن 

. المصدر من قبل للصكوكمبلغ مستحق الدفع عند الشراء اإللزامي 

 القيمة كنسبة مئوية من (الصكوك المنطبق على  الشراءسعروسيكون 

، و شراءتاريخ ٪ في ثاني ٦٠، و شراءتاريخ ٪ في أول ٩٠) االسمية

). تعريفات (١ الشرطكما هو موضح في . شراءتاريخ ٪ في ثالث ٣٠

 بعد الصكوك في تاريخ انتهاء حملة الصكوك إلى سعر الشراءوال يدفع 

 . سنة٢٠انتهاء 

  سعر الشراء

 يحتسب كنسبة مئوية سنوياً الهامش زائداً معدل العمولة األساسي

يدفع في نهاية كل ربع سنة من ") االكتتاب والبيع"يرجى مراجعة قسم (

 .موجودات الصكوك المتحصل من صافي الدخل

  مبلغ التوزيع الدوري

تكاليف مدير  ناقصاً موجودات الصكوكهو إجمالي الدخل الناتج من 

 كما أتعاب الوكالة واألتعاب اإلدارية وكوك المسموح بهاموجودات الص

نشرة من ") موجودات الصكوك ("٥ الشرطهي موضحة بالتفصيل في 

 . هذهاإلصدار

  صافي الدخل

القيمة االسمية ٪ من إجمالي ١٠بما اليتجاوز (مبلغ مستحق الدفع 

ا  طبقاً لمتاريخ االنتهاء وشراءتاريخ  في كل االحتياطيمن ) للصكوك

استخدام المتحصالت ) ("ج (٥ الشرطهو وارد بالتفصيل في 

 . هذه نشرة اإلصدارمن") االحتياطي

  المبلغ اإلضافي

  فئة اإلصدار . ريال١٠,٠٠٠ بفئة الصكوكتصدر 

 على أصوله وفقاً رهونات بعدم إعطاء المصدر يتعهد الصكوكبموجب 

 المصدرافق والذي سيو") لتعهد السلبيا ("٦ الشرطلما هو موضح في 

 بموجبه على عدم إنشاء أو السماح بإنشاء أو وجود أي التابعين لهو

على أعماله أو موجوداته ) مسموح بها معينة رهوناتسوى  (رهونات

في حدود المعنى (أو إيراداته لتأمين مديونية على شكل أوراق مالية 

 .أو ضمان لتلك المديونية) المنصوص عليه في نظام السوق المالية

  لتعهد السلبيا

 الشرط بميزة التقصير المتقاطع كما هو موضح في الصكوكتصدر 

 ").حاالت اإلخفاق ("٢-١١
  التقصير المتقاطع

 خالية من أية استقطاعات بالصكوكيتم دفع جميع الدفعات المتعلقة 

ضريبية لحكومة المملكة العربية السعودية ما لم تكن تلك الضرائب 

 تلك المبالغ المصدرفي تلك الحالة، سيدفع و. متطلبة بموجب النظام

 المبالغ التي كانوا حملة الصكوكاإلضافية التي ينتج عنها تسليم 

سيتسلمونها لو لم يلزم إجراء تلك االستقطاعات أو الخصومات، وذلك 

  الضرائب
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 صافي الدخل من حملة الصكوكفي حدود توفر تلك المبالغ للتوزيع على 

 .واالحتياطي

كما  (األشخاص المؤهلين مقتصر على الصكوكيع وتسليم إن عرض وب

وباإلضافة إلى ذلك، سيكون ")). التعريفات ("١ الشرطهم معرفون في 

كما هي ( على الشركات والهيئات االستثمارية للصكوكالتوزيع األساسي 

مع أنه ).  هذهنشرة اإلصدارمن ") االكتتاب والبيع("معرفة في قسم 

 خالفاً للشركات والهيئات االستثمارية شراء ينلألشخاص المؤهليمكن 

ولمزيد من .  من الشركات والهيئات االستثمارية فيما بعدالصكوك

التفصيل حول هذه القيود وغيرها الخاصة بعروض ومبيعات وتسليم 

، يرجى مراجعة بالصكوك وعن توزيع مواد اإلصدار المتعلقة الصكوك

  . هذهصدار نشرة اإلمن") االكتتاب والبيع("قسم 

  قيود البيع

 إال بعد الدراسة الدقيقة للظروف الصكوكال ينبغي القيام بشراء 

عوامل ("يرجى مراجعة قسم .  المحتملينلحملة الصكوكاالستثمارية 

 . هذهنشرة اإلصدارمن ") المخاطرة

  عوامل المخاطرة
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   لجنة الرقابة الشرعية

, الصكوك المحتملين أال يعتمدوا على الفتويين المشار إليهما أدناه فيما يتعلق بقرارهم في االستثمار في حملة الصكوكلى ع
و ينبغي عليهم أن يستشيروا مستشارهم الشرعي في ما إذا كانت العملية االستثمارية المقترحة و الموضحة في الفتويين 

  . م الشريعة اإلسالميةالمشار إليهما أدناه متوافقة مع أحكا

  الفتوى الصادرة من اللجنة الشرعية بإتش إس بي سي أمانة

 المحتملين عند الطلب نسخة من الفتوى حملة الصكوكسوف توزع إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة على 
 الصكوك وجهة نظرها بأن  والصادرة من اللجنة الشرعية بإتش إس بي سي أمانة والتي تؤكد فيها منبالصكوكالمتعلقة 

  . متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةوثائق الصكوك والموضحين في الصكوكالمقترحة والهيكل واآللية المتعلقين بهذه 

  نبذة عن اللجنة الشرعية بإتش إس بي سي أمانة 

تمع بصفة دورية لمراجعة هي لجنة مستقلة معينة من قبل مجلس إدارتها، وتج اللجنة الشرعية بإتش إس بي سي أمانة
وتقييم المعامالت التي تقوم بها إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة أو المؤسسات التابعة لها أو عمالؤها، والتأكد 

  .من التزام تلك المعامالت بمبادئ الشريعة اإلسالمية

  أعضاء اللجنة الشرعية بإتش إس بي سي أمانة 

  ي القري فضيلة الشيخ الدكتور محمد عل

يحمل الشيخ القري شهادة دكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا وهو أستاذ في االقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك 
كما يشغل . وهو خبير في مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ورابطة العالم اإلسالمي, عبدالعزيز

من لجان الرقابة الشرعية لعدة بنوك إسالمية وشركات تكافل منها إتش إس بي سي وساب الدكتور القري عضوية عدد 
  . وداو جونز وسوق الصناديق اإلسالمية العالمية وبنك سيتي لالستثمار اإلسالمي وميرل لينش

  فضيلة الشيخ نظام يعقوبي 

الم معروف دوليا في صناعة الصيرفة الشيخ يعقوبي خريج كلية االقتصاد وعلم األديان المقارن بجامعة مكجيل وع
م ويقدم خدمات استشارية لعدد من البنوك والمؤسسات المالية ومنها إتش إس ١٩٧٦اإلسالمية ويعمل مدرسا للتفسير منذ 

بي سي وبنك أبو ظبي اإلسالمي وبنك بي إن بي باريبا وداو جونز ولويدز تي إس بي وبنك سيتي لالستثمار اإلسالمي 
  . ين وستاندرد تشارترد في األمور المتعلقة بالصيرفة والتمويل اإلسالميةوإي سي البحر

  مجموعة سامبا الماليةالفتوى الصادرة من اللجنة الشرعية التنفيذية ب

 بالصكوك المحتملين عند الطلب نسخة من الفتوى المفصلة المتعلقة حملة الصكوكسوف توزع مجموعة سامبا المالية على 
 المقترحة الصكوكئة الشرعية التنفيذية بمجموعة سامبا المالية والتي تؤكد فيه من وجهة نظرها بأن والصادرة من الهي

  . متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةوثائق الصكوكوالهيكل واآللية المتعلقين بها والموضحين في 

  مجموعة سامبا المالية بة التنفيذية يلشرععلى اللجنة انظرة عامة 

تجتمع بصورة و ة مجموعة سامبا الماليةمجموعة سامبا المالية هي لجنة مستقلة يعينها مجلس إداربالتنفيذية رعية الشاللجنة 
أو المؤسسات التابعة لها أو عمالؤها، والتأكد من جريها مجموعة سامبا المالية توتقييم المعامالت التي مراجعة منتظمة ل

  .الميةالتزام تلك المعامالت بمبادئ الشريعة اإلس

  مجموعة سامبا المالية بة التنفيذية ي الشرعاللجنةأعضاء 

  الدكتور محمد علي القري فضيلة الشيخ 

  . قسم السابقفي اللمحة عن الدكتور القري وردت 

 

 



 ١٣

 

   غدة أبوالشيخ الدكتور عبد الستار فضيلة 

نها جامعة دمشق وجامعة األزهر في ممختلفة  عدة شهادات في الشريعة اإلسالمية من جامعات غدةيحمل الدكتور أبو 
وهو عضو نشط في مجمع الفقه اإلسالمي في جدة، . على درجة الدكتوراه في الشريعة اإلسالميةمنها  حصل التيالقاهرة 

سالمية الفقه والدراسات اإلو يقوم بتدريس . عدد من المؤسسات المالية اإلسالميةلمعايير المحاسبة والتدقيق عضو مجلس و
البركة شركة مدير إدارة األدوات المالية في هو و، ويشغل عددا من المراكز االستشارية الشرعية العربية في الرياضاللغة و

  . اإلسالميةكثير من المصارف والمؤسسات الماليةللة يالشرعاللجان عضو في هو لالستثمار في المملكة العربية السعودية و



 ١٤

   عوامل المخاطرة

 قراراً باالستثمار، أن يدرسوا بعناية، في ضوء ظروفهم وأهدافهم وا تخذأن يقبل  للصكوكيتعين على المشترين المحتملين 
 الموضحة أدناه، عوامل المخاطرة ذلك، ودون حصر،  في هذه، بمانشرة اإلصداراالستثمارية، جميع المعلومات الواردة في 

 في الشركة حالياَ، أو تعتبرها للشركةست شاملة، بل إن هناك اعتبارات أو عوامل ليست معروفة علما بأن هذه العوامل لي
وبناء عليه، يتعين على المشترين المحتملين . الصكوكقد تؤثر على أي استثمار في و التي الوقت الحاضر غير جوهرية، 

  . الشركةئة االقتصادية والنظامية التي تعمل فيها  والبيللصكوكإجراء تقييم مستقل للمخاطر المتعلقة بأي عملية شراء 

  عوامل تتعلق بنشاط الشركة  ) أ(

   المخطط له أدائها حسب أال يكوناحتمال تعرض معدات توليد الكهرباء لألعطال أو   . ١

نة يمكن  يتعرض لمخاطر تشغيل معيالشركةإن تشغيل المرافق الصناعية كمحطات توليد الطاقة الكهربائية يعني أن نشاط 
نقص كفاءة المرافق أو ورباح، األيرادات واإلأن تشمل، إضافة إلى عوامل أخرى، انقطاعات غير متوقعة تؤدي إلى خسارة 

ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة بصورة غير متوقعة ونشوء وتدني أدائها لما دون مستوى الطاقة اإلنتاجية المقررة، 
 المحتملين األخذ بعين االعتبار إلى أنه لم تقع حملة الصكوكينبغي على على أنه . لثةالتزامات غير منظورة تجاه أطراف ثا

ومع أن .  على مدى السنوات الثالث الماضيةللشركةحاالت انقطاع غير متوقعة تُذكر في أي من محطات التوليد التابعة 
عاقدية وترتيبات تأمينية، إال أنه ال يمكن كثيرا من هذه المخاطر يمكن الحد منها إلى درجة ما من خالل برامج حماية ت

 الشركةإعطاء أية تأكيدات باستمرار الوضع على هذه الحال أو بتوفر مستويات الغطاء التأميني المطلوب دوما، أو بإجراء 
  .في حال توفرهالتأمين لهذا 

بغطاء تأميني ضد أخطار تعطل  ال تحتفظ في الوقت الحاضر الشركة  التنبه إلى أنالمحتملين حملة الصكوككذلك على 
  ).  هذه نشرة اإلصدار في" التأمين– المصدروصف " فضال راجع قسم(العمل أو مخاطر األعمال التخريبية أو اإلرهابية 

مشاريع الشركة الجاري إنشاؤها في الوقت المقرر أو عدم التمكن من تشغيل احتمال عدم بدء   . ٢
  ة أو عدم تنفيذها بالمواصفات المقررة إنجازها ضمن حدود الميزانية التقديري

على سبيل (تنطوي الفترة الممتدة حتى بدء تشغيل محطات التوليد الجاري إنشاؤها على عدد من المخاطر، والتي تشمل 
  ): المثال ال الحصر

  .تجاوز التكاليف التقديرية ألعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء وتأخر اإلنجاز 

  .و العمليات أو التكنولوجياتعطل أو فشل المعدات أ 

  .اإلشكاالت البيئية وتكاليفها 

  .مشاكل اإلنشاء وبدء التشغيل 

  . المشاكل المتعلقة بربط المرافق الجديدة بشبكات الطاقة الوطنية 

موسة يمكن لهذه المخاطر أن تؤخر بدرجة مل .نظراً لعدم توفر المواد جديدة مشاريع افتتاح  في اً تأخيرالشركةوقد واجهت 
  .  ووضعها الماليالشركةأو تعطل بدء التشغيل لهذه المشاريع، وهو ما قد يكون له بالتالي أثر سلبي على عمليات 

  احتمال عدم تشغيل محطات توليد الطاقة بالمستويات اإلنتاجية المتوقعة   . ٣

اءة المتوقعة ألسباب تعود بالدرجة قد يكون األداء الفعلي لمحطة توليد طاقة جديدة أدنى من مستويات اإلنتاج أو الكف
  يؤثرفقدفإذا كان أداء محطة توليد طاقة أقل من المستويات المطلوبة، . الرئيسية إلى مشاكل تتعلق بتصميمها أو مواصفاتها

  ال تقبلالشركة المحتملين مالحظة أن حملة الصكوكوعلى .  من تلك المحطةللشركة سلبا على عائد االستثمار المتوقع ذلك
في العادة استالم محطة توليد طاقة جديدة من المقاول المنفذ إذا كان أداؤها أقل من المستويات المتفق عليها من حيث 

وإذا كان أداء محطة توليد طاقة .  والمقاول في العقد الخاص بإنشاء المحطة المعنيةالشركةاإلنتاجية والكفاءة التشغيلية بين 



 ١٥

فشل المحطة نظير  في العادة غرامة الشركةة والكفاءة التشغيلية المطلوبة، يدفع المقاول إلى جديدة أقل من مستويات اإلنتاجي
  .في تحقيق مستويات األداء المطلوبة

  وجود مورد واحد للوقود للشركة   . ٤

 ألعمال كةالشرهي المورد الوحيد لجميع كميات الوقود التي تحتاجها ") أرامكو السعودية("شركة الزيت العربية السعودية 
 تلبية جميع احتياجات على أرامكو السعودية قدرة المحتملين األخذ بعين االعتبار حملة الصكوكينبغي على  .توليد الكهرباء

وهذا االعتماد على مورد واحد يعني أن أية .  وحتى اآلنالشركة من الوقود في الوقت المطلوب وذلك منذ تأسيس الشركة
 في توليد الطاقة الشركة على توريد الوقود يمكن أن تؤثر على قدرة  أرامكو السعوديةقدرةإشكاالت أو عوامل تؤثر على 

. الكهربائية من محطاتها، وفي مثل تلك الحاالت، ستكون إمكانية تأمين كميات الوقود الالزمة من مصادر بديلة محدودة جدا
أرامكو ن بدالء، أو لزيادة األسعار التي تتقاضاها  على تأمين مورديالشركةوهكذا، فإن من المرجح أن يكون لعدم قدرة 

 مقابل توفير الكهرباء، تأثير الشركةالكهرباء التي تتقاضاها بيع  والتي ال تقابلها زيادة في أسعار الشركة من السعودية
  . سلبي جوهري على وضعها المالي ونشاطها وأعمالها

  الطلب شراء كميات إضافية من الكهرباء لمواجهة ارتفاع  . ٥

 ومن مصادر المالحة المؤسسة العامة لتحلية المياه لشراء كميات إضافية من الكهرباء من الشركة تحتاجفي أوقات الذروة 
 معظم هذه الكميات اإلضافية من الشركةوتشتري . العمالء قبلأخرى وذلك من أجل تلبية الطلب على الكهرباء من 

بموجب الرسوم المطبقة  و.وفقاً للرسوم المحددة بموجب قرار من مجلس الوزراء المالحة المؤسسة العامة لتحلية المياه
 ٢٠ كرسوم طلب ومبلغ كيلو واط ريال مقابل كل ١٢٠ مبلغ  المالحةللمؤسسة العامة لتحلية المياه الشركةتدفع حالياً، 

 ريال لكل ميغاوات، علما بأن ٣٨ريال لكل ميغاوات للطاقة، بحيث يكون متوسط الرسوم المطلوبة مقابل الطلب والطاقة 
  .  هو من اختصاص مجلس الوزراءالرسومتغيير هذه 

 طاقتها التوليدية إلى مستويات تكفي لمواجهة الطلب على الكهرباء، فإن تعذر إمكانية الشراء الشركةوهكذا، إلى أن ترفع 
ال يقابلها زيادة مماثلة في والتي تتقاضاها األخيرة  أو أية زيادة في األسعار التي المالحة المؤسسة العامة لتحلية المياهمن 

 .  ونشاطهاللشركةيمكن أن يكون له تأثير سلبي كبير على الوضع المالي للكهرباء  الشركةبيع أسعار 

  )هذه  اإلصدارنشرة في "قدرة التوليد المركبة – المصدروصف "راجع أيضا قسم (

  طاق سيطرة الشركة، بما في ذلك الكوارث الطبيعيةاحتمال تعرض مرافق الشركة لكوارث خارج ن  . ٦

ومع أن مرافق . لتأثيرات كوارث طبيعية أو غيرها من الكوارث المحتملة كالحوادث الكبرىشركة ال قد تتعرض مرافق
ية هذه  مشيدة ويتم تشغيلها وصيانتها بطريقة تؤهلها للصمود أمام حوادث معينة من هذا القبيل، إال أنه ال يمكن حماالشركة

ال يمكن إعطاء أي تأكيد بعدم وقوع مثل هذه األحداث، أو بعدم تأثيرها بشكل سلبي جوهري . ي جميع األحوالفالمرافق 
 الشركة خطوط التوزيع، والتأثير بالتالي بدرجة سلبية جوهرية على أعمال أوعلى عمل أي محطة توليد أو كابالت النقل 

  . ووضعها الماليالحالية أو المستقبلية أو عملياتها 

، الشركةللمزيد من التفاصيل حول مناطق عمل (وقد كانت المنطقتان الغربية والجنوبية عرضة لنشاط زلزالي في الماضي 
 أي من محطات الطاقة أو كابالت النقل أو تتعرضلكن لم )  هذهنشرة اإلصدارفي  "المصدروصف "فضال راجع قسم 

  .  هذهنشرة اإلصدار حتى تاريخ ضرار جراء أي نشاط زلزالي ألية أبالشركةخطوط التوزيع الخاصة 

مخالفة معايير ولوائح البيئة والسالمة المنطبقة على الشركة يمكن أن تترك أثرا سلبيا جوهرياَ   . ٧
  على أعمال الشركة وعملياتها ووضعها المالي 

 بهذه األنظمة، فقد تكون الشركةفإذا لم تلتزم . ديةللوائح البيئة والسالمة النافذة في المملكة العربية السعوشركة التخضع 
أو لعواقب التقصير بموجب التزامات تعاقدية تشترط عليها التقيد باألنظمة المرعية المتعلقة /عرضة لعقوبات جزائية و

ى مزيد من التشدد وباإلضافة إلى ذلك، قد تعمد السلطات الحكومية في المملكة العربية السعودية إل. بالبيئة والسالمة العامة
في تطبيق األنظمة والقوانين البيئية القائمة أكثر مما كان عليه الحال في الماضي وقد تفرض معايير بيئية أكثر صرامة أو 



 ١٦

 ال الشركةوهكذا، فإن . مستويات جديدة من الغرامات والعقوبات على المخالفات أعلى مما هي عليه في الوقت الحاضر
ر المالي المحتمل في المستقبل للتقيد بالقوانين أو األنظمة البيئية أو لتكلفة مخالفة أي من تلك القوانين تستطيع تقدير حجم األث

  . واألنظمة

  إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتعرفة الكهرباء في المملكة العربية السعودية  . ٨

 حيث  العربية السعوديةلكهرباء في المملكةعلى إعادة هيكلة قطاع ا") الحكومة("تعمل حكومة المملكة العربية السعودية 
نظاما جديدا للكهرباء يضع إطارا نظاميا عاما جديدا ) م٢٠٠٥ نوفمبر ٢٢الموافق لـ (هـ ٢٠/١٠/١٤٢٦أصدرت بتاريخ 

 تشجيع استثمار القطاع الخاص وفتح الباب أمام مزيد من الحكومةوكجزء من جهودها في هذا الصدد، تعتزم . لهذا القطاع
  .افسة في قطاع الكهرباءالمن

هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج أعلنت  ، لخلق المنافسة وتشجيع خصخصة قطاع المرافق العامةالحكومةكجزء من خطط و 
مجلس وقد وافق . الشركة عن  مستقلة لتوليد الطاقةقامة أربع شركاتإنها تعتزم أمؤخرا ") هيئة تنظيم الكهرباء("المزدوج 

شركة منفصلة قامة  إلالحكومة فيما تخطط ،األربع المذكورةلى شركات توليد الطاقة إ شركةالتجزئة  على شركةالإدارة 
 نقل الطاقةغرض ل  ذات مسؤولية محدودةإجراءات تأسيس شركةبحالياً  الشركة تقومو. واحدة أو أكثر لنقل الطاقة وتوزيعها

هي  الشركةفإنه يتوقع أن تصبح كة الشر وتبعاً لتجزئة.  للشركة الكهربائية، وستكون هذه الشركة شركةً تابعة مملوكة كلياً
 .توزيعالنقل ووالتوليد شركات اللقابضة ال شركةال

 صالحية وضع التعرفة في كافة هيئة تنظيم الكهرباء لهيكل التعرفة فقد تم إعطاء الحكومةوتبعاً لمراجعة قامت بها 
هيئة تنظيم  ولم تجر .ساعة/ هللة لكل كيلو واط٢٦تعرفة ال قيمة وزتتجاال أ، على القطاعات ما عدا القطاع السكني

  . تلك الصالحيةمنحهاحتى اآلن تغييرات على هيكل التعرفة الحالي منذ الكهرباء 

  

 عند يكون لها يحتمل أن إعادة هيكلة قطاع الكهرباء واإلطار النظامي العام وتعرفة الكهرباءبشأن  الحكومة إن خطط
  .  ونشاطها وعملياتها ووضعها الماليللشركة جوهري على الهيكل التنظيمي العام  تأثيرتطبيقها

لمنافسة وتوزيعها ونقلها وخصخصة هذه األنشطة  وفتح اتوليد الطاقة  في الشركة لتجزئة نشاط الحكومةوقد تؤدي خطط 
بالتالي أثر سلبي جوهري على ، وهو ما قد يكون له الشركة خفض عدد عمالء  إلىفي مجال توزيع الطاقة الكهربائية

اتفاقية تحويل ملكية موجودات  قد وافقت، بموجب الشركةعلماً بأن . موجودات الصكوك على  المحددصافي الدخلمستوى 
 الذي كان سيتم قبضه صافي الدخل أقل من مبلغ موجودات الصكوك المتحقق من صافي الدخل، على أنه إذا كان الصكوك

 بما يعادل مقدار الفرق االحتياطيح باب المنافسة في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، فسوف تزيد  بفتالحكومة بسبب قيام
  . بين المبلغين

التوزيع وتحويلها إلى شركة أو شركات  وأ نقلال وأ إلى تجزئة أنشطة التوليد الحكومةوباإلضافة إلى ذلك، إذا عمدت 
، إال إذا تولت الشركات الجديدة دون قيد أو شرط وبال رجعة "روطالش" ألغراض إخفاقمنفصلة، فإن هذا سيشكل حالة 

 وبالتضامن مع  كملتزم أساسيتعهد الشراء وموجودات الصكوك  ملكية اتفاقية تحويل بمقتضىالشركةجميع التزامات 
  .الشركة

وصف "جع قسم  إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء وأهداف سياستها، فضال راالحكومةللمزيد من التفاصيل حول خطط (
 ).  هذهنشرة اإلصدارمن " المصدر
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  االعتماد على العمالة الماهرة. ٩

على قدرتها على استقطاب العمالة   وعملياتهاالشركةكما هو الحال بالنسبة للشركات العاملة في بيئة تنافسية، يعتمد نشاط 
ويعتبر . عمالة الماهرة الالزمة واالحتفاظ بها تاريخيا بسجل جيد في توظيف الالشركةتتمتع . الماهرة واالحتفاظ بها

  . الشركة في هذا الشأن على درجة عالية من األهمية بالنسبة لعمليات الشركةاستمرار قدرة 

  نشاط الشركة يتطلب نفقات رأسمالية كبيرة. ١٠

إنفاق مبالغ رأسمالية كبيرة على  إلى الشركةلتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المملكة العربية السعودية، سوف تحتاج 
 لشركةلالطالع على ملخص خطة ا(مدى السنوات الثالث القادمة لغرض توسيع وتطوير أعمال التوليد والنقل والتوزيع 

الشركة وقد اعتمدت ).  هذه نشرة اإلصدارفي "المصدروصف "للنفقات الرأسمالية للسنوات الثالث القادمة، فضال راجع قسم 
ولكن، ال يمكن .  لتمويل معظم نفقاتها الرأسماليةالحكومةشكل أساسي على المساهمات الرأسمالية المقدمة من في الماضي ب

  .  في المستقبلللشركة ستستمر في تقديم مساهمات رأسمالية لتمويل النفقات الرأسمالية لحكومةإعطاء أي تأكيد بأن ا

 على تأمين الشركةوتعتمد قدرة . بعض نفقاتها الرأسمالية على تمويل من مصادر خارجية لتمويل الشركةكما حصلت 
التمويل الالزم من مصادر خارجية على عدد من العوامل مثل وضعها المالي والمناخ االقتصادي والسياسي في المملكة 

 تمكنت الشركة أن ومع. العربية السعودية والمستوى العام لتوفر القروض والوضع العام لألسواق المالية اإلقليمية والعالمية
، إال أنه ال يمكن إعطاء أي تأكيد باستمرار هذا أسواق رأس المال المحليةحتى اآلن من تأمين احتياجاتها التمويلية من 

  . الوضع مستقبال

  عوامل تتعلق بالصكوك  ) ب(

  القانون واجب التطبيق واالختصاص القضائي وقابلية التنفيذ   . ١

القانون واجب التطبيق " (١٨ الشرطوبموجب . لها وتفسر طبقاً المملكة بها في  لألنظمة المعمولالصكوكتخضع 
، فإن لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ولجنة االستئناف هما الجهتان المختصتان حصريا )"واالختصاص القضائي

وعلى .  أو تتعلق بهاالصكوكب بالنظر والبت في أية قضية أو دعوى أو إجراء قضائي وتسوية أية نزاعات قد تنشأ بسب
 قيد التفسير أو للصكوك فإنه ال توجد أية أوراق مالية مشابهة الشركة المحتملين مالحظة أن بحسب علم حملة الصكوك

أو / و"الشروط" والصكوكوبناء عليه، فإنه من غير الواضح كيفية البت في . التنفيذ القضائي في المملكة العربية السعودية
 أو لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ولجنة المملكةمحكمة في أي من قبل ) كما هي معرفة أدناه (وكوثائق الصك
  .  أو أي هيئة قضائية سعوديةاالستئناف

 في اآلونة األخيرة إعادة هيكلة النظام القضائي بما في ذلك تشكيل محكمة عليا إضافة إلى محاكم تجارية الحكومةوقد أقرت 
 وتاريخ ٧٨/مبموجب المرسوم الملكي رقم الجديدين المظالم ديوان  وقد تم سن نظام القضاء و نظام. عماليةوشخصية و

 ، الجديدءنظام القضاحسب بو.  حيز النفاذ بشكل كاملدخاليا لم مولكنه) م٢٠٠٨ أكتوبر ١الموافق (هـ ١٩/٩/١٤٢٩
حاليا قوم لذي يااألعلى القضاء مجلس طة باالمن ،إلداريةبعض المسؤوليات ا، عدا وظائفالالمحكمة العليا كل سوف تتولى 

المحكمة التجارية إلى المنازعات التجارية كذلك سوف يتحول اختصاص ديوان المظالم ب.  في المملكةلمحكمة العليامقام ا
ر يأثت لة هذه من إلعادة الهيكيكونقد ومن غير الواضح في هذه المرحلة ما . الجديدة كجزء من عملية إعادة الهيكلة هذه

 .الصكوكبموجب دعوى  أي  على أوالصكوكعلى 
 
  الشريعة اإلسالمية   . ٢

مختلفة للمستشارين الشرعيين والمحاكم واللجان اجتهادات  المحتملين مالحظة إمكانية وجود حملة الصكوكيتعين على 
 المحتملين في استشارة مستشارين وكحملة الصكالقضائية السعودية حول بعض المسائل المتطابقة، وبالتالي قد يرغب 

 المحتملين مالحظة أنه بالرغم حملة الصكوككذلك على . شرعيين آخرين للحصول على فتوى منهم إن هم رغبوا في ذلك
 ا فتويينأصدرت مجموعة سامبا الماليةأمانة واللجنة الشرعية التنفيذية ب بإتش إس بي سي الشرعية كال من اللجنةمن أن 
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 ألية محكمة أو لجنة ملزمتين تاليسالفتويين  هاتين مبادئ الشريعة اإلسالمية، إال أن متوافقة مع الصكوكأن ما فيه انؤكدت
 أو إفالسه، وسيكون ألية محكمة أو لجنة المصدرقضائية سعودية، بما في ذلك في سياق أي إجراء قضائي يتعلق بإعسار 

 واآلليات ذات العالقة وثائق الصكوك أو الصكوكرات بشأن ما إذا كانت قضائية سعودية حرية اتخاذ ما تراه مناسبا من قرا
وبناء عليه، فإنه ليس هناك أي . للتنفيذ القضائي مبادئ الشريعة اإلسالمية وبالتالي قابلة متوافقة مع) أو أي جزء منها(

متوافقة  األخرى ثائق الصكوكو أو "الشروط" أو الصكوكيقدم أية تأكيدات بأن ) المصدربما في ذلك، دون حصر، (شخص 
 الشرعية  وعلى وجه الخصوص ليس هناك من تأكيد بشأن الفتويين الصادرتين عن اللجنةمبادئ الشريعة اإلسالميةمع 

، كما أنهما  تخضعان للتغيير الصكوك بخصوص مجموعة سامبا الماليةأمانة واللجنة الشرعية التنفيذية ب بإتش إس بي سي
 ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الصكوكوبناء عليه، ليس هناك أي تأكيد بأن .  قبل فقهاء آخرينويمكن معارضتهما من

  .اإلسالمية حال صدور فتوى شرعية مغايرة

  التداول والتسوية واإلدراج   . ٣

ك أي تأكيد أو  ال يمكن أن يكون هناعلماً بأنه. بالمسجلالمقاصة والتسوية الخاص و  التداول في نظامالصكوكسيتم تسجيل 

 نتيجة قلة الخبرة أو بالصكوكضمان بعدم حدوث أعطال أو أخطاء في عمليات التداول أو المقاصة أو التسوية المتعلقة 

  . المعرفة في العمليات التشغيلية ألنظمة التداول والمقاصة والتسوية أو أية عيوب مألوفة في أي من هذه األنظمة

أو صنع / وبالصكوكعلق  فيما يتإعطاء أسعار دالليةبمجموعة سامبا المالية أو  البريطاني  البنك السعوديوال يوجد ما يلزم

 سعر الشراء في أي سوق ثانوية يتم إنشاؤها بأسعار أقل من حملة الصكوك من قبل الصكوكوقد يكون بيع . سوق لها

  . الصكوكاألصلي لتلك 

  مبلغ اإلضافي  مبلغ التوزيع الدوري وال–الدفعات بمقتضى الصكوك . ٤

) حسب الحالة (المبلغ اإلضافي أو مبلغ التوزيع الدوري المحتملين التنبه إلى أنه إذا لم يتسلموا حملة الصكوكيتعين على 
 أمين موجودات الصكوك والشركة، وذلك بعد وفاء )بعد األخذ في االعتبار أية فترة سماح(كامال في تاريخ الدفع المعني 

 ذات العالقة والتي هم طرف وثائق الصكوك بجميع التزاماتهم المنصوص عليها في دير الدفعاتم وحملة الصكوك وكيلو
 إال إذا كان ذلك العجز ناجماً بصورة مباشرة عن الشركة، حق الرجوع على لحملة الصكوكفيها، فلن يكون لهم، أي 

 . ئق الصكوكوثا في أداء التزاماتها المنصوص عليها في الشركةتقصير أو إهمال من جانب 

  بـقسم المعنونال وأيضاً "الشروط"، فضالً راجع الصكوك تحت الشركةللحصول على معلومات أخرى عن التزامات (
  .)نشرة اإلصدار في "وثائق الصكوكملخص "

   الدفع عند انتهاء الصكوك –الدفعات بمقتضى الصكوك . ٥

بعد  (الصكوك عند شراء الشركة المطلوب دفعه من قبل راءسعر الش المحتملين مالحظة أن مبلغ حملة الصكوكيتعين على 
 كما هي قائمة في ذلك للصكوك القيمة االسميةيحسب بناء على إجمالي ) حالة إخفاقأو عند حدوث  تاريخ شراءأي 

 المحتملين أيضا إدراك أنه سوف حملة الصكوكوعلى . الصكوكالتاريخ مضروبا في نسبة مئوية تتناقص على مدى عمر 
 بإلزام وذلك في حال ممارستهم لحقوقهم القيمة االسمية لصكوكهم٪ من ٩٠ تعادل سعر الشراءحق لهم تسلم دفعة من ي

لحملة  الذي يدفع سعر الشراءوينخفض . م٢٠١٧ مايوالذي يقع في هو و تاريخ شراء  أول فيالصكوك بشراء الشركة
 وإذا لم .٪٣٠إلى  م٢٠٢٥ مايو الواقع في تاريخ الشراءفي و ٪٦٠إلى  م٢٠٢٠ مايو في الواقع الشراءتاريخ  في الصكوك

  .  ستكون صفرا وسيتم إلغائهاتاريخ االنتهاء  فيالصكوك، فإن قيمة تاريخ االنتهاء قبل الصكوك الشركةتشتر 

مة القي٪ من ١٠ مبلغا إضافيا بنسبة)  في تلك التواريخواالحتياطي صافي الدخلبقدر توفر  (حملة الصكوككما يتسلم 
ه  أنوعلى فرضعليه، .  قائمة في تلك التواريخصكوكهم طالما كانت شراءتاريخ  الواجبة الدفع في كل االسمية لصكوكهم

كامل المبلغ المستحق قد دفعت  الشركة وأنشراء تاريخ  في المبلغ اإلضافي دفع ه تميوجد صافي دخل واحتياطي كاف وأن
حملة  إذا ما قرر القيمة االسمية للصكوك٪ من ١٠٠مبلغاَ إجمالياَ يعادل  سيستلمون حملة الصكوك، فإن لحملة الصكوك

يكون المبلغ الذي سيستلمونه  و. ٢٠١٧ مايو الواقع في تاريخ شراءفي أول  ممارسة حقهم بأن تشترى صكوكهم الصكوك
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في ٪ ٤٠ و٢٠٢٠ وماي الواقع في شراءالتاريخ في  صكوكهم إذا ما مارسوا حقهم بأن تشترى الصكوك٪ من قيمة ٧٠
  . ٢٠٢٥ مايو الواقع في تاريخ الشراء

   االستثماراتمة ءمال  . ٦

االستثمار هذا  مالءمةحدد مدى أن ي الصكوككل مستثمر محتمل في وعلى .  مناسبة لجميع المستثمرينالصكوكقد ال تكون 
  : كل مستثمر محتملوعلى وجه الخصوص، على . في ضوء ظروفه الخاصةله 

الصكوك في هذه وما يتضمنه االستثمار للصكوك مناسب تقييم لقيام بيكفي من المعرفة والخبرة لديه ما أن يكون ل   ●
  . ه هذنشرة اإلصدارالمعلومات الواردة في إضافة إلى تقييم  و،مزايا ومخاطرمن 

 تهمل محفظعلى مج الصكوك وتأثير الصكوكاألدوات التحليلية المناسبة لتقييم االستثمار في أن يحصل على    ●
   .، وأن يلم بتلك األدواتاالستثمارية، وذلك في سياق خاص للحالة المالية

اختالف ، بما فيها الصكوكما يكفي من الموارد المالية والسيولة لتحمل كل مخاطر االستثمار في أن يكون لديه    ●
   .المستثمر المحتملعملة عملة الدفع عن 

   .سلوك المؤشرات واألسواق الماليةن ملما بأن يكووبدقة  الصكوك شروطفهم أن ي   ●

االقتصادية حتملة للعوامل لسيناريوهات الماعلى تقييم ) إما وحده أو بمساعدة مستشار مالي (اكون قادرأن ي   ●
  . المحتملةوقدرته على تحمل المخاطر ه وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على استثمار

   بموجودات الصكوك تتعلقعوامل   ) ج( 

  ربطصافي الدخل من رسوم العدم كفاية    .١

 من للشركة التي تستحق) أدناهي معرفة كما ه( الربطرسوم لى دفع ع موجودات الصكوكمن  صافي الدخليعتمد  سوف
عرضة  بالتالي حملة الصكوك وسيكون الصكوكالمستحقة لتسديد المدفوعات بموجب وسوف تستخدم الرسوم . عمالئها

  : التاليةلمخاطر ل

 ربطلرسوم ال، ونتيجة عداد فاصلتركيب الذين يطلبون  الجدد أو الحاليين العمالءعداد كافية من أوجود عدم   • 
 المستحقة توزيع الدوريالمبالغ لتسديد ) بموجودات الصكوك  المتعلق دخلالصافي  ،وبالتالي (للشركةالمستحقة 

  .الدفع

  المتعلقالدخل صافي مبلغذلك يصبح هم ونتيجة ليلتي تستحق ع ال الربطرسوم  كاملشركةال عمالءأن ال يسدد   • 
المحتملين  حملة الصكوكوعلى  ,لدفعا المستحقة الدوريمبالغ التوزيع تسديد  غير كاف لبموجودات الصكوك

رسوم   المعني بدفعالعميلبعدم تركيب عدادات فاصلة إال بعد قيام حاليا سياسة تقضي  تتبع الشركةمالحظة أن 
  . ذات الصلة بالكامل الربط

  .) هذه نشرة اإلصدارمن" موجودات الصكوك" الرجاء مراجعة قسم خدمات الربطلمعلومات إضافية بخصوص (

   تقديم خدمة ربط الكهرباءتعرفة   . ٢

لى قبل مجلس الوزراء وتعتمد تلك التعرفة ع منخدمة ربط الكهرباء  نظير عمالئها من الشركةتحدد التعرفة التي تتقاضاها 
  . هيئة تنظيم الكهرباءالتوصيات التي تقدمها الجهة المنظمة لقطاع الكهرباء، وهي 
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 نشرة اإلصدارمن " عادة هيكلة قطاع الكهرباء وتعرفة الكهرباء في المملكة العربية السعوديةإ"وكما هو مذكور في قسم 
دراسة حول التعرفة القتصادي األعلى بمراجعة ويقوم المجلس ا الحكومةمراجعة من قبل ل، فإن تعرفة الكهرباء تخضع لهذه

ولذا، فإنه ال يمكن . هيئة تنظيم الكهرباءالمقترحة على التعرفة التي أعدها فريق عمل شكلته الحالية للكهرباء والتعديالت 
د يكون لذلك أثر وإذا ما تم خفض هذه التعرفة، فق.  الكهرباءخدمة ربط لتقديم إعطاء أي تأكيد بعدم انخفاض التعرفة الحالية

موجودات  المتحقق من الدخلصافي  قد وافقت على أنه إذا كان الشركةإال أن . للصكوكسلبي على الدخل المحتمل 
، قفالتاريخ اإل الذي كان سيتم تحقيقه وذلك بسبب تخفيض أو تعديل التعرفة المطبقة في صافي الدخل أقل من مبلغ الصكوك

  . لغ يعادل مقدار الفرق بين المبلغين بمباالحتياطي الشركةفسوف تزيد 

اتفاقية "وقسم " المصدروصف " ضمن قسم -"هالتعرف"  "شراف النظامياإل"لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم (
  .)  هذهنشرة اإلصدارفي  "ملخص وثائق الصكوك"ضمن قسم " تحويل ملكية موجودات الصكوك
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  شروط وأحكام الصكوك

 بالصك الرئيسي) طبقا لنصوصها(التي سترفق ) تعديلال ووالتي ال تزال قيد اإلكمال(فيما يلي نص شروط وأحكام الصكوك 
  . وتنطبق عليه

  مقدمة 

طبقا  (موجودات الصكوكحصة مشاعة في ملكية ") الصكوك(" م٢٠٣٠ مايو التي ستنتهي في الصكوكيمثل كل صك من 
 لدى موجودات الصكوكوتحفظ . وتعامل في كل األوقات بالتكافؤ دون أي أفضلية أو أولوية فيما بينها) "الشروط" في هذه لتعريفها

 فيما يتعلق  ألمين موجودات الصكوك، وهو مصطلح يتضمن أي خلف"أمين موجودات الصكوك("شركة الكهرباء للصكوك 
  .  ليست مضمونةالمصدر، علما بأن التزامات ")حملة الصكوك(" المسجلين حملة الصكوكلمصلحة ) بموجودات الصكوك

بين ) "الشروط"كما هو معرف في هذه  (تاريخ اإلقفاليتم إبرامه في أو قريبا من ") إعالن الوكالة("ووفقا إلعالن وكالة 
وكيال لحملة بصفتها  شركة ساب لألوراق المالية وأمين موجودات الصكوكو) "الشروط"كما هو معرف في هذه  (المصدر
، سيتم تعيين )بالصكوك فيما يتعلق حملة الصكوك لوكيلوهو مصطلح يتضمن أي خلف " وكيل حملة الصكوك ("الصكوك
 لصالح ونيابة عن لموجودات الصكوك كأمين للعمل أمين موجودات الصكوك وتعيين كوكيل للعمل حملة الصكوك وكيل

، على أن إعالن الوكالة موافقا على شروط للصكوكرائه وامتالكه  باكتتابه وشحامل صكوكويعتبر كل . حملة الصكوك
 قد وكيل حملة الصكوكإن تعيين  .أمين موجودات الصكوك وتعيين حملة الصكوك وكيليشمل ذلك، ودون حصر، تعيين 

  .إعالن الوكالةو ذلك وفقا ألحكام , )وكيل حملة الصكوكأو قد يستقيل (ينفسخ أو ينهى 

 طبقا لما هو الصك الرئيسي كما هي ممثلة في الصكوكإشارة إلى " صكوك"تعتبر اإلشارة إلى كلمة  "الشروط"وفي هذه 
  ). الصيغة والفئة (٢ الشرطموضح في 

اتفاقية إدارة  (" تاريخ اإلقفال التي ستبرم في أو قريبا منالتفاقية إدارة الدفعات وفقا بالصكوكيتم سداد الدفعات المتعلقة 
، وهو "مدير الدفعات(" مدير الدفعات ابصفته مجموعة سامبا المالية والمصدرضمن أطراف أخرى، بين، و") الدفعات

  ). الصكوكمصطلح يشمل أي خلف أو مدير دفعات آخر يتم تعيينه بخصوص 

أمين  وحملة الصكوك وكيل، أنه قد فوض وصادق ووافق على قيام للصكوك أولي، بشرائه وتملكه حامل صكوكويعتبر كل 
التي هو طرف فيها وعلى شروط وأحكام كل ) "الشروط"كما هي معرفة في هذه  (وثائق الصكوك بإبرام دات الصكوكموجو

  . وثائق الصكوكوثيقة من 

 حملة الصكوكمن حق و.  التفصيليةا وتخضع ألحكامهلوثائق الصكوك ملخصات طالشرو تعتبر بعض نصوص هذه
.  ويعتبرون ملزمين بتلك النصوص وتم إبالغهم بها عليهمةالمنطبق وثائق الصكوكاالستفادة من مزايا جميع نصوص 

 من قبل تاريخ اإلقفالللمعاينة اعتبارا من  وثائق الصكوكمن تتوفر نسخ  سارية المفعول، فسوف الصكوكطالما كانت و
حملة  وكيل وكوكأمين موجودات الص والمصدر أثناء ساعات العمل المعتادة في المكاتب المحددة لكل من حملة الصكوك

  . هذهنشرة اإلصدار من "األطراف والمستشارون"، والمذكورة مكاتبهم في قسم الصكوك

  تعريفات   . ١

  :  تعني المفردات والمصطلحات التالية ما يلي"الشروط" في هذه ١/١  

والمستحقة  لفترة المعنيةافي  التكاليف اإلدارية المسموح بها سنويا من ٪١ البالغة أتعاب اإلدارةتعني " أتعاب اإلدارة"
  .  اتفاقية إدارة موجودات الصكوكبصورة نصف سنوية وفقا لما هو موصوف تحديداً فيالمصدر الدفع إلى 

قة لفئات ِب والمطاموجودات الصكوك مدير تعني مجموع التكاليف التي يتكبدها " تكاليف المدير المسموح بها"
، العمالءإلى  الربطخدمات موجودات الصكوك فيما يتعلق بتقديم  إدارة اتفاقية   من١التكاليف المبينة في الجدول 

بالنسبة (  تزيد عن المبلغ األقصى المسموح بهفترة توزيع دوريشريطة أن أية تكاليف يتم تكبدها خالل أي 
  . وثائق الصكوك ألغراضتكاليف المدير المسموح بها، لن يشكل جزء من )والتناسب لتلك الفترة
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 لقاء خدماتهم فيما يتعلق وكيل حملة الصكوك ولمدير الدفعات تعني األتعاب المستمرة التي تدفع "وكالةأتعاب ال"
، ضمن يدفع (إعالن الوكالة، حسبما يكون الحال، واتفاقية إدارة المدفوعاتوكما هو موضح بالتفصيل في بالصكوك 

 لمدير  ويدفعريال سعودي سنوياَ) ١٠٠,٠٠٠(مائة ألف  أتعاب دورية مقدارها لوكيل حملة الصكوك أشياء أخرى،
  . ) ريال سعودي سنوياَ)٥٠,٠٠٠(خمسون ألف  أتعاب دورية مقدارها ، ضمن أشياء أخرى،الدفعات

 تاريخ اإلقفال في القيمة االسمية للصكوكمجموع تعني النسبة المئوية للقيمة الناتجة عن قسمة " النسبة المنطبقة"
 في المائة نظراً ألنه قد تم سابقاً ٥٠، على أن ال تتجاوز  ريال سعودي)١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( مليارأربعة عشر على 

البالغ قيمتها  الشركةبصكوك  فيما يتعلق  وذلكموجودات الصكوك في المائة من أجل تكوين ٥٠تحويل 
  . م٢٠٢٩ في عام لتي تنتهيم وا٢٠٠٩ ريال الصادرة في عام ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

  . صك أو أكثرتعني امتالك " الملكية المصرح بها"

  . تعني هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية" الهيئة"

سعر العمولة المعروض بين البنوك السعودية  ،بفترة التوزيع الدورييعني، فيما يتعلق " معدل العمولة األساسي"
فيما ) معدل العمولة األساسي) (ب (٧ للشرط، والذي يتحدد وفقا )SIBOR(على ودائع الريال السعودي لثالثة أشهر 

  .  المعنية بفترة التوزيع الدورييتعلق

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

  ".ملكيةالسجل وعمليات نقل ال " نشرة اإلصدارهـ من)٣ (الشرطلها نفس المعنى المحدد في " الفترة المقفلة"

  . هذهنشرة اإلصدارمن  الثالثة له نفس المعنى الموضح في الصفحة" تاريخ اإلقفال"

) م١٩٩٨ نوفمبر ٣٠الموافق (هـ ١١/٠٨/١٤١٩ بتاريخ ١٦٩ يعني قرار مجلس الوزراء رقم "١٦٩القرار رقم "
 بالقرار رقم  وفق تعديلهموجودات الصكوك  ملكيةمن اتفاقية تحويل) أ(من الملحق " ١"كما هو مبين في الفقرة (

  .وكما يتم عليه من تعديالت أو تغييرات من وقت آلخر) ١٧٠

) م٢٠٠٠ أكتوبر ١٠الموافق (هـ ١٢/٧/١٤٢١ وتاريخ ١٧٠يعني قرار مجلس الوزراء رقم " ١٧٠القرار رقم "
م عليه من تعديالت أو وكما يت) التفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك )أ( الملحقمن " ٢"كما هو مبين في الفقرة (

  . تغيرات أو إضافات من وقت آلخر

  . الصكوكتعني شروط وأحكام " طالشرو"

 في تقاضي وتحصيل رسم لمرة واحدة رخصة التوزيع و١٦٩ رقم تعني الحق المستمد عن القرار" رسوم الربط "
  .مقابل توصيل خدمة الكهرباء الموضحة فيه

توفيرها فيما يتعلق بتوصيل خدمة المصدر ، جميع الخدمات التي يتعين على يلعمتعني، بالنسبة لكل " خدمات الربط "
  . رسوم الربطالكهرباء لكي يستحق تقاضي

  ". المقدمة"له نفس المعنى الموضح آنفا في " أمين موجودات الصكوك"

  .بموجودات الصكوك  المتعلقة رسوم الربطمسؤول عن تسديد للمصدر يعني كل عميل " العميل"

هـ ٢٨/٣/١٤٢٨ر الصادرة بتاريخ -٠٧٠٤٠٦تعني رخصة التوزيع والتوريد بالقطاعي رقم " ة التوزيعرخص"
  .هيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوجوالممنوحة من ) م٢٠٠٧ إبريل ١٦الموافق (
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  ".المقدمة"له نفس المعنى الموضح آنفا في " إعالن الوكالة"

   ).حاالت اإلخفاق (٢- ١١ الشرطمن " ذ"نفس المعنى المحدد لها في الفقرة لها " حالة إعادة هيكلة لقسم التوزيع"

  ). حاالت اإلخفاق (٢-١١ الشرط نفس المعنى المحدد لها في لها" حالة اإلخفاق"

  . شراءتاريخ  أو حاالت اإلخفاقتعني حالة من " حالة الممارسة"

  ). الت الممارسةحا (١١ الشرطله نفس المعنى المحدد له في " إشعار الممارسة"

  ) حاالت الممارسة (١١ الشرطلها نفس المعنى المحدد في ": فترة الممارسة"

  . م٢٠٣٠  مايو١٠ الواقع في تاريخ التوزيع الدورييعني " تاريخ االنتهاء"

 القيمة االسمية من إجمالي ٪١٠، مبلغا يساوي تاريخ االنتهاء أو شراءلتاريخ يعني، بالنسبة " المبلغ اإلضافي"
  . ، حسب الحالةتاريخ االنتهاء المعني أو الشراء تاريخ سبق مباشرةي الثالث الذي يوم العمل كما هي في للصكوك

 الممثلة في اجتماع يعقد حسب الصكوكيعني القرار الذي يصدر بأغلبية ال تقل عن نصف " القرار غير العادي"
  . لحملة الصكوكاألصول 

  . للصكوك الشاملة المسجلة والممثلة تعني صيغة الشهادة" الصك الرئيسي"

 بما في المديونية آخر بتسديد تلك شخص، أي التزام من أي شخصيعني، فيما يتعلق بأية مديونية ألي " الضمان"
  : ذلك دون حصر

   .أي التزام بشراء تلك المديونية  ) أ(

أو شراء أصول أو خدمات أي التزام بإقراض أموال أو شراء أسهم أو االكتتاب في أسهم أو أية أوراق مالية   ) ب(
  .المديونيةمن أجل توفير األموال الالزمة لتسديد تلك 

  .المديونيةأي تعويض عن نتائج التقصير في تسديد تلك   ) ت(

 . المديونيةأي ترتيب آخر لتحمل مسؤولية تلك   ) ث(

مديونية مقابل أية ) دون حصر(تعني أية مديونية ألي شخص ألموال مقترضة أو تم جمعها بما في ذلك " المديونية"
  : أو تتعلق بما يلي

  .مبالغ تم جمعها بموجب أي تسهيل بشراء سندات  ) أ(

مبلغ أي مطلوبات خاصة بعقود إيجار أو شراء بالتقسيط تعتبر، وفقا للنظام المطبق والمعايير المحاسبية   ) ب(
  .المتعارف عليها، تمويالً أو رأسمال تأجيري

  . يوما٩٠ أو خدمات مؤجلة الدفع لفترة تزيد عن مبلغ أي مطلوبات تتعلق بأي سعر شراء ألصول  ) ت(

لها نفس األثر ) بما في ذلك دون حصر اتفاقية بيع أو شراء آجل(مبالغ يتم جمعها بموجب أي عملية أخرى   ) ث(
 . التجاري لالقتراض

قبل  مديري استقبال العروض ومديري اإلصداريعني االستمارة التي يتعين تقديمها إلى " نموذج طلب االستثمار"
  . الصكوك الراغبين في شراء األشخاص من قبل  فترة تقديم طلبات االستثمارانتهاء
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هـ ١٠/٥/١٤٣١ والتي تبدأ من يومالصكوك تعني فترة تقديم طلبات االستثمار في " فترة تقديم طلبات االستثمار"
 مديري اإلصدار ومصدرال، ما لم يقم )م٥/٥/٢٠١٠ الموافق(هـ ٢١/٥/١٤٣٠ هي فيتوتن) م٢٤/٤/٢٠١٠ الموافق(
  .  بإبالغ المستثمرين المحتملين بغير ذلكمديري استقبال العروضو

حسبما يقتضيه  (أو مدير موجودات الصكوك/مصدر للصكوك ويعني الشركة السعودية للكهرباء بصفتها  "المصدر"
  ). سياق النص

 وشركة سامبا كابتيال لسعودية المحدودةيعني إتش إس بي سي العربية ا"  ومديري استقبال العروض اإلصداريمدير"
  . إلدارة األصول واالستثمار كمديرين مشتركين لإلصدار واستقبال العروض

 كما هي مدير الدفعاتوللمصِدر والمنشورة في موقع االنترنت " الهامش"النسبة السنوية المحددة كـيعني " الهامش"
  .  هذه نشرة اإلصداريف  "االكتتاب والبيع"المعنون بـ  مبينة في القسم

سعودي ال يزيد  المبلغ بالريالب عنه المعبروتكاليف المدير المسموح بها يعني مبلغ " المبلغ األقصى المسموح به"
 األول، الشراءتاريخ بالنسبة للفترة التي تنتهي في سنة ال فيعميل كل لريال سعودي  ١,٥٣١عن في المتوسط 

، فيعني المبلغ الذي سيتم التفاوض  الذي يليهتاريخ الشراء وتاريخ شراءين كل الحقة تقع ما بفترة لكل وبالنسبة 
الفترة  على التكاليف الفعلية في بناءًالفترة  قبل بدء تلك مدير الصكوك وحملة الصكوك وكيلعليه وقبوله من قبل 

  . القادمةالفترة وعلى التكاليف المتوقعة في المنصرمة

  ). موجودات الصكوك (٥ الشرط المحدد له في له نفس المعنى" صافي الدخل"

  . ريال سعودي١٠,٠٠٠، وهي للصكوكتعني القيمة االسمية " القيمة االسمية"

) م١٤/٤/٢٠١٠الموافق (هـ ٢٩/٤/١٤٣١ المؤرخة فيهذه  نشرة اإلصداريُقصد بها  "النشرة" أو "نشرة اإلصدار"
  .بالصكوكوالخاصة 

  ". المقدمة" المعنى المحدد لها آنفا في لها نفس" اتفاقية إدارة الدفعات"

  ". المقدمة"له نفس المعنى المحدد له آنفا في " مدير الدفعات"

  بعد تقديم إشعار الممارسة، ما عدا أيالصكوك المصدر المبلغ الذي يشتري فيه يعني" مبلغ التوزيع في حالة إخفاق"
  :أدناه) ب(و ) أ(في الفقرتين مجموع المبالغ الموضحة هذا المبلغ يساوي و .شراءتاريخ 

 القادم إذ لم يقدم إشعار  تاريخ التوزيع الدوري الذي كان سيتم دفعه فيمبلغ التوزيع الدوريحاصل ضرب   ) أ(
) التوزيعات الدورية (٧ الشرطكما هو معرف في ( مبلغ التوزيع الدوري بشرط أنه لغرض احتساب(ممارسة 

 القائمة في تاريخ قيد التحويل الذي الصكوك لتلك القيمة االسميةي سيعني إجمال" س"الحرف فإن في هذه حالة، 
  مع) يسبق مباشرة تاريخ ذلك الشراء

  السابق مباشرة و تاريخ ذلك الشراء؛ مقسم على تاريخ التوزيع الدوريعدد األيام بين .١

 ؛ والقادم المجدول تاريخ التوزيع الدوري السابق مباشرة و تاريخ التوزيع الدوريعدد األيام بين  .٢

 الذي كان المبلغ اإلضافي) ٢( أو ، في تاريخ ذلك الشراءاالحتياطيالمبالغ القائمة كرصيد دائن في ) ١(  ) ب(
  . ذلك الشراء، أيهما أقل  حسب الحالة لو لم يحصلتاريخ االنتهاء التالي أو الشراءتاريخ سيتوجب دفعه في 

  ). التوزيع الدوري (٧ لشرطاله نفس المعنى المحدد له في " تاريخ التحديد الدوري"
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  ). التوزيع الدوري (٧ الشرطله نفس المعنى المحدد له في " مبلغ التوزيع الدوري"

في كل سنة، ابتداء من  نوفمبر و وأغسطسومايو فبراير من شهر )١٠( عاشرال اليوميعني " تاريخ التوزيع الدوري"
 تاريخ ، سيكونيوم عملأنه إذا لم يكن ذلك اليوم ، بشرط م٢٠٣٠ مايو ١٠ولغاية نهاية يوم م ٢٠١٠ أغسطس ١٠

  .  الذي يليهيوم العمل التوزيع الدوري

على أن ال تاريخ توزيع دوري  حتى أول تاريخ اإلقفالتعني الفترة التي تبدأ من وتشمل " فترة التوزيع الدوري"
 تاريخ التوزيع الدوري حتى لدوريتاريخ التوزيع اتشمله، وكل فترة الحقة من أي تاريخ توزيع دوري بما في ذلك 

  .  التاليتاريخ التوزيع الدوريالتالي على أن ال يشمل ذلك 

 أو للمصدر تقع على أي من األصول أو اإليرادات الحالية أو المستقبلية رهوناتتعني أية " الرهونات المسموح بها"
  : أي جزء منها بخصوص

يكون فيها ) أي عملية تسنيد أصول أو تمويل مشروعبما في ذلك دون حصر (أي تمويل مدعوم باألصول   ) أ(
 المسموح بها، األصول أو اإليرادات الخاضعة الرهونات الرئيسي لتسديد االلتزامات المضمونة بتلك المصدر

  . المصدر، دون حق الرجوع على الرهونات المسموح بهالتلك 

  .أي ترتيب لتمويل إسالمي ) ب(

 . أن يكون مضموناً ئة السوق الماليةأي إصدار محلي ألوراق مالية تطلب هي ) ت(

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

  ). حاالت اإلخفاق (١١-٢الشرط له نفس المعنى المحدد في ": إشعار الشراء"

  : يعني" سعر الشراء"

كما هي في ذلك التاريخ في النسبة لصكوك  لجميع االقيمة االسمية، حاصل ضرب إجمالي شراءتاريخ   أيفي  ) أ(
 : الموضحة مقابل ذلك التاريخ في الجدول التالي

  التاريخ  النسبة المئوية

   )م٢٠١٧من عام  مايو الذي يقع في تاريخ التوزيع الدوري ( شراءتاريخأول   ٪٩٠

  ) م٢٠٢٠من عام  مايو الذي يقع في تاريخ التوزيع الدوري (شراءاريخ تثاني   ٪٦٠

  ) م٢٠٢٥ مايو الذي يقع في تاريخ التوزيع الدوري (شراءتاريخ ثالث   ٪٣٠

  و
 كما هي في ذلك التاريخ في النسبة الصكوك لجميع القيمة االسميةفي أي تاريخ آخر، حاصل ضرب إجمالي   ) ب(

 :ع فيها ذلك التاريخ في الجدول التاليالموضحة مقابل الفترة التي يق

  التاريخ  النسبة المئوية

  م ٢٠١٦من عام  مايو في الواقع تاريخ التوزيع الدوري لكن قبل اإلقفالتاريخ بعد  ٪١٠٠

 تاريخ التوزيع الدوريلكن قبل م ٢٠١٦من عام  مايو الواقع في تاريخ التوزيع الدوريبعد  ٪٩٠



 ٢٦

  التاريخ  النسبة المئوية

 م٢٠١٨من عام  مايوالواقع في 

  تاريخ التوزيع الدوريلكن قبلم ٢٠١٨من عام  مايوبعد تاريخ التوزيع الدوري الواقع في  ٪٧٥
 م٢٠١٩ من عام مايو الواقع في

  تاريخ التوزيع الدوريلكن قبلم ٢٠١٩من عام  مايوفي  الواقع تاريخ التوزيع الدوريبعد  ٪٦٠
 م٢٠٢١من عام  مايوالواقع في 

 تاريخ التوزيع الدوريلكن قبل م ٢٠٢١ من عام مايوفي  الواقع دوريتاريخ التوزيع البعد  ٪٥٠
 م٢٠٢٢من عام  مايو الواقع في

 تاريخ التوزيع الدوريلكن قبل م ٢٠٢٢من عام  مايوفي  الواقع تاريخ التوزيع الدوريبعد  ٪٤٠
 م٢٠٢٤من عام  مايوالواقع في 

لكن قبل تاريخ التوزيع الدوري م ٢٠٢٤ من عام مايوفي بعد تاريخ التوزيع الدوري الواقع  ٪٣٠
 م٢٠٢٦من عام  مايوالواقع في 

لكن قبل تاريخ التوزيع الدوري م ٢٠٢٦من عام  مايوفي بعد تاريخ التوزيع الدوري الواقع  ٪٢٠
 م٢٠٢٨من عام  مايوالواقع في 

يع الدوري لكن قبل تاريخ التوزم ٢٠٢٨من عام  مايوفي بعد تاريخ التوزيع الدوري الواقع  ٪١٠
 م٢٠٢٩من عام  مايوالواقع في 

 تاريخ التوزيع الدوريلكن قبل م ٢٠٢٩من عام  مايوبعد تاريخ التوزيع الدوري الواقع في  ٪٥
 م٢٠٣٠ من عام مايوالواقع في 

  تاريخ االنتهاءفي  صفر٪

  

 في أو حملة الصكوك يلوك وأمين موجودات الصكوك والمصدر الذي سيبرم بين تعهد الشراءيعني " تعهد الشراء"
  . تاريخ اإلقفالقريبا من 

  .م٢٠٢٥م أو ٢٠٢٠م أو ٢٠١٧ مايو الواقع في تاريخ التوزيع الدورييعني " تاريخ الشراء"أو " تاريخ شراء"

الشخص المعنوي الذي ) ب(الشخص الطبيعي من مواطني المملكة العربية السعودية، أو ) أ(يعني " الشخص المؤهل"
السعودية ولديه سجل تجاري ساري المفعول صادر عن وزارة التجارة  ئمة في المملكة العربيةلديه منشأه دا

  . ، يحتفظ بحساب بنكي في المملكة العربية السعودية )ب(أو ) أ(والصناعة، والذي في أي من الحالتين، 

اتفاقية ه وفقا لنصوص ويشمل أي مسجل يخلفه ويتم تعيين (")تداول("السوق المالية السعودية يعني " المسجل"
  ). التسجيل

في أو قريبا الصكوك  والمسجل بخصوص المصدرتعني اتفاقية التسجيل والتداول التي ستبرم بين " اتفاقية التسجيل"
  . تاريخ اإلقفالمن 

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

 القيمة ٪ من إجمالي٣٣،٣٣ الذين يمثلون ما ال يقل عن حملة الصكوكني، في أي تاريخ، يع "حملة الصكوكنصاب "
  . في ذلك التاريخ  القائمةللصكوك االسمية

  . )كموجودات الصكو( ٥ الشرطله نفس المعنى المحدد في " االحتياطي"

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

   .)موجودات الصكوك (٥ الشرطله نفس المعنى المحدد له في " العجز"

  ). الشراءتاريخ  (١-١١ الشرطلها نفس المعنى المحدد في ": التوجيهات المحددة"

اإلخفاق الناتج عن عدم دفع مبلغ توزيع ) (أ(٢-١١ الشرطعني، بالنسبة ألي حالة إخفاق تقع حسب ي" المبلغ المحدد"
 كما هو مشار إليه فيه والذي يكون حملة الصكوك، مبلغ أي عجز في المبالغ الموزعة على )دوري أو مبلغ إضافي

اتفاقية إدارة موجودات ته بموجب  أو إهماله في تأدية التزاماموجودات الصكوكناتجا مباشرة عن تقصير مدير 
حالة  في مبلغ التوزيع الدوريبالغ من خالل دفع م إذا لم يكن قد تم تعويض تلك الإعالن الوكالةأو / والصكوك
  . إخفاق

  ).  الشراءتاريخ (١-١١ الشرطلها نفس المعنى المحدد لها في " التوجيهات القائمة"

الشخص "( آخر شخصفي أي وقت معين، أي ) "الشخص األول"( شخصيعني، بالنسبة ألي " الشركة التابعة"
) كونه شركة( الثاني الشخصعلى " السيطرة) "١(ولهذا الغرض، فإن .  األولالشخصالذي يخضع لسيطرة ) "الثاني

 األول بشكل مباشر أو غير الشخص من خالل امتالك الشخصتعني القدرة على التأثير على أعمال أو قرارات ذلك 
 الثاني الشخصأو أكثر من الحقوق التصويتية لدى  ٪٥٠منفردا أو باالشتراك مع أي قريب أو مشارك آخر، مباشر، 

  . للمصدرتعتبر شركة المياه والكهرباء شركة تابعة ال) ٢(و

  . )موجودات الصكوك( ٥ الشرطلها نفس المعنى المحدد لها في " موجودات الصكوك"

  . موجودات الصكوكالسعودية للكهرباء بصفتها مدير يعني الشركة " مدير موجودات الصكوك"

  .)موجودات الصكوك( ٥ الشرطلها نفس المعنى المحدد لها في " اتفاقية إدارة موجودات الصكوك"

  . )موجودات الصكوك( ٥ الشرطلها نفس المعنى المحدد لها في " اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك"

اتفاقية إدارة  وتعهد الشراء ووإعالن الوكالة موجودات الصكوك ويل ملكية اتفاقية تحتعني" وثائق الصكوك"
نموذج طلب و) الصك الرئيسيبما فيها ( الصكوكوإتفاقية التسجيل واتفاقية إدارة الدفعات  وموجودات الصكوك

  . وأي اتفاقيات ومستندات أخرى يتم تقديمها أو توقيعها فيما يتعلق بها االستثمار

  . نو الصكوك المسجلحاملو هم "حملة الصكوك"

  ". المقدمة"له نفس المعنى المحدد له آنفا في " وكيل حملة الصكوك"
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تعني أية ضرائب أو زكاة أو جباية أو خصومات ضريبية أو رسوم أو استقطاعات أو رسوم حكومية " الضرائب"
و خصمها أو قيدها بواسطة أو نيابة عن حالية أو مستقبلية ومهما كانت طبيعتها يتم فرضها أو تحصيلها أو جبايتها أ

  . المملكة العربية السعودية أو أي سلطة فيها لها صالحية فرض الضريبةحكومة 

  . )موجودات الصكوك( ٥ الشرطله نفس المعنى المحدد في " حساب العملية"

  ). السجل والملكية والتحويل (٣ الشرطله نفس المعنى المحدد في " تاريخ قيد التحويل"

تصفية  (١٠للشرط ما لم تتم تصفيتها وفقا " قائمة "الصكوكع عدم المساس بوضعها بالنسبة ألي غرض آخر، تعتبر م  
وتم في أي من هذه ) حاالت الممارسة (١١الشرط أو ) شراء الصكوك (٨الشرط ، أو شراؤها بموجب )الصكوك

حملة  التأكد من حق حضور اجتماعات )١(، شريطة أنه، لغرض )اإللغاء) (ت(٨للشرط الحاالت إلغاؤها وفقا 
 إعالن الوكالة من ٢ والجدول) اجتماع حملة الصكوك، التعديل) (أ(١٤الشرط ) ٢( والتصويت فيها، الصكوك

) حاالت الممارسة (١١الشرط  ألغراض حملة الصكوكتحديد نصاب ) ٣) (شروط انعقاد اجتماعات حملة الصكوك(
إن (الصكوك ، فان تلك )تنفيذ وممارسة الحقوق) (ت(١٢الشرط ) ٤(و) قوقتنفيذ وممارسة الح) (ب(١٢الشرط أو 

شركة  أو أية المصدرلمصلحة )  شركة تابعة للمصدربما في ذلك ودون حصر أية(شخص التي يمتلكها أي ) وجدت
  . ال تعتبر صكوكا قائمة ) ما لم ولحين انتهاء االحتفاظ بها على هذا األساس (تابعة للمصدر

 اتفاقية إدارة الدفعات وإعالن الوكالةبما في ذلك ( ألي اتفاقية أو مستند أو وثيقة أخرى الشروط أي ذكر في هذه إن ٢-١
، موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكية واتفاقية إدارة موجودات الصكوك واتفاقية التسجيل وتعهد الشراءو

يفسر على أنه إشارة إلى تلك االتفاقية أو المستند أو  سنموذج طلب االستثمارو) الصك الرئيسيبما فيها (والصكوك 
  . الوثيقة وما يتم عليها من تعديالت أو إضافات أو تحديثات

  الصيغة وفئة اإلصدار   . ٢

 الصك بمجملها في الصكوكوستتمثل .  ريال سعودي١٠,٠٠٠ بصورة إلكترونية مسجلة بفئة الصكوكتصدر   
، ومع ذلك الرئيسي الصك تمثل حصة فردية من صكوك ولن يتم إصدار .حملة الصكوكوكيل ودع لدى ي يرئيسال

 الصكوك جميع الصك الرئيسيمثل يوس. الصكوك يبين حصته من المسجل استالم كشف من صكوك حامليحق لكل 
  . موجودات الصكوك لحصة مشاعة في حملة الصكوكالقائمة وملكية 

  الملكية والتحويل حق السجل و  . ٣

، يعني الشروط وفي هذه. اتفاقية التسجيلوفقا ألحكام ") السجل ("بالصكوك بسجل يتعلق لمسجلا يحتفظ :السجل  ) أ(
أو، في حالة الملكية المشتركة، اسم أول (السجل في حينه في الصكوك الذي تسجل باسمه الشخص " حامل الصكوك"

  . األشخاص المؤهلين سوى شخص كحامل صكوكوال يجوز تسجيل أي ). حامل للصكوك

 لجميع الصككمالك مطلق لذلك ) باستثناء ما يتطلبه النظام خالفا لذلك (وكحامل صكيعامل كل :  الملكيةحق  ) ب(
سواء كانت مستحقة الدفع أم ال وبصرف النظر عن أي إشعار بالملكية أو األمانة أو أية مصلحة أخرى (األغراض 

 .) الصكوكفي 

 المسجل وفقا لألنظمة واإلجراءات التي يقررها الصكوك تحويل أدناه، يمكن) ح(و) ج( مع مراعاة الفقرتين :التحويل  ) ت(
 إال الصكوكوال يجوز تحويل . المسجلمن خالل تقديم تلك المعلومات التي تتطلبها تلك األنظمة واإلجراءات إلى 

 : إذا

 الصكوك أخرى يملكها الطرف الذي سيتملك صكوك المطلوب تحويلها وأية القيمة االسمية للصكوككانت  )١(
   .لمطلوب تحويلها ملكية مصرحا بهاا

 المتبقية غير للصكوك القيمة االسمية تكون حامل الصكوك التي يملكها الصكوكفي حال لم يتم تحويل جميع  )٢(
 .المشمولة بالتحويل ملكية مصرحا بها



 ٢٩

 . شخصا مؤهالكان المحول إليه  )٣(

لجدول الرسوم الذي يطبقه مقابل خدماته،  وفقا المسجل لرسم يتقاضاه الصكوكتخضع عملية تحويل : رسوم التحويل  ) ث(
وتجنبا . المسجل المحول والمحول إليه جميع هذه الرسوم وفقا لإلجراءات المتبعة من قبل الصكوكويتحمل حامل 

 لن يكونوا ملزمين بدفع أي من هذه الرسوم أمين موجودات الصكوك وحملة الصكوك وكيل  والمصدرللشك، فإن 
 . المسجلالمفروضة من قبل 

عمليات التحويل أثناء الفترة كانت  سيتم اإلعالن عما إذا تاريخ اإلقفالقبل : التواريخ قيد التحويل والفترات المقفلة  ) ج(
مبلغ على األقل تاريخ استحقاق الدفع المقرر ألي أيام عمل ) ٧( الذي يسبق بسبعة يوم العملالتي تبدأ من بداية 

 يوم العمل، ففي يوم عمل، أو، إذا لم يكن ذلك اليوم بالصكوكتعلق ، أو أي مبلغ أصلي أو توزيع يتوزيع دوري
يجوز ") الفترة المقفلة"ويطلق على كل فترة (، وتنتهي بنهاية تاريخ االستحقاق المعني )"تاريخ قيد التحويل"(التالي 

ان باإلمكان تسجيل عمليات فإذا ك.  الفترة المقفلةخاللأن تسجل بالطريقة المعتادة، أو ما إذا كان باإلمكان تسجيلها 
التحويل تلك بالطريقة المعتادة، فعندها وبالرغم من ذلك التسجيل، سوف يستمر دفع جميع الدفعات إلى أولئك 

تاريخ بعد للمسجل ويمكن .  المعنيتاريخ قيد التحويل عند بدء العمل في كحملة الصكوكاألشخاص المسجلين 
تتعلق بتسجيل عمليات التحويل التي تتم خالل الفترات المقفلة وذلك بموجب  طالما كانت الشروط تعديل هذه اإلقفال

 . حملة الصكوك والمصدرإشعار إلى 

 إصدار توجيهاته القائمة الخاصة بصكوكه، ولم يتم حامل الصكوكعندما يكمل :عمليات التحويل والتوجيهات القائمة  ) ح(
، فإن عملية تحويل تلك الصكوك الحق لتلك ل صكوكحامإلغاء تلك التوجيهات القائمة من قبله أو من قبل أي 

 الحق لذات الصكوك موافقا على شروط تلك حامل صكوك ستخضع للتوجيهات القائمة، وسيعتبر أي الصكوك
 الحق إلغاء التوجيهات القائمة بإشعار خطي يوجهه حامل صكوكوبالرغم مما سبق، يمكن ألي . التوجيهات القائمة

 ). الشراءتاريخ ) (أ(١١ للشرط وفقا حملة الصكوك وكيلإلى 

 ألنظمة وإجراءات السجل وتسجيلها في الصكوكتخضع جميع عمليات تحويل : األنظمة الخاصة بالتحويل والتسجيل  ) خ(
 .  بتغيير األنظمة في أي وقتالمسجلوقد يقوم . اتفاقية التسجيل ونصوص المسجل

  الصكوك الوضع النظامي ومحدودية حق الرجوع وموافقة حملة   . ٤

 وستكون في جميع لموجودات الصكوكحصصاَ في الملكية غير قابلة للتجزئة الصكوك تشكل : الوضع النظامي  ) أ(
 التزامات مباشرة وعامة تعهد الشراء بموجب المصدروستشكل التزامات . األوقات في مرتبة مساوية لبعضها البعض

 األخرى المصدر متساو مع جميع التزامات  وستعامل في جميع األوقات على نحوالمصدروغير مشروطة على 
الحالية والمستقبلية غير المضمونة، فيما عدا تلك االلتزامات التي تحظى بأفضلية بموجب أحكام النظام والتي تعتبر 

 . إلزامية وتطبق بشكل عام

  الشراءلتعهد وفقا المصدر والدفعات التي يدفعها موجودات الصكوكتعتبر متحصالت : محدودية حق الرجوع  ) ب(
  . بالصكوك مصدر الدفعات الوحيد الخاص حساب العمليةوالمبالغ الموجودة في 

 أو أي تعهد الشراء بموجب المصدروبناء على ذلك، و باستثناء ما يتعلق بالمطالبات المتعلقة بمبالغ مستحقة من 
أمين  أو المصدرول  أي حق للرجوع على أي من أصلحملة الصكوك، فلن يكون وثائق الصكوكوثيقة أخرى من 

 ولن أمين موجودات الصكوك ليست من أصول موجودات الصكوكوتفادياُ ألي التباس، فإن  (موجودات الصكوك
مديري استقبال العروض و  اإلصداريمدير أو المسجل أو مدير الدفعات، أو حملة الصكوك وكيلأو ) تعتبر كذلك

 ذات العالقة التي هو وثائق الصكوكميع التزاماته بموجب أو أي من مؤسساتهم التابعة، بقدر وفاء كل منهم بج
  . موجودات الصكوكطرف فيها، فيما يتعلق بأي عجز في المبالغ المتوقعة من 

 التي هو طرف فيها مباشرة إلى وثائق الصكوك ملزم بدفع المبالغ المطلوبة بموجب المصدروبالرغم مما سبق، فإن 
وكيال ، بصفته )بشرط تعويضه تعويضا مقبوال له (حملة الصكوك  لوكيليكون أو في حاالت معينة سمدير الدفعات
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 حملة الصكوك  وكيلأو لمدير الدفعات  الستعادة مدفوعات مستحقةالمصدر، حق رجوع مباشر على لحملة الصكوك
 .  تلكلوثائق الصكوك وفقا حملة الصكوكلحساب 

 أو فيما يتعلق بتنفيذها، غير كافياً للوفاء بجميع الدفعات ،موجودات الصكوكربما يكون صافي العوائد الناتجة من 
، فلن يكون الصكوكوإذا بقي، بعد توزيع العوائد نقص في الدفعات المستحقة بموجب . بالصكوكالمستحقة فيما يتعلق 

تنفيذ وممارسة  (١٢ والشرط) حاالت الممارسة (١١ الشرط، إال في الحاالت الموضحة في صكوك  حاملألي
 أو أي من مؤسساته التابعة أو أي أصول أخرى بالنسبة لذلك النقص وأية المصدر، أي مطالبة في مواجهة )قوقالح

 آخر في رفع دعوى شخص تقديم التماس أو االنضمام إلى أي حملة الصكوكمطالبات غير مسددة، ولن يستطيع 
 أو أمين موجودات الصكوك أو المصدرعلى قضائية للمطالبة بإعادة تنظيم أو تصفية أو حل أو تعيين حارس قضائي 

من أٍي أو  مديري استقبال العروضو  اإلصداريمدير أو المسجل أو مدير الدفعات أو حملة الصكوك وكيل
 . مؤسساتهم التابعة كنتيجة لذلك العجز أو غير ذلك

وثائق  من ، بالرغم من أي شيء يناقض ذلك في أيللصكوك صكوك حاملبشراء كل : موافقة حملة الصكوك  ) ت(
والتزامات ) تنفيذ وممارسة الحقوق (١٢والشرط ) حاالت الممارسة (١١، ولكن دون المساس بالشرط الصكوك
زام بدفع تلالن يكون هناك ) ١( المعني على أنه الصكوك حامل، فإن هذا يعني موافقة تعهد الشراء بموجب المصدر

 يمديرأو المسجل  أو مدير الدفعات أو حملة الصكوك يلوك أو أمين موجودات الصكوك أو المصدرأي مبلغ من قبل 
أو أي من وكالئهم المعنيين نيابة عنهم إال في حدود األموال المتوفرة لذلك من  مديري استقبال العروضو اإلصدار

 هذه أو نشرة اإلصدارلن يكون له حق الرجوع والمطالبة بدفع أي مبلغ يستحق بموجب ) ٢( وموجودات الصكوك
، سواء بدفع أي رسوم أو أي مبلغ آخر بموجب أي التزام أو مطالبة أخرى تنشأ أو وثائق الصكوكأي من بموجب 

حملة  وكيل أو أمين موجودات الصكوك أو المصدر أخرى، ضد وثيقة صكوك أو أية إعالن الوكالةتستند على 
بسبب أي قضية إفالس أو إعادة  ضمديري استقبال العروو  اإلصداريمدير أو المسجل أو مدير الدفعات أو الصكوك

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

  موجودات الصكوك   . ٥

  والمصدر التي ستبرم بين موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكيةبناء على : تحويل ملكية موجودات الصكوك  ) أ(
اتفاقية تحويل ملكية موجودات  ("تاريخ اإلقفالفي أو قريباً من  ات الصكوكأمين موجود وحملة الصكوك وكيل

حقوق  من الالنسبة المنطبقة أمين موجودات الصكوك إلى المصدردفع سعر اإلصدار، يحول عد وب") الصكوك
 م الربطرسو وتقاضي بخدمات الربطمن أجل القيام ) رخصة التوزيع و ١٦٩القرار بموجب (واالستحقاقات المحددة 

 موجودات الصكوك اتفاقيات تحويل ملكية سنة، حسبما هو موضح بمزيد من التفصيل في )٢٠(عشرين لمدة 
  . حملة الصكوك لصالح أمين موجودات الصكوكوالتي سيتم االحتفاظ بها من قبل ") موجودات الصكوك("

حملة  وكيل  وموجودات الصكوكأمين  والمصدر التي ستبرم بين موجودات الصكوك اتفاقية إدارةوبناء على 
 بموجبها تقديم خدمات المصدريتعهد ") موجودات الصكوك اتفاقية إدارة ("تاريخ اإلقفال في أو قريبا من الصكوك

  . أتعاب اإلدارة مقابل موجودات الصكوكمعينة بخصوص 

 بتجميع كل األموال المصدر، يقوم  التفاقية إدارة موجودات الصكوكوفقا:  صافي الدخل–استخدام المتحصالت   ) ب(
 موجودات الصكوكالتي يقبضها من ) أتعاب الوكالة وأتعاب اإلدارة وتكاليف المدير المسموح بهابعد خصم (
قبل ) ١(واحد يوم عمل  من) بتوقيت الرياض( صباحا ١١:٠٠ في أو قبل الساعة المصدرويقوم "). صافي الدخل("
ذلك ) ١(إما ") حساب العملية (" مدير الدفعات لدىحملة الصكوك يلوك بالدفع في حساب  تاريخ توزيع دوريكل

 موجودات الصكوك المتحصل من صافي الدخلوإذا كان . ، أيهما أقلمبلغ التوزيع الدوري) ٢(المبلغ المتراكم أو 
ض  سيحتفظ بأي مبلغ فائموجودات الصكوك مدير، فان مبلغ التوزيع الدوري يتجاوز فترة توزيع دوريعن أية 

 من خالل قيد دفتري في حساب افتراضي وليس في حساب بنكي االحتياطي المصدرويقيد "). االحتياطي("كاحتياطي 
وإذا قام  .حملة الصكوك هو الحفاظ عليه لمصلحة اإلحتياطي علماً بأن الغرض األساسي من .منفصل ومحدد
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خسارة تنشأ عن  أو االحتياطيئد على استخدام سيكون أي عا لحسابه الخاص االحتياطياستخدام واستثمار ب لمصدرا
 .  في ميزانيتهالمصدر تسجيلها كمطلوبات على لمصدرلويجوز  وحده المصدرساب لح ذلك

 ويدفع المبالغ باالحتياطي المصدر يحتفظ موجودات الصكوك التفاقية إدارةوفقا :  االحتياطي- استخدام المتحصالت  ) ت(
  ). " االحتياطي–استخدام المتحصالت ") (ت(٥وفقا لنصوص هذا الشرط ) وجدتإن  (الحتياطيالمستحقة لحساب ا

تاريخ توزيع قبل كل ) ١(واحد   يوم عمل)بتوقيت الرياض( صباحا ١١:٠٠ في أو قبل الساعة المصدريقوم  )١(
  طبقا للترتيب التالي حسباالحتياطيلحساب ) إن وجدت( المبالغ المستحقة حساب العملية، بالدفع في دوري
 : األولية

توزيع ) تواريخ( تاريخ  عن أيلحملة الصكوكأوال، لسداد إجمالي مبلغ أي عجز من المبالغ المدفوعة   ) أ(
ويطلق على كل واحد ) (التواريخ( المقابلة لذلك التاريخ التوزيع الدوري) مبالغ(مبلغ  سابق ودوري
  و وذلك إلى الحد الذي تظل فيه هذه المبالغ غير مدفوعة؛ ") عجز"منها 

 .  الحاليةلفترة التوزيع الدوري عجزثانيا، لسد أي مبلغ   ) ب(

قبل كذلك  وشراء تاريخ قبل كل) ١(  واحد يوم عمل)بتوقيت الرياض( صباحا ١١:٠٠في أو قبل الساعة  )٢(
)  االحتياطي–استخدام المتحصالت ) (١)(ت(٥، وبعد الوفاء بالدفعات المذكورة في الشرط تاريخ االنتهاء

، إما على أساس المبلغ االحتياطي جميع األموال المتوفرة في حساب حساب العملية في مصدرالأعاله، يدفع 
، إن االحتياطيويحفظ باقي .  في ذلك التاريخ، أيهما أقلاالحتياطياإلضافي أو تلك األموال المستحقة لحساب 

  ).  صافي الدخل–استخدام المتحصالت ) (ب (٥ وفقا للشرط المصدروجد، من قبل 

، إن االحتياطي باقي المصدر، يتسلم )تصفية الصكوك (١٠ كما هو محدد في الشرط الصكوك تصفية عند )٣(
  . موجودات الصكوكوجد، لحسابه الخاص كحافز أتعاب مقابل إدارة 

فترة توزيع ، بالنسبة إلى ")الدخل الفعلي ("موجودات الصكوك المستلَم عن صافي الدخلإذا، كان : زيادة االحتياطي  ) ث(
) ١(إما بسبب ") المحددالدخل (" استالمه يجب الذي كان صافي الدخل أو أي فترة أخرى، أقل من مبلغ وريد

أو تعديلها، أو بسبب )  تاريخ اإلقفالكما هو ساري المفعول في (١٦٩ القرار رقم تخفيض التعرفة المحددة في
بتوقيت  ( صباحا١١:٠٠ً أو قبل الساعة  فيالمصدر فحينئذ، يقوم ،١٦٩  رقمالقرارتعديل أو إضافة أو إلغاء 

 أو الفترة األخرى المعنية، بإضافة مبلغ  فترة التوزيع الدوريقبل آخر يوم من) ١( واحد  يوم عملفي) الرياض
  . االحتياطي إلى المحددالدخل و الدخل الفعلييعادل الفرق بين 

  التعهد السلبي   . ٦

الرهونات المسموح سوى  (رهوناتدم إنشاء أو السماح بإنشاء أية  قائمة، بعلصكوك، طالما كانت االمصدريتعهد 
 بذلك، على جميع أو أي جزء من أعماله أو أصوله أو إيراداته الحالية شركاته التابعة، ويضمن عدم قيام أي من )بها

  . يةمديون أية ضمان ذات عالقة أو مديونية أي لضمان) بما فيها رأس المال غير المدفوع(أو المستقبلية 

  التوزيع الدوري   . ٧

استخدام ) (ت(٥والشرط )  صافي الدخل–استخدام المتحصالت) (ب(٥وفقا للشرط : تواريخ التوزيع الدورية  ) أ(
حملة  بأن يوزع على مدير الدفعات توجيها إلى المصدر، يصدر )الدفعات (٩والشرط )  االحتياطي–المتحصالت
تاريخ توزيع  في كل بالصكوك، توزيعا يتعلق حساب العمليةمعة في ، كل حسب نسبة ما له، من المبالغ المجالصكوك
 تاريخ التوزيع الدوري المستحق إذا كان المبلغ اإلضافي إلى ةباإلضاف المعني مبلغ التوزيع الدوري يعادل دوري

 . تاريخ االنتهاء أو شراءتاريخ المعني 

  : طالشروفي هذه 
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  :، مبلغا يتم احتسابه على النحو التالية توزيع دوريفتريقصد به، لكل " مبلغ التوزيع الدوري"

   ي ×) هـ+ ص  (×س 
٣٦٠  

  : حيث

اليوم  القائمة في تاريخ قيد التحويل الذي يسبق مباشرةالصكوك  لتلك القيمة االسميةإجمالي   =   س
  .  المعنيةفترة التوزيع الدورياألخير من 

  . المعنية  فترة التوزيع الدوريعدد األيام الفعلي في  =   ي

  .  المعنيةمعدل العمولة األساسي لفترة التوزيع الدوري  =   ص

  . الهامش  =  هـ

 على مدير الدفعات من قبل أو نيابة عن  فترة توزيع دورييحدد معدل العمولة األساسي لكل: معدل العمولة األساسي  ) ب(
 : األسس التالية

 المعنية حسب ما يظهر  فترة التوزيع الدوريادل سعر ودائع الريال السعودي لفترة تعمدير الدفعاتيحدد  )١(
أو أي صفحة أخرى تحل محلها في تلك " (AVG" من العنوان SUAAعلى شاشة رويترز، صفحة 

اعتبارا )  كبائع المعلومات لغرض عرض أسعار مماثلةمدير الدفعاتالخدمة، أو أي خدمة أخرى يحددها 
 فترة التوزيع الدوري الثاني قبل أول يوم من م العمل يوفي) بتوقيت الرياض( صباحا ١١:٠٠من الساعة 

  ، أو ")تاريخ التحديد الدوري("المعنية 

 :  بما يليمدير الدفعاتإذا لم يظهر ذلك السعر على تلك الصفحة، يقوم  )٢(

إتش إس يطلب من المكتب الرئيسي في المملكة العربية السعودية لكل من مجموعة سامبا المالية و  ) أ(
 مديرسعودي البريطاني أو أي بنك مرجعي بديل في سوق البنوك السعودية يعينه البنك البي سي و

، أن يزوده بأسعار العرض على ودائع الريال السعودي في سوق البنوك السعودية إدارة الدفعات
 للبنوك الرئيسية تاريخ التوزيع الدوريفي ) بتوقيت الرياض( صباحا ١١:٠٠عند حوالي الساعة 
 المعنية بمبلغ يمثل عملية واحدة في  فترة التوزيع الدوريلسعودية لفترة تعادلفي سوق البنوك ا

  تلك السوق في ذلك الوقت، و 

 ٠,٠٠٠٠٥المقرب، إذا لزم األمر، ألقرب عشرة آالف من النقطة المئوية، (يحدد الوسط الحسابي   ) ب(
 . لتلك األسعار حينما تتوفر تسعيرتان أو أكثر)  صعوداتُقرب

المتوسط الحسابي الذي يحدد بهذه ) حسبما تكون الحالة( السعر أو العمولة األساسيمعدل ويكون 
حسبما ( تحديد السعر أو المتوسط الحسابي مدير الدفعاتالطريقة، وذلك بشرط أنه إذا لم يستطع 

 معدل العمولة ، سيكون فترة توزيع دوريةوفقا لألحكام السابقة فيما يتعلق بأية) تكون الحالة
معدل عمولة  المعنية هو آخر  فترة التوزيع الدوري خاللالصكوك الذي يطبق على ياألساس
فترة توزيع  بخصوص آخر للصكوكتم تحديده ) حسبما تكون الحالة( أو متوسط حسابي أساسي
  . دوري

اريخ  ت الذي حدده، إضافة إلىمبلغ التوزيع الدوري ومعدل العمولة األساسي بإبالغ مدير الدفعات يقوم :النشر  ) ت(
 وكل سوق أسهم تكون حملة الصكوك وكيل  وأمين موجودات الصكوك والمصدر المعني، إلى التوزيع الدوري

 فترة  حينئذ مدرجة فيها بأسرع ما يمكن بعد ذلك التحديد ولكن تحت أي ظرف في موعد أقصاه أول يوم منالصكوك
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 إعادة حساب أي لمدير الدفعاتويحق .  الفور بذلك علىحملة الصكوككذلك يجب إشعار .  المعنيةالتوزيع الدوري
 . فترة التوزيع الدوريدون إشعار في حالة تمديد أو تقصير ) على أساس األحكام السابقة (مبلغ توزيع دوري

عندما يلزم حساب مبلغ التوزيع بالنسبة لفترة تقل : حالة اإلخفاق حساب مبلغ التوزيع بالنسبة للمبالغ الدورية في  ) ث(
 الكاملة، يحسب ذلك المبلغ على أساس عدد األيام الفعلية التي انقضت من تلك الفترة وعلى وزيع الدوريفترة التعن 

 .  يوما٣٦٠أساس أن السنة 

تعتبر جميع اإلشعارات واآلراء وعمليات التحديد والشهادات والعمليات الحسابية وعروض األسعار : اإلشعارات  ) ج(
التوزيعات  (٧اة أو تلك التي يتم الحصول عليها ألغراض هذا الشرط والقرارات المتخذة أو المقدمة أو المعط

 أمين موجودات الصكوكوللمصدر ملزمة ) بشرط خلوها من األخطاء الواضحة(مدير الدفعات من قبل ) الدورية
جاه  أي مسؤولية قانونية تمدير الدفعاتال يتحمل ) مع مراعاة ما سبق ذكره( وحملة الصكوك وحملة الصكوك وكيلو

 . أي شخص فيما يتعلق بممارسة أو عدم ممارسة صالحياته وواجباته وتقديراته لمثل هذه األغراض

  شراء الصكوك   . ٨

 عند وقوع حالة الصكوك شراء المصدر أن يطلبوا من لحملة الصكوك: حملة الصكوك الشراء بناء على رغبة  ) أ(
 ). حاالت الممارسة (١١ممارسة طبقا لما هو وارد في الشرط 

حامل  من السوق المفتوحة أو بأي سعر يتم االتفاق عليه بين الصكوك في أي وقت شراء للمصدريمكن : الشراء  ) ب(
 . المصدر والصكوك

 .  الملغاة وال يجوز إعادة إصدار أو إعادة بيع الصكوكالمصدر المشتراة من قبل  الصكوكأي منيتم إلغاء : اإللغاء  ) ت(

  الدفعات   . ٩

 عن طريق تحويلها إلى حساب المستفيد بالريال السعودي لدى أحد البنوك الصكوكبموجب يتم سداد الدفعات : عام  ) أ(
 ١١:٠٠الساعة( في موعد أقصاه مدير الدفعاتوللمسجل في المملكة العربية السعودية حسبما يتم إبالغه خطيا 

 . قبل تاريخ الدفع المعني) ١(واحد  يوم عمل)) بتوقيت الرياض(صباحا 

 تخضع في كل األحوال ألي أنظمة أو لوائح بالصكوكجميع الدفعات الخاصة : المرعية لألنظمة الدفعات الخاضعة  ) ب(
لن يتم احتساب ، )الضريبة (١٥باستثناء ما هو منصوص عليه في الشرط و. مالية أو غيرها مرعية في مكان الدفع

 .  فيما يتعلق بهذه الدفعاتحملة الصكوكأو مصاريف على خصميات أي 

تصدر توجيهات الدفع على أساس القيمة في تاريخ االستحقاق، أو، إذا كان تاريخ االستحقاق :  أيام العملالدفعات في  ) ت(
أي توزيع أو مبلغ آخر عن أي حامل الصكوك وال يستحق .  التالييوم العمل، فعلى أساس القيمة في يوم عملليس 

 .مل يوم عتأخير في الدفع نتيجة وقوع تاريخ دفع أي مبلغ في يوم غير

 كحامل للصكوك للشخص الذي يظهر اسمه في السجل بالصكوكيتم سداد أي دفعة فيما يتعلق : تاريخ قيد التحويل  ) ث(
 .  المحدد في تاريخ قيد التحويلالمسجلعند بدء العمل في موقع مكتب 

  تصفية الصكوك     . ١٠

  :  في أحد الموعدين التاليين، أيهما أقربالصكوكيتم تصفية     

   .اءتاريخ االنته  ) أ(
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 وتكون جميع لتعهد الشراء وفقا موجودات الصكوك بعدها بشراء جميع المصدروقوع حالة ممارسة يقوم   ) ب(
  .  وإلغاؤهاالمصدر قد تم شراؤها من قبل الصكوك

  حاالت الممارسة     . ١١

   الشراءتاريخ    ١- ١١

") التوجيهات القائمة("ائمة  إصدار توجيهات قلحملة الصكوك، وفي أي وقت بعده، يحق تاريخ اإلقفالفي أو قبل   ) أ(
 يطلب من تعهد الشراء من ٣ يطلبون فيه إصدار إشعار بالصيغة المبينة في الجدول حملة الصكوك وكيلإلى 

الصكوك  ما لم يقم حامل شراء تاريخ  أي يوما من)٣٠( ثالثين قبل") إشعار ممارسة(" شراء صكوكهم المصدر
  .  المعنيشراءتاريخ ال قبل ا يوم)٩٠(تسعون  في موعد أقصاه  خطيا بخالف ذلكحملة الصكوك وكيلبإشعار 

حملة  وكيل، يقوم شراء تاريخ  يوما قبل أي)١٨٠(المائة وثمانين  يوما و)٩٠(التسعين في الفترة التي تقع بين   ) ب(
 بشراء المصدر المعني سيسفر عن قيام شراء تاريخ ال بتزويد المالكين بإشعار يخبرهم فيه بأن حلولالصكوك

 نتيجة لذلك وموضحا بالتالي نتائج قيامهم بممارسة أو عدم ممارسة تعهد الشراء بموجب موجودات الصكوك
 . حقوقهم المتعلقة بذلك

) ح(٣بما في ذلك أية توجيهات قائمة تعتبر محولة وفقا للشرط  (توجيهات قائمة، بموجب حامل صكوكيحق لكل   ) ت(
  تسعينخالف ذلك بموجب إشعار خطي يقدمه أثناء الفترة الممتدة بينأو ب) "عمليات التحويل والتوجيهات القائمة"(
  هذهنشرة اإلصدار من ٢الملحق  المعني وبالصيغة المبينة في شراءتاريخ  أي قبل يوما )٣٠(ثالثين  يوما و)٩٠(
تعهد  ل وفقاإشعار ممارسة تقديم حملة الصكوك وكيل، أن يطلب من ")توجيهات محددة"باعتبار هذا اإلشعار (

وال يجوز تحويل . موجودات الصكوك التي يملكها والجزء الذي يخصها من الصكوك بخصوص جميع الشراء
 يوما )٣٠(ثالثين  معين بعد التاريخ الذي يقع بعد شراء بتاريخ  فيما يتعلقبالتوجيهات القائمةالمعنية الصكوك 

. التوجيهات المحددةبعد تاريخ تلك يهات محددة بتوجالمعنية الصكوك  المعني وال يجوز تحويل شراءتاريخ القبل 
 المصدر بذلك، و يقوم المصدر القيام فورا بإشعار حملة الصكوك وكيل هذه، على  إشعارات الممارسةوبعد استالم

 سعر الشراء المعني بدفع بحامل الصكوكالخاصة الصكوك أدناه، بشراء ) ث( ووفقا للفقرة تعهد الشراءبموجب 
 القيمة االسميةالمطلوب شراؤها من الصكوك  المعني المحتسب كنسبة مئوية مما تشكله اءشرتاريخ الفي 

  في  واجب الدفعمبلغ إضافيو مبلغ توزيع دوريويتم دفع أي . القائمة في ذلك التاريخالصكوك اإلجمالية لتلك 
المعني وفقا للشرط  عند بدء العمل في تاريخ قيد التحويل كحامل صكوك المعني لشخص مسجل شراءتاريخ ال

 ). تواريخ قيد التحويل والفترات المقفلة) (ج(٣

 توجيهات شراءتاريخ   أي يوما قبل)٣٠(ثالثين  في أو قبل التاريخ الذي يقع قبل حملة الصكوك وكيلإذا تسلم   ) ث(
سبعين ن يملكون مجتمعين، ما ال يقل ع الذين حملة الصكوك من توجيهات محددةأو /و) ولم تلغى فيما بعد (قائمة

 على الفور حملة الصكوك وكيل القائمة في ذلك التاريخ، فسوف يقدم القيمة االسمية للصكوك من )٪٧٠(في المائة 
 هذا، يقوم إشعار الممارسةوبعد استالم . بذلك) حملة الصكوكويرسل نسخة إلى  (إشعار ممارسة المصدرإلى 

 مبلغ إضافي وأي سعر الشراء وذلك بدفع لة الصكوكحممن جميع الصكوك ، بشراء لتعهد الشراء، وفقا المصدر
 .  ذاكشراء تاريخ الفي

  حاالت اإلخفاق    ٢- ١١

  ": حالة إخفاق"يشكل كل واحد من األحداث والظروف التالية 

 : اإلخفاق الناتج عن عدم دفع مبلغ توزيع دوري أو مبلغ إضافي  ) أ(
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استخدام ) (ب (٥ وفقا للشرط ع دوريتاريخ توزي في أي حملة الصكوكإذا كان المبلغ الموزع على  )١(
   المعني، أو لتاريخ التوزيع الدوري المقرر مبلغ التوزيع الدوريأقل من )  صافي الدخل–المتحصالت 

 شراءلتاريخ ال المقرر المبلغ اإلضافي أقل من شراءتاريخ إذا كان المبلغ الموزع على المالكين في أي  )٢(
 المعني، 

وحدث كنتيجة مباشرة إلخالل أو إهمال   موعد استحقاقهقبلأيام ) ٥(خمسة خالل العجز ولم يتم دفع ذلك 
  .وثائق الصكوك  في الوفاء بالتزاماته بموجبالمصدر أو موجودات الصكوكمدير 

 في الوفاء بأي من التزاماته األخرى أو موجودات الصكوك أو مدير المصدرإخفاق : اإلخالل بااللتزامات األخرى  ) ب(
ثالثين ، واستمرار ذلك اإلخفاق دون معالجة لمدة وثائق الصكوك أو الصكوك التزاماته بموجب فيما يتعلق بأي من

 حملة الصكوك وكيلأو /و حملة الصكوك من قبل أحد المصدر يوما بعد توجيه إشعار خطي بذلك إلى )٣٠(
  . لمدير إدارة الدفعات أو إلى المكتب المحددالمصدروتسليمه إلى 

 :  من جانب مدير موجودات الصكوك(Cross-default)التقصير المتقاطع    ) ت(

خالل ) حسب الحالة( في موعد استحقاقها أو موجودات الصكوك مدير أو  المصدر علىمديونيةعدم سداد أي  )١(
 . أي فترة سماح مقررة في األصل

أو تقصير   حالة إخفاق مستحقة وواجبة السداد قبل موعد استحقاقها المقرر نتيجة أليمديونيةأن تصبح أي  )٢(
  .)أيا كان وصفه(أو أحد شروط التعجيل 

 في أن يسدد في موعد االستحقاق أي مبلغ مستحق عليه موجودات الصكوك أو مدير المصدرإذا فشل  )٣(
 . مديونية ألي ضمانبموجب أي 

أو / وأعاله) ٢(أو الفقرة الفرعية /و) ١( المشار إليه في الفقرة الفرعية المديونيةوذلك بشرط أن يزيد مبلغ 
أعاله، بصورة مستقلة أو إجماال، عن ) ٣( مشار إليه في الفقرة الفرعية ضمانالمبلغ المستحق بموجب أي 

 ، أو )أو ما يعادله بأية عملة أو عمالت أخرى(ريال سعودي  ٧٥,٠٠٠,٠٠٠

ودات موج مدير أو المصدرعند صدور حكم أو أكثر من حكم أو أمر أو أكثر من أمر ضد : الحكم غير المنفذ  ) ث(
، سواء بصورة )أو ما يعادله بأي عملة أو عمالت( ريال سعودي ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ بدفع مبلغ يزيد عن الصكوك

 يوما من تاريخ صدوره، )٣٠(ثالثين مستقلة أو إجماال، واستمر ذلك الحكم أو األمر غير منفذ ومؤجل التنفيذ لمدة 
 أو، إذا كان بعد ذلك، من التاريخ المحدد للدفع، أو 

 معسرا أو غير قادر موجودات الصكوكأو مدير  أمين موجودات الصكوك  أو المصدرأصبح) ١(إذا : ساراإلع  ) ج(
على األقل من %) ٢٥(تم تعيين مصف لجميع أو لخمسة وعشرين بالمائة ) ٢(على تسديد ديونه عند استحقاقها 

أو تقديم طلب ( إيراداته  أو أصوله أوموجودات الصكوكأو مدير  أمين موجودات الصكوكأو  المصدرتعهدات 
مدير  أو المصدراتخذ ) ٣( يوما، )٢٨(ثمانية وعشرين ولم يتم إلغاء هذا التعيين خالل ) لمثل هذا التعيين
 إجراءا لتعديل أو تأجيل أي من التزاماته أو أجرى تنازال عاما أو ترتيبا أو صلحا مع دائنيه أو موجودات الصكوك

أو أعلن قرارا بتأجيل سداد أي من ) رتيب بموجب نظام التسوية الواقية من اإلفالسبما في ذلك القيام بت(لصالحهم 
 أو هدد بوقف جميع موجودات الصكوكأو مدير  المصدرأوقف ) ٤( لمديونية مقدم منها أو ضمانديونه أو أي 

عادة هيكلة، مع إال أن يكون ذلك ألغراض االندماج أو عملية إعادة تنظيم أو إ(أنشطته أو أي جزء كبير منها 
معتمد بقرار ) ب(بمبادرة أو أمر صادر من أي جهة حكومية في المملكة العربية السعودية أو ) أ (المالءة المالية

 كل دئذ أي شركة يحول لها عنتتحملأن )) أ(وذلك فيما يتعلق فقط بالوضع في رقم (غير عادي، بشرط أن يكون 
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 وغير قابل اَ غير مشروط بالتضامن، تحمالَ،موجودات الصكوك  مدير أوالمصدر وأعمال أو أي جزء من أصول
  .تعهد الشراء وموجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكيةبموجب كافة التزامات الشركة ب  كملتزم رئيسيللنقض

 وتصفيته موجودات الصكوك مدير أو المصدرعند صدور أمر أو اعتماد قرار ساري المفعول بحل : نقضاءاال  ) ح(
) ١(، إما ) كان ذلك ألغراض االندماج أو عملية إعادة تنظيم أو إعادة هيكلة مع بقاء المالءة الماليةماعدا إذا(

وال  .معتمد بقرار غير عادي) ٢(بمبادرة أو أمر صادر من أي جهة حكومية في المملكة العربية السعودية أو 
 ، باقية أو ناتجة عن ذلك، بالتضامنة أي شركتتحملأن ) ١(فيما يتعلق فقط بالوضع رقم تعتبر حالة انقضاء 

 اتفاقية تحويل ملكيةبموجب كافة التزامات الشركة ب  كملتزم رئيسي وغير قابل للنقضاَ غير مشروطتحمالَ
 .تعهد الشراء وموجودات الصكوك

لسعودية أي حدث يقع له بموجب القوانين أو األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية ا: الحدث المشابه  ) خ(
الفشل في اتخاذ ) (د(إلى ) الحكم غير المنفذ) (ث(يكون له أثر مشابه ألي من األحداث المذكورة في الفقرات من 

 .)إجراء

بما في ذلك، دون حصر، تقديم ( ِدرلمصلأن يعاد هيكلة أعمال توزيع الكهرباء : حالة إعادة هيكلة قسم التوزيع  ) د(
 أو عدم تمكنه( المصدر بما يؤدي إلى عدم قيام المملكة حكومية في من قبل أي جهة أو سلطة) خدمات الربط

بإشعار  المصدرويقوم )  أو منضوية تحت مجموعتهاشركات تابعةوليس من خالل (بهذه األعمال مباشرة ) بالقيام
 غير ممكنناَ من وثائق الصكوكبموجب  المصدر بأنه نتيجة لذلك سيصبح تنفيذ التزامات وكيل حملة الصكوك

 ").  حالة إعادة هيكلة لقسم التوزيع("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 الصكوكأو مدير  المصدرتمكين ) ١(أجل 
التأكد من أن تلك االلتزامات قانونية ) ٢( أو فيما يتعلق بها، و وثائق الصكوك أو الصكوكتقيد بها بموجب وال

 .ومشروعة وملزمة وقابلة للتنفيذ

أمين أو  أمين موجودات الصكوكأو  المصدرإذا أصبح أو سيصبح من غير المشروع قيام : عدم المشروعية  ) ر(
  . أو فيما يتعلق بهاوثائق الصكوك أو الصكوكه أو جميعها بموجب  بأداء أي من التزاماتموجودات الصكوك

 مدير موجودات  أوالمصدرإذا أصبح أو سيصبح من غير المشروع قيام : موجودات الصكوك عدم صالحية  ) ز(
 أو أي وثائق موجودات الصكوك بأداء أي من التزاماته األساسية بموجب أمين موجودات الصكوك  أوالصكوك
 من قبل بموجودات الصكوك تتعلق وثائق أو موجودات للصكوك، أو اعتبرت أي ت الصكوكبموجوداتتعلق 

موجودات ب   المتعلقةوثائقال ألي من أمين موجودات الصكوك أو المصدرمحكمة أنها ال صالحية لها أو إذا أنكر 
 .  أو أبدى نية في إنكار أي من تلك الوثائقالصكوك

 في أقرب فرصة عملية، بعد تسلمه حملة الصكوك  وكيلر تلك الحالة، يقوم واستمرا حالة إخفاقفي حالة وقوع
 طالبا منهم أن يبدوا خالل فترة تصل حملة الصكوك المعنية إلى حالة اإلخفاقإشعارا بذلك، بتقديم إشعار بحدوث 

 لة الصكوكحم وكيل بواسطة حملة الصكوك يوما أو أي تاريخ وفقا لما يتم إبالغه إلى )١٥(خمسة عشر لغاية 
وحينها يجوز .  أم التعهد الشراءما إذا كانوا يريدون ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في ") فترة الممارسة("

فترة  خالل نشرة اإلصدار من ٢الملحق بالصيغة المبينة في ") إشعار شراء(" أن يقدم إشعارا حامل صكوكألي 
  .  قابلة للشراءصكوككه من  يذكر فيه أن ما يملحملة الصكوك وكيل إلى الممارسة

قائمة، متوفرة  إصدار توجيهات  لحملة الصكوك، وفي أي وقت بعده، يحقتاريخ اإلقفالفي أو قبل  ،إضافة لذلكو
 إلى  هذه،نشرة اإلصدار من ٢ بالصيغة المبينة في الملحق ")ةهيكل  إعادةتوجيهات(" حملة الصكوك وكيللدى 
حالة إعادة هيكلة د حدوث  بعصكوكهمبشأن   ممارسة نيابة عنهمر إشعاريطلبون فيه إصدا حملة الصكوك وكيل

 التي صدر بشأنها الصكوك بشأن جميع إشعار ممارسة بإعطاء حملة الصكوك وكيليقوم و. لقسم التوزيع
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  استلمإذا بشرط ،فترة الممارسة وذلك في أسرع وقت ممكن من الناحية العملية بعد بدء توجيهات إعادة هيكلة
يملكون مجتمعين  حملة صكوكمن ) ولم تلغ فيما بعد (ةهيكل  إعادةتوجيهات تقالو  ذلك فيحملة الصكوك لوكي

 وكيل يعطى، فسوف تقالو القائمة في ذلك القيمة االسمية للصكوك من )٪٧٠(سبعين في المائة ما ال يقل عن 
  .ت المعنىقالوفي  قائمة الالصكوكجميع بشأن   ممارسةإشعار حملة الصكوك

،  فترة الممارسة المعنية بإشعار الشراء الذي يتم تسليمه على هذا النحو إال بعد انتهاءالصكوكوال يجوز تحويل 
 حملة الصكوك وكيلوإذا تسلم . للشروط تلك وذلك وفقا فترة الممارسة خالل المصدرإذا لم يتم شرائها من قبل 

حالة  بذلك محددا مدير الدفعات وين موجودات الصكوكأم والمصدر، وجب عليه القيام فورا بإبالغ إشعار شراء
  إشعار شراءولكن بشرط تقديم ذلك اإلشعار بخصوص أول( الذي تسلمه إشعار الشراء المشار إليها في اإلخفاق

 حملة الصكوك إشعارات شراء من عدد من حملة الصكوك  وكيلوإذا تسلم). حالة اإلخفاقتم استالمه بخصوص 
مع إرسال  ( للمصدر إشعار ممارسة أن يقدمحملة الصكوك  وكيل، وجب حينها علىلصكوكحملة ايشكل نصاب 

 ما زالت مستمرة، ويجب على بإشعار الممارسة المعنية حالة اإلخفاق، بشرط أن تكون )حملة الصكوكنسخة إلى 
منطبق على السعر الشراء  بدفع حملة الصكوك فورا من جميع الصكوك، شراء لتعهد الشراء، وفقا المصدر
حالة  مبلغ التوزيع في إضافة إلى حملة الصكوك من  إشعارات الشراء في اليوم الذي تم فيه استالمالصكوك
 ). إذا انطبق الحال (مبلغ محددوأي ) محتسبا بتاريخ الشراء المعني (اإلخفاق

  تهاتنفيذ الحقوق وممارس  . ١٢

إعالن  وطالشرو  وفقاً لهذهحملة الصكوك، على بالصكوك، فيما يتعلق موجودات الصكوكبعد توزيع عوائد   ) أ(
 اتخاذ أي حامل صكوك مسؤولية أي مبالغ أخرى، وبالتالي ال يجوز ألي حملة الصكوك وكيل، ال يتحمل الوكالة

  . بموجودات الصكوك أو بالصكوك آخر السترداد أي مبلغ يتعلق شخص أو أي حملة الصكوك وكيلإجراء بحق 

 أو موجودات الصكوكتسييل أو على لتنفيذ ل ملزماً تحت أي ظرف باتخاذ أي إجراء وكحملة الصك وكيللن يكون   ) ب(
 أمين موجودات الصكوك أو المصدر يكون وثائق الصكوك بموجب أي وثيقة من المصدرباتخاذ أي إجراء بحق 

 وفي لة الصكوكحم نصابخطيا من قبل ) ٢( أو بقرار غير عادي) ١(طرفاً فيها إال إذا تلقى أمرا أو طلبا بذلك 
 أو المبالغ القائمة كرصيد دائن في صافي الدخلأي من الحالتين بشرط أن يتلقى تعهدا بالتعويض مقنعاً له من 

، عن جميع االلتزامات التي يعتبر حملة الصكوك، وذلك فقط بقدر ما تتوفر تلك المبالغ للتوزيع على االحتياطي
 .نتيجة لذلكنفسه مسئوال عنها أو تلك التي تترتب عليه 

حملة  وكيلإذا توجب على ) ١( إال أمين موجودات الصكوك أو المصدر إقامة دعوى بحق لحامل الصكوكال يحق   ) ت(
حامل كان ) ٢( يوما من وجوب إقامة الدعوى واستمر ذلك و)٦٠(ستين  إقامة دعوى ولم يفعل ذلك خالل الصكوك
أمين  أو المصدرينوون إقامة دعوى مباشرة ضد  آخرين حملة الصكوكأو مع ( المعني يملك بمفرده الصكوك

 القائمة في القيمة االسمية للصكوك على األقل من إجمالي )٪٢٥( خمسة وعشرين في المائة )موجودات الصكوك
 تحت أي ظرف أي حق في بيع أي من حملة الصكوك أو ألي من حملة الصكوك  لوكيلولن يكون. ذلك التاريخ

حملة  لوكيل، وسيكون الحق الوحيد لتعهد الشراءبها بأي شكل آخر إال وفقا  أو التصرف موجودات الصكوك
 بدفع المبالغ المطلوبة المصدر هو تنفيذ التزام أمين موجودات الصكوك أو المصدر ضد حملة الصكوك و الصكوك

 إذا تلقى  ملزما باتخاذ إجراء أو رفع دعوى إالحملة الصكوك وكيلوتجنبا للشك، لن يكون . حساب العمليةفي 
 . تعويضا مقنعا له

 حملة الصكوكللحد المسموح به بموجب األنظمة المرعية، تكون القرارات الموقعة من قبل أو نيابة عن عدد من   ) ث(
 القائمة في تاريخه قرارات صحيحة ونافذة وصادرة حسب القيمة االسمية للصكوكيمثل ما ال يقل عن ثلثي 

  .   كقرار غير عادياألصول

توزيع صافي متحصالت  وبعد .لهذه الفقرة) تنفيذ وممارسة الحقوق (١٢رات السابقة من هذا الشرط تخضع الفق  ) ج(
استخدام ) (ت(٥والشرط )  صافي الدخل–استخدام المتحصالت) (ب(٥ وفقا للشرط موجودات الصكوك



 ٣٨

بها وال يحق ألي  قد تم الوفاء بالصكوك المتعلقة حملة الصكوك وكيل، تكون التزامات ) االحتياطي–المتحصالت
 بالصكوك السترداد أي مبالغ أخرى في ما يتعلق حملة الصكوك وكيل اتخاذ أية خطوات أخرى بحق حامل صكوك

، لن لتعهد الشراء وفقا المصدروبدون إخالل ألي التزام على . وينتهي الحق في استالم تلك المبالغ غير المسددة
 وكيل أو أمين موجودات الصكوك أو المصدرية خطوات ضد  رفع أي التماس أو اتخاذ أحامل صكوكيحق ألي 

  . موجودات الصكوك أو الصكوك بشأن حملة الصكوك

 أية مسؤولية موجودات الصكوك مدير، لن يتحمل الشروط  وهذهوثائق الصكوكبالرغم من أية نصوص أخرى في   
 أو تقصير أو إهمال مزعوم في  بسبب أي تقصير أو إهمال،حملة الصكوك وكيل أو  حاملي الصكوكتجاه أي من

  مدير طالما كانإعالن الوكالةأو / وموجودات الصكوك اتفاقية إدارةتأدية التزاماته المنصوص عليها في 
أو / ومبلغ التوزيع الدوري كامل حساب العمليةيحول إلى )  يعمل نيابة عنهشخصأو أي  (موجودات الصكوك

، وعند دفع هذا المبلغ، لن الشروط  في تاريخ االستحقاق وفقا لهذهحملة الصكوك المستحق إلى المبلغ اإلضافي
  . على أنها وقعتحاالت اإلخاللتعتبر أي حالة من 

  الوكالء   . ١٣

وال يتحمل للمصدر  فقط كوكيل مدير الدفعات، يعمل بالصكوك وفي ما يتعلق  اتفاقية إدارة الدفعاتبالعمل بموجب  
مدير تتوفر المعلومات عن .  وال يتضمن ذلك عالقة وكالة بأي منهمصكوكحملة الأي التزامات تجاه أي من 

 في أي وقت المصدرويحتفظ .  هذهنشرة اإلصدار من "األطراف والمستشارون" ومكتبه المحدد في قسمالدفعات
مدير ب طوال الوقت المصدر وتعيين بديل له، ولكن بشرط أن يحتفظ مدير الدفعاتبحقه في تغيير أو إنهاء تعيين 

مدير  على الفور بأي تغيير في حملة الصكوكوسوف يتم إشعار   .  في المملكة العربية السعوديةإلدارة الدفعات
  .  أو مكتبه المحددالدفعات

  حملة الصكوك، التعديل  اجتماع  . ١٤

التي ور  للنظر في األمحملة الصكوك على أحكام لعقد اجتماعات إعالن الوكالةيحتوي : حملة الصكوك اجتماعات  ) أ(
 أو أي الشروطأو هذه  الصكوك بشأن تعديل  القرار غير العاديتؤثر على مصالحهم، بما في ذلك المصادقة على

تتم الدعوة لعقد هذا االجتماع بواسطة   و. أيضاالمصدر، مع مراعاة الحصول على موافقة إعالن الوكالةشرط في 
 للصكوك اإلجمالية القيمة االسمية ال يقل عن عشر  يملكون ماحملة الصكوك وبناء على طلب خطي من المصدر

 شخصين أو أكثر يملكون أو قرار غير عاديويبلغ النصاب ألي اجتماع للتصويت على . القائمة في ذلك التاريخ
 القائمة في ذلك التاريخ، أو، في أي اجتماع مؤجل، ما ال القيمة االسمية للصكوكيمثلون على األقل نصف إجمالي 

  .  القائمة في ذلك التاريخالصكوك اإلجمالية لتلك القيمة االسميةبع يقل عن ر

 عددا من األصوات يزيد بصوت واحد على األقل عن نصف األصوات الممثلة قرار غير عادييتطلب إصدار أي   
 سواء كانوا حملة الصكوك يصدر عن ذلك االجتماع ملزما لجميع  قرار غير عاديويكون أي. في االجتماع

  . ن أم غير ذلكحاضري

، أن يوافق على حملة الصكوكدون موافقة و، حملة الصكوك  لوكيلعلى أنه يجوز إعالن الوكالةينص : التعديل  ) ب(
إعالن  أو أي من أحكام الشروطلهذه )  في إعالن وكالةامع مراعاة االستثناءات المنصوص عليه(أي تعديل 

 على أنها كذلك، إذا رأى حالة اإلخفاقعدم اعتبار يقرر أن و ، أانتهاك لهماأي أو إعفاء   أو التنازل  عنالوكالة
 أو أي من  الشروطي من هذهألتعديل على أي أو  حملة الصكوك أنها ال يؤثر بصورة جوهرية على مصالح

 طبيعة ذا بسيطا أوأو شكليا ) حملة الصكوك وكيل في رأي(إذا كان ذلك التعديل  إعالن الوكالةاألحكام الواردة في 
إعفاء أو و أتنازل  وأأي تعديل و يعتبر . لزاميةإ يةأحكام قانونالتقيد ب أو ظاهرصحيح خطأ يهدف إلى تأو ية فن

حملة سيتم إعالم على خالف ذلك،  حملة الصكوك وكيليوافق  وما لم . لحملة الصكوك املزممن هذا القبيل قرار 
 ). اإلشعارات (١٧شرط بعد ذلك وفقا للأي تعديل من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن عمليا  بالصكوك



 ٣٩

 على سبيل بما في ذلك(صالحياته أو اجتهاداته ي من سلطاته أو  ألحملة الصكوك وكيل ممارسةبفيما يتصل و
حملة مصالح  حملة الصكوك وكيلفسوف يراعي ، )تنازل أو استبدال تفويض أو وأأي تعديل المثال ال الحصر، 

ليس من الضروري مراعاة النتائج المترتبة فحصر، دون  الخصوص، ولكن على وجهو،  ككتلة واحدةالصكوك
ين ألي غرض في بلد مقيم بشكل فردي نتيجة لكونهم موجودين أو حملة صكوكعلى أي من على هذه الممارسة 

 ،المصدر أن يطلب من  حملة الصكوك لوكيلأو يخضعون للوالية القضائية لبلد ما أو في منطقة محددة، وال يحق 
يبية ضرنتائج  ةأي تعويض فيما يتعلق بأيبأو أي شخص آخر  المصدر أن يطالبوا لحملة الصكوككما ال يحق 

  . بشكل فرديحملة الصكوكتترتب على تلك الممارسة على أي من 

  الضرائب   . ١٥

لية من أي  أو نيابة عنه خاالمصدر التي تدفع من قبل بالصكوكدفعات أو التوزيعات المتعلقة اليتم دفع جميع 
. القوانين المرعية بموجب مطلوبااستقطاعات أو خصومات ضريبية، ما لم يكن استقطاع أو خصم تلك الضرائب 

 أو المبالغ القائمة صافي الدخل من حملة الصكوكوفي تلك الحالة، وفقط بقدر ما تتوفر تلك المبالغ للتوزيع على 
حملة التي تنتج في تسليم ") مبلغ الضريبة("الغ اإلضافية  تلك المبالمصدر، سيدفع االحتياطيكرصيد دائن في 

وإذا لم تكف تلك .  المبالغ التي كانوا سيتسلمونها لو لم يلزم إجراء تلك االستقطاعات أو الخصوماتالصكوك
 الشروط وتعتبر أي إشارة في هذه. حملة الصكوك، فلن يتم دفع أية مبالغ أخرى إلى مبلغ الضريبةالمبالغ لدفع 

 شامال للمبالغ اإلضافية التي تم دفعها لحملة الصكوك وأي مبالغ أخرى تدفع مبلغ إضافي ومبلغ توزيع دوريى إل
  ). الضرائب(١٥وفقا لهذا الشرط 

  التعويض ومسؤولية وكيل حملة الصكوك   .١٦

مسؤولية،  في ظروف معينة وإعفائه من الحملة الصكوك وكيل أحكاما عن حماية وتعويض إعالن الوكالةيتضمن   ) أ(
 فيما ،وباألخص.  له مرٍضبشكل ضمانأو تقديم / وبما في ذلك أحكاما تعفيه من رفع دعوى إذا لم يتم تعويضه 

 إقامة أي دعوى تحت حملة الصكوك وكيل، ليس على بموجودات الصكوكيتصل بممارسة أي من حقوقه المتعلقة 
أو /و، ومن ثم فقط إذا تم تعويضه )"رسة الحقوقتنفيذ ومما" (١٢أي ظرف إال إذا طُلب منه ذلك وفقا للشرط 

 وذلك فقط بقدر ما االحتياطيوالمبالغ القائمة كرصيد دائن في  صافي الدخل له من مرٍضبشكل  ضمانتقديم 
 عن الحق في تعويضه حملة الصكوك وكيلومع مراعاة ذلك، يتنازل . حملة الصكوكتتوفر المبالغ للتوزيع على 

  . في الحاالت التي تكون فيها مثل تلك المبالغ غير كافية لتعويضه تعويضا كامال حملة الصكوكمن قبل 

 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 المصدر التي يكون وثائق الصكوك بموجب أي من المصدرالتزامات 

 بشأن أي مبلغ كان يتعين دفعه بواسطة لحملة الصكوكمسؤولية قانونية ولن يكون ملزما بتقديم أي بيان أو تفسير 
 سوى ما موجودات الصكوك أو نيابة عنه ولم يتم دفعه، ولن يتحمل في أي حال أية مسؤولية تنشأ عن المصدر

  . إعالن الوكالة أو طالشرو تنص عليه صراحة هذه

 أو أي مبلغ لموجودات الصكوكأية مسؤولية بخصوص أية خسارة أو سرقة ) ١( من حملة الصكوك  وكيلعفىي  ) ت(
حملة  وكيلأية دعوى تنشأ عن حيازة ) ٣( أو أي مبلغ نقدي موجودات الصكوكأي التزام بالتأمين على ) ٢(نقدي 

ها برسم اإليداع، إال إذا نجمت تلك  أو أي مبلغ نقدي أو بالنيابة عنه أو باعتبارلموجودات الصكوك الصكوك
  . حملة الصكوك وكيلمن جانب متعمد أو احتيال أو سوء تصرف فادح الخسارة أو السرقة عن تقصير 

  اإلشعارات   . ١٧

ويعتبر اإلشعار في حكم . السجل بالبريد المسجل على عناوينهم المعنية في حملة الصكوكترسل اإلشعارات إلى   
 في لحملة الصكوكوباإلضافة إلى ذلك، يتم نشر الدعوة ألي اجتماع . خامس من تاريخ إرسالهالمستلم في اليوم ال

خمسة  قبل للمصدرالجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها المركز الرئيسي 



 ٤٠

يوما على األقل من  )٣٠(ثالثين  يوما على األقل من التاريخ المحدد لالجتماع األصلي وقبل )٢٥(وعشرين 
  . التاريخ المقرر ألي اجتماع مؤجل

  القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي   . ١٨

السعودية   للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربيةوثائق الصكوكتخضع : القانون الواجب التطبيق  ) أ(
  .لهاوتفسر وفقا 

هي الجهة ") اللجنة("زعات األوراق المالية ولجنة االستئناف تعتبر لجنة الفصل في منا: االختصاص القضائي  ) ب(
الوحيدة صاحبة االختصاص الحصري في النظر والبت في أية قضية أو دعوى أو أي إجراء قضائي وتسوية أية 

حملة  والمصدربما فيها (، ولهذه األغراض، تقر جميع األطراف وثائق الصكوك أو الصكوكنزاعات قد تنشأ عن 
وال يجوز رفع أي قضية أو دعوى أو أي . للجنةإقرارا ال رجعة فيه بخضوعهم لالختصاص القضائي ) الصكوك

 لدى أية جهة خارج المملكة العربية السعودية ولن يكون وثائق الصكوك أو الصكوكإجراء قضائي بخصوص 
  .ى بهذا الخصوصألي محكمة أو سلطة قضائية خارج المملكة العربية السعودية صالحية النظر في أية دعو



 ٤١

  

   المتحصالتاستخدام

 بعد خصم الرسوم اإلدارية وعمولة البيع، لألغراض العامة الصكوك صافي متحصالت إصدار المصدرسوف يستخدم 
اإلنفاقات الرأسمالية وإجراء  بما في ذلك تلبية احتياجات رأس المال العامل، و إعادة تمويل التزاماته المالية، وللمصدر

  .استثمارات أخرى



 ٤٢

  معلومات مالية مختارة

، كما ينبغي قراءتها ")المالية القوائم("تم أخذ المعلومات المالية التالية من القوائم المالية المراجعة للشركة السعودية للكهرباء 
  . هذهنشرة اإلصدارفر القوائم المالية في موضع آخر من وتتو. مع القوائم المالية

 
  ديسمبر٣١للسنوات المنتهية في 

م٢٠٠٩ م٢٠٠٨  م٢٠٠٧    
  باآلف الرياالت السعودية

 قائمة الدخل   
    

 إيرادات التشغيل   
    

 مبيعات الطاقة الكهربائية ١٩,٣٢٢,٩٣٥ ٢٠,٦٥١,٧٩٩ ٢٢,٠٤٠,٣٦٠
تعرفة قراءة و صيانة  ٧٢٢,٩٩٤ ٧٥٢,٣٥٩ ٧٩٤,٨٥٢

 العدادات وإعداد الفواتير
توصيل الخدمة تعرفة  ٧٩٣,١٣١ ٨٨٤,٥٨٤ ١,٠١٥,٧٣٧

 الكهربائية
    

 مجموع إيرادات التشغيل ٢٠,٨٣٩,٠٦٠ ٢٢,٢٨٨,٧٤٢ ٢٣,٨٥٠,٩٤٩
    
 مصروفات التشغيل   
    

 وقود (٤,٩٣٧,٦٧٧) (٥,٤٧٧,٣٦٢) (٥,٨٩٨,٥٠١)
 طاقة مشتراة (١,٣٧٠,٩٨٤) (١,٤٧٧,٦٣٤) (١,٨٢٦،٩٠٠)
 تشغيل وصيانة (٦,٧٦٠,٣١٢) (٧,٦٠٨,١٨٢) (٧,٤٨٢,٩٥٢)
  إستهالكات (٦,٣٧١,٥٣٦) (٦,٧٤٤,٤٥٣) (٧,٥١٤,٩٣١)
 مصروفات عمومية وإدارية (٢٨٤,١٧٣) (٢١٧,٠٦٥) (٣١٥,٥٤٢)

    
 مجموع مصروفات التشغيل  (١٩,٧٢٤,٦٨٢) (٢١,٥٢٤,٦٩٦) (٢٣,٠٣٨,٨٢٦)

    
الربح من العمليات  ١,١١٤,٣٧٨ ٧٦٤,٠٤٦ ٨١٢,١٢٣

 التشغيلية
    

إيرادات ومصروفات  ٣٣٨,٧٩٨ ٣٤٠,٤٠١ ٣٥٧,٤٩١
  صافي،أخرى

    
صافي ربح السنة قبل  ١,٤٥٣,١٧٦ ١,١٠٤,٤٤٧ ١,١٦٩,٦١٤

  الزكاة الشرعية
 مصروف زكاة مؤجل (٤٠,٦٧٧) - -

    
١,١٠٤,٤٤٧ ١,١٦٩,٦١٤ 

======= 
١,٤١٢,٤٩٩ 
======= 

 صافي ربح السنة

    
  األساسيربح السهم   

 )بالرياالت السعودية(
  للسنةالعمليات التشغيلية  من ٠،٢٧ ٠،١٨ ٠،١٩
  ربح للسنة من صافي ٠،٣٤ ٠،٢٧ ٠،٢٨

  ديسمبر٣١للسنوات المنتهية في 
  ٢٠٠٧ م ٢٠٠٨ م  م٢٠٠٩

  باآلف الرياالت السعودية
    
  ليبيانات المركز الما   
    
 الموجودات   

 لدى البنوكوأرصدة نقد  ٥,٥٨٩,٣٠٤ ١,٢٣٢,٠٩٧ ٣,٨٨٢,٦٧٢
 مستهلكي الكهرباء و ذمم ١٣,٢٨٤,٣٤٤ ١٥,٠٧٣,٨٤٧ ١٠,٥٨٦,٢١٨

  صافي،إيرادات مستحقة
دفعات مقدمة و أرصدة  ١,٧١٩,٢٧٢ ٢,٨٩٧,٨٩٠ ١,٩٥٦,١٠٨

  صافيمدينة أخرى،



 ٤٣

  صافي،نمخزو ٦,٥٨٧,٠٨٤ ٥,٨٠٦,٦٧٣ ٥,٦٢٣,٣٤٢
    

مجموع الموجودات  ٢٧,١٨٠,٠٠٤ ٢٥,٠١٠,٥٠٧ ٢٢,٠٤٨,٣٤٠
 المتداولة

  غيرالموجودات   
 المتداولة

  شركة تابعةلقرض  - - ٣٦٥,٥٠٠
 ذمم مستهلكي الكهرباء ٤,٨٢٥,٠٠٠ - -

استثمارات في حقوق  ١,٦٥٩,٥٩٥ ٢,١٥٩,٩٢٤ ٢,٣٥٣,٣٩٨
 ملكية شركات و أخرى

 مشاريع تحت التنفيذ ١٥,٠٥٠,٥٢٩ ٢٠,١٠٣,٩٨٦ ٣٢,٢١٤,٧٨٢
   صافيموجودات ثابتة، ٨٧,٦٥٤,٦٩٠ ٩٨,١٠٧,٩٤٦ ١٠٩,١٠٨,٩٥٤

    
مجموع الموجودات غير  ١٠٩,١٨٩,٨١٤ ١٢٠,٣٧١,٨٥٦ ١٤٤,٠٤٢,٦٣٤

 المتداولة
    

 مجموع الموجودات ١٣٦,٣٦٩,٨١٨ ١٤٥,٣٨٢,٣٦٣ ١٦٦,٠٩٠,٩٧٤
    
المطلوبات وحقوق    

 المساهمين
 لمطلوبات االمتداولةا   

    
  ذمم دائنة ٣٢,٢٠١,٨٧٣ ٣٨,٢٧٨,٩٤٤ ٤٧,٣٥٠,٩٨٠
مستحقات و أرصدة دائنة  ١,٤٩٤,٤٨٨ ١,٢٦٧,٦٧٩ ١,٤٣٩,٥٥٢

 أخرى
أقساط متداولة من  ٩٧٩,٣٠٠ ٥٥٦,١٢٧ ٨٢٨,٤٠٠

  قروض طويلة األجل
    

مجموع المطلوبات  ٣٤,٦٧٥,٦٦١ ٤٠,١٠٢,٧٥٠ ٤٩,٦١٨,٩٣٢
 المتداولة

 ةلمطلوبات غير المتداولا   
 قروض طويلة األجل ٣,٨٤٦,١١٨ ٤,٦٤٧,٩٩١ ٦,٥١١,٨٥٧
  صكوك ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠
  تعويضات الموظفين ٤,٠٠٨,٧٤٧ ٤،٣٩٦،٧٥٣ ٤,٤٢٢,٢٩٨
   صافي،إيرادات مؤجلة ١١,٥٧٤,٨١٠ ١٣,٣٥٢,٧٨٦ ١٤,٩٧٠,٥٢٧
 تأمينات مشتركين ١,٠٣٦,٧٣٨ ١,٠٩٥,٧٨٩ ١,١٥٩,١٣٨
ذمم حكومية طويلة  ١٣,٢٩٥,٦١٣ ١٣,٢٩٥,٦١٣ ١٣,٢٩٥,٦١٣

 األجل
 قرض حكومي ١٤,٩٣٨,٠٦٠ ١٤,٩٣٨,٠٦٠ ١٤,٩٣٨,٠٦٠

    
مجموع المطلوبات غير  ٥٣,٧٠٠,٠٨٦ ٥٦,٧٢٦,٩٩٢ ٦٧,٢٩٧,٤٩٣

 المتداولة
    
    

 مجموع المطلوبات ٨٨,٣٧٥,٧٤٧ ٩٦,٨٢٩,٧٤٢ ١١٦,٩١٦,٤٢٥
    
 حقوق المساهمين   
    

 رأس المال ٤١,٦٦٥,٩٣٨ ٤١,٦٦٥,٩٣٨ ٤١,٦٦٥,٩٣٨
 إحتياطي نظامي ٨٨٠,٥٥٩ ٩٩١,٠٠٤ ١,١٠٧,٩٦٥
 إحتياطي عام ٥٣٢,٤١٨ ٥٣٤,٥٧٣ ٥٣٤,٧٧٧
 أرباح مبقاة ٤,٩١٥,١٥٦ ٥,٣٦١,١٠٦ ٥,٨٦٥,٨٦٩

    
  المساهمين مجموع حقوق ٤٧,٩٩٤,٠٧١ ٤٨,٥٥٢,٦٢١ ٤٩,١٧٤,٥٤٩

    
١٦٦,٠٩٠,٩٧٤ 

======= 
١٤٥,٣٨٢,٣٦٣ 

======= 
١٣٦,٣٦٩,٨١٨ 

======= 
مجموع المطلوبات 
 وحقوق المساهمين



 ٤٤

 
  موجودات الصكوك

خدمات التي تخول تقديم  توزيعالرخصة   و١٦٩القرار رقم المستمدة من تلك  المصدر  حقوقموجودات الصكوكتشمل 
 المصدريقدمها ") الربط رسوم("لمرة واحدة مقابل كل عملية ربط لخدمة الكهرباء  والحق في تقاضي وقبض رسوم الربط

 اتفاقية تحويل ملكيةوتحتوي . ١٦٩للقرار رقم تحسب على أساس حجم أمبير فاصل التيار الذي يطلبه العميل وفقا 
 . ا والحقوق والمستحقات المتصلة بهلموجودات الصكوك على وصف أكثر تفصيال موجودات الصكوك

  رسوم الربط
  : التاليةحالة من الحاالت في كل  رسوم ربط المصدرتقاضى ي

   .عداد فاصللكهرباء عن طريق تركيب لمداد إنظام لتوصيل جدد  الحاليين والالعمالءطلبات   ) أ(

تكون الرسوم التي وفي هذه الحالة  (ة أعلى قدرالحاليين استبدال العداد الفاصل الموجود بآخر العمالءطلبات   ) ب(
  ). توصيل للعداد الموجود والعداد الفاصل الجديدالرسوم الفرق بين قاضاها الشركة تت

الطلب ل يالعمقدم فيه في الوقت الذي ي الربطرسوم  كامل مبلغ المصدريتقاضى , للحكومة المقدمة خدمة الربطو باستثناء 
ها  المقدمة لها وفقاً بموجب مخصصاتربطخدمة ال وتدفع الحكومة مقابل . مقدما دفعة واحدة رسوم الربطالمعني وتسدد

    .الواردة في الميزانية الحكومية

 و ١/٣٤١٨بما في ذلك قرار وزارة المياه و الكهرباء رقم , المصدريتمتع بها  ال تتضمن أي حقوق موجودات الصكوك
في  ربط الكهرباء مةدألولئك العمالء الذين يطلبون خ ءكهرباربط اللتوفير خدمة بالنسبة   هـ١٧/٠٩/١٤٢٤تاريخ 

 . حضريةال أو في المناطق غير المصدرشبكة كهرباء نطاق المناطق الواقعة خارج 

  الجديدةالفاصلة تركيب العدادات 
  :  الجدد بعد استيفاء الخطوات التاليةالعمالءفي مباني فاصلة  بتركيب عدادات كهرباء الشركةتقوم 

وبياناته الشخصية وبيانات صك ملكية األرض وتاريخ إصداره ه ناً اسممتضم العميل من قبلالخدمة  تعبئة نموذج طلب 
 ). بما في ذلك الموقع والخدمات الكهربائية المطلوبة(ومعلومات حول المبنى الجديد نفسه 

بصورة من الترخيص الصادر من البلدية المحلية بإقامة المبنى الجديد المطلوب توصيله بشبكة العميل للشركة تزويد  
 . للشركة الكهرباء التابعة توزيع

فال بد من وجود للحكومة و إذا ما كانت الخدمة مقدمة , ومبالغ التأمين األخرى المطلوبة رسوم الربطالعميل دفع أن ي 
 . رسوم الربطلدفع الحكومة بند مخصص في ميزانية 

 . الجدد أو القائمينالعمالءي من الجدارة اإلئتمانية أللتأكد من ل ال تقوم بأي فحص الشركةوتجدر اإلشارة إلى أن 

أشهر من تاريخ تقديم ) ٣(خالل ثالثة الفاصل المطلوب  في العادة بتركيب العداد الشركةبعد إكمال هذه اإلجراءات، تقوم 
تطلب الفاصل وبعد تركيب العداد .  إمكانية الوصول إلى الموقع المطلوب تركيب العداد فيهللشركةإذا توفرت  نموذج الطلب

والذي تصدره البلدية المحلية المختصة عند إنجاز " شهادة السماح بإطالق الخدمة الكهربائية" إحضار العميل من شركةال
  ). المعنيأي بدء تزويد الكهرباء للمبنى ( من جانبها بإطالق التيار في العداد الشركةالمبنى لكي تقوم 

 يكون مالك المبنى هو ،وعليه. لمطلوب توصيل خدمة الكهرباء إليه ا الطلبات بشكل عام من مالك المبنى حالياالشركةوتقبل 
كما هو الحال  (الحكومةاتفاقية استئجار طويلة األجل مع العميل ولكن في بعض الحاالت، إذا كان لدى . عميل الشركة

ير الموقع وشغله، الذين يمارسون أعمالهم في أراض مستأجرة أو مع مالك آخر لتطو) الصناعيينالعمالء بالنسبة لمعظم 



 ٤٥

 بتركيب العدادات الشركةوتقوم .  مشفوعاً بنسخة من عقد اإليجار وتفويضاً من المالكالشركةفبإمكانه تقديم الطلب إلى 
/ في تلك المباني وفقا لإلجراءات المذكورة أعاله، ولكن تسجل العدادات باسم المطورالفاصلة ومدها بالتيار الكهربائي 

 المستأجر الربطرسوم  عن دفع الشركةوفي هذه الحاالت يكون المسئول أمام . لى اسم مالك األرضالمستخِدم إضافة إ
  . الصناعي لمدة طويلة/التجاري

  طريقة التسديد 

  :يتم تحصيل المبالغ المستحقة بعدة طرق منها

 ). تبها الدفع نقدا في مكاالشركةال تقبل ( باستعمال أجهزة نقاط البيع الشركةالتسديد في مكاتب  

 . التسديد لدى أحد البنوك 

 . 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 الخدمة المصرفية الهاتفية 

  أحجام العدادات ورسوم الربط 

بل على حجم العداد، كما ) سكني، تجاري، حكومي، صناعي، زراعي( طالب الخدمة العميل ال تعتمد على فئة رسوم الربط
  : يلي

  . حسب حجم قاطع العدادرسوم التحصيلويبين الجدول التالي 

   حجم العداد الفاصل  )ريال سعودي(التعرفة لمرة واحدة 

   أمبير٦٠  ١,٣٨٠

   أمبير١٠٠  ٣,٨٠٠

   أمبير٢٠٠  ١١,٤٠٠

   أمبير ٣٠٠  ١٨,٨٠٠

   أمبير٤٠٠  ٢٦,٦٠٠

 ريال عن كل كيلوفولت ٢٥٠ + ٢٦,٦٠٠
  أمبير إضافي 

   أمبير ٤٠٠فوق 

  

هيئة ينص دليل خدمات  ، لوحدات مختلفة تقع في مبنى واحد فاصلة عدادات)٦ (إذا طلب أي عميل تركيب أكثر من ستةو
للوحدات السكنية هذه كما لو كانت وحده سكنية  رسوم ربط العميل على  هذاسبةبمحا الشركةعلى أن تقوم  تنظيم الكهرباء

 بعداد فاصل واحد يساوي حجمه إجمالي حجم العدادات الفاصله المركبة في المبنى السكني كله وذلك بدالً من محاسبة واحدة
 رسوم الربطومن شأن ذلك زيادة .  ل منفصله لكل وحدة سكنية بناء على حجم عداد كل منها الفاصرسوم ربطالعميل على 

  .فيما يتعلق بهذه الممتلكات



 ٤٦

خالل الفترات المبينة ) رسوم الربطوالتي استُِحق بموجبها (ات الفاصلة الجديدة التي تم تركيبها ويبين الجدول التالي العداد
  .حسب حجم العداد

  حجم العداد الفاصل   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

    م٢٠٠٨  م٢٠٠٩

   أمبير٦٠ ١٧٦,١٦٧  ٢٠٥,٩٠٤
   أمبير١٠٠ ٧٠,٦٢٠  ٨٢,٥٤٠
   أمبير٢٠٠ ٦,٠٦٤  ٨,٢٥٦
   أمبير ٣٠٠ ٢,١١٤  ٢,٤٧٢
   أمبير٤٠٠ ٢,٣٧١  ٢,٧٧٢
   أمبير ٤٠٠فوق  ٢,٢٠٦  ٢,٥٧٨

  المجموع  ٢٦٠,٥٤٢  ٣٠٤,٥٢٢
  

كرسوم  حجم العداد القاطع  حسبالشركةالتي حصلتها )  المستحقةرسوم الربطعن ( اإليرادات يبين الجدول التالي توزيع 
  . للفترات المبينة مع الزيادة في اإليرادات خالل الفترة المبينةربط

الزيادة في اإليرادات من 
  م٢٠٠٩إلى م ٢٠٠٨

   ديسمبر٣١ للسنة المنتهية في اإليراداتإجمالي 

    م٢٠٠٨  م٢٠٠٩  

  )آالف الرياالت السعودية والنسب(
   أمبير٦٠  ٢٤٣,١١٠  %١٧  ٢٦٦,٠٧٤  %١٧ ٢٢٫٩٦٤ ٩%
   أمبير١٠٠  ٢٦٨,٣٥٦  %١٨  ٢٨١,٧٢٦  %١٨ ١٣٫٣٧٠ ٥%
   أمبير٢٠٠  ٨٠,٥٢٩  %٥  ٧٨,٢٥٧  %٥ ٢٫٢٧٢- ٣-%
   أمبير ٣٠٠  ٣٩,٧٤٣  %٣  ٤٦,٩٥٤  %٣ ٧٫٢١١ ١٨%
%-٤ ٤٦٢- ١%  ٤ ٦٢,٦٠٦%    أمبير٤٠٠ ٦٣,٠٦٨ 
%٥٣ ٣٧٫٤٤٨ ٥%  ٥٣ ٨٩٢,٥٢٦%    أمبير ٤٠٠فوق  ٧٩٢,٠٧٨ 
  لمجموعا  ١,٤٨٦,٨٨٤  %١٠٠  ١,٥٦٥,١٤٣  %١٠٠ ٧٨,٢٥٩ ٥%



 ٤٧

  

  النسبة المنطبقة

 نشرة اإلصدارفي " إلكتتاب والبيعا"راجع قسم  (الشركةة من قبل المصدر للصكوك اإلجمالية القيمة االسميةبعد تحديد 
 بطخدمة الر لتقديم ١٦٩ القرار رقم  بتحديد النسبة المنطبقة من الحقوق واالستحقاقات المستمدة منالشركة، ستقوم )هذه

حملة  وحملة الصكوك  وكيل نيابة عنأمين موجودات الصكوك التي سيتم تحويلها إلى رسوم الربطالكهربائي وتقاضي 
    .الصكوك

  تكاليف المدير المسموح بها 
تكاليف المدير "أن تتقاضى ) الصكوكموجودات بصفتها مدير  (للشركة، يحق موجودات الصكوك التفاقية إدارةوفقا 

تكاليف وتتألف . حملة الصكوكمقابل اإليرادات المقبوضة من رسوم العداد قبل إجراء التوزيعات على " المسموح بها
 التيار الكهربائي وتركيب عدادات ربطخدمات توفير من تكاليف القوى العاملة والمعدات المتعلقة ب المدير المسموح بها

  . قاطعة جديدة

تكاليف المدير المسموح التي تدخل ضمن تعريف حسب حجم العداد القاطع، ب ، ويبين الجدول التالي التكاليف والمصاريف
  .  عن الفترات المبينةبها

  

٢٠٠٨  ٢٠٠٩   

  الصنف  آالف الرياالت السعودية 
   أمبير٦٠ ٢١٣٫١١٥ ٢٠٦،٠٩٤
   أمبير١٠٠ ٩٣٫٦٤٢ ١١٨،٧٦٦
   أمبير٢٠٠ ٨٫٠٧٣ ١٥،٧١٩
   أمبير ٣٠٠ ٢٫٧٤٥ ٣،٤٩٣
   أمبير٤٠٠ ٢٫٤٢٢ ٣،٤٩٣
   أمبير ٤٠٠فوق  ٢٫٩٠٦ ١،٧٤٨
  لمجموعا ٣٢٢,٩٠٢ ٣٤٩،٣١٣

 ربطخدمات  في توفير الشركة فقط بعض التكاليف والمصاريف المباشرة التي تتكبدها تكاليف المدير المسموح بهاوتمثل 
. ات الصكوكلموجود بالنسبة صافي الدخلويتم تحديدها فقط لغرض حساب وتركيب عدادات قاطعة جديدة  التيار الكهربائي

 في توفير الشركةعلى ذلك، فإن هذه التكاليف والمصاريف ال تمثل إجمالي التكاليف والمصاريف التي تتكبدها بناءاً و
موجودات بصفتها مدير  (للشركةومع ذلك، فإنه ال يجوز .  وتركيب عدادات قاطعة جديدة التيار الكهربائيربطخدمات 
تكاليف المدير المسموح وى تلك التكاليف والمصاريف التي تقع ضمن تعريف  سحملة الصكوكأن تحتسب على ) الصكوك

  . موجودات الصكوك التفاقية إدارةوفقا  بها
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   ملخص وثائق الصكوك

موجودات  ةاتفاقية إدار وموجودات الصكوك التفاقية تحويل ملكية األساسية الشروطما يلي هو مجرد ملخص لبعض 
حملة وبالتالي يتعين على ). ويجب أن ال يفسر كذلك( وال يعتبر هذا الملخص شامال لهذه الوثائق تعهد الشراء والصكوك
 المعنية بكاملها، والتي تتوفر وثائق الصكوك المحتملين مالحظة أن هذا الملخص ال يشكل بديال لإلطالع على الصكوك

. وكيل حملة الصكوك وأمين موجودات الصكوك والمصدرادة في المكاتب المحددة لكل من للمعاينة أثناء ساعات العمل المعت
 ويعتبرون مدركين وثائق الصكوك، بجميع نصوص للشروط المحتملين بأنهم ملزمون، وفقا حملة الصكوككما نذكر عناية 
  . لتلك النصوص

 ا عدا ما هو مذكور أدناه، المعنى المحدد لها فيسيكون لكل من المصطلحات المستخدمة وغير المعرفة في هذا القسم، م
  .  الشروط

 بالتجزئة رقم ارخصة توزيع الكهرباء وبيعه  و١٦٩لقرار رقم ا الحقوق المستمدة من موجودات الصكوكتشمل 
خدمة لتوفير ")  رخصة التوزيع(" هيئة تنظيم الكهرباء من قبل ةهـ والممنوح٢٨/٣/١٤٢٨ بتاريخ ةر الصادر-٠٧٠٤٠٦

يقوم ") رسوم الربط("وقبض رسوم لمرة واحدة لقاء كل عملية ربط لخدمة الكهرباء  تقاضي التيار الكهربائي والحق في بطر
 موجودات الصكوك. ١٦٩للقرار رقم  محسوبة على أساس حجم أمبير العداد الفاصل الذي يطلبه العميل وفقا المصدربها 

 وسيتم شراء هذه الحقوق من موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكية في والحقوق والمستحقات المتصلة بها موصوفة بدقة
 بتحويل المصدرسنة وسيقوم ) ٢٠( لمدة عشرين سنة المصدرمن ) حملة الصكوك وكيلعن طرق  (حملة الصكوكقبل 

  .حملة الصكوك لمصلحة أمين موجودات الصكوك إلى موجودات الصكوك

 بموجب، من ضمن أشياء أخرى، قرار وزارة المياه والكهرباء رقم ةللشرك أي حقوق موجودات الصكوكال تشمل 
 هـ باستحقاق رسوم إضافية مقابل تقديم خدمات ربط التيار الكهربائي ألولئك العمالء الذين ١٧/٩/١٤١٤ بتاريخ ١/٣٤١٨

  .  أو في المناطق الغير حضريةالمصدريطلبونها في مناطق تقع خارج شبكة 

  وجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكية م

  : يبرم المصدر وأمين موجودات الصكوك ووكيل حملة الصكوك اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك والتي بموجبها

  . سنة) ٢٠( لمدة عشرين حملة الصكوك لمصلحة موجودات الصكوك على أن يحول ملكية المصدريوافق  )١(

 ويظل نافذا حتى انتهاء فترة تاريخ اإلقفالارا من  في واعتبموجودات الصكوكيبدأ سريان مفعول تحويل ملكية  )٢(
 ). موجودات الصكوك  اتفاقية تحويل ملكيةكما هي معرفة في(التحويل 

 حق االطالع على مزيد من المعلومات المتعلقة حملة الصكوك أيا من موجودات الصكوكال يخول تحويل ملكية  )٣(
 خدمات الربط حق المشاركة في أي مسألة تتعلق بنشاط كحملة الصكو أو عمالئها وال يعطي أيا من الشركةبعمل 

، فإنه ال  مدير موجودات الصكوكوبحكم تعيين). موجودات الصكوك اتفاقية إدارةسوى ما هو منصوص عليه في (
، بما في موجودات الصكوك مدير أن يعيقا بأي شكل أعمال أمين موجودات الصكوك أو حملة الصكوك لوكيليحق 

  . أو أي عمل آخر مشابهخدمات الربط ) ضمان تقديم أو(ذلك تقديم 

ال يتصرف بأي شكل ) أ(سنة بأن ) ٢٠( طوال مدة العشرين المصدر يتعهد موجودات الصكوك التفاقية تحويل ملكيةووفقا 
 وأال يمنح أو يسمح بوجود أي مصلحة رهنية على جميع أو أي من حقوقه أو موجودات الصكوكفي جميع أو أي جزء من 

يضيف ) ب(، وثائق الصكوك إال بقدر ما هو منصوص عليه صراحة في موجودات الصكوكلكيته أو مصلحته في م
، بما المصدريلتزم بجميع القوانين التي قد يخضع لها ) ج(، الشروطمن ) زيادة االحتياطي) (ث(٥لالحتياطي وفقا للشرط 

) د (تأثيرا سلبيا جوهريا إال إذا كان عدم االلتزام ال يحدث في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أنظمة الكهرباء عموما،
كما هي معرفة في  (المصدر أو األشياء المطلوبة لإلبقاء على ضمانات   الشروطيفعل أو يتخذ أو يقوم بكافة اإلجراءات و
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النسبة إلى الوقائع ، وصحيحة بتاريخ اإلقفال، والتي تعتبر مكررة وقائمة في )موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكية
  "). تعهدات المصدر("القائمة حينئذ 

 حملة الصكوكإنفاذ أو تأمين إنفاذ حقوق ) أ: ( بما يليحملة الصكوك وكيل والمصدر مع أمين موجودات الصكوكيتعهد 
أو ملكيته نقل يأو أو يتنازل عنه  هاأي جزء منأو  موجودات الصكوك بيعيال أن ) ب(،  موجودات الصكوكبمقتضى 

أو يسمح منح يأو أن ال ينشئ ) ج( ، و  الشروطأو وثائق الصكوكسمح به تص عليه صراحة أو ما تنتصرف فيه إال بقدر ي
عليها ما تنص  إال بقدر موجودات الصكوكته أو مصلحته في لكيأو مه وق حق منأيرهنية على جميع أو مصلحة بوجود 

) ١: (سمح بهتأو ما تنص عليه  أعمال غير ةأيأن ال يمارس ) د(، و   الشروطأولصكوك  اسمح به وثائقأو تصراحة 
أو ، )حملة الصكوك وكيلوبموافقة خطية مسبقة من  (موجودات الصكوك اتفاقية تحويل تاريخكما في هي ب يةستأسي الهوثائق

وبة لإلبقاء على  أو األشياء المطل الشروطأن يفعل أو يتخذ أو يقوم بكافة اإلجراءات و) ـه(، و وثائق الصكوك) ٢(
، والتي تعتبر مكررة )موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكيةكما هي معرفة في  (أمين موجودات الصكوكضمانات 

وتقر األطراف  ").تعهدات أمين موجودات الصكوك("، وصحيحة بالنسبة إلى الوقائع القائمة حينئذ تاريخ اإلقفالوقائمة في 
 حملة الصكوكحقوق ) أو ضمان تنفيذ( وتنفيذ خدمات الربطون رجعة تأدية التزامات  يفوض دأمين موجودات الصكوكبأن 
  . موجودات الصكوك اتفاقية إدارة بمقتضى  مدير الصكوك إلىموجودات الصكوكمن 

 اتفاقية تحويل بإبرام حملة الصكوك وكيل و أمين موجودات الصكوك بأنه يقدم التزاماته لضمان قيام المصدرويقر 
 لم يقوما بأي استفسارات ولن يقوما بأي حملة الصكوك وكيل و أمين موجودات الصكوك وبأن ت الصكوكموجودا

أو بخصوص الجدارة ) موجودات الصكوك  اتفاقية تحويل ملكيةكما هو معرف في (عميلاستفسارات بخصوص أي 
 بأنهما حملة الصكوك  وكيل والصكوكأمين موجودات ويقر . موجودات الصكوك مالئمة محدد أو مدى عميلاالئتمانية ألي 

 أمين موجودات الصكوك أن يبلغ المصدروعلى .  وليس على أية بيان أو ضمان آخرالمصدرقد اعتمدا على ضمانات 
  .  أو تعهداتهالمصدر إذا ما تم خرق أي من ضمانات وكيل حملة الصكوكو

موجودات   اتفاقية تحويل على إبراملة الصكوكحم وكيل و المصدر بأنه من أجل تشجيع أمين موجودات الصكوكويقر 
ويقر . موجودات الصكوك اتفاقية تحويل على أن يقدم تعهداته في تاريخ أمين موجودات الصكوك، فقد وافق الصكوك
 وليس على أي إفادة أو ضمان أمين موجودات الصكوك بأنهما اعتمدا فقط على تعهدات حملة الصكوك وكيل و المصدر

حملة  وكيل و المصدر أو ضماناته، وجب عليه أن يبلغ أمين موجودات الصكوك تم خرق أي من تعهدات وإذا ما. آخر
  . الصكوك

موجودات  اتفاقية تحويل في تاريخ حملة الصكوك وكيل و ألمين موجودات الصكوك المقدمة المصدرتشمل ضمانات 
  :  بما يليالمصدرإفادات وضمانات من ) يخ قبله وفي كل تارتاريخ اإلقفالوالتي تعتبر مكررة وقائمة في  (الصكوك

، هو المالك موجودات الصكوك التفاقية تحويل وفقا موجودات الصكوك، مباشرة قبل تحويل ملكية المصدرأن   ) أ(
  . لموجودات الصكوكالشرعي 

  .  تخضع فقط لقوانين الكهرباءالعمالء من رسوم الربط في جباية المصدرأن أحقية   ) ب(

و  (موجودات الصكوك اتفاقية تحويلمن ) أ( من الملحق ١ المدرجة في القسم ١٦٩م القرار رقأن نسخة   ) ت(
) موجودات الصكوك  اتفاقية تحويلمن) أ( من الملحق ٢ المدرج في القسم ١٧٠القرار رقم المعدل بموجب 

يضاف وأنها لم تعدل أو ) ١٧٠القرار رقم باستثناء التعديالت المبينة في (هي نسخة صحيحة حتى تاريخه 
 ليس مخالفا ألي من نصوص قوانين المصدر وأن موجودات الصكوك اتفاقية تحويلإليها أو تلغى منذ تاريخ 

  . تأثير سلبي جوهريالكهرباء بشكل يرى في تقديره أن له 

  :  تاريخ اإلقفالأنه في  ) ث(

ة  بالطريقموجودات الصكوك تحويل ملكية على المصدرلن تكون هناك أية قيود على قدرة   ) ١(
  . موجودات الصكوك اتفاقية تحويلالمنصوص عليها في 
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أمين  إلى موجودات الصكوك ستكون نافذة لغرض تحويل موجودات الصكوك اتفاقية تحويلأن   ) ٢(
  ، )حملة الصكوك وكيل و حملة الصكوكنيابة عن  (موجودات الصكوك

 أو يتصرف بها موجودات الصكوك رالمصد، لم يبع موجودات الصكوك اتفاقية تحويلباستثناء ما تنص عليه   ) ج(
 موجودات الصكوكولم ينشئ أو يمنح ولم يسمح بوجود أي مصلحة رهنية على أي من أو جميع حقوقه في 

  . أو ملكيته لها أو مصلحته فيها

 لديه األهلية والسلطة والصالحية الالزمة لتمكينه من عقد وتأدية التزاماته المترتبة عليه بمقتضى المصدرأن   ) ح(
  . موجودات الصكوك قية تحويلاتفا

 نشرة اإلصدارمن ")) عوامل المخاطرة("الموضحة تحت قسم (مع مراعاة المسائل المتعلقة بالنظام السعودي   ) خ(
 موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكيةهذه ونصوص إخالء المسؤولية واالستثناءات المذكورة فيها، فإن 

  . وسليما وملزما له وقابال للتنفيذ ضده بموجب أحكامها التزاما قانونيا المصدرتشكل بالنسبة إلى 

 من إبرام هذه االتفاقية وتحويل المصدرأنه تم الحصول على جميع التفويضات والموافقات الالزمة لتمكين   ) د(
) حملة الصكوك وكيل و حملة الصكوكنيابة عن  (أمين موجودات الصكوك إلى موجودات الصكوكملكية 

  . بكامل مفعولهاوأنها ما تزال نافذة و

سوى ما هو موضح ( لحسابه الخاص منذ بدئها وأنه ليس على علم موجودات الصكوك قد أدار المصدرأن   ) ذ(
 المتحقق من صافي الدخلبأي أمر أو حدث أو ظرف من شأنه أن يتسبب في تخفيض ) نشرة اإلصدارفي 

المبالغ  وغ التوزيع الدوريةمبال بعد تاريخ إصدارها بدرجة تجعله غير كاف لتغطية موجودات الصكوك
 . الصكوكحينما تصبح من وقت آلخر مستحقة الدفع بخصوص اإلضافية 

تين الماليتين  للسنالمسموح بهاالمدير تكاليف الفئات والتكاليف والنفقات التي تندرج تحت تعريف أن   ) ر(
من "  الصكوكموجودات"قسم كانت على النحو المبين في  م٢٠٠٩و  م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في تين المنتهي

  .  هذهنشرة اإلصدار

 اتفاقية تحويل موجودات الصكوك في تاريخ حملة الصكوك وكيل  والمصدرلى  إأمين موجودات الصكوكتشمل ضمانات 
  : ما يلي بأمين موجودات الصكوكوضمانات من إفادات ) تاريخ اإلقفالمكررة في كل تاريخ يقع قبل أو في والتي تعتبر (

، موجودات الصكوك ية تحويلالتفاق وفقا حملة الصكوك وكيلإلى  موجودات الصكوكويل تحقبل أنه مباشرة   ) أ(
سوى تلك االلتزامات أي التزامات  أي تاريخ تجاري جوهري وليس عليه أمين موجودات الصكوكى ليس لد

وك الصك و)موجودات الصكوك ية تحويلاتفاق في المعرفعلى النحو  (بالصكوك األولى المتعلقة) إن وجدت(
   .)موجودات الصكوك ية تحويلاتفاق في المعرفعلى النحو  (ثانيةال

بموجودات االحتفاظ على  أمين موجودات الصكوكلن تكون هناك قيود على قدرة  اإلقفالتاريخ عتبارا من ا  ) ب(
   .موجودات الصكوك اتفاقية تحويلالطريقة المنصوص عليها في ب الصكوك

 الصكوكاتفاقية تحويل موجودات التزاماته بموجب عقد الزمة لتمكينه من الوالسلطة القدرة األهلية ولديه أن   ) ت(
   .، والوفاء بتلك االلتزامات طرف فيهاوالتي ه وثائق الصكوك و

 هذه نشرة اإلصدارمن " عوامل المخاطرة" مع مراعاة المسائل المتعلقة بالنظام السعودي الموضحة تحت قسم   ) ث(
 بالنسبة إليه التزاما قانونيا وثائق الصكوك المذكورة فيها، تشكل ونصوص إخالء المسؤولية واالستثناءات

  . وسليما وملزما له وقابال للتنفيذ ضده بموجب أحكامها

 طرف والتي ه وثائق الصكوكأنه تم الحصول على جميع التفويضات والموافقات الالزمة لتمكينه من إبرام   ) ج(
وأن هذه التفويضات ) حملة الصكوك وكيل و لصكوكحملة انيابة عن  (بموجودات الصكوك واالحتفاظ فيها

  . والموافقات ما تزال بكامل صالحيتها ومفعولها
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أو تؤثر ال توجد إجراءات تقاضي أو تحكيم ضد ، نشرة اإلصدار صوص عليه صراحة فيباستثناء ما هو من  ) ح(
مين موجودات أوال يعلم ، إيراداته الخاصة أو هموجوداتعلى أي من أو  أمين موجودات الصكوكعلى 

  .الصكوكإصدار سياق له أو يحتمل أن يكون له تأثير جوهري في من هذا النوع إجراء محتمل بأي  الصكوك

 جميع الضرائب من غير تأخير بلد وسدد جميع اإلقرارات الضريبية الالزمة في أي من غير تأخيرقد قدم أنه   ) خ(
وضع بحسن نية وبالوسائل المناسبة، اض قيد االعترضرائب في حال كان هناك ،  أنهالمستحقة عليه أو

  . الضرائبهكافية لدفع هذمخصصات احتياطية 

اتخاذ أي خطوات أو ) فضل ما لديه من معرفة واعتقادبحسب أ(م يتم ولقضائي جراء إتخذ أي يلم أنه   ) د(
، أو  إلنفاذ أي ضمان على أصولههأو إعادة تنظيميحتمل إقامتها لحله وتصفيته إجراءات قانونية ضده أو 

وصي أو ما شابه ذلك من أو مدير إلزامي  ومدير إداري أو حارس قضائي أمشرف  وأتعيين مصف ل
 .فيما يتعلق بأي من أصولهالمسؤولين 

  اتفاقية إدارة موجودات الصكوك 

 والتي موجودات الصكوك اتفاقية إدارة موجودات الصكوك مدير وحملة الصكوك وكيل و أمين موجودات الصكوكيبرم 
  : وجبهابم

 بالقيام موجودات الصكوك مدير) حملة الصكوكنيابة عن ( تكليفا ال رجعة فيه أمين موجودات الصكوكيكلف  )١(
 وذلك موجودات الصكوك  اتفاقية إدارةوالواجبات األخرى المنصوص عليها في) أو ضمان القيام (بخدمات الربط

حملة  باسم بموجودات الصكوكير فيما يتعلق  على القيام بدور المدالصكوك مدير ويوافق الصكوكطوال مدة 
أجير (وليس كموظف ) أجير مشترك( كمقاول مستقل موجودات الصكوكويعمل مدير .  ونيابة عنهمالصكوك
  ). خاص

و تنفيذ أو ضمان تنفيذ حقوق خدمات الربط  إذا كان ذلك عملي على إدارة وتأدية موجودات الصكوك مديريقر  )٢(
) أو يضمن القيام بها (مدير الصكوكوعلى وجه الخصوص، يقوم . وجودات الصكوكبم المتعلقة حملة الصكوك
، وضبط التكاليف ضمن مستوى خدمات الربط والفوترة وتحصيل المبالغ التي تستحق بخصوص بخدمات الربط

تدقيق  وحمايته، والمحاسبة والالصكوك، وإدارة الدخل بما يضمن المحافظة على دخل تكاليف المدير المسموح بها
 . ، والرسوم النظامية وضبط الضرائبأمين موجودات الصكوكفيما يتعلق بالدخل ومصاريف 

أن يكرس للوفاء بالتزاماته ) أ( بما يلي موجودات الصكوك اتفاقية إدارة بموجب موجودات الصكوكويتعهد مدير 
وقت واالهتمام، وأن يبذل على األقل  على األقل نفس القدر من الموجودات الصكوك اتفاقية إدارةالمنصوص عليها في 

نفس القدر من المهارة والعناية والحرص، الذي يبذله في تأدية حقوقه والتزاماته الخاصة المتعلقة بأعماله عموما، 
 التي يقوم بها وال تدخل في نطاق موضوع هذه العملية أو أي إصدار آخر من بخدمات الربطوخصوصا فيما يتعلق 

أمين موجودات تزم بالقدر الممكن عمليا بأية توجيهات وأوامر وتعليمات يعطيها من وقت آلخر أن يل) ب(، الصكوك
اتفاقية ، حسب الحالة، بصورة معقولة فيما يتعلق بتأدية التزاماته المنصوص عليها في حملة الصكوك وكيل أو الصكوك
  :  بما يليحملة الصكوك وكيلو  أمين موجودات الصكوكأن يشعر على الفور ) ج( و موجودات الصكوك إدارة

 صافي الدخلأن يؤثر بشكل ملموس على مستوى ) أ (موجودات الصكوك مديرأي حدث أو ظرف يحتمل في رأي  .١
فترة  المقبوض خالل  بصافي الدخليؤدي) ب( أو فترة توزيع دوري بخصوص أية موجودات الصكوكالناشئ عن 

لفترة التوزيع   مبلغ التوزيع الدوريإلى االنخفاض دون) احتياطيي عند جمعه إلى مبلغ أ( المعنية التوزيع الدوري
  الواجب التطبيق، و المبلغ اإلضافي، شراءتاريخ  في  فترة توزيع دوري تلك، زائدا، في حالة انتهاءالدوري

افي ص يسفر عنه انخفاض في مبلغ لموجودات الصكوكإذا خرق أي التزام جوهري وفقا لقوانين الكهرباء بالنسبة  .٢
بما في ذلك ما يخص أية دفعات تستحق الدفع  (الصكوك المقبوض، إذا كان هذا المبلغ جوهرياً في سياق الدخل

 ). الصكوكبموجب 
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موجودات ) (ب(٥ مبينة في الشرط موجودات الصكوك باتفاقية إدارة المتعلقة موجودات الصكوك مديررسوم 
 من")  االحتياطي–استخدام المتحصالت "موجودات الصكوك) (ج(٥و ")  صافي الدخل–استخدام المتحصالت "كالصكو
  . الشروط

 التأكيدات والضمانات المختلفة التالية موجودات الصكوك  اتفاقية إدارة لألطراف األخرى فيموجودات الصكوك مديريقدم 
  :  تلك التأكيدات والضمانات تبرم هذه االتفاقية استنادا إلىالتفاقية إدارة موجودات الصكوكويقر بأن األطراف اآلخرين 

 وممارسة حقوقه وتأدية التزاماته موجودات الصكوك  اتفاقية إدارةأن لديه كامل السلطة والصالحية إلبرام  ) أ(
  .  المنصوص عليها فيها

 تمكنه من إبرام) ١( واألشياء المطلوب فعلها أو الوفاء بها أو القيام بها لغرض الشروط أن جميع التصرفات و  ) ب(
 بشكل نظامي وممارسة حقوقه المنصوص عليها فيها وتأدية وتطبيق االلتزامات موجودات الصكوك دارةاتفاقية إ

هي تصرفات وشروط وأشياء نظامية وسليمة وملزمة وقابلة لإلنفاذ، مع األخذ في ) ٢(التي تترتب عليها بموجبها، 
ونصوص إخالء المسؤولية "  المخاطرةعوامل"االعتبار المسائل المتعلقة بالنظام السعودي والموضحة تحت قسم 

  . واالستثناءات المذكورة فيها، قد تم تطبيقها والوفاء بها تماما

ونصوص إخالء " عوامل المخاطرة"مع األخذ في االعتبار المسائل المتعلقة بالنظام السعودي والموضحة تحت قسم   ) ت(
هي اتفاقية إدارة موجودات الصكوك  عليه بمقتضى المسئولية واالستثناءات المذكورة فيها، فإن االلتزامات المترتبة

  .التزامات قانونية وسليمة وملزمة وقابلة للتنفيذ ضده بموجب أحكامها

) ١( وممارسته لحقوقه وتأديته اللتزامات المترتبة عليه بموجبها ال ولن موجودات الصكوك التفاقية إدارةأن توقيعه   ) ث(
أو أي مستند آخر أو معاهدة أخرى هو طرف فيها أو ملزمة له أو تتناقض بشكل جوهري مع أي اتفاقية أو رهن 

تتعارض مع أية قوانين أو أنظمة مرعية أو مع أي ) ٣(تتعارض مع مستنداته التأسيسية، أو ) ٢(ألي من أصوله، 
  .أمر رسمي أو قضائي

  تعهد الشراء 

  :لتعهد الشراءوفقا 

 ذات العالقة عقب وقوع حالة ممارسة الصكوكه بأن يشتري  تعهدا ال رجعة فيحملة الصكوك لوكيل المصدريتعهد  )١(
إن ( جميع المبالغ المستحقة حساب العملية، وأن يدفع في )حسب الحالة( ذوي الصلة حملة الصكوك أو الصكوك حاملمن 

  .  المعنيينحملة الصكوك أو حامل الصكوك ذات العالقة إلى الصكوكبخصوص ) وجدت

، بالتحويل حملة الصكوك وكيل من إشعار ممارسة قبوال ال رجعة فيه، بعد استالمه  دون قيد أو شرطالمصدريقبل  )٢(
 موجودات الصكوك بقبوله المصدرويعتبر .  خالية وخالصة من أي مصلحة رهنيةالمصدر إلى لموجودات الصكوكالتلقائي 

بلغ محدد يشكل سعرا عادال  أو م مبلغ إضافيأنه قبل ووافق دون قيد ودون رجعة على أن سعر الشراء إلى جانب أي
 .  تلكلموجودات الصكوك

  شروط عامة تنطبق في جميع الوثائق 

  التنازل 

وثائق أو التزاماتهما المنصوص عليها في /  التنازل عن أو تحويل حقوقهما وأمين موجودات الصكوك وللمصدرال يجوز 
 التنازل عن أو تحويل حملة الصكوك لوكيليحق ولكن، . وثائق الصكوك أو التنازل عن أو تحويل أي مصلحة في الصكوك

 ودون المساس بتلك األحكام وذلك شريطة أن إعالن الوكالة وفقا ألحكام وثائق الصكوكحقوقه والتزاماته بمقتضى أي من 
 في نفس الوقت الذي يتنازل وثائق الصكوك عن أو يحول حقوقه والتزاماته بمقتضى إحدى حملة الصكوك وكيليتنازل ) ١(
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أن تتم جميع عمليات التنازل أو التحويل ) ٢( األخرى، و وثائق الصكوكفيه عن أو يحول حقوقه والتزاماته بمقتضى جميع 
  . تلك إلى نفس الجهة

  االنتهاء 

 آخر المصدرفي التاريخ الذي يشتري فيه ) ب(تاريخ انتهاء فترة التحويل أو ) أ(  فيوثائق الصكوكتنتهي كل وثيقة من 
  .، أيهما يقع أواللتعهد الشراءفقا صك قائم و
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  وصف المصِدر

  مقدمة 

هي شركة متكاملة لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء وهي المزود الرئيسي للكهرباء في ") الشركة("الشركة السعودية للكهرباء 
٪ من إجمالي مبيعات الكهرباء في السوق ٨٧،٧م ٢٠٠٩من الكهرباء في عام الشركة ولقد شكلت مبيعات  .المملكة
، بلغت م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١وفي . المملكةوتنتج مرافق ومنتجي الطاقة اآلخرون باقي الطاقة المستهلكة في ، السعودية

 محطة ٥٣ وتشغل في الوقت الحاضر الشركةوتملك . ميغاواط ٣٧,٩١٣  الشركةتوليد الكهرباء لمرافق ل  اإلجماليةطاقةال
دورة "من فئة  سواء( مستخدمة التوربينات البخارية وتوربينات الغاز المملكة لتوليد الطاقة الكهربائية في عموم يسيةرئ

 لزيادة طاقتها اإلنتاجية المركبة إلى  الشركةوتخطط ). المولدات العاملة بالديزل باإلضافة إلى "دورة مركبة"وأ" واحدة
  . مليون ريال سعودي ١٤,٢٢٠ بتكلفة إجمالية تقديرية مقدراهام ٢٠١٠عام نهاية ميغاواط في  ٤١,٣٤٧

كم من الخطوط العلوية و  ٣٩,١٩٤،٩ إلى أكثر من الكهرباء ، وصلت أطوال خطوط نقل م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١وفي 
لمزيد من  (الشركة األربع التي تعمل فيها المملكة كم من الخطوط األرضية وغطت هذه الشبكة مناطق ٣,٥٠٧،٧

  ).  هذهنشرة اإلصدارمن  "تاريخ الشركة"، راجع قسم الشركةمات حول المناطق األربع التي تعمل فيها المعلو

 عمالءها في خمس فئات رئيسية الشركة مهمة توفير الخدمة الكهربائية لعمالئها، وتصنف الشركةيتولى نشاط التوزيع في 
والفئة الزراعية والفئة ) الحكومة تشمل شركات صناعية تملكها التي(الفئة السكنية والفئة التجارية والفئة الصناعية : هي

  .الحكومية

 غيغاواط ساعة ١٠٠,٨٣٢ غيغاواط ساعة، منها ١٩٣,٤٧٢ الشركة، بلغ إجمالي مبيعات الكهرباء في م٢٠٠٩وفي عام 
تواجد غالبية وت. للشريحة الصناعية) ٪١٧،٩١( غيغاواط ساعة ٣٤,٦٥٤بيعت لعمالء الشريحة السكنية و ) ٪٥٢،١١(

 لعمالء الشركة٪ تقريبا من إجمالي مبيعات ٧٠عمالء الشريحة السكنية في المنطقتين الوسطى والغربية اللتين شكلتا معا 
أما الشريحة الصناعية، فيتواجد الجزء األكبر من عمالئها في المنطقة الشرقية، والتي . م٢٠٠٩الشريحة السكنية في عام 

  . م٢٠٠٩ من الشريحة الصناعية في عام الشركة من الكهرباء لعمالء الشركةي مبيعات ٪ من إجمال٧٥،٦شكلت نحو 

تعرفة بيع الخدمة الكهربائية، تعرفة قراءة :  التشغيلية فهي تأتي من ثالثة مصادر رئيسية هيالشركةبالنسبة إليرادات 
 خالل عام للشركةالي اإليرادات التشغيلية وقد بلغ إجم.  للمستهلكينرسوم الربط وصيانة العدادات وإعداد الفواتير، و

 من مليون ٧٩٥مليون ريال سعودي من مبيعات الكهرباء و  ٢٢,٠٤٠مليون ريال سعودي، منها   ٢٣,٨٥١م  ٢٠٠٩
 رسوم الربطمليون ريال سعودي من  ١,٠١٦تعرفة قراءة و صيانة العدادات وخدمات الصيانة وإعداد الفواتير و 

  . للمستهلكين

ديد تعرفة بتح التي ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء والمتعلقة هيئة تنظيم الكهرباء  إلشراف الشركةيات تخضع عمل
ومع .  الخاصة بقطاع الكهرباءالحكومةمبيعات الكهرباء أو الخدمات المنظمة وتتولى مهمة التأكد من تحقيق أهداف سياسة 

من الناحية التنظيمية، إال أن تركيزها الرئيسي ينصب في اآلونة  الشركة تراجع جميع أنشطة هيئة تنظيم الكهرباء أن 
  . المملكةالحالية على تعرفة مبيعات الكهرباء إلى العمالء في 

ريال سعودي مقسمة إلى  ٤١,٦٦٥,٩٣٨,١٥٠، بلغ رأسمال الشركة المصرح به م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١وفي 
٪ من رأسمال ٧٤وتعود ملكية حوالي .  للسهم الواحد رياالت سعودية١٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٤,١٦٦,٥٩٣,٨١٥
، فيما يملك للحكومة المملوكة في الوقت الحاضر بالكامل رامكو السعوديةأل٪ ٧ السعودية وحوالي الشركة للحكومة

  . ها في سوق األسهم السعودية منذ انطالقتالشركةوقد أدرجت أسهم . الشركة النسبة الباقية من أسهم المملكةالجمهور في 

  الشركةتاريخ 
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 تتوزع في المناطق بين أربع شركات المملكةم، كانت مسؤولية صناعة الكهرباء في ١٩٩٩ في ديسمبر الشركةقبل تأسيس 
المؤسسة العامة للكهرباء ، و(SCECO)" الشركات السعودية الموحدة للكهرباء"عرفت باسم . تملكها الدولة باألغلبية 

(GEC)ض مشاريع الكهرباء العاملة في ما كان يعرف آنذاك بالمنطقة الشمالية التي كانت تشرف على بع .  

 من خالل المملكة التي هدفت إلى تنظيم قطاع الكهرباء في الحكومةتم إنشاء شركات الكهرباء الموحدة األربع بعد مبادرة 
 في البداية إلى خمس مناطق ةالمملكوكجزء من هذا التنظيم تم تقسيم . م١٩٧٥إنشاء وزارة الصناعة و الكهرباء سنة 

وبذلك تم توحيد مختلف شركات الكهرباء الخاصة . لألغراض التشغيلية) الغربية والشرقية والوسطى والجنوبية والشمالية(
 في الشركة الموحدة للكهرباءوشبه الخاصة التي كانت تعمل آنذاك في المناطق الغربية والشرقية والوسطى والجنوبية باسم 

 المؤسسة العامة للكهرباءوكان االستثناء الوحيد من هذه العملية المنطقة الشمالية حيث كانت . ناطق المعنيةكل من الم
المؤسسة العامة تشغل بعض المحطات مباشرة بينما واصلت مختلف شركات الكهرباء في هذه المنطقة العمل تحت إشراف 

 الكهرباء التي كانت تعمل في المنطقة الشمالية مسؤولة فقط وكانت مختلف شركات الكهرباء الموحدة ومشاريع. للكهرباء
ولم تكن شبكات النقل عبر المناطق متصلة ببعضها البعض فيما عدا الربط . عن توليد وتوفير الكهرباء كل في منطقة عملها

  . المنطقة الشرقية والوسطىبينالذي تم 

 ١٦٩  رقملقرارل وفقا الشركةاخر التسعينيات وتم تأسيس شهد قطاع الكهرباء عملية إصالح وإعادة هيكلة أخرى في أو
.  المؤسسة العامة للكهرباء التي كانت تعمل آنذاك تحت إشرافمشاريع الكهرباء الشركات الموحدة للكهرباء ولتحل محل 

 ديسمبر ١٣الموافق لـ (هـ ٦/٩/١٤٢٠ الصادر بتاريخ ١٦/للمرسوم الملكي م  كشركة مساهمة وفقاالشركةوقد تم تسجيل 
، ويقع )م١٩٩٩ ديسمبر ١٢الموافق لـ (هـ ٥/٩/١٤٢٠ الصادر بتاريخ ١٥٣قرار مجلس الوزراء رقم  و) م١٩٩٩

المؤسسة  األربع ومشاريع الشركات الموحدة للكهرباء عن طريق دمج الشركةوتم تأسيس . مركزها الرئيسي في الرياض
 المؤسسة العامة فها في الشركة السعودية للكهرباء وتم حل التي كانت تعمل تحت إشراالعامة للكهرباء والمشاريع

  . للكهرباء

 وأخذت على عاتقها جميع عمليات وحقوق والتزامات كل واحدة من الشركات التي اندمجت فيها لتصبح الشركةتولت 
 مناطق عمل لكنها  إلىالمملكةوقد احتفظت بتقسيم . المملكة متكاملة لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها في عموم شركة

في الوقت الحاضر تغطي . للشركةووفقا للهيكل التنظيمي ) الغربية والشرقية والوسطى والجنوبية(خفضت إلى أربع مناطق 
وجدة والمدينة المنورة وتبوك والطائف، بينما تتألف المنطقة  المنطقة الغربية أربع إدارات كهرباء في كل من مكة المكرمة

الحدود الشمالية، فيما تشمل ووالمنطقة الشمالية و منطقة الجوف  ارات كهرباء تغطي الدمام واألحساءمن أربع إد الشرقية
أما المنطقة . والقصيم والخرج والدوادمي وحائلوالرياض  إدارات كهرباء هي مدينة الرياض ستالمنطقة الوسطى 

  . باحةالجنوبية فتتألف من أربع إدارات كهرباء هي عسير وجيزان ونجران وال

م خطة استراتيجية لتمكينها من تلبية احتياجات عمالئها، والتي تضمنت زيادة طاقتها ٢٠٠١ في عام الشركةوقد تبنت 
 بدأ بدأت تشغيل الوحدتين الثانية والثالثة من محطة الشعيبة، في حين  م٢٠٠٢ وفي عام . اإلنتاجية وتوسعة شبكة النقل

م توسعة المحطة التاسعة في ٢٠٠٤كما شهد عام . نية من مشروع محطة الشعيبة من المرحلة الثاالستتشغيل الوحدات 
 الشركة أقر مجلس إدارة ٢٠٠٩ في الطائف وفي عام ١١٠/ كيلو فولت ٣٨٠الرياض وبدأ تشغيل أول محطة فرعية بطاقة 

نة تقديرية بقيمة  أيضا مواز الشركةةوأقر مجلس إدارم ٢٠١٣إلى م  ٢٠١٠خطة عملية لمدة أربعة سنوات للسنوات 
 و قد بلغ .للمشاريع الجديدة م٢٠١٠رأسمالية في عام مصروفات  مليون ريال سعودي لتغطية ٢٣,٩٨٥إجمالية بلغت 

 فيما ، ميلون ريال على التوالي٢٩,١٤٠ ميلون ريال و ٢٠,٩٧٧م ٢٠٠٩م و ٢٠٠٨إجمالي النفقات الرأسمالية لعامي 
 ميلون ريال على ١٢,٦٧٦ ميلون ريال و٤١,٥٣٤بلغت قيمتها م ٢٠٠٩وم ٢٠٠٨ بتوقيع عقود في عامي الشركةقامت 
  . التوالي

  

  اإلستراتيجية
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وتقع مسؤولية وضع سياسة . المملكة في تطوير قطاع الكهرباء في الحكومة سياسة الشركةتعكس استراتيجية أعمال 
بعد أن ورثت هذا الدور مما م ٢٠٠٣ء منذ عام  المتعلقة بتطوير صناعة الكهرباء على عاتق وزارة المياه والكهرباالحكومة

ضمان صناعة كهرباء آمنة ) أ( في للحكومةوتتمثل أهداف السياسة الحالية . كان يعرف سابقاً بوزارة الصناعة والكهرباء
كن وموثوقة ومعقولة التكلفة يمكنها تلبية احتياجات المستهلكين من عمالء قطاعات الصناعة والتجارة والحكومة والمسا

) ج(المحافظة على تعرفة بمستويات تعكس التكاليف المرتبطة بصناعة الكهرباء نفسها، ) ب(والزراعة وتحلية المياه، 
دعم التطوير والتشغيل ) د(، )وخصوصا في مجال توليد الطاقة(اعتماد إجراءات منافسة وتنافسية حيثما أمكن األمر 

ار نظامي مناسب يشجع المنافسة ضمن القطاع واجتذاب استثمارات القطاع االنسيابي المستمر لقطاع الكهرباء، وتطوير إط
  . الخاص

 دفع المنافسة في هذا القطاع من خالل تسهيل إنشاء الحكومةوضمن األهداف العامة لسياسة تطوير قطاع الكهرباء، تنوي 
مع محطة رابغ  لدخولبا الشركة تقامو. شركات مستقلة إلنتاج الطاقة وشركات مستقلة أخرى إلنتاج المياه والكهرباء

التي تنتجها األخيرة وتخطط  سنة لشراء الكهرباء )٢٠(عشرون  شراء طويلة األجل مدتها ةاتفاقيالمستقلة للطاقة في 
وبالنسبة لمنتجي المياه والكهرباء المستقلين، فإن . نتاج الطاقة المستقلةأخرى إلشركات للدخول في اتفاقيات شراء مماثلة مع 

 و ستشتري جميع اإلنتاج ٣لمحطتي الشعيبة ة المياه والكهرباء تشتري في الوقت الحاضر جميع إنتاج المياه والكهرباء شرك
، وذلك المملكة، وهما محطتان مستقلتان إلنتاج المياه والكهرباء يجري إنشاؤهما في ٢المتوقع للمحطة تحت التشييد الشقيق 

لمزيد من المعلومات حول شركة المياه والكهرباء، راجع قسم ( سنة ٢٠ غ مدتهاتبلبموجب اتفاقيات شراء طويلة األجل 
 سنة ٢٠ مع شركة المياه والكهرباء لمدة شراء اتفاقية الشركةوقد أبرمت ).  هذهنشرة اإلصدارمن "  شركة المياه والكهرباء"

و أيضاً أبرمت . ٣من محطة الشعيبة راؤها  بموجبها كمية الطاقة التي يتعين على شركة المياه والكهرباء شالشركةتشتري 
  . اتفاقية شراء طويلة األجل تشتري بموجبها كمية الطاقة التي تنتجها شركة مرافق إلنتاج المياه والكهرباءالشركة

كمحافظ استثمارية  مجموعات توليدأربع عادة هيكلة نشاط توليد الطاقة لديها وذلك بتقسيمه إلى خطط إل الشركة وأقرت
علما بأن إنشاء هذه المحافظ لن يعتمد على المناطق األربع العاملة وسيتم تحديد  ،وحدات لتوليد الطاقةأربع ف من تتأل

مكونات كل محفظة توليد آخذاً في االعتبار عدة عوامل منها التقنية وتوفر الوقود وطاقة التوليد ووحدات التوليد بهدف إنشاء 
 أن إنشاء هذه المحافظ من شأنه أن يساعد في رفع مستوى الشركةتعتقد  و.  متشابهةبقواعد تكاليف" متساوية"عدة كيانات 

  :  وذلك لألسباب التاليةالمملكةالمنافسة على مستوى قطاع توليد الطاقة في 

تحقيق االستغالل األمثل ألصول توليد الطاقة، بما في ذلك تحقيق المستوى األمثل الستعمال زيت الوقود ذي  
 . نخفضةاألسعار الم

ما يساهم بدوره في تحقيق المستوى مالمساعدة في تطبيق أسلوب تجاري لتوريد الكهرباء لقطاع نقل الكهرباء،  
 . األقصى لألرباح

 على توقع النفقات التشغيلية وضبطها وعلى تطوير المعايير ذات العالقة للعائد على رأس الشركةتعزيز قدرة  
 . المال وتحقيق تلك المعايير

 من وضع مؤشر قياسي لألداء بين مختلف المحافظ والمساعدة في إعداد المحافظ المختلفة للبيع الشركة تمكين 
 .  لفتح الباب لمزيد من المنافسة في قطاع الكهرباءالحكومةللمستثمرين من القطاع الخاص كجزء من مبادرة 

سيتم  ،الخططوبحسب هذه . لم تستكمل بعدوولية في مرحلته األهي اآلن توليد الطاقة نشاط لخطط األولية إلعادة هيكلة ا
. هيئة تنظيم الكهرباءتم االتفاق عليها مع أربع سنوات فترة لى مدى  عبالشركةإعادة هيكلة نشاط توليد الطاقة االنتهاء من 

ال يوجد لدى  الهيكلة وبعد االنتهاء من إعادةالتي سيتم إنشاؤها لتوليد الطاقة الجديدة لكيانات المالك الوحيد  الشركةكون وست
  . الكيانات التي ستنشأ في المستقبلفي توليد الطاقة أو محافظ ي الوقت الراهن خطط لبيع حصتها في  فالشركة

 مناسبا لفتح الحكومة تحت مسؤوليتها إلى أن يحين الوقت الذي تراه الشركةومن المقرر أيضا أن يبقى نشاط التوزيع لدى 
  .  للمنافسةلمملكةاقطاع توزيع الكهرباء في 
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 لزيادة الشركةتخطط و.  بعدد من الخطوات لزيادة طاقتها اإلنتاجية من أجل تلبية الطلب المتوقع مستقبال الشركةوتقوم 
ولكن مع تطور قطاع الطاقة . الطلبهذا من أجل تلبية م ٢٠١٠ ميغاواط بنهاية عام ٤١,٣٤٧طاقتها اإلنتاجية المركبة إلى 

.  تعتقد أنها ربما تكون قادرة على خفض مستوى النفقات الرأسمالية على مشاريع جديدة لتوليد الطاقةةالشركالمستقل، فإن 
 برنامجها الخاص لإلنتاج المستقل للطاقة بهدف تشجيع استثمار القطاع الخاص في نشاط توليد الطاقة الشركةكما طورت 

 . غيغاواط٥ ثالث محطات للطاقة بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ  الحاجة إلنشاءالشركةوكجزء من هذا البرنامج، حددت . لديها
، كما تم وقد سبق طرح عطاء محطة رابغ للطاقة المستقلة، إحدى محطات إنتاج الطاقة المستقلة الثالث، العام الماضي

بقية   إنشاءءاتطرح عطا الشركةوتتوقع  .٢٠٠٩توقيع اتفاقيات التمويل المتعلقة بمحطة رابغ للطاقة المستقلة في عام 
  . سنواتسنة إلى ثالث للمنافسة خالل محطات اإلنتاج المستقلة للطاقة 

 حتى اآلن في تمويل عملياتها على األموال المتحصلة من العمليات وحقوق المساهمين وحصلت على الشركةوقد اعتمدت 
 إلى تقوية مركزها المالي من خالل الشركةف وتهد.  من البنوك والمؤسسات المالية األخرى لتمويل نفقاتها الرأسماليةلتموي

جمع مبلغ مالي من أسواق رأس المال المحلية والعالمية بغرض تنويع مصادر التمويل مع التركيز بشكل خاص على 
 مليارات ريال من إصدار الصكوك الذي تم في يوليو ٥ مبلغ الشركةومن أجل ذلك، جمعت . التمويل الطويل األجل

  .م٢٠٠٩ت ريال من إصدار الصكوك الذي تم في يوليو  مليارا٧ وم٢٠٠٧

 تطوير الربط الشركة وخفض التكاليف وزيادة تداول الطاقة، تنوي المملكةولرفع مستوى موثوقية إمداد الطاقة في 
 وقد أسست الدول األعضاء في مجلس التعاون. الكهربائي مع أنظمة نقل الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة

، كشركة مساهمة وفقا لألنظمة السعودية، لربط هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجيم ٢٠٠١الخليجي سنة 
مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس "لمزيد من التفصيل، فضال راجع (شبكات النقل الكهربائي في الدول األعضاء 

   ). هذهنشرة اإلصدارمن  "التعاون

" عوامل القدرة اإلنتاجية"إلى رفع مستوى )  سنة٢٥ إلى ٥فترة تمتد من (ل األجلين المتوسط والطويل  خالالشركةوتهدف 
لنشاط ) أي نسبة اإلنتاج الفعلي لكل محطة كهرباء خالل فترة زمنية مقارنة بإنتاجها فيما لو عملت بكامل قدرتها اإلنتاجية(

 بالنسبة الشركة النقل والربط بين المناطق األربع التي تعمل فيها التوليد من خالل إجراء مزيد من االستثمار في شبكة
 تحقيق األرباح الشركةوتتوقع . لنشاط النقل، حيث أن المنطقتين الوسطى والشرقية هما فقط المترابطتان بشكل كامل

  : االقتصادية والتشغيلية من ربط شبكة النقل لديها، بما في ذلك

 ية للشبكة بكاملها؛ زيادة إجمالي الطاقة االحتياط 

  ما يخفض من التكاليف التشغيلية؛ و للشركةرفع مستوى استغالل محطات الطاقة التابعة  

  .تعزيز مستوى الموثوقية واألمن في شبكة النقل 
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  الهيكل التنظيمي 

 : للشركةيوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي 
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ويساند هذه األنشطة نشاطات المالية، الخدمات . التوليد والنقل والتوزيع:  في ثالثة أنشطة رئيسية هيالشركةأنشطة تتركز 
  .العامة، الموارد البشرية، الشؤون العامة وعالقات المساهمين، التخطيط والبرامج، الشؤون القانونية والمراجعة الداخلية
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 التي تعمل بالغاز الجزء األكبر من وتشكل التوربينات. بواسطة توربينات غازية وأخرى بخارية ومولدات تعمل بالديزل
٪ من إجمالي القدرة اإلنتاجية ٥٧،٩وهو ما شكل ( ميغاواط ٢٢,٣٨٩ حيث تنتج ما مجموعه بالشركةمعدات توليد الطاقة 

٪ ٣٣،١وهو ما شكل ( ميغاواط ١٢,٧٩٥، بينما بلغ إجمالي القدرة التوليدية لجميع التوربينات البخارية ما مجموعه )للشركة
وهو ما شكل ( ميغاواط ٢,٣٦٩ بالقدرة المركبة العاملةوبلغ إجمالي إنتاج المولدات ). للشركةجمالي القدرة اإلنتاجية من إ
وهو ما شكل ( ميغاواط ٣٦٠وبلغ إجمالي إنتاج المولدات العاملة بالديزل . )للشركة٪ من إجمالي القدرة اإلنتاجية ٦،١
وتتفاوت كمية الطاقة التي توردها المحطات المختلفة من سنة ألخرى تبعا ). للشركة٪ من إجمالي القدرة اإلنتاجية ٠،٩٣

  . لجدول الصيانة ومستويات األحمال الناتجة عن طلبات العمالء

  ذروة الطلب 
 ميغاواط في ١٩,٣٢٦من المملكة بفعل النمو السكاني واالقتصادي، ارتفعت ذروة الطلب غير المتزامنة على الكهرباء في 

وتزداد .  خالل هذه الفترة٪٦،٥م، أي ما يمثل متوسط نمو سنوي بنسبة ٢٠٠٩ ميغاواط في عام ٤١,٢٠٠م إلى ١٩٩٧عام 
 الشركةوقد انتهجت . بسبب زيادة استعمال مكيفات الهواء) من مايو إلى سبتمبر(ذروة الحمل عادة في أشهر الصيف 

أي، هامش قدرة توليد مركبة تزيد عن " (ش قدرة احتياطيهام"للعشرة إلى خمسة عشرة السنة القادمة سياسة اإلبقاء على 
 والمولدات األخرى كتلك التابعة لمنتجي للشركة٪، وهو هامش يأخذ في الحسبان القدرة المركبة ١٠بنسبة ) ذروة الطلب

  . المملكةالطاقة المستقلين ومنتجي الكهرباء والمياه المستقلين في 

 تعني أن مستويات الحمل الذروي لكل منطقة ال تتطابق مع بعضها البعض، للمملكة إن المساحة الجغرافية الكبيرة نسبيا
وهذا ما .  تميل إلى كونها أقل من مجموع مستويات الحمل الذروي في كل منطقةالمملكةوبالتالي فإن الحمل الذروي لعموم 

القدرة المحسوب على مستوى أعلى من يعني أن هامش القدرة االحتياطي الفعال لكل منطقة يمكن أن يكون أقل من هامش 
وفي ضوء حقيقة أن هامش القدرة االحتياطي الفعال لكل منطقة يميل إلى كونه أقل من . المملكةذروة الطلب على مستوى 

.  في السنوات األخيرة الماضية انقطاعات في الكهرباءالمملكة، فقد شهدت بعض مناطق المملكةهامش القدرة لعموم 
 برنامجا مستعجال للنفقات الرأسمالية بهدف الشركةة تدني هامش القدرة االحتياطي في المناطق، فقد اعتمدت ولمعالجة مشكل

  . إضافة قدرة توليد جديدة لمواجهة االرتفاع المستقبلي في الطلب

   قدرة التوليد المركبة
م و ٢٠٠٥ في عام  ميغاواط ٢٩,٠٥١م إلى ١٩٩٧ ميغاواط في عام ٢٢,٨١٧ من للشركةارتفعت قدرة التوليد المركبة 

م إلى ١٩٩٧خالل الفترة من  ٪٤،٣، أي بما يمثل معدل نمو سنوي بنسبة م٢٠٠٩ ميغاواط في نهاية عام ٣٧,٩١٣
وقد تحقق هذا النمو في القدرة التوليدية بفضل توسعة محطات الطاقة القائمة وإنشاء محطات جديدة وإجراء . م٢٠٠٩

 في أعمال التوليد ريال سعودي مليون ٦٦,٨٥٠ ما مجموعه الشركة استثمرت .حطات القائمةتحسينات في األداء العملي للم
شراء ل في أوقات الذروة الشركة ومع ذلك، فقد احتاجت .م٢٠٠٩م إلى نهاية عام ٢٠٠٢الخاصة بها خالل الفترة من عام 
صادر أخرى من أجل تلبية الطلب على  ومن مالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةكميات إضافية من الكهرباء من 

 ومن المصادر األخرى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بحاجة لشراء الكهرباء من الشركةوسوف تظل . الكهرباء
ة ، ال تعتبر الطاقة التوليدية المتوفرالشركةولكن . حتى تتمكن من رفع قدرتها اإلنتاجية المركبة إلى مستويات اإلمداد الكافية

 بديال يغنيها عن زيادة قدرتها التوليدية المركبة لمواجهة الطلب على الكهرباء في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةمن 
  . المملكةالمستقبل في 

 عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الجزء األكبر من كمية الكهرباء اإلضافية التي تحتاجها من الشركةوتشتري 
 بموجب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من الشركةتشتري .  في المنطقتين الشرقية والغربيةالشركةبكة طريق ش

ذروة ألجل  ريال سعودي لكل كيلو واط ١٢٠مبلغ الشركة  تدفع تعرفة تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وبموجب ذلك
جل أل الشركة متوسط السعر اإلجمالي الذي تدفعه يكونيث  ريال سعودي لكل ميغاواط ساعة من الطاقة بح٢٠ و طلبال

صالحية تغيير هذه  ويملك مجلس الوزراء.  ريال سعودي لكل ميغاواط ساعة٣٨ال يتجاوز  وتكلفة الطاقة طلبذروة ال
تطيع م وتلك التي تس٢٠١٠م و ٢٠٠٩ تركيبها في عامي الشركةوبناء على قدرة التوليد اإلضافية التي تعتزم . التعرفة
 تعتقد بأنه سيكون لديها قدرة توليد كافية الشركة، فإن  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الحصول عليها منالشركة

بما (وقد بلغ إجمالي القدرة اإلنتاجية المركبة .  خالل السنوات الثالث إلى األربع القادمةالمملكةلمواجهة الحمل الذروي في 
 ميغاواط بنهاية ٤٤،٥٨٢ المملكةفي ) و المصادر األخرى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةن فيها القدرة المتوفرة م

  . م٢٠٠٩عام 

 المملكةمن إجمالي إنتاج قطاع الطاقة في  ٪ ١١،٩ بنسبة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أسهمتمن جهة أخرى 
. م٢٠٠٩عام % ٨،٠٧، و بنسبة م٢٠٠٨٪ في عام ٩،٥٩بة  وبنسم،٢٠٠٧في عام % ١٠,٩٤، و بنسبة م٢٠٠٥في عام 

 ميغاواط أنتجتها محطاتها الواقعة على الساحلين الشرقي ٢،٠٩٢م ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١وقد بلغت القدرة اإلنتاجية في 
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لواقعة  ميغاواط ولتلك ا١,٦٤٨ويبلغ إجمالي الطاقة اإلنتاجية للمحطات الواقعة على الساحل الشرقي . المملكةوالغربي من 
 مع قدرة التوليد المركبة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةوبجمع الطاقة اإلنتاجية .  ميغاواط٣٩٩على الساحل الغربي 

.  في المنطقتين الشرقية والغربية، فإن ذلك يعني في الواقع هامش قدرة احتياطي إجمالي إيجابي في كال المنطقتينللشركة
جابي في المنطقة الشرقية يسمح كذلك بنقل الطاقة الكهربائية من تلك المنطقة إلى المنطقة الوسطى كما أن هامش القدرة اإلي

وفي الوقت الحاضر "). النقل االقتصادي للطاقة"ويدعى نقل الطاقة بهذه الطريقة أيضا بـ (كلما كان ذلك مجديا اقتصاديا 
ين الشرقية والوسطى نظرا ألن هاتين المنطقتين هما فقط من الممكن فقط تطبيق النقل االقتصادي للطاقة بين المنطقت

  . المربوطتين معا بشكل تام

 كافية لتلبية المملكة خططا لزيادة قدرتها اإلنتاجية لكي تضمن أن تكون قدرتها التوليدية المركبة في الشركةوقد وضعت 
قة إضافية تشكل احتياطا يأخذ في الحسبان سنة القادمة مع توفر طا) ٢٠(ذروة الطلب على الكهرباء على مدى العشرين 

االحتياطي الدوار المطلوب للشبكة لمواجهة الخروج االضطراري للمحطات في أوقات ذروة الطلب وعدم ثبات األحمال 
ويعرف االحتياطي الدوار بأنه وجود مولدات احتياطية تظل دائرة بدون أي حمل لكي تكون متاحة على الفور . المتوقعة

  . أي طفرة في الطلب أو جاهزة لتعويض أي انقطاع في عملية توليد الطاقةلمواجهة 

 كما في الشركة األربع التي تعمل فيها المملكة موزعة على مناطق  للشركةويبين الجدول التالي القدرات اإلنتاجية المركبة
  : م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

النسبة من 
  إجمالي القدرة

القدرة الفعلية 
  )ميغاواط(

    محطات الطاقة  وليدوحدات الت

   المنطقة        
  الشرقية   ١٥  ١٣٧  ١٢,٥٦٨  ٪٣٣،١٥
  الغربية   ١٦  ١٧١  ١١,٤٠٣  ٪٣٠،٠٨
  الوسطى  ١٤  ١٩٩  ١٠,٣١٤  ٪٢٧،٢٠
  الجنوبية  ٨  ١٠٣  ٣,٦٢٨  ٪٩،٥٧
  المجموع  ٥٣  ٦١٠  ٣٧,٩١٣  ٪١٠٠

  
" و" دورة واحدة"كالهما من فئة (ت الغاز  في محطاتها تقنية التوربينات البخارية ومحركات الديزل وتوربينالشركةتستخدم ا

ويتوقف . ٪ من الطاقة المولدة على توربينات الغاز والبخار٩٠لتوليد الكهرباء حيث يعتمد توليد ما يزيد عن ") دورة مركبة
فإذا تقرر . قرار استخدام تقنية محددة على عدة عوامل مثل توفر أنواع الوقود المناسبة والموقع الذي سيتم إنشاء المحطة فيه

إنشاء محطة للكهرباء في أرض ليست ساحلية، فحينها تستخدم المحطة توربينات الغاز، أما في حالة إنشاء المحطة على 
ساحل البحر فهي تستخدم التوربينات البخارية التي تعمل بزيت الخام الثقيل أو زيت الوقود الثقيل، وذلك طبقا لقرار مجلس 

  . م٢٠٠٦ ابريل ١١هـ الموافقِ ١٢/٣/١٤٢٧ بتاريخ ٥٥الوزراء رقم 

 ميغاواط، ١٠٠ سنة لكل محطة بقدرة إنتاجية تزيد عن ٢٥م، وبافتراض عمر اقتصادي مقداره ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١وفي 
 سنوات من عمره ١٠ يكون ما تبقى من عمره االقتصادي أكثر من للشركةمن إجمالي الطاقة اإلنتاجية  ٪ ٤٧فإن نحو 

ولكن، . م٢٠١٥ البدء في استبدال محطاتها التي ستستنفذ عمرها االقتصادي في عام الشركةتعتزم و. االقتصادي األصلي
بفضل توفر الصيانة المناسبة، ربما تستمر المحطات المستهلكة بالكامل في العمل بكامل طاقتها حتى بعد انتهاء عمرها 

  . م٢٠٠٩ ديسمبر٣١ كما في الشركةالتوليد المتوفرة لدى ويبين الجدول التالي العمر االقتصادي لقدرة .االقتصادي المتوقع

    )ميغاواط(القدرة 
  المتبقي العمر االقتصادي  

  ............................................استهالك كامل   ١٤,١٣٤
  ........................................ سنوات ٥أقل من   ١,٦٣٩
  .................................... سنوات ١٠ إلى ٥من   ٤,٣٥١
  ...................................... سنوات ١٠أكثر من   ١٧,٧٨٩
  ..................................................المجموع  ٣٧,٩١٣
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  عوامل قدرة التوليد والكهرباء المولدة 

المؤسسة  غيغاواط ساعة من ٢٥,٧٧٠ غيغاواط ساعة، واستكملتها بشراء ١٧٨,٤٣٠م، أنتجت ما مجموعه ٢٠٠٨ عام في
 غيغاواط ساعة، و ١٨٦,٧٢٥ ما مجموعه الشركةم أنتجت ٢٠٠٩ و في عام . ومصادر أخرىالعامة لتحلية المياه المالحة

  . و مصادر أخرىلتحلية المياه المالحةالمؤسسة العامة  غيغاواط ساعة من ٣٠,٥٨١استكملتها بشراء 

٪ من القدرة اإلنتاجية ٨٥ إلى ٨٠حوالي ( العمل بعوامل قدرة أعلى بكثير الشركةمن الناحية الفنية، تستطيع محطات 
ولكن، بسبب الفرق الكبير بين ذروة الطلب في فصل الصيف والمستوى األدنى للطلب ). المركبة بالنسبة للمحطات األحدث

الشتاء نظرا للفرق الكبير في درجات الحرارة في الفصلين ومحدودية الربط بين المناطق، فإن هناك فترات معينة في فصل 
  . من السنة ال تحتاج فيها المحطات تحقيق عوامل القدرة المرتفعة تلك لتلبية مستوى الطلب في تلك الفترات

٪ ٦٠أن تعمل محطاتها بمتوسط عامل قدرة يبلغ )  سنوات١٠ – ٢فترة ( على المدى القصير إلى المتوسط الشركةوتتوقع 
 زيادة إجمالي عامل الحمل من خالل الشركةكون بإمكان سي، ) سنة٢٠-١٥فترة (وعلى المدى المتوسط إلى الطويل . تقريبا

إجراء تغييرات  الشركةكما تتوقع . تقوية شبكة نقل الكهرباء بما يسمح لها باستغالل محطاتها بشكل أكثر اقتصادية وكفاءة
 لتشجيع استخدام الكهرباء خارج أوقات الذروة، األمر الذي من شأنه أن يحد من المملكةفي هيكل تعرفة الكهرباء في 

من " التعرفة"لمزيد من التفاصيل حول اإلصالحات المقترحة في هيكل التعرفة، يرجى مراجعة قسم (ارتفاع ذروة الطلب 
  ). هذهنشرة اإلصدار

  ء نقل الكهربا

 التابعة الجهود العالية العالي والضغط من خالل شبكة المملكة في الشركةيتم نقل كامل الطاقة الكهربائية المنتجة من قبل 
 إلى توسيع شبكة التوزيع الشركة، عمدت المملكةولتوصيل الكهرباء إلى مناطق واسعة ومترامية األطراف في . للشركة

م ٢٠٠٧ كيلومتر بنهاية عام ٣٧،٩٨١م إلى٢٠٠٦خطوط نقل الطاقة في نهاية عام   كيلومتر من ٣٦,٨١٢لديها من حوالي 
وتتألف شبكة النقل هذه من . م٢٠٠٩ كيلومتر في نهاية عام ٤٢,٧٠٦،٦ و م٢٠٠٨ كيلومتر في نهاية عام ٣٩,٧٩٣وإلى 

  .  كيلو فولت٣٨٠ كيلو فولت إلى ١١٠كابالت أرضية وأخرى علوية من فئة 

 وعدد المحطات الفرعية والمحوالت ذات العالقة الشركةلي تصنيف خطوط نقل الكهرباء التي تستخدمها ويبين الجدول التا
  : م٢٠٠٩ ديسمبر٣١في 

  القدرة 
  )ميغافولت أمبير(

    عدد المحطات الفرعية  عدد المحوالت 

  خطوط النقل/الجهد      
  ............................ كيلو فولت ٣٨٠  ٤٩  ١٥٦  ٥٥،٩٠٣,٦
  ............................. كيلو فولت٢٣٠  ٣٥  ١٢٤  ٢٧,٢٥٢,٨
  ............................ كيلو فولت ١٣٢  ٢٧٣  ٦٩٩  ٤٣،٨٩٢,٣
  ...................... كيلو فولت١١٥-١١٠  ٢٥٢  ٧٧٠  ٣٤،١٨٠,٣

  

 ٢٦،٠٠٠ محطة إضافية بقدرة إنتاجية تبلغ قرابة ٨٧ االستمرار في توسيع نطاق تغطيتها من خالل زيادة الشركةوتنوي 
  . ميغاواط أمبير على مدى السنوات الثالث القادمة

 كيلومتر من ١,٧٨٣بإضافة م ٢٠٠٩اع ذروة األحمال، فقد تم تعزيز شبكة النقل في عام  من مواكبة ارتفالشركةولتمكين 
 إضافة الشركةوتنوي . العالية كيلومتر من خطوط النقل ذات الجهود١,١٢٧،١العالية جدا و  خطوط النقل ذات الجهود

 وتتراوح الجهود. وات الثالث المقبلةالعالية إلى شبكة النقل في غضون السن  كيلومتر من خطوط النقل ذات الجهود٧,٢٥٠
  .  كيلوفولت١٣٢ إلى ١١٠العالية من   كيلوفولت، بينما تتراوح الجهود٣٨٠ إلى ٢٣٠العالية جدا ما بين 
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 ليست مرتبطة بالكامل بعد بشبكة النقل، و هذا يعكس التطور التاريخي الشركة األربع التي تعمل فيها المملكةإن مناطق 
وفي الوقت الحاضر، ليس هناك سوى المنطقتين .  في خطوط منفصلة على أساس المناطقالمملكة لصناعة الطاقة في

 إلى الشركةوتسعى . الشرقية والوسطى مربوطتان معا بالكامل، بينما ترتبط المنطقتان الجنوبية والغربية معا بشكل جزئي
 الشركة وتقليل حاجة للشركةيلية لشبكة النقل التابعة ربط جميع المناطق كهدف استراتيجي يحقق لها مزيدا من الكفاءة التشغ
 اتفاقية الشركةم وقعت ٢٠٠٨وفي عام . المملكةإلى تطوير قدرات توليد جديدة لمواجهة الطلب على الكهرباء في 

 بخصوص أول مشروع ربط بين المنطقتين الوسطى والغربية يربط بين المدينة المنورة والقصيم واتفاقيات أخرى لمشروع
ومن .  م٢٠١٠ويتوقع أن يبدأ هذا المشروعان العمل بحلول منتصف العام . يربط بين المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية

و من . م لربط الجوف و عرعر بالمنطقة الوسطى٢٠١٠المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقية ثالثة خالل الربع الثاني من عام 
  .م٢٠١٢يل في منتصف العام المتوقع أن يبدأ هذا المشروع بالتشغ

 على رفع مستوى موثوقية نظام الشبكة وتقليل عدد حاالت االنقطاع ورفع الشركةوباإلضافة إلى توسيع قدرة الشبكة، تركز 
عددا من التدابير الرامية إلى رفع ) وما زالت تتخذ (الشركةوقد اتخذت . مستوى أداء الشبكة لتواكب المعايير العالمية

  : ية شبكة النقل التابعة لها، ومن تلك التدابيرمستوى موثوق

  .القيام بدراسات وتحليالت دورية ألخطاء النقل الرئيسية والوقوف على أسبابها والخطوات العالجية الممكنة  )أ (

  .القيام بصيانة دورية لجميع أصول النقل كالمحطات الفرعية والخطوط وغير ذلك )ب (

 .قبل وقت طويل من بلوغ الطلب ذروتهتنفيذ مشاريع تقوية ومشاريع نقل جديدة   )ج (

 .توفير محوالت احتياطية متنقلة في جميع المواقع االستراتيجية  )د (

 . رفع مستوى كفاءة األداء لفنيي النقل من خالل تأمين البرامج التدريبية والتعليمية لهم  )ه (

 الشركةأقامت دل التجاري للطاقة، التباوولتسهيل دخول القطاع الخاص مجال االستثمار في قطاع توليد الطاقة الكهربائية 
 لدعوة المستثمرين لالشتراك في ثالثة مشاريع مستقلة إلنتاج المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحةمشروعا مشتركا مع 

  ميغاواط، إن اثنين من هذه المشاريع في المراحل األخيرة من البناء٤,٥٠٠الطاقة الكهربائية بقدرة إنتاجية إجمالية قدرها 
والشقيق إلنتاج الطاقة والمياه ) و الذي سيتم تطويره من قبل مرافق(الثالثة، و هما الجبيل إلنتاج الطاقة والمياه المستقل 

لجنة داخلية لتعزيز تطوير مشاريع اإلنتاج  الشركةأنشأت كما . المستقل، و قد بدأ مشروع الشعيبة في اإلنتاج التجاري
، في إطار التزامها بتطوير الشركةو قد أقرت  .بتشغيلهااألمور المتعلقة عامل مع جميع للطاقة الكهربائية والت المستقل

مشاريع اإلنتاج المستقل للطاقة، توقيع اتفاقية شراء طاقة مع محطة رابغ المستقلة للطاقة بقدرة إنتاجية متوقعة قدرها 
في الرياض بقدرة  PP١١ راء طاقة لمحطة كذلك لتوقيع اتفاقية شالشركةوتخطط . م٢٠٠٩ ميغاواط في يوليو ١,٢٠٠

  . م٢٠١٠ ميغاواط بنهاية عام ١,٨٠٠إنتاجية متوقعة قدرها 

  

  التوزيع 

المتوسطة والمنخفضة التي تربط محطات النقل الفرعية   مسؤول عن خطوط التوزيع ذات الجهودبالشركةنشاط التوزيع 
المنخفضة التي تنقل الكهرباء من   التوزيع ذات الجهودالعالية بالمحطات الفرعية الداخلية وعن خطوط ذات الجهود

نشاط مهمة قياس العدادات وإعداد الفواتير وتحصيل المدفوعات الكما يتولى هذا . المحطات الفرعية الداخلية إلى العمالء
  . للمشتركينوخدمات التوصيالت الكهربائية المتعلقة بالكهرباء الموصلة 

 ١٩,٤٠٠ما مجموعه م ٢٠٠٩  خالل عام الشركةرباء وتلبية احتياجات عمالئها، أضافت ولرفع مستوى جودة إمداد الكه
 ٣٦٤,٠٠٠كيلومتر من خطوط الكهرباء إلى شبكة التوزيع لديها، وهو ما رفع إجمالي طول خطوطها الكهربائية إلى 

 كيلومتر من ١٧٨,٣٦٠لشركة ، بلغ إجمالي طول شبكة التوزيع لدى ام٢٠٠٩ ديسمبر ٣١وفي . م٢٠٠٩كيلومتر بنهاية عام
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. م٢٠٠٨ ديسمبر٣١٪ عنها في ٥،٢، بزيادة ) كيلو فولت٦٩ – كيلو فولت ١٣,٨( الكابالت المتوسطة إلى عالية الجهود
 الشركةلدى )  فولط٣٨٠ – فولط ١٢٧(المنخفضة  أيضا، بلغ إجمالي طول خطوط الجهودم ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١وفي 

م بتركيب ٢٠٠٨ في الشركةكما قامت . م٢٠٠٨ ديسمبر٣١٪ عنها في ٤،٣ كيلومتر وذلك بزيادة بنسبة١٨٥,٦٤٠
  . م٢٠٠٩ خالل عام  أمبير في شبكة التوزيع لديهات ميغافول٧,٨٧٠محول توزيع بطاقة إجمالي قدرها  ٢٠,٠٠٠

 عام ٪ عنه في٥،١٥، وهو ما يمثل زيادة بنسبة عمالء ٥,٧٠١,٥١٦ الشركة، بلغ مجموع عمالء م٢٠٠٩وفي نهاية عام 
 عدد عن٪ ٧،١٥ عمالء جدد، بزيادة بنسبة ٣٠٤,٥٢٢، م٢٠٠٩ في عام الشركة، وكان من مجموع عمالء م٢٠٠٨

 غيغاواط ساعة، وهو ما ١٩٣,٤٧٢إلى م ٢٠٠٩م، فيما وصلت كمية الكهرباء المباعة في عام ٢٠٠٨عام لالعمالء الجدد 
٪ عنها في فترة السنوات الخمس الممتدة من ٥،٨ي بنسبة ومعدل نمو سنوم ٢٠٠٨٪ عنها في عام ٦،٨٣يمثل زيادة بنسبة 

  . م٢٠٠٩إلىم ٢٠٠٤عام 

وتهدف . تناظرية لكل منها رقم منفصل  من الكهرباء فهو يتم باستعمال عداداتالشركةبالنسبة لقياس استهالك عمالء 
ظرية هذه بأخرى رقمية بعد التأكد من  إلى رفع كفاءة عملية قياس استهالك الكهرباء من خالل استبدال العدادات التناالشركة

األولوية لعمالئها من القطاعين الشركة وسوف تمنح . اجتياز العدادات الرقمية الجديدة اختبارات األداء والدقة ذات العالقة
 ما الشركة حولت ،و في إطار المرحلة األولية من هذه الخطة. الصناعي والتجاري في تبديل العدادات التناظرية بالرقمية

 تحويل عدادات أخرى الشركة من العمالء ذوي االستهالك العالي للطاقة إلى العدادات الرقمية و تنوي ٤٢٠٠يقارب 
   . أمبير إلى عدادات رقيمة في التوقيت المناسب٤٠٠للعمالء ذوي االستهالك العالي للطاقة ذات حمل أعلى من 

  النفقات الرأسمالية 
  : م٢٠١٤-٢٠١٠ خالل السنوات للشركةت الرأسمالية يبين الجدول التالي خطة النفقا

    م٢٠١٠  م٢٠١١  م٢٠١٢  م٢٠١٣  م٢٠١٤
  النفقات الرأسمالية   ٣٠,٦٠٦  ٣٣,٠٣٥  ٣٥,٥٣٤  ٢٣,٣٢٣  ٢٢,٣٤٥

  )ماليين الرياالت السعودية(

ياه المستقلين خالل هذه األرقام ال تشمل النفقات الرأسمالية المقررة من قبل منتجي الطاقة المستقلين ومنتجي الطاقة والم
  . نفس الفترة

  

  مشاريع توليد الكهرباء 

 مواصلة زيادة طاقتها لتوليد الكهرباء كما يتضح من خالل الجدول التالي الذي يحتوي على قائمة بالمشاريع الشركةتعتزم 
  . تنفيذها خالل فترة األربع إلى خمس سنوات القادمة لهذا الغرضالشركةالتي تنوي 

يرية التكلفة التقد
ماليين (للمشروع 

  )الرياالت السعودية

الموعد المقرر 
 لبدء تشغيل 
  الوحدة األولى

الطاقة اإلنتاجية 
  ) ميغاواط(

  وصف المشروع  المنطقة

  القصيمتوسعة   الوسطى  ٢٢٠  م٢٠١٠  ١,٠٨٤،٠
) سي سي(محطة القريات   الشرقية  ٥٢٠  م٢٠١٠  ١,٨٠٦،٠

  الغازية
 PP١٠  الوسطى   ١,١٠٠  م٢٠١٠  ٦,٣٩٠،٩
  توسعة محطة كهرباء الجوبا  الوسطى  ٥٥  م٢٠١٠  ٣١٢,٩
وحدات ال(محطة رابغ الغازية   الغربية   ٢٤٠  م٢٠١٠  ٧٦٧،٠

   المرحلة الخامسة)جديدةال
وحدات ال(محطة رابغ الغازية   الغربية  ٧٢٠  م٢٠١٠  ٣٤٩٥،٠

   المرحلة السابعة)جديدةال
  توسعة تبوك   الغربية  ١٢٠  م٢٠١٠  ٦٥٠
  توسعة ضبا  الغربية  ٤٥  م٢٠١٠  ٣٩٦,٢
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  محطة كهرباء الوجه  الغربية  ٩٠  م٢٠١٠  ٢١٠
  توسعة محطة شرورة  الجنوبية  ٣٢  م٢٠١٠  ٢٣٩
  PP١٠  الوسطى   ٦٦٠  م٢٠١١  ٣٧٣٧
  محطة الشعيبة البخارية  الغربية  ٧٩٤  م٢٠١١  ٧,٢٤١،٢

 
 وحدات متحركة طاقة ٤شراء   -  ٦٠  م٢٠١١  ٢٤٢،٠

   ميغاواط١٥كل منها 
  توسعة محطة كهرباء القريات   الشرقية  ١٢٠  م٢٠١٢  ٦٢١،٧
) سي سي(محطة القريات   الشرقية  ٥٠٠  م٢٠١١  ٠.,٢,٧٥٣

  البخارية
  توسعة محطة رفحاء  الشرقية  ٦٠  م٢٠١٢  ٢١٠
  توسعة محطة القصيم  الوسطى  ٢٢٠  م٢٠١٢  ٧٥٠
  توسعة محطة حائل  الوسطى  ١١٠  م٢٠١٢  ٣٨٥

  ارية البخالشعيبةمحطة   الغربية   ٣٩٧  م٢٠١٢  ٣,٦٢٠،٦
  توسعة محطة تبوك  الغربية   ١٢٠  م٢٠١٢  ٤٢٠
  نجران لتبريد الهواء  الجنوبية  ٦٠  م٢٠١٢  ١٩٨,٨
) سي سي(توسعة محطة كهرباء   الشرقية  ٧٥٠  م٢٠١٣  ٤،١٣٠

  البخارية القريات 
  توسعة طبرجل  الشرقية   ٢٥  م٢٠١٣  ١٤٦
  توسعة محطة كهرباء القريات   الشرقية  ٢٥  م٢٠١٣  ١٣٨
  توسعة الوجه   الغربية  ٣٠  م٢٠١٣  ١٧٥
 توسعة الوجه  الغربية  ٣٠  م٢٠١٣  ١٦٥

  ١محطة رابغ البخارية   الغربية  ١٢٦٠  م٢٠١٤  ٧,٦٧٥،٠
   البخاريةPP١٠  الوسطى   ٨٩٠  م٢٠١٤  ٥,٨٠٠،٠
  الشقيق    الجنوبية  ١,٢٦٠  م٢٠١٤  ٩,٥٤٨،٠
   ٢ -محطة رابغ البخارية   الغربية  ١٢٦٠  م٢٠١٥  ٧,٦٧٥،٠
  المجموع    ١١،٧٧٣    ٧٠،٩٨٢,٣

  

  

٪ خالل ١٠ ال يقل عن المملكة بهامش طاقة على مستوى الشركةوتهدف الطاقة اإلضافية المخططة إلى ضمان احتفاظ 
   .األربع إلى الخمس سنوات القادمة

  مشاريع نقل الكهرباء 
لمناطق المعزولة االختناق وربط ا  مواصلة توسيع شبكة النقل الخاصة بها بغرض الحد ما أمكن من حاالتالشركةتعتزم 

 هاوتطويرتها وتقدر النفقات الرأسمالية الالزمة لتوسيع شبكة النقل وصيان. فيما بينها وربط محطات كهرباء جديدة بالشبكة
  .  مليون ريال سعودي سنويا على مدى السنوات الخمس القادمة١٢,٩٤٩بحوالي 

  مشاريع التوزيع 
دي سنويا خالل السنوات الخمس الماضية لتوسيع وضمان وجود شبكة  مليون ريال سعو٦,٢٥٥ ما معدله الشركةأنفقت 

 الشركةوتقدر .  عميل جديد سنويا٢٤٨,٠٠٠توزيع موثوقة وصيانة هذه الشبكة من أجل توفير اإلمداد الكهربائي لمتوسط 
التوزيع وصيانتها  مليون ريال سعودي على مدى السنوات العشر المقبلة في توسيع شبكة ٧١,٢٠٠بأنها ستنفق ما مجموعه 

  . وتحسينها
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  السياسة المالية واستراتيجية التمويل 

 المالية في المحافظة على وضع مالي مناسب يتالءم مع أنشطة الشركات التي لها الشركةتتمثل األهداف األساسية لسياسة 
  . مرونة مالية أكبرتدفقات نقدية مستقرة وأصول طويلة األجل، والسعي إلى تنويع مصادر تمويلها وصوال إلى 

 تنوي في المستقبل البحث عن مصادر تمويل الشركةوفي ضوء قاعدة أصولها طويلة األجل وخططها االستثمارية، فإن 
  .  األجل، اعتقادا من الشركة أن هذا يمكنها من تحقيق الفعالية لميزانيتها العمومية و التقليل من مخاطر إعادة التمويلةطويل

.  مقرها الرئيسي ويتولى مسؤولية استثمار أموال الشركة الفائضة وإدارتها فياع خزينة مركزي قطالشركةيوجد في 
لدى مزيج )  شهرا١٢لفترة تتراوح ما بين أسبوع واحد و ( بشكل رئيسي في ودائع ثابتة الشركةويستثمر فائض النقد لدى 

  . الفائضة بأوعية عالية المخاطر أو المضاربة أموالهاالشركةوال تستثمر . من بنوك محلية وعالمية عالية التصنيف

 وغير المستغلة وذلك من أجل للشركة بحد أدنى من الرصيد النقدي إلى جانب التسهيالت التمويلية المقررة  الشركةوتحتفظ
رأسمال عامل  يمتلك المصِدر تؤكد أن رصِدللمإن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  .تأمين احتياجاتها لرأس المال العامل

  .هذه يكفي مدة اثني عشر شهراً تلي مباشرة تاريخ نشرة اإلصدار

 بتقييم االحتياجات التمويلية لتلك النفقات الرأسمالية وتحديد مدى الحاجة إلى الشركةوقبل إقرار أية نفقات رأسمالية تقوم 
 الشركةة للحصول على أي تمويل، تقوم فإذا ما دعت الحاج. تمويل من مصادر خارجية كجزء من االحتياجات التمويلية

 أدوات الحماية للحد الشركةكما تستخدم . بإجراء الترتيبات الالزمة قبل وقت كاف من موعد احتياج ذلك التمويل المطلوب
  . من المخاطر الناتجة من تقلبات أسعار السوق على بعض التسهيالت التمويلية التي تحصل عليها

ا استراتيجية تمويل محافظة مستفيدة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتدفقاتها النقدية المستقرة  تاريخيالشركةوقد انتهجت 
 مواصلة الشركةوتعتزم إدارة . لتجمع بين هذا النهج وبين التمويالت الخارجية التي تحصل عليها من بنوك ومؤسسات مالية

فة إلى تنويع مصادر التمويل من أجل مواجهة احتياجاتها اتباع أسلوب محافظ في استراتيجيتها التمويلية وخططها الهاد
 تخطط لتأمين احتياجاتها التمويلية من الشركةوكجزء من سعيها إلى تنويع مصادر تمويلها، فإن . التمويلية المستقبلية

  : المصادر التالية

  .التمويل المحلي  )أ (

  . والدوليةالمحليةالرأسمالي أسواق الدين  )ب (

  .)كالصكوك(ة الدخل األوراق المالية ثابت  )ج (

  .البنوك والمؤسسات المالية المحلية  )د (

  .البنوك والمؤسسات المالية الدولية  )ه (

 . وكاالت التصدير االئتماني  )و (

   . في إصدار أوراق مالية في أسواق رأس المال اإلقليمية والعالمية مستقبالالشركةوعالوة على ذلك، تنظر 

  توريد الوقود 

 أرامكو السعوديةبواسطة ) الغاز الطبيعي، الديزل، خام النفط الخفيف، وقود النفط الثقيل (يتم توريد جميع أنواع الوقود
هـ ٢٤/٧/١٤١٥ وتاريخ ٩٦/ وفقا للمرسوم الملكي رقم مأرامكو السعوديةبموجب ترتيبات طويلة األجل، حيث تلتزم 

كما وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية . الشركةبتأمين اإلمداد الكافي من الوقود إلى ) م١٩٩٤ ديسمبر ٢٧ الموافق(
م حددت كمية الغاز الطبيعي التي يتعين توفيرها لمحطات الكهرباء التابعة ٢٠٠٦ووزارة المياه والكهرباء مذكرة في نوفمبر 

 ةأرامكو السعوديم وكمية وأنواع الوقود السائل الواجب توفيرها من قبل ٢٠١٢ في المنطقة الشرقية حتى عام للشركة
  .  بتشغيلها في المستقبلالشركةلمحطات الكهرباء التي ستقوم 
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   : في الوقت الحاضر باألسعار التاليةللشركة إمدادات الوقود أرامكو السعوديةتوفر 

    ) دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارة بريطانية(السعر 

  الغاز الطبيعي   ٠،٧٥

  الديزل   ٠،٦٣

  الزيت الخام الخفيف  ٠،٧٤

  زيت الوقود الثقيل    ٠،٣٢

  
  .الحكومةيتم تحديد أسعار الوقود من قبل 

  اإلشراف النظامي 

  هيئة تنظيم الكهرباء 

مجلس م بموجب قرار ٢٠٠١ التي تأسست في نوفمبر هيئة تنظيم الكهرباء تخضع الشركة من حيث المبدأ إلشراف 
، وهي هيئة حكومية مستقلة ")٢٣٦ رقمالقرار  ("م٢٠٠١ ر نوفمب١٣ الموافق هـ٢٧/٨/١٤٢٢ بتاريخ ٢٣٦رقم الوزراء 

 بغرض التأكد من توفير خدمات كهربائية كافية وعالية الجودة وموثوقة المملكةتنظم قطاعي الكهرباء واإلنتاج المزدوج في 
زراء الرقم كما تم استبداله بقرار مجلس الو (٢٣٦ رقموتشمل اختصاصاتها ومسؤولياتها كما حددها القرار . بأسعار معقولة

  : ما يلي) هـ ٤/٥/١٤٢٨ بتاريخ ١٥٤

إصدار التراخيص، مراقبة االلتزام بالتراخيص، تطوير إجراءات محاسبية موحدة للخدمة، تنسيق : أمور اإلمداد 
 . بشأن إيجاد بنية أساسية منظمة، ورسم خطة لتوسيع الخدمات

ة، حماية األطراف ذات المصلحة، التحقيق في التعاطي مع تقييم التعرفة ومراجعتها الدوري: مسائل المستهلك 
شكاوى األطراف المعنية ومعالجتها، تحسين األداء العام للقطاع، وبالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء، تشجيع 

 . استخدام تدابير الترشيد في استخدام الطاقة

يق المعايير، التأكد من كفاية أنشطة تطوير معايير فنية لألداء لكل نشاط كهربائي، مراقبة تطب: المسائل الفنية 
 . البحث والتطوير في قطاع الكهرباء، إضافة إلى المسائل الفنية األخرى ذات العالقة

 المصلحة العامة، تطوير األنظمة المناسبة لتوسيع البنية األساسية، تشجيع رعاية: المهام التنظيمية واإلدارية 
وضع القواعد واإلجراءات لضمان تطبيق القوانين واألنظمة , خيص استثمارات القطاع الخاص، تقييم رسوم التر

 . وإصدار التقارير الدورية ورفعها إلى مجلس الوزراء حول تكلفة الخدمات الكهربائية وتعرفتهاذات العالقة، 

هـ ٢٠/١٠/١٤٢٦ وتاريخ ٥٦/ بناء على المرسوم الملكي رقم مالمملكة نظاماً يتعلق بالكهرباء في الحكومةوقد أصدرت 
يحل محل جميع األنظمة القائمة آنذاك والمتعلقة بقطاع الكهرباء ويضع إطارا نظاميا ل) م٢٠٠٥ نوفمبر ٢٢الموافق لـ (

   .جديدا لهذا القطاع

   التعرفة

 من العمالء المستهلكين من قبل مجلس الوزراء بناء على توصيات الشركةتُحدد تعرفة استهالك الكهرباء التي تتقاضاها 
وتحسب تعرفة استهالك الكهرباء في الوقت الحاضر بالنسبة لجميع العمالء المشتركين وفقا لمستويات . ئة تنظيم الكهرباءهي

 تعرفة مقابل خدمة قراءة الشركةكما تتقاضى . تعرفة متدرجة لكل كيلو واط ساعة ترتفع بارتفاع مستوى االستهالك
وهذه التعريفات أيضا تُحدد من قبل مجلس .  مقابل توصيل الخدمة الكهرباءوصيانة العدادات وإعداد الفواتير وتعرفة أخرى

، يرجى خدمة توصيل التيار الكهربائيلمزيد من التفصيل حول تعرفة  (هيئة تنظيم الكهرباء الوزراء بناء على توصيات 
  ).  هذهنشرة اإلصدارمن " موجودات الصكوك"مراجعة قسم 



 ٦٧

 صالحية تحديد التعريفات لجميع القطاعات هيئة تنظيم الكهرباءلهيكلة التعريفات، تم منح  الحكومةعقب مراجعة قامت بها 
ولم .  هللة لكل كيلو واط ساعة٢٦يتجاوز  التعريفات بما ال وضع سلطة هيئة تنظيم الكهرباءإن لدى . عدا القطاع السكني

  . منذ تم منحها هذه الصالحية بتغيير هيكلة التعريفات الحالي حتى اآلن هيئة تنظيم الكهرباءتقم 

 أن أية تعديالت مستقبلية في هيكل تعرفة الكهرباء يرجح أن يتم تطبيقها بطريقة تراعي ضمان استقرار الشركةوتعتقد 
   .وتحقيق عائد على االستثمار اإلمداد ونمو قطاع الكهرباء

  االستثمارات واألنشطة األخرى 

  اون الخليجيهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التع

  : هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجيفيما يلي أهداف 

ربط شبكات الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون من خالل توفير االستثمارات الالزمة لتبادل الطاقة الكهربائية   )أ (
 من أجل مواجهة أي انقطاع في توليد الكهرباء في الحاالت الطارئة 

  . التوليد الكهربائي لدى كل دولة من دول مجلس التعاونتقليص احتياطي )ب (

  .رفع مستوى الفعالية االقتصادية ألنظمة الطاقة الكهربائية في الدول األعضاء  )ج (

 توفير أساس لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول األعضاء بطريقة تخدم الجوانب االقتصادية وتعزز موثوقية   )د (
  .إمدادات الكهرباء

 الشركات والسلطات القائمة المسؤولة عن قطاع الكهرباء في الدول األعضاء وفي غيرها لهدف تنسيق التعامل مع  )ه (
  .عملياتها وتعزيز فعالية عملياتها مع األخذ في االعتبار ظروف كل دولة

 .دثهامتابعة التطورات التقنية في مناطق العالم األخرى في مجال الكهرباء والعمل على تطبيق أفضل التقنيات وأح  )و (

 ربط السعودية هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجيوسوف تشمل المرحلة األولى من المشروع الذي تتواله 
 مليون دوالر ١,٢٠٠ بتكلفة تقديرية قدرها ) "الشبكة الخليجية الشمالية"يشار إليها معا بـ (والبحرين وقطر والكويت 

وتتمثل الفائدة األساسية من وراء توسيع نقل .  مليون دوالر أمريكي٤٤١ روعفي المش الشركةأمريكي تبلغ مساهمة 
الكهرباء ضمن دول مجلس التعاون في السماح بتبادل الطاقة الكهربائية، وبالتالي، تقليل احتياجات الدول األعضاء من 

و قد اكتمل الربط , ل والصيانةالقدرات التوليدية المركبة، إضافة إلى ما يسفر عنه ذلك من توفير في تكاليف التشغي
  .الكهربائي بين السعودية و قطر و الكويت و البحرين

أما المرحلة الثانية من المشروع، فمن المقرر أن تبدأ عقب انتهاء المرحلة األولى وستشمل ربط اإلمارات العربية المتحدة 
  .")الشبكة الخليجية الجنوبية"يشار إليهما معاً بـ (عمان و

حيث . يهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليج بدفع كامل حصتها التي ساهمت بها في الشركة و قد قامت
هيئة الربط من قيمة أسهم % ٤٠ مليون ريال سعودي و التي تمثل حاليا ١،٨١٨ الشركةبلغت القيمة اإلجمالية لمساهمة 

 هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجييون في ، أما المساهمون الحالالكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي
  %).١١,٣٩(وحكومة البحرين %) ١٤,٨١(وحكومة قطر %) ٣٣,٨٠(فهم حكومة الكويت 

فإن كل من حكومة اإلمارات وحكومة بالشبكة الخليجية الجنوبية،  الشبكة الخليجية الشماليةو بعد اكتمال مشروع ربط 
و بناء على ذلك ستتم إعادة ,  هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجين فيعمان ستصحبان من المساهمي

 :توزيع حصص الملكية على النحو التالي

  



 ٦٨

 الدولة نسبة الملكية 
 دولة الكويت ٢٦,٧٠
 دولة قطر  ١١,٧٠
 سلطنة عمان ٥,٦٠
 الشركة ٣١,٦٠
 مملكة البحرين ٩,٠
 اإلمارات العربية المتحدة ١٥,٤٠
 المجموع ١٠٠

  شركة المياه والكهرباء 

المؤسسة العامة لتحلية المياه م، تم تأسيس شركة المياه والكهرباء كشركة ذات مسؤولية محدودة من قبل ٢٠٠٣في مايو 
  : التاليوتتلخص األهداف الرئيسية لشركة المياه والكهرباء في . ٪ منها٥٠، واللتين تملك كل منهما والشركة المالحة

  تطوير اإلنتاج الخاص للمياه والكهرباءتسهيل   )أ (

  .والمياه المحالة التي ينتجها بعض منتجي المياه والطاقة المستقلين ذو العالقة بالشركةللكهرباء العمل كمشتر   )ب (

  .تزويد منتجي المياه والطاقة المستقلين بالوقود بموجب اتفاقيات تحويل الطاقة  )ج (

  .ة وفعالية تحويل الوقود من قبل منتجي المياه والطاقة المستقلين المعنيينمراقبة إنتاج الطاقة وجودة المياه المحال  )د (

المؤسسة العامة لتحلية بيع القدرة وإنتاج المياه المحالة والطاقة من منتجي المياه والطاقة المستقلين ذو العالقة إلى   )ه (
  .، على التواليوالشركة المياه المالحة

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي كما في ٢,٣٥٣  الشركات كل فييلة األجلطو الشركة وقد بلغ إجمالي استثمارات
  .م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ كما في  سعودي مليون ريال٢,١٥٩مقابل 

  ملخص استثمارات الشركة ومجموعة الشركة

لصكوك شركة الكهرباء ل.  ألغراض إجراءات التقارير الماليةالشركة شركة فرعية واحدة وهي مدمجة مع الشركةتملك 
 لتقديم خدمات الدعم الضروري فيما يتعلق الشركةهي شركة مملوكة بالكامل من قبل الشركة و قد تم تأسيسها عن طريق 

  . أو شركاتها الفرعية أو التابعة لهاالشركة و األدوات المالية األخرى المصدرة من قبل بالصكوك

 ولم يتم اإلنتهاء من . األلياف البصرية لإلتصاالتتسمى شركة مملوكة بالكامل لها  بتأسيس شركةمؤخراً الشركةوقد قامت 
ووفقاً للخطط األولية ستتيح شركة األلياف البصرية . الخطط الرئيسية لهذه الشركة حيث أنها التزال في مراحلها األولى

  .اإلتصاالت شركات تقديم خدمات من خالل للشركةالفرصة في إستخدام شبكة األلياف البصرية  للشركةلإلتصاالت 

  : استثمارات في عدد من الشركات كما هو موضح في الجدول أدناهللشركةكما أن 

 اسم الشركة األغراض نسبة الملكية
ربط شبكات المحوالت الكهربائية لدول مجلس التعاون  ٤٠%

  الخليجي
هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس 

 التعاون الخليجي
المؤسسة و إعادة بيعها على شراء الطاقة و المياه المحالة  ٥٠%

  الشركة و العامة لتحلية المياه المالحة
 شركة الماء و الكهرباء

٨%  لإلنتاج المزدوج للمياه ٣تطوير و تشغيل مشروع الشعيبة  
  و الكهرباء

 شركة الشعيبة للمياه و الكهرباء

٨% تطوير و تشغيل مشروع الشقيق لإلنتاج المزدوج للمياه و  
 الكهرباء

 لشقيق للمياه  و الكهرباءشركة ا

٨%  شركة الشعيبة القابضة تطوير مشاريع اإلنتاج المزدوج للمياه و الكهرباء  



 ٦٩

تطوير و تشغيل مشروع اإلنتاج المزدوج للمياه و الكهرباء  ٥%
 في مدينة الجبيل

 الكهرباءو  للمياهشركة الجبيل

٢٠%  الكهرباءو للمياهشركة رأس الزور  باءتطوير و تشغيل مشروع اإلنتاج المزدوج للمياه و الكهر 
٢٠%  شركة رابغ للكهرباء تطوير و تشغيل مشروع إنتاج الكهرباء 

    األخرىالقروض والرهونات والضمانات وااللتزامات المحتملة

  القروض

القائمة لدى ) بما فيها قروض طويلة األجل (تخدمةالمس والمتاحة ، بلغ إجمالي التسهيالت البنكيةم٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في 
 مليون ٦,٦٥٤تخدمة  وغير المسللشركةالمتاحة   مليون ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي التسهيالت البنكية٧,٣٤٠ الشركة

 ٢٠٢٧توضح القائمة التالية جدول السداد لكل التسهيالت البنكية التي لدى الشركة والصكوك التي تنتهي في . ريال سعودي
  :م٢٠٠٩ ديسمبر٣١  فيم كما هي٢٠٢٩ تنتهي في  التيصكوكالم  و 

  

  .  مليون ريال١٢,٠٠٠ صكوك قائمة بقيمة للشركةيوجد ي تاريخ هذه النشرة ف

  الرهونات 

 ، بلغت م٢٠٠٩ مايو ٣١في .  رهنا لصالح أحد البنوك على ثالث محطات توليد للطاقة تقع في الشعيبةالشركةمنحت 
ساسية للجزء القائم من هذا الدين األ القيمة ت بلغ كما مليون ريال سعودي و٢,٦٢١الدفترية للمحطات المرهونة القيمة 

   . مليون ريال سعودي٥٦٧المضمون بهذا الرهن 

    األخرىالضمانات وااللتزامات المحتملة

 تبلغ قيمتها اإلجمالية سارية المفعولضمانات والتزامات محتملة  من الشركة  التزاماتم كان مجموع٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في 
  .  مليون ريال سعودي٤٠٩

  

 

 

  للتسهيالت المطلوب سدادها الدين إجمالي مبلغ أصل
  ) ماليين الرياالت السعودية(

  السنة

  م٢٠١٠  ٨٢٩
  م٢٠١١  ٨٢٩
  م٢٠١٢  ٥,٦٥٣
  م٢٠١٣  ٧٦١
  م٢٠١٤  ٧,٧٦١
  م٢٠١٥  ٧٦١
  م٢٠١٦ ٧٦١
  م٢٠١٧ ٧٦١
  م٢٠١٨  ٧٦١

  م٢٠١٩  ٧٦١

  المجموع  ١٩,٦٣٧



 ٧٠

   قرض الحكومة

 وفقا الحكومة وكذلك تلك المستحقة من للحكومة الشركة، تم تحديد المديونيات المستحقة على ١٦٩رقم القرار حسب 
 أكتوبر ٢٩الكهرباء ووزير المالية بتاريخ و المياهللقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في المحضر المعتمد من وزير 

 بنهاية يوم العمل السابق لصدور المرسوم الملكي القاضي للحكومة كةالشرويعتبر الفرق المستحق دفعه من قبل . م١٩٩٧
، قرضا طويل األجل بدون فوائد مع فترة سماح قدرها خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ إعالن تأسيس الشركةبتأسيس 
  . وللشركة للحكومةويخضع هذا القرض بعد ذلك للمراجعة تبعا للوضع المالي . الشركة

الكهرباء و  المياهبين وزير ) م٢٠٠١ أكتوبر ٩الموافق لـ (هـ ٢١/٧/١٤٢٢الجتماع الذي انعقد في كما أقر محضر ا
مطابقة ب الحكومة، أن تخضع المخالصة النهائية لحسابات )الحكومةحدد فيه المبلغ األولي لقرض والذي تَ(ووزير المالية 

 الشركةم، أنهت ٢٠٠٥وفي عام . يمة القرض بناء على ذلك ومؤسسات حكومية معينة، وأن يتم تحديد قالشركةالفواتير بين 
وتم االتفاق على القيمة .  ريال سعودي لصالح المؤسسات الحكومية٣٨٥,٩٢٤,٠٠٠هذه المخالصة وكانت نتيجتها مبلغ 

 ٢١الموافق لـ (هـ ١٥/٧/١٤٢٦ ريال سعودي في اجتماع عقد بتاريخ ١٤,٩٣٨,٠٦٠,٠٠٠النهائية للقرض بواقع 
  . بين وزير المياه والكهرباء ووزير المالية) م٢٠٠٥أغسطس 

  الذمم المستحقة على الحكومة 

 ثمن الوقود الشركة لها قيمة استهالكها من الكهرباء بالكامل وفي المقابل لم تدفع الحكومة عملها لم تدفع الشركةمنذ بدء 
  . مة لتحلية المياه المالحةالمؤسسة العا أو ثمن الطاقة المشتراة من أرامكو السعوديةالذي تورده 

من مجلس وبعد اجتماعات ومباحثات مكثفة بين ممثلين عن وزارة المياه والكهرباء ووزارة المالية والشركة، صدر قرار 
  :تلخص فيما يلي) م٢٠٠٦ أكتوبر ٢الموافق لـ (هـ ٩/٩/١٤٢٧بتاريخ الوزراء 

.  مليون ريال سعودي١٩,٠٠٠يخ القرار مبلغا قدره  خالل فترة ثالث سنوات من تارللشركةتدفع وزارة المالية   )أ (
   .ت الماضية غير المحصلة والمتراكمة على مدى السنوات الِسالشركةيمثل إيرادات 

 وذلك للحكومة من الطاقة الكهربائية من الموازنة العامة للحكومةتدفع وزارة المالية قيمة االستهالك السنوي   )ب (
  .م٢٠٠٧ابتداء من عام 

 . والبلديات في المستقبلالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وأرامكو السعوديةحقات القائمة بين تسوية المست  )ج (

تقدم وزارة المياه والكهرباء خطة لحل جميع المسائل العالقة والمتعلقة بقطاع الكهرباء إلى المجلس االقتصادي   )د (
 .مجلس الوزراءاألعلى خالل ستة أشهر من تاريخ قرار 

 نشرة اإلصداروفقاً لجدول السداد وحتى تاريخ هذه  الحكومة كامل المبالغ المستحقة على للشركةزارة المالية ووقد سددت 
 المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وأرامكو السعودية فإن تسوية المستحقات القائمة بين الشركةووفقا لمعلومات . هذه

 .الحكومةقة بقطاع الكهرباء ال تزال تحت المراجعة من قبل والبلديات وحل جميع المسائل العالقة والمتعل
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  البيئة بحاث و التطوير واأل

الستخدامه في البحث ) الشركةيحدده مجلس إدارة ( تخصيص جزء من إيراداتها الشركة، يتعين على ١٦٩ للقرار رقم وفقا
 بمزاولة الشركة ١٦٩  رقمالقراركما يلزم . والتطوير في حقول المحافظة على الطاقة وتحسين النظام وحماية البيئة

 للتأكد من الشركة ويقوم مفتشون مستقلون بشكل دوري بمعاينة مرافق الحكومةتها طبقا للمعايير البيئية المقررة من اعملي
 .  يئية المنطبقة نظاما داخليا للمراجعة في منشآتها لمراقبة مدى التوائم مع األنظمة البالشركة وأنشأت .المعايير تقيدها بتلك

 وأنها تطبق بشكل الحكومة أن المواد المنبعثة من محطات الطاقة التابعة لها هي ضمن المعايير المقررة من الشركةوتعتقد 
  .جوهري جميع القوانين البيئية

ستخدام النفط  عدة تدابير بيئية منها على سبيل المثال تفعيل سياسة استغالل الغاز الطبيعي بدال من االشركةوقد اتخذت 
الخام عالي التركيز وتركيب عداد وأجهزة لقياس الغازات المنبعثة من أجهزة العادم في محطات الطاقة وذلك بغرض تنظيم 

وعالوة على ذلك، تتم معالجة المخلفات الصناعية الناجمة عن حرق . تقليل التلوث البيئي/ كميات المواد المنبعثة ومنع
كما أن اعتماد مواصفات عالية أثناء التصميم واإلنشاء يقلل مستوى الضجيج التي تسببه . اماالوقود في مواقع معزولة تم

  .محوالت الطاقة

 وضع إجراءات خاصة لترشيد إستهالك الطاقة بهدف حث ١٦٩  رقمللقرار وفقا الشركةمن جهة أخرى يتعين على 
) أ: ( منذ تأسيسها بالخطوات التالية بهذا الخصوصركةالشالمستهلكين على مراعاة االستخدام الفعال للكهرباء وقد قامت 

توعية كبار العمالء المحليين والتجاريين حول االستخدام الفعال للكهرباء؛ ) ب(؛ في فترة الذروةتطبيق برنامج إدارة الحمل 
 التعاون مع مدينة )هـ(صياغة إستراتيجية شاملة لترشيد الطاقة؛ ) د(توزيع منشورات حول ترشيد استخدام الطاقة؛ ) جـ(

 بالتعاون مع مدينة الشركة و قد شرعت .الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلطالق برنامج وطني لترشيد استخدام الطاقة
  .الشركةالملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية في إجراء عدد من األبحاث و التطوير و ذلك لزيادة فعالية خطوط المحوالت لدى 

والتي من أبرزها منح عمالئها . قيام بمزيد من المبادرات الهادفة إلى ترشيد استخدام الطاقة في المستقبلالالشركة تعتزم 
، والذي يتم بموجبه احتساب التعريفات ")الفوترة بناء على وقت االستخدام" ("بناء على وقت االستخدام"خيار الفوترة 

أوقات الذروة، األمر الذي يتيح للعمالء إمكانية تخفيض تكلفة المختلفة على استهالك كهرباء في أوقات الذروة وخارج 
هيئة ويعتمد تطبيق هذه المبادرة على قرارات . استهالكهم للطاقة من خالل تقليل استخدامهم للكهرباء في أوقات الذروة

 لما اء على وقت االستخدامالفوترة بن، و قد تم تطبيق بشأن تعديل هيكل تعرفة الكهرباء الحاليةوالحكومة  تنظيم الكهرباء 
  . عميل١٥٠٠يقارب 

و يتضمن ذلك كراِس علمية في جامعة .  و مولت عددا من الكراسي العلمية الشركةمن أجل تطوير البرامج البحثية، أقامت 
ء شأن الهدف من هذه الكراِس العلمية هو إعال. الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

دور الجامعات في الهندسة الكهربائية و تطوير دور تلك الجامعات في القيام بالدراسات و البحث التطويري في مجال 
  ).مع التركيز على الطاقة الكهربائية( الهندسة الكهربائية 

  التأمين 

، )قة والمحطات الفرعيةبما فيها محطات الطا( بغطاء تأميني شامل يشمل فقدان أو تلف الممتلكات الشركةتحتفظ 
ويتم قياس المخاطر بعناية من خالل دراسات دورية لألخطاء المعنية تجريها شركات التأمين . والمسؤولية العامة والمركبات

  . ومهندسيهاالشركةوإعادة التأمين بالتعاون مع إدارة 
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  التأمين على الممتلكات

مليون ريال سعودي منها  ٤٦,٠٦٠طقتين الشرقية والغربية بما مجموعه  بغطاء تأميني لممتلكاتها في المنالشركةتحتفظ 
 مليون ريال سعودي، المنطقة ٢٨,٠٠٧ مليون ريال سعودي تخص المنطقة الشرقية بينما يخض المبلغ الباقي، ١٨,٠٥٣
 مليون ٢٨,٩٩٣ه  بغطاء تأمين على ممتلكاتها في المنطقتين الوسطى والجنوبية بما مجموعالشركةكما تحتفظ . الغربية

  .  مليون ريال سعودي للمنطقة الجنوبية٦,٠٨١ مليون ريال سعودي للمنطقة الوسطى و ٢٢,٩١٢ريال سعودي منها 

واالنفجارات ، دون حصر، الحرائق هابما فيالحريق والمخاطر العامة  الشركةالتأمين على الممتلكات الذي تحتفظ به يغطي 
اإلغالق إلجبار العمال و ال التخريب واالحتيال وأعمال الشغب والعصيان المدني وأعماألعاصير والعواصف والصواعقو

  .األعطال الكهربائية والسرقةوعلى القبول بشروط العمل، االضطرابات العمالية 

  تأمين المسؤولية العامة 

وتوفر هذه البوليصة .  مليون ريال سعودي١٨ بوثيقة تأمين شاملة ضد المسؤولية العامة بحد خسارة قدره الشركةتحتفظ 
  . غطاء تأمينيا ضد المسؤولية النظامية عن التسبب في اإلصابات الجسدية أو الوفاة للغير أو ضرر لممتلكات الغير

  التأمين على المركبات 

  .  ماليين ريال سعودي١٠ بتأمين على مركباتها يغطي أسطولها العام وذلك بحد خسارة إجمالي قدره الشركةكذلك تحتفظ 

  أنواع التأمين األخرى 

 في الوقت الحاضر أي تأمين يغطي تعطل األعمال وأخطار التخريب واإلرهاب، وذلك نظرا لكون هذا الشركةال يوجد لدى 
.  بأن من األجدى لها اإلبقاء على التعرض لهذا الخطر وإدارته بنفسهاالشركةالنوع من الغطاء التأميني باهظ التكلفة وتعتقد 

 تقع في أماكن معزولة ونائية وتتمتع بمستوى عال من الحماية للشركةك أن غالبية محطات الطاقة التابعة ويضاف إلى ذل
  . الحكومة وبواسطة الخدمات األمنية التي توفرها للشركةوالحراسة في جميع األوقات من قبل قطاع األمن الصناعي التابع 
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  دعاوى القضائيةالخالفات وال

  الخالفات مع أرامكو السعودية 

 النفط الخام  تسليم بخصوص رسوم مناولة,للشركة، المورد الوحيد للوقود أرامكو السعودية خالف مع للشركةكان   ) أ(
إدارة  لكن. مصرة على موقفها ال تزال الشركة وم٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي كما في ٢,٠٩٠البالغة 

 ال تتوقع أن يترتب عليها أي التزام مالي، وبالتالي لم يتم إدراج مخصص احتياطي لهذه الخسارة في لشركةا
  .للشركةالسجالت المحاسبية 

 رفعت مطالبة بخصوص حصتها من أرباح األسهم الموزعة منذ إنشاء الشركة والتي ستوزع السعوديةأرامكو   ) ب(
.  مليون ريال١,٥٣٣م ٣١/١٢/٢٠٠٩م حتى ٥/٤/٢٠٠٠في الشركة ء بلغت المطالبة عن الفترة من إنشا. مستقبال
 ليس لها حق في هذه المطالبة باألرباح النقدية الموزعة نظرا لكونها مملوكة أرامكو السعودية أن الشركةترى 

وصف رأس المال واألرباح "راجع قسم . (١٦٩القرار رقم حيث يشملها التنازل الوارد في للحكومة بالكامل 
  ) هذه نشرة اإلصدارفي "زعة على المساهمينالمو

 بقيمة تصدير الكهرباء من معاملها إلى شبكة أرامكو السعودية مطالبة من م٢٠٠٩ خالل عام الشركة استلمت  ) ت(
 مليون ريال سعودي، ومازال ٢٦٨ بمبلغ م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ وحتى م٢٠٠٩  يناير١الشركة خالل الفترة من 

  .الشركتينتي ن قبل إدارالموضوع قيد البحث والدراسة م

  استحقاقات الزكاة 
وبحسب الربط الزكوي النهائي الوارد من مصلحة الزكاة والدخل . م٢٠٠٨ على شهادة زكاة مقيدة حتى سنةالشركةحصلت 

 ١٣م، فإن هناك فروقات بقيمة ٢٠٠٢م وعن سنة ٢٠٠١ ديسمبر ٣١إلى ) تاريخ الدمج(م ٢٠٠٠ إبريل ٥عن الفترة من 
 لقاء استهالك كهربائي في مجمعاتها السكنية على  أرامكو السعودية منالشركةسعودي تتعلق بمبالغ تطالب بها  مليون ريال

ولم تقيد .  في التسويةأرامكو السعوديةأساس تعرفة الشريحة السكنية وليس تعرفة الشريحة الصناعية الذي استخدمتها 
 هذا ألنها تعتقد أن الزكاة ال  ريال سعودي مليون١٣ الـ  أي مخصص لصالح مصلحة الزكاة والدخل عن مبلغالشركة

 أي رد من مصلحة الشركةولم تتلق . تحسب على إيرادات غير محققة ولم يتم إثباتها كإيرادات في السجالت المحاسبية
 نشرة تاريخم حتى ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٣الزكاة والدخل على اعتراضها على الربط المذكور، ولم تتسلم الربط النهائي للسنوات 

 أسعارا أرامكو السعودية في أن تتقاضى من الشركة وقد أصدر مجلس الوزراء قرارا ينص على أحقية . هذهاإلصدار
حسب التعرفة السكنية والتجارية مقابل استهالك الكهرباء في مجمعاتها السكنية والتجارية كما هو الحال مع الشركات 

 أرامكو السعودية مهمة وضع آلية لتحديد مرافق ظيم الكهرباء و اإلنتاج المزودجهيئة تنوقد تم تكليف . الصناعية األخرى
  . التي تخضع للتعرفة السكنية والتجارية

   أخرىخالفات
إن فروقات األسعـار بين . ساعة / الطاقة الكهربائية حول سعر شراء الكيلو واط موردي وأحد الشركةيوجد خالف بين 

م مبلغ ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ومـا هـو مطالب به من قبل المورد بلغ مجموعـه حتى  الشركـةمـا هـو مقبـول مـن 
 بقبوله، وعليه لم الشركة إتفاق يلزم أيترى اإلدارة أن السعر المطالب به مغالى فيه وال يوجد . سعودي مليون ريال ١٦٣

  .للشركة السجالت المحاسبية فييتم تسجيل هذه الفروقات 

  .ه ليست جوهرية ولم تصل إلى حد اإلجراءات القضائيةكل الخالفات المذكورة أعال

  الدعاوى القضائية

 وفي حين أنه ال يمكن تحديد النتائج النهائية لهذه الدعاوى بشكل مؤكد، .بالشركة الدعاوى القضائية ذات صلةهناك بعض 
، وذلك بسبب قوة حجج مالي ووضعها الالشركة نشاطاتعلى مجمل أثار سلبية جوهرية إال أنه ال يتوقع أن يكون لها 

  . مليون ريال تقريبا١٢٤ وألنها وضعت مخصصا احتياطيا للقضايا في ميزانيتها التشغيلية بقيمة الشركة
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  اإلدارة والموظفون

  التشكيلة اإلدارية 

اإلدارة (" التنفيذيين المسئولين مراجعة وفريق من ولجنة") المجلس("تتألف التشكيلة اإلدارية للشركة من مجلس إدارة 
  "). التنفيذية

وتضطلع . تتألف لجنة المراجعة من خمسة أعضاء، ثالثة منهم من أعضاء المجلس واالثنان اآلخران من مساهمي الشركة
  . أمام المجلس مسئولة وهي ،هذه اللجنة بمسؤولية مراقبة األمور المالية للشركة ونظام الحوكمة الداخلي للشركة

أما إدارة العمليات اليومية للشركة فتقع مسؤوليتها على الرئيس التنفيذي وكبير المديرين التنفيذيين لها، المهندس علي بن 
  . صالح البراك، واألعضاء اآلخرين في اإلدارة التنفيذية التي خولها المجلس صالحيات تنفيذية محددة

، الرياض ٢٢٩٥٥الشركة السعودية للكهرباء، ص ب : إلدارة التنفيذية هوعنوان العمل الخاص بأعضاء المجلس وا
   .، المملكة العربية السعودية١١٤١٦

  مجلس اإلدارة وأمين المجلس

 يمثل همحدأ فيهم رئيس المجلس، يمثلون في الوقت الحاضر الحكومة، وا أعضاء، ستة منهم، بمتسعةيتألف المجلس من 
و أحد مقاعد ممثلي الحكومة . ضافة إلى عضوين في المجلس الحالي يمثالن القطاع الخاصباإل. حاليا أرامكو السعودية

و من المتوقع أن الشخص الذي سيعين ,و من المتوقع تعيين ممثل عن الحكومة لشغل المقعد الشاغر قريباً , شاغر حالياً 
ن الدكتور صالح بن حسين العواجي يقوم بدور و حتى يتم هذا التعيين فإ لشغل المقعد الشاغر سيكون رئيس مجلس اإلدارة 

  : ويضم المجلس في الوقت الحاضر كال من, ويشغر بقية المقاعد أعضاء يمثلون القطاع الخاص, رئيس مجلس اإلدارة حالياً

 االسم المنصب العمر
 الدكتور صالح بن حسين العواجي عضو مجلس إدارة ممثال للحكومة ٥٣
  بن سعد المهنااألستاذ صالح  للحكومةعضو مجلس إدارة ممثال  ٥٠
 األستاذ سليمان بن عبداهللا القاضي عضو مجلس إدارة ممثال للقطاع الخاص ٧١
 سعود بن محمد النمرالدكتور  عضو مجلس إدارة ممثال للقطاع الخاص ٦٠
 عبدالعزيز بن صالح الفريحاألستاذ  عضو مجلس إدارة ممثال للحكومة ٥٠
 الدكتور خالد بن عبداهللا السبتي  ممثال للحكومةعضو مجلس إدارة ٤٢
 المهندس عصام بن علوان البيات عضو مجلس إدارة ممثال ألرامكو السعودية ٦٠
 الدكتور عبداهللا بن محمد باسودان عضو مجلس إدارة ممثال للحكومة ٥٩
 األستاذ عبد السالم بن عبدالعزيز اليمني أمين مجلس اإلدارة ٥١

  

-١٧٨٧٧- ٦سجل مدني رقم (ح بن حسين العواجي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ممثال للحكومة الدكتور صال
  )هـ١٣٧٧، سنة الميالد ١- ٠١٥٩

 م٢٠٠٨ ديسمبر في المنعقدةانتخب الدكتور العواجي عضوا في مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين 
ويشغل منصب وكيل وزارة المياه . ، و رئيس اللجنة التنفيذيةن قبل مجلس اإلدارة نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة موعين

م ٢٠٠٥ بين  هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجيإدارةوشغل منصب رئيس مجلس . م٢٠٠٣والكهرباء منذ 
، وهو أيضا عضو فريق  الخليجي التعاون مجلس لدول الكهربائي الربط هيئة إدارة مجلس في عضوهو ، وم٢٠٠٨و 

خبراء المجلس التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بالكهرباء وعضو اللجنة التحضيرية لوكالء لجنة التعاون 
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وحصل الدكتور العواجي على . الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي وعضو اللجنة الوطنية لمجلس الطاقة العالمي
م وشهادة ماجستير في نفس التخصص من ١٩٨٢هربائية من جامعة الملك سعود سنة شهادة بكالوريوس في الهندسة الك

 وشهادة دكتوراه في التخصص ذاته من جامعة ستارثكاليد بالمملكة المتحدة سنة م١٩٨٥ سنة جامعة تايوان الوطنية
  . م١٩٨٩

، سنة الميالد ١-٠١٢٢-١٨١٨-٤سجل مدني رقم (، عضو مجلس إدارة ممثال للحكومة بن سعد المهنااألستاذ صالح 
  )هـ١٣٧٨

 ديسمبرفي التي انعقدت  عضوا في مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين صالح المهناانتخب األستاذ 
يشغل حاليا عضوية مجلس م و٢٠٠٤منذ سنة وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية شغل منصب قد و. م٢٠٠٨

م وعضوية مجلس إدارة ٢٠٠٥وعضوية معهد تحلية المياه المالحة منذ عام  , ٢٠٠٦ في عمان منذ العام إدارة البنك العربي
وهو أيضا عضو في اللجنة الخاصة بالتصنيف السيادي للمملكة . م٢٠٠٨المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منذ عام 

الملك فهد للبترول  جامعة دارة الصناعية منفي اإل على شهادة بكالوريوس المهناوقد حصل األستاذ . ٢٠٠١منذ عام 
  . م١٩٩٣ سنة ، الواليات المتحدة األمريكيةأوهايو،من جامعة  قتصاداال في  اآلدابم وشهادة ماجستير١٩٨٢والمعادن سنة 

، ١-٠٠١٣-٣٨٦١- ٦سجل مدني رقم (األستاذ سليمان بن عبداهللا القاضي، عضو مجلس إدارة، ممثال للقطاع الخاص 
  )م١٩٣٨نة الميالد س

 ديسمبر في التي انعقدتانتخب األستاذ القاضي عضوا في مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين 
م تم انتخابه رئيسا لمجلس ١٩٩٨وفي مارس . م٢٠٠٥سنة حتى قد شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة كان م و٢٠٠٨

وسبق أن شغل عضوية مجلس المنطقة الشرقية ممثال لوزارة . موزعي الكهرباءإدارة االتحاد العربي لمنتجي وناقلي و
الصناعة والكهرباء ومنصب المدير العام والعضو المنتدب للشركة بالمنطقة الشرقية، وعضوية كل من مجلس إدارة 

هادة بكالوريوس في وقد حصل األستاذ القاضي على ش. المؤسسة العامة للكهرباء ومجلس إدارة الشركة للمنطقة الوسطى
  .م١٩٦٤إدارة هندسة البترول من جامعة تكساس بالواليات المتحدة األمريكية سنة 

، سنة ١-٠١٥٤-٩٣٦٠-٢سجل مدني رقم (، عضو مجلس إدارة، ممثال للقطاع الخاص سعود بن محمد النمرالدكتور 
  )هـ١٣٦٩الميالد 

 ديسمبرفي التي انعقدت  الجمعية العمومية للمساهمين  عضوا في مجلس إدارة الشركة من قبلالنمرانتخب الدكتور 
هـ ١٤٢٨ويشغل منصب رئيس لجنة الخدمات االستشارية بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين منذ عام م، ٢٠٠٨

وهو حاليا شريك في شركة الحميد والنمر لالستشارات . هـ١٤٢٧وعضوية مجلس األمناء بجامعة األمير سلطان منذ عام 
 جامعة الملك سعود من  المحاسبة وإدارة األعمالشهادة بكالوريوس فينمر الدكتور القد نال و. يت االستشارات الوطنيوب
 وشهادة م١٩٧٦والية ميزوري بالواليات المتحدة سنة امعة اإلدارة العامة من جماجستير في ال وشهادة م١٩٧٣ سنة
  . م١٩٨١ة فلوريدا سنمن جامعة اإلدارة العامة  في ةدكتوراال

، سنة ١-٠٣٨١-١٤٦٩-٨سجل مدني رقم  (حكومةعضو مجلس إدارة، ممثال للعبدالعزيز بن صالح الفريح،  األستاذ
  )هـ١٣٧٨الميالد 

 ديسمبرفي التي انعقدت عضوا في مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين األستاذ الفريح انتخب 
تنفيذي األول في بنك الرياض ومسؤول عن قطاع الشؤون المالية وتقنية المعلومات هو اآلن نائب للرئيس الم، و٢٠٠٨

قد حصل األستاذ الفريح على و. م١٩٨٧وهو محاسب قانوني مرخص وعمل لدى آرثر أندرسون حتى عام . والعمليات
بة من جامعة والية بوول المحاسماجستير في ال وشهادة م١٩٨١سان دييغو سنة  جامعة  المحاسبة منبكالوريوس فيالشهادة 

  . م١٩٨٣سنة 
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، سنة  ٣-٠٨١٨-٧٠٧٥- ٣سجل مدني رقم (الدكتور خالد بن عبداهللا السبتي، عضو مجلس إدارة، ممثال للحكومة 
  )هـ١٣٨٨الميالد 

م، ٢٠٠٨ ديسمبر في المنعقدةانتخب الدكتور السبتي عضوا في مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين 
برنامج الحكومة اإللكترونية بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، ومستشار الوزير لشؤون لشغل منصب المدير العام وي

تقنية المعلومات، ورئيس فريق عمل بلورة االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات التابع لمجلس الوزراء العرب 
 العربية، وعضو لجنة الحكومة اإللكترونية لمجلس التعاون الخليجي، لالتصاالت والمعلومات المنبثق عن جامعة الدول

وقد نال الدكتور السبتي شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب . ويعمل محاضرا في علوم الحاسب اآللي بجامعة الملك سعود
 سيراكيوز والدكتوراه في نفس التخصص من جامعةم ١٩٩٤ في علوم الحاسب سنة م وماجستير ١٩٩٠اآللي سنة 

   .م١٩٩٨بالواليات المتحدة األمريكية سنة 

 ٦-٠١٠٧-٤٨٥٩- ١سجل مدني رقم (المهندس عصام بن علوان البيات، عضو مجلس إدارة، ممثال ألرامكو السعودية 
  )هـ١٣٧٠، سنة الميالد 

م، ٢٠٠٨ ديسمبر في دةالمنعق عضوا في مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين البياتانتخب األستاذ 
وقد سبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المصافي . وهو نائب رئيس تطوير األعمال الجديدة بأرامكو السعودية

وقد نال األستاذ البيات شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة البصرة بالعراق . السعودية، هيوستن، تكساس
  . م١٩٨١اجستير في نفس التخصص من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سنة م وشهادة الم١٩٧١سنة 

، سنة ١-٠٤٨١-٢٣٠١-٠سجل مدني رقم (الدكتور عبداهللا بن محمد باسودان، عضو مجلس إدارة، ممثال للحكومة 
  )هـ١٣٧١الميالد 

 االستشارات االقتصادية منذ عام م، وهو يمارس٢٠٠٨ ديسمبرانتُخب الدكتور باسودان عضوا في مجلس إدارة الشركة في 
 مساعداً في جامعة الملك سعود، ومستشاراً غير متفرغ في وزارة التخطيط، ومستشاراً في أستاذاً، وعمل قبل ذلك م١٩٩٩

وعضواً في الهيئة االستشارية االقتصادية بالمجلس االقتصادي األعلى في المملكة . مكتب وزير البترول والثروة المعدنية 
وقد حصل الدكتور باسودان على شهادة بكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك . ية السعوديةالعرب

م ١٩٨٠هـ وشهادة الماجستير في االقتصاد من جامعة واشنطن سياتل بالواليات المتحدة األمريكية عام ١٣٩٤سعود عام 
  . م١٩٨٥تل بالواليات المتحدة األمريكية عام  سيا– واشنطنوشهادة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة 

عبد السالم بن  فضال راجع السيرة الذاتية لألستاذ( األستاذ عبد السالم بن عبدالعزيز اليمني، أمين مجلس اإلدارة
  .) أدناه" اإلدارة التنفيذية "  قسم  فيعبدالعزيز اليمني

  اإلدارة التنفيذية
 االسم المنصب العمر
 المهندس علي بن صالح البراك فيذيالرئيس التن ٥٧
 المهندس فؤاد بن جويد الشريبي  نشاط التوليد،نائب رئيس تنفيذي ٥١
  صالح بن محمد العنيزانالمهندس نشاط النقل, نائب رئيس تنفيذي  ٥٤
  سعد بن حمد المنصورالمهندس نشاط التوزيع وخدمات العمالء المشتركين, نائب رئيس تنفيذي ٥٤
  أحمد بن محمد الجغيماناألستاذ  نشاط المالية, رئيس تنفيذينائب  ٥٢
 األستاذ فهد بن كليفيخ الهاجري الخدمات العامة, نائب رئيس أول ٥٥
 األستاذ إدريس بن أحمد طيري المراجع العام ٦٥
  عبد العزيز الجريفاني محمد بنالمهندس نائب رئيس أول، التخطيط والبرامج ٥١
 األستاذ مطلق بن محمد المطلق  الشؤون القانونية– نائب رئيس أول ٥٤
 األستاذ عبد السالم بن عبدالعزيز اليمني العامة ، وأمين مجلس اإلدارةللعالقات نائب رئيس أول  ٥١
 األستاذ سعود بن عبدالعزيز الشمري  الموارد البشرية–نائب رئيس أول  ٥١

  )م١٩٥٢سنة الميالد ، ١-٠١٠٨-١٠٩٩-٠سجل مدني رقم   (المهندس علي بن صالح البراك، الرئيس التنفيذي،

مهندس أول، مدير عام : م وشغل منذ ذلك الحين المناصب التالية١٩٨٠التحق األستاذ البراك بالشركة كمهندس أول سنة 
وقد . لشركةمنطقة كهرباء القصيم، مدير عام مكلف لفرع المنطقة الوسطى، عضو اللجنة التنفيذية ونائب الرئيس التنفيذي ل

 سبتمبر ٢٦ الصادر عن المجلس بتاريخ ٢٠٠٦/٦٠/١عين األستاذ البراك رئيسا تنفيذيا للشركة بموجب القرار رقم 
م وفي ١٩٧٨م إلى ١٩٧٥وقد عمل قبل انضمامه للشركة في مركز األبحاث والتنمية الصناعية في الفترة من . م٢٠٠٦

وقد نال األستاذ البراك شهادة البكالوريوس في الهندسة . م١٩٨٠ى م إل١٩٧٨الخدمات االستشارية للسعودية من سنة 
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م وشهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة كولورادو في بولدر ١٩٧٥الكهربائية من جامعة الملك سعود سنة 
  . م١٩٧٩بالواليات المتحدة األمريكية سنة 

، سنة ١- ٠٠٠٣-٨٢٤٨-٩سجل مدني رقم (نشاط التوليد ، نائب رئيس تنفيذي، فؤاد بن جويد الشريبيالمهندس 
  )م١٩٥٨الميالد 

 ضمن المناصب التاليةشغل منذ ذلك الحين م و١٩٨٦بوظيفة مهندس كهربائي سنة  بالشركة الشريبيالمهندس  التحق
 مدير ،) كيلوفولت٣٨٠/ كيلوفولت١١٠(م ، العمليات والصيانة والنقل ١٩٨٩م إلى ١٩٨٦مدير قسم من سنة : الشركة

م، نائب رئيس للتوزيع وخدمات المشتركين في ١٩٩٣م إلى ١٩٨٩التوزيع بمنطقة مكة المكرمة بالمنطقة الغربية من سنة 
م، و نائب رئيس ٢٠٠٢م إلى ٢٠٠١م، مدير عام فرع المنطقة الغربية من سنة ٢٠٠١م إلى ١٩٩٣المنطقة الغربية من سنة 

قبل و. م٢٠٠٨منذ , نشاط التوليد, لغربية، ويشغل حاليا نائب الرئيس التنفيذي التوزيع و خدمات المشتركين بقطاع ا–أول 
التحاقه بالشركة، عمل األستاذ الشريبي بوظيفة مهندس الصيانة الكهربائية بشركة المياه وتوليد الكهرباء، جدة من سنة 

 سانتا باربرا في كالفونيا عةمن جام الهندسة الكهربائية شهادة بكالوريوس فيوهو حائز على  .م١٩٨٦م إلى ١٩٨٢
  . م١٩٨٢ سنةسان لويس ,ونال شهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة والية كالفورنيا  ,م ١٩٨٠سنة

، سنة ١-٠٣٧١-٤٦٦٢- ٦سجل مدني رقم (صالح بن محمد العنيزان، نائب رئيس تنفيذي، نشاط النقل  المهندس
  ) م١٩٥٥الميالد 

مدير : م وتقلد منذ ذلك الحين المناصب التالية١٩٨١يزان بالشركة مديرا إلدارة خدمات الرس سنة التحق المهندس العن
م إلى ١٩٨٧م، مدير كهرباء منطقة القصيم من ١٩٨٧ إلى ١٩٨٣من )  منطقة القصيم–كهرباء الوسطى (اإلدارة الهندسية 

 س التنفيذي للشؤون الهندسية والمشاريع منم، نائب الرئي١٩٩٦م إلى ١٩٩٠م، مدير كهرباء منطقة الرياض من ١٩٩٠
م، ويشغل حاليا منصب ٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٢م، نائب أول للرئيس التنفيذي لعمليات المنطقة الوسطى من ٢٠٠٢م إلى ١٩٩٦

وكان قبل انضمامه للشركة مديرا للمشاريع بصندوق التنمية الصناعية . م٢٠٠٧ منذ نائب الرئيس التنفيذي لشؤون النقل
وقد . م١٩٧٧م إلى ١٩٧٦م ومهندس كهربائي في مركز األبحاث والتنمية الصناعية من ١٩٨١م إلى ١٩٧٧ من السعودي

  . م١٩٧٦نال شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود سنة 

-٢ل مدني رقم سج(سعد بن حمد المنصور، نائب رئيس تنفيذي، نشاط التوزيع وخدمات العمالء المشتركين  المهندس
  ) م١٩٥٥، سنة الميالد ١-٠٠٨١- ٨٤٩٥

مدير شؤون العمالء في : و تقلد منذ ذلك الحين المناصب التالية. م١٩٨٥ سنة  كمهندسالتحق المهندس المنصور بالشركة
م، ومديرا للمنطقة ١٩٨٧م إلى ١٩٨٦مدير قسم العالقات وخدمات العمالء من , م١٩٨٦م إلى ١٩٨٥منطقة األحساء من 

م، نائب الرئيس لشؤون المناطق من ١٩٩٣م إلى ١٩٨٩م، مديرا لمنطقة الدمام من ١٩٨٩م إلى ١٩٨٧لشمالية من ا
م، ٢٠٠٣م إلى ٢٠٠٠م، مدير عام المنطقة الشرقية من ٢٠٠٠م إلى ١٩٩٦م، مدير عام مكلف من ١٩٩٩م إلى ١٩٩٣

 ويشغل حاليا نائب الرئيس التنفيذي لشؤون م،٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٣من  المنطقة الشرقية – نائب أول للرئيس التنفيذي 
وقد عمل المهندس المنصور قبل انضمامه للشركة بوظيفة مدير مساعد الشؤون . ٢٠٠٦ منذ التوزيع وخدمات العمالء

م، وعمل أيضا في مكتب لالستشارات ١٩٨٢م إلى ١٩٨١م، مشرف بلدية العيون من ١٩٨١م إلى ١٩٧٨البلدية من 
ونال شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سنة . ١٩٨٥  إلى١٩٨٤الهندسية من 

  . م١٩٧٨

، سنة الميالد ١- ٠٠٩٠-٢١٣٤- ٤سجل مدني رقم  ( المالية–تنفيذياألستاذ أحمد بن محمد الجغيمان، نائب رئيس 
  ) م١٩٥٧

مشرف حسابات : منذ ذلك الوقت في الشركة المناصب التاليةم كمحاسب وشغل ١٩٨١التحق األستاذ الجغيمان بالشركة سنة 
من ) منطقة أعمال األحساء(مدير عالقات المشتركين وم، ١٩٨٥م إلى ١٩٨٤من ) منطقة أعمال األحساء(المشتركين 

 م، مدير دائرة المالية١٩٨٧م إلى ١٩٨٦مدير إدارة المالية والخزينة بمنطقة أعمال الدمام من وم، ١٩٨٦ إلى ١٩٨٥
م إلى ١٩٨٩ناظر إداري لدائرة المحاسبة العامة من وم، ١٩٨٩م إلى ١٩٨٧من ) منطقة أعمال األحساء(والخزينة 
مراقب مالي ومدير إدارة و، م١٩٩٢م إلى ١٩٩٠ من ناظر إداري قسم الحسابات العامة بالمركز الرئيس للشركةوم، ١٩٩٠
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م، ويشغل ٢٠٠٢م إلى ١٩٩٣، المنطقة الشرقية، من (SCECO)مراقبة الحسابات بالشركة السعودية الموحدة للكهرباء 
وقبل انضمامه للشركة عمل األستاذ الجغيمان بالمؤسسة العامة للتأمينات . المالية -  تنفيذي حاليا منصب نائب رئيس

ك سعود االجتماعية وشركة إراكليس، ونال شهادة البكالوريوس في العلوم اإلدارية وتخصص في المحاسبة من جامعة المل
  .م١٩٨١سنة 

، سنة الميالد ١- ٠١٠١-٥٣٩٣- ٨سجل مدني رقم (األستاذ فهد بن كليفيخ الهاجري، نائب رئيس أول، الخدمات العامة  
  ) م١٩٥٤

: م وشغل منذ ذلك الحين في الشركة المناصب التالية١٩٨١التحق األستاذ الهاجري بإدارة شؤون الموظفين بالشركة سنة 
م ١٩٨٤م، ثم عمل مديرا في إدارة عالقات الموظفين ١٩٨٤م إلى ١٩٨١ عالقات الموظفين من مسؤول إداري في إدارة

م، ١٩٩٨م إلى ١٩٩٤م، مديرا في إدارة المواد من ١٩٩٤م إلى ١٩٨٧م، ثم مديرا بمركز التدريب والتعليم من ١٩٨٧إلى 
دمات المساندة ومنطقة العمليات الرابعة من م، نائب الرئيس للخ٢٠٠١ إلى ١٩٩٨نائب الرئيس بإدارة الخدمات المساندة من 

وقد نال شهادة البكالوريوس في . م٢٠٠٢ منذ م، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس أول للخدمات العامة٢٠٠٢م إلى ٢٠٠١
  . م١٩٨٠االقتصاد من جامعة كولورادو بالواليات المتحدة األمريكية سنة 

  ) م١٩٤٤، سنة الميالد ١- ٠٢٥٤-٣٤٣٨-٠ ل مدني رقمسج(األستاذ إدريس بن أحمد طيري، المراجع العام 

مستشار : وقد شغل في الشركة منذ ذلك الوقت المناصب التالية. كمستشار ماليم ٢٠٠٠التحق األستاذ طيري بالشركة سنة 
مه قبل انضماو. مالي ونائب رئيس تنفيذي و كبير المديرين الماليين مكلف، ويشغل حاليا منصب المراجع العام للشركة

.  مستشارا ماليا للشركة السعودية للصناعات األساسية ومجموعة نيو الدولية ومجموعة الهنوف األستاذ طيريللشركة عمل 
وقد . والمدير العام لمجموعة الموارد, كما شغل منصب مدير عام المالية واالستثمار بالشركة السعودية للصناعات األساسية

م وشهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة ١٩٦٩د من جامعة الملك سعود سنة نال شهادة البكالوريوس في االقتصا
  . م١٩٧٤أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية سنة 

، ١-٠١٤٨- ٢٦١١- ٧سجل مدني رقم (نائب رئيس أول، التخطيط والبرامج األستاذ محمد بن عبدالعزيز الجريفاني، 
  ) م١٩٥٨سنة الميالد 

:  وشغل في الشركة منذ ذلك الوقت المناصب التالية كمهندس صناعي ثالثم١٩٨٦ بالشركة سنة انياألستاذ الجريفالتحق 
م، أخصائي نظم وبرامج من ١٩٨٨ –م ١٩٨٧م، محلل أول نظم وبرامج من ١٩٨٧ –م ١٩٨٦محلل ثاني نظم وبرامج من 

م، ٢٠٠٣ –م ١٩٩٥رة العقود من م، مدير دائ١٩٩٥ –م ١٩٩٣ من البرامجم، مدير قسم، دائرة النظم و١٩٩٣ –م ١٩٨٨
وقبل . ٢٠٠٨ويشغل حاليا منصب نائب رئيس أول، التخطيط والبرامج منذ . م٢٠٠٧ –م ٢٠٠٣مدير قطاع العقود من 

وهو حائز على . انضمامه للشركة عمل األستاذ الجريفاني بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومعهد اإلدارة العامة بالدمام
م، وشهادة ١٩٨٢سنة وس في اإلدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن في الظهران شهادة البكالوري

  .م١٩٨٤الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سنة 

نة  ، س١-٠٢٥١-١٣٩٧- ٦ سجل مدني رقم( الشؤون القانونية –األستاذ مطلق بن محمد المطلق، نائب رئيس أول 
  ) م١٩٥٥الميالد 

م كعضو في اللجنة التنفيذية للشؤون القانونية ويشغل حاليا منصب نائب رئيس ٢٠٠٠التحق األستاذ المطلق بالشركة سنة 
م إلى ١٩٧٧وسبق أن عمل قبل انضمامه للشركة مستشارا قانونيا بوزارة الصناعة والكهرباء من . أول للشؤون القانونية

م منصب المستشار القانوني لشركة ١٩٩٥بة كبير المستشارين القانونيين، ومن ثم شغل في عام م حيث ترقى إلى مرت١٩٩٥
الموارد للتجارة والتسويق المحدودة، ثم انتقل لعمل بوظيفة مستشار قانوني بمكتب صالح الحجيالن لالستشارات القانونية 

في الشريعة اإلسالمية من جامعة اإلمام محمد بن وقد نال األستاذ المطلق شهادة البكالوريوس . م٢٠٠٠م إلى ١٩٩٦من 
  . م١٩٨٣م وشهادة الماجستير في القانون من جامعة تولين بالواليات المتحدة األمريكية سنة ١٩٧٥سعود اإلسالمية سنة 

- ٥قم سجل مدني ر(العامة ، وأمين مجلس اإلدارة، للعالقات األستاذ عبد السالم بن عبدالعزيز اليمني، نائب رئيس أول 
  ) م ١٩٥٨، سنة الميالد ١-٠٢٥١- ١١٨٥
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م، ويشغل في الوقت الحاضر منصب نائب رئيس أول للشؤون العامة، ٢٠٠٠التحق األستاذ عبدالسالم اليمني بالشركة سنة 
م، ٢٠٠٠م حتى عام ١٩٨٣وأمين مجلس اإلدارة، وسبق أن عمل قبل انضمامه للشركة بوزارة الصناعة والكهرباء من عام 

 بإدارة التخطيط والميزانية، ثم انتقل للعمل بمكتب الوزير، وتولى عدد من المهام كان آخرها العمل كمنسق عام حيث عمل
م، كما عمل كأمين عام غير متفرغ ١٩٩٩م و ١٩٩٨ألعمال برنامج إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء في المملكة عامي 

م، واليمني حاصل ٢٠٠٧م وحتى عام ١٩٩٩اية الموهوبين من عام للجنة العلمية بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرع
  . م، والتحق بالعديد من الدورات الداخلية والخارجية ١٩٨٢على شهادة البكالوريوس في األداب من جامعة الملك سعود سنة 

، سنة ١-٠١٦٣-٨٤٤٩- ٥سجل مدني رقم ( الموارد البشرية –األستاذ سعود بن عبدالعزيز الشمري، نائب رئيس أول 
  ) م١٩٥٨الميالد 

: م كمحلل نظم تقنية معلومات وشغل منذ ذلك الوقت في الشركة المناصب التالية١٩٨٥التحق األستاذ الشمري بالشركة سنة 
مدير محلل نظم، محلل نظم أول، مشرف على وحدة التطبيقات، رئيس قسم تطبيقات الحاسب اآللي، مدير تقنية المعلومات، 

لعمليات الرئيسية، مدير إدارة التخطيط االستراتيجي، نائب رئيس للتنظيم والجودة، نائب رئيس لتطوير تحسين ابرنامج 
وقد نال األستاذ الشمري شهادة . م٢٠٠٧ منذ الموارد البشرية، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس أول للموارد البشرية

م وشهادة ١٩٨١ثروب بوالية كاروالينا الشمالية سنة البكالوريوس في إدارة األعمال وعلوم الحاسب اآللي من كلية ون
   .م١٩٨٤الماجستير في أنظمة المعلومات اإلدارية من جامعة كاروالينا الجنوبية بالواليات المتحدة األمريكية سنة 

   أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية ومصالحمكافآت 

وعدد األسهم التي يملكها كل منهم الشركة  الذين يملكون أسهما في مجلس اإلدارةيبين الجدول التالي أسماء أعضاء 
التاريخ كما في )  و قواعدهاسوق المالية الهيئةكما هو معرف في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح  (موأقرباؤه

 )أقرباؤه وأ( رةمجلس اإلداأعضاء ما عدا األشخاص المذكورون أدناه، ال يملك أي عضو أخر من . الموضح في الجدول
  .الشركةأسهما في 

  العضو   تاريخ امتالك األسهم  عدد األسهم في الشركة

  سليمان بن عبداهللا القاضي   م٢٣/٠٢/٢٠١٠  ١٫٠٥٠

  سعود بن محمد النمر  م٢٣/٠٢/٢٠١٠ ١٧٨,٠٠٠
 
   . كةالشر أو أقاربهم أي أسهم في اإلدارة التنفيذيةأعضاء ، ال يملك أي من ٢٠١٠  فبراير٢٣كما في  

 على أية عمولة أو خصم أو عمولة وساطة أو أي تعويض غير نقدي للشركة اإلدارة التنفيذيةلم يحصل أي من أعضاء 
ولم يحصل أي منهم أيضاً على أية شروط أو أحكام أو خيارات خاصة فيما يتعلق بإصدار أو بيع أية أوراق مالية من قبل 

  .  هذه نشرة اإلصدارلة خالل السنتين السابقتين لتاريخ أو أي من شركاتها التابعة أو الزميالشركة

 على أية عمولة أو خصم أو عمولة وساطة أو أي تعويض غير مجلس اإلدارة الشركةكذلك لم يحصل أي من أعضاء 
ن نقدي ولم يحصل أي منهم أيضاً على أية شروط أو أحكام أو خيارات خاصة فيما يتعلق بإصدار أو بيع أية أوراق مالية م

  .  هذه نشرة اإلصدار أو أي من شركاتها التابعة أو الزميلة خالل السنتين السابقتين لتاريخالشركةقبل 

 أو سكرتيرها لم يتعرض إدارتها التنفيذية أو الشركة مجلس إدارة هذه، فإن أيا من أعضاء نشرة اإلصداروكما في تاريخ 
  . لإلفالس

 الشركةفي   العملياتلمسئول  هذهنشرة اإلصدارد أو ترتيب في تاريخ أي عقوليس من المزمع إبرام كذلك ال يوجد 
 وال ألي من أقاربهم أية مجلس إدارة الشركة أو ألي من أعضاء للرئيس التنفيذي للشركةأو  الشركةفي لمسئول المالية و

   .الشركةمصلحة جوهرية أو ذات أهمية تذكر بالنسبة ألعمال 
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 إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين مجلس اإلدارة بتوصية يرفعها الشركة س إدارةمجليتم تحديد أتعاب أعضاء 
وقد بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس . ، وهي المختصة برفض أو إقرار توصية المجلس بهذا الشأن")الجمعية العامة("

 ١,٠٨٥,٠٠٠ ريال سعودي و١,٩٧٤,٨٠٠م ما مجموعه ٢٠٠٩ و م٢٠٠٨عن السنتين ) بما فيها المكافآت العينية(اإلدارة 
  .ريال سعودي على التوالي

  تعيين أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

 مباشرة من قبل المقام السامي لفترة يحددها األمر السامي ويتم تعيين الشركة مجلس إدارة في الحكومةيتم ترشيح ممثلي 
 للمساهمين ولمدة ثالث سنوات في العادة، علما بأنه ليس لدى أي ةالجمعية العام من قبل  مجلس اإلدارةجميع األعضاء في

  .الشركة عقد عمل مع  اإلصدارنشرةمن أعضاء المجلس في تاريخ 

 في المجلس الحالي من قبل الرئيس التنفيذي ويحدد مكافأته ومدة تعيينه، وقد تم تعيين المجلس فيعينه الرئيس التنفيذيأما 
الرئيس  علما بأنه ليس لدى المجلسمر في عمله إلى أن يتم اإلستغناء عن خدماته من قبل  على أن يست٢٠٠٦ أكتوبر ١

 الشركة هذه عقد عمل مع نشرة اإلصدار في تاريخ التنفيذي

 صالحيات أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

نشرة تاريخ  وكما في . هذه اإلصدارنشرةمن " معلومات عامة" موضح في قسم للمجلسملخص الصالحيات الحالية 
 أية صالحيات بالتصويت على عقد أو  مجلس اإلدارة ال يخول أي عضو فيللشركة، فإن النظام األساسي  هذهاإلصدار

الجمعية رح مكافآته على تأن يقلمجلس اإلدارة و. الشركةعرض له فيه مصلحة جوهرية أو أية صالحية باالقتراض من 
 . ذا المكافآت المقترحة أو ترفضها، ولألخيرة أن توافق على هالعامة

 ليس عضوا في الرئيس التنفيذي الذي يحدد أيضاَ مكافأته، علما بأن مجلس اإلدارة من قبل الرئيس التنفيذي للشركةعين ي
، ولذا فهو ال يملك صالحية التصويت على أي عقد أو عرض له فيه مصلحة جوهرية وال لديه أية صالحية مجلس اإلدارة

  .الشركةقتراض من تخوله اال

  الموظفون 

ولغرض رفع . ٪ سعوديون٨٥،٨٦ موظفا منهم حوالي ٢٧,٧١٠ الشركة بلغ عدد العاملين لدى م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في 
  .رفع مستوى مهارات موظفيها وإمكاناتهمإلى  عددا من البرامج التدريبية الهادفة الشركةنسبة السعودة لديها، وضعت 

بتسهيل حصول موظفيها  الشركةوقيع اتفاقيات مع عدد من البنوك السعودية تقوم من خاللها مؤخراً بت الشركةوقد قامت 
 والتي ال يدخل فيها من تكلفة التمويل فقط% ٧٠بتحمل  الشركةاقيات ستقوم فووفقاً لهذه اإلت. شراء المساكنل تمويالتعلى 
وعة من قبل الشركة ومن قبل البنك الممول وذلك  للموظف الذي تتوافر فيه الشروط الموض األساسي وذلكالتمويلمبلغ 

  . بالشركةطالما ظل هذا الموظف موظفاً

  :  حسب فئاتهم الوظيفية خالل الفترة المعنيةالشركةويوضح الجدول التالي توزيع موظفي 

  المراكز الوظيفية  م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ كما في الشركةعدد موظفي 

   مراكز قيادية –اإلدارة العليا   ٣٨
   مركز مدير–اإلدارة الوسطى   ١,٧٥٨
  مراكز أخرى   ٢٥,٩١٤
  مجموع الموظفين   ٢٧,٧١٠
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  : وتوضيحا للجدول الوارد أعاله

وأعضاء نائب رئيس أول، ونائب رئيس تنفيذي، والرئيس التنفيذي، : تشمل الوظائف التالية" المراكز القيادية العليا"
  .تنفيذيين

  . رؤساء الفرق ومراقبي العمالوالمشرفين، والمراقبين، ورؤساء األقسام، وميع المدراء، تشمل ج" مراكز اإلدارة الوسطى"

  . تشمل أي وظيفة ال تقع ضمن الفئتين المذكورتين" المراكز األخرى"

  . م٢٠٠٨٦ ديسمبر ٣١ خالل السنة المنتهية في الشركةولم تطرأ هناك أية تغييرات جوهرية في عدد موظفي 

 كات الئحة حوكمة الشر

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن  من١٤ و ١٢ و ٩ في المواد  الواردة كل القواعد اإللزامية بتطبيقالشركةتقوم 
 وال سيما فيما يتعلق .كما قامت الشركة أيضاً بتطبيق معظم القواعد االسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات. هيئةال

 على تشكيل لجنة الشركة وقد وافق مجلس إدارة .ءات المتعلقة باإلفصاح والشفافيةبحقوق المساهمين وااللتزام باإلجرا
بهدف تطبيق القواعد , بالشركة ذوي المناصب القيادية للقيام بإعداد قواعد حكومة خاصة الشركةتتضمن عددا من موظفي 

  .      االسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات
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  لمستقبليةآخر التطورات واآلفاق ا 

 عن السنة الشركةمنسجما مع االتجاهات السابقة، حيث بلغ إجمالي إيرادات م ٢٠٠٩ خالل عام للشركةكان األداء المالي 
للعام  ريال سعودي ٢٢,٢٨٨,٧٤٢,٠٠٠ ريال سعودي مقابل ٢٣,٨٥٠,٩٤٩,٠٠٠م ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١المنتهية في 

مقابل م ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ريال سعودي عن السنة المنتهية في  ٢٣,٠٣٨,٨٢٦,٠٠٠السابق، فيما بلغ إجمالي مصروفاتها 
  .  ريال سعودي في السنة السابقة٢١,٥٢٤,٦٩٦,٠٠٠

ت المالية ، نسبة إلى إجمالي إيراداتها، مستقرة نسبيا بنفس مستوياتها خالل السنواللشركةوقد بقيت التكاليف التشغيلية 
 ٣١٪ للسنة المنتهية في ٩٦،٥ م، و٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في % ٩٦،٦ الثالث الماضية، حيث بلغت هذه النسبة

مصاريف االستهالكات و تكلفة الطاقة المشتراة وتمثل . م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١٪ للسنة المنتهية في ٩٤،٦م و ٢٠٠٨ديسمبر 
 خالل هذه الفترة حيث الشركةساهمت في ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية لدى وتكلفة الوقود البنود الرئيسية التي 

إلى م ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ ريال سعودي خالل السنة المنتهية في ٦,٧٤٤,٤٥٣,٠٠٠من مصاريف االستهالكات ارتفعت 
قد ارتفع إجمالي و . ٪١١،٤، أي بنسبة م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ ريال سعودي خالل السنة من المنتهية في ٧,٥١٤,٩٣١,٠٠٠

م إلى ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ ريال سعودي خالل السنة المنتهية في ١,٤٧٧,٦٣٤,٠٠٠تكلفة الطاقة المشتراة من 
ارتفع إجمالي تكلفة وقد %. ٢٣،٦م، أي بنسبة ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ ريال سعودي للسنة المنتهية في ١,٨٢٦,٩٠٠,٠٠٠

 ريال سعودي ٥,٨٩٨,٥٠١,٠٠٠ إلى م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ة في  ريال سعودي للسنة المنتهي٥,٤٧٧,٣٦٢,٠٠٠الوقود من 
  . ٪٧،٦، أي بنسبة م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 وتكلفة الوقود خالل السنوات المالية الثالث الماضية الشركةوقد جاءت الزيادة في إجمالي تكلفة الكهرباء التي اشترتها 
 برفع طاقتها الشركة خالل هذه الفترة، وهو ما واجهته المملكةء في  الطلب على الكهرباالرتفاعبصفة رئيسية نتيجة 

ونتيجة لهذه الزيادة في . المملكةالتوليدية الذاتية وشراء كميات إضافية من منتجين محليين آخرين للطاقة الكهربائية في 
 م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في  ريال سعودي للسنة المنتهية٢٠,٦٥١,٧٩٩,٠٠٠ الشركةمستوى الطلب، ارتفع إجمالي مبيعات 

 استمرار ارتفاع مبيعاتها من الطاقة الشركةوتتوقع . م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في ٢٢,٠٤٠,٣٦٠,٠٠٠إلى 
ويعود السبب الرئيس في هذا االرتفاع في الطلب، والذي من المرجح أن يظل قويا، إلى . الكهربائية خالل السنة الجارية

ومن المتوقع أن . المملكة واستمرار التوجه نحو إنشاء مزيد من الصناعات في المملكةاني في ارتفاع معدل االزدياد السك
  .  بمزيد من اإليرادات المتحققة على مبيعات الكهرباءالشركةيعود هذا النمو على 

  . م٢٠٠٩ لعام الشركةمراجع حسابات في تقرير م ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ للسنة المالية المنتهية في الشركة أداء ويتلخص

 ال تعتزم إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أعمالها المبينة في نشرة الشركة، فإن  اإلصدارنشرةوباستثناء ما تنص عليه  
  . اإلصدار هذه خالل السنوات الخمس إلى عشر سنوات القادمة

 كان األداء المالي .م٢٠٠٩ سمبردي ٣١ في ةالمنتهيللسنة  للشركة  المراجعةوفيما يلي قائمة الدخل وقائمة المركز المالي
م متوافقا مع االتجاهات السابقة ويعكس الطبيعة الموسمية الستخدام ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للشركة خالل السنة المنتهية في 

بسبب ارتفاع درجات ) يوليو إلى سبتمبر(، حيث يبلغ االستهالك ذروته في الربع الثالث من السنة المملكةالكهرباء في 
  .هذه الفترة من السنةالحرارة في 

 أية أحداث يمكن أن تؤدي إلى عرقلة االتجاهات الحالية فيما يتعلق باآلفاق المستقبلية المالية الشركةوال تتوقع إدارة 
  .والتجارية لمركزها المالي لهذه السنة المالية، ولكن ال يمكن تقديم أي تأكيد بأن هذا الوضع سيبقى قائما



 ٨٣

  )مراجعة(ل قائمة الدخ

  م٢٠٠٩  م٢٠٠٨
  ألف ريال سعودي

  

  مجموع إيرادات التشغيل  ٢٣,٨٥٠,٩٤٩  ٢٢,٢٨٨,٧٤٢
  مجموع مصروفات التشغيل  ٢٣,٠٣٨,٨٢٦  ٢١,٥٢٤,٦٩٦
  من العمليات التشغيلية الربح  ٨١٢,١٢٣   ٧٦٤,٠٤٦
  إيرادات ومصروفات أخرى صافي  ٣٥٧,٤٩١  ٣٤٠,٤٠١
  للسنة الربحصافي   ١,١٦٩,٦١٤  ١,١٠٤,٤٤٧

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٤

  ) مراجعة(م ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ كما في قائمة المركز المالي

 م٢٠٠٩
  ألف ريال سعودي

 م ٢٠٠٨
  ألف ريال سعودي

  

  الموجودات المتداولة    
  أرصدة لدى البنوكونقد   ١,٢٣٢,٠٩٧  ٣,٨٨٢,٦٧٢
   صافي،ذمم مستهلكي الكهرباء وإيرادات مستحقة  ١٥,٠٧٣,٨٤٧  ١٠,٥٨٦,٢١٨
   صافي،دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى  ٢,٨٩٧,٨٩٠  ١,٩٥٦,١٠٨
   صافي،مخزون  ٥,٨٠٦,٦٧٣  ٥,٦٢٣,٣٤٢
  مجموع الموجودات المتداولة   ٢٥,٠١٠,٥٠٧  ٢٢,٠٤٨,٣٤٠

  الموجودات غير المتداولة    
  قرض لشركة تابعة  -  ٣٦٥,٥٠٠
  استثمارات في حقوق ملكية شركات و أخرى  ٢,١٥٩,٩٢٤  ٢,٣٥٣,٣٩٨
  مشاريع تحت التنفيذ  ٢٠,١٠٣,٩٨٦  ٣٢,٢١٤,٧٨٢
  موجودات ثابتة، صافي  ٩٨,١٠٧,٩٤٦  ١٠٩,١٠٨,٩٥٤
   المتداولة  غيرمجموع الموجودات  ١٢٠,٣٧١,٨٥٦  ١٤٤,٠٤٢,٦٣٤
  مجموع الموجودات  ١٤٥,٣٨٢,٣٦٣  ١٦٦,٠٩٠,٩٧٤

  المطلوبات وحقوق المساهمين    
   المطلوبات المتداولة    

  نةذمم دائ  ٣٨,٢٧٨,٩٤٤  ٤٧,٣٥٠,٩٨٠
  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  ١,٢٦٧,٦٧٩  ١,٤٣٩,٥٥٢
  أقساط متداولة من قروض طويلة األجل  ٥٥٦,١٢٧ ٨٢٨,٤٠٠

  مجموع المطلوبات المتداولة  ٤٠,١٠٢,٧٥٠  ٤٩,٦١٤,٩٣٢
  المطلوبات غير المتداولة    

  قروض طويلة األجل  ٤,٦٤٧,٩٩١  ٦,٥١١,٨٥٧
  صكوك  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ١٢,٠٠٠,٠٠٠
  تعويضات الموظفين  ٤,٣٩٦,٧٥٣  ٤,٤٢٢,٢٩٨
   صافي،إيرادات مؤجلة  ١٣,٣٥٢,٧٨٦  ١٤,٩٧٠,٥٢٧
   تأمينات مشتركين  ١,٠٩٥,٧٨٩  ١,١٥٩,١٣٨
  ذمم حكومية طويلة األجل   ١٣,٢٩٥,٦١٣  ١٣,٢٩٥,٦١٣
  قرض حكومي  ١٤,٩٣٨,٠٦٠  ١٤,٩٣٨,٠٦٠
  مجموع المطلوبات غير المتداولة  ٥٦,٧٢٦,٩٩٢  ٦٧,٢٩٧,٤٩٣
  مجموع المطلوبات  ٩٦,٨٢٩,٧٤٢  ١١٦,٩١٦,٤٢٥

  حقوق المساهمين    
  رأس المال  ٤١,٦٦٥,٩٣٨  ٤١,٦٦٥,٩٣٨
  احتياطي نظامي  ٩٩١,٠٠٤  ١,١٠٧,٩٥٦
  احتياطي عام  ٥٣٤,٥٧٣  ٥٣٤,٧٧٧
  أرباح مبقاة   ٥,٣٦١,١٠٦  ٥,٨٦٥,٨٦٩
  مجموع حقوق المساهمين  ٤٨,٥٥٢,٦٢١  ٤٩,١٧٤,٥٤٩

  قوق المساهمينمجموع المطلوبات وح  ١٤٥,٣٨٢,٣٦٣  ١٦٦,٠٩٠,٩٧٤



 ٨٥

 

   وصف رأس المال واألرباح الموزعة على المساهمين

  
 ٤,١٦٦,٥٩٣,٨١٥ ريال ممثلة في ٤١,٦٦٥,٩٣٨,١٥٠ هذه  نشرة اإلصدار المصرح به في تاريخالشركةبلغ رأسمال 

و اليوجد أي حقوق خيار .  رياالت للسهم الواحد١٠القيمة بالكامل، بقيمة اسمية قدرها سهم عادي مصرح به، كلها مدفوعة 
  . الشركةعلى اسهم راسمال 

٪ من ٧ أرامكو السعودية كما تملك الشركة٪ من أسهم ٧٤ في الوقت الحاضر المملكة العربية السعودية حكومةتملك 
أرامكو  السعودية و شركة الحكومةذه ال يوجد أي مساهم باستثناء  هنشرة اإلصدارعلما بأنه في تاريخ . االسهم المصدرة

  . الشركة٪ من رأسمال ٥ يملك أكثر من السعودية

 سهم عادي مصدر ٧٦٥,٧٥٥,٤١٨ ريال ممثلة في ٣٨,٢٨٧,٧٧٠,٩٠٠م ٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ في الشركةوكان رأسمال 
 رئيس المجلس االقتصادي االعلى على رسملة م، وافق٢٠٠٣في عام .  رياال للسهم الواحد٥٠بقيمة اسمية قدرها 

 من قرار مجلس الوزراء ٣ و الفقرة ١٦٩ مليون ريال بموجب القرار رقم ٣,٣٧٨ البالغ متحصالت صندوق رسم الكهرباء
 اسهم اضافية لمساهميها بالتناسب مع الشركةو اصدرت ) م١٢/١٢/١٩٩٩الموافق (هـ ٥/٩/١٤٢٠ بتاريخ ١٥٣رقم 

 سهم عادي بقيمة ٨٣٣,٣١٨,٧٦٣ ريال ممثلة في ٤١,٦٦٥,٩٣٨,١٥٠ الى الشركةذلك زاد رأس مال نتيجة ل. اسهمهم
  .م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ رياال للسهم الواحد كما في ٥٠اسمية قدرها 

هـ بتخفيض القيمة االسمية لألسهم العادية لجميع ٢٧/٢/١٤٢٧ و تاريخ ٤١وقد أصدر مجلس الوزراء مؤخرا قراره رقم 
 ٤,١٦٦,٥٩٣,٨١٥ العادية إلى الشركةلهذا القرار، تمت تجزئة عدد أسهم  ووفقا. ساهمة إلى عشرة رياالتالشركات الم

  .  رياالت للسهم الواحد١٠سهم بقيمة اسمية قدرها 

على أساس عدد األسهم (م، فقد بلغ ربح السهم الواحد ٢٠٠٩م و ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١بالنسبة للسنوات المالية المنتهية في 
  . ريال على التوالي٠،٢٨ريال و ٠،٢٧) في نهاية السنة ذات الصلةالقائمة 

 تنازلت عن حقها في االرباح الموزعة لمدة عشر سنوات من تاريخ تأسيس المملكة فان حكومة ١٦٩ رقم القراربناء على 
للسهم و بناء على ٪ من القيمة االسمية ١٠ بشرط ان تكون االرباح الموزعة على المساهمين االخرين ال تتجاوز الشركة

  .هـ١٤٣٠ ذو الحجة لعام ٣٠ على تمديد هذا التنازل لمدة عشر سنوات أخرى تبدأ من الحكومة وافقت ٣٢٧القرار رقم 

خالل ) أرامكو السعوديةو الحكومة عدا ( على المساهمين الشركةويبين الجدول التالي األرباح المعلنة والموزعة من قبل 
  . الفترات المذكورة ادناه

على الربح الموزع 
أساس عدد األسهم 

القائمة كما في تاريخ 
   هذهرنشرة اإلصدا

على أساس الربح الموزع 
عدد األسهم القائمة كما في 
  نهاية السنة المالية المعنية

  السنة المالية  تاريخ الدفع

      )ريال سعودي(  )ريال سعودي(
  م٢٠٠٨  ٢٤/٢/٢٠٠٩  ٠،٧٠  ٠،٧٠
  م٢٠٠٧  ١٩/٢/٢٠٠٨  ٠،٧٠  ٠،٧٠
  م٢٠٠٦  ١٤/٥/٢٠٠٧  ٠،٧٠  ٠،٧٠

.  رفعت بمطالبة بخصوص حصتها من أرباح االسهم الموزعة والتي ستوزع مستقبال أرامكو السعوديةينبغي التنبه الى ان
 الشركةتعتقد .  مليون ريال١,٥٣٣م ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١م حتى ٥/٤/٢٠٠٠ في الشركةبلغت المطالبة عن الفترة من انشاء 

 حيث للحكومة ليس لها حق في هذه المطالبة باالرباح النقدية الموزعة نظرا لكونها مملوكة بالكامل  أرامكو السعوديةأن
  .٣٢٧القرار رقم  و الوارد في ١٦٩  رقمالقراريشملها التنازل الوارد في 

 في للشركة  أو يقترح مبلغ األرباح التي ستوزع على المساهمين كأرباح أسهم في ضوء الوضع الماليمجلس اإلدارةيحدد 
 االستمرار في توزيع أرباح على األسهم مستقبال، إال أن ذلك يتوقف على مستوى الدخل في الشركةوبينما تتوقع . حينه

   .المستقبل



 ٨٦

   الزكاة والضريبة

، علما بالصكوك فيما يتعلق ية السعودية العربالمملكةفيما يلي شرح عام لبعض االعتبارات الخاصة بالزكاة والضريبة في 
بأن هذا الشرح ليس المقصود منه تقديم وصف يعكس تحليال كامال لجميع االعتبارات المتعلقة بالزكاة والضريبة فيما يخص 

 مراجعة للصكوكوبالتالي، فإن على المشتريين المحتملين .  وال يتناول االعتبارات المبنية على الظروف الفرديةالصكوك
 واالحتفاظ بها والتصرف فيها للصكوكمستشاريهم في مجال الزكاة والضريبة لتحديد النتائج التي تترتب على امتالكهم 

أو أية مبالغ أخرى يتم استالمها بموجب /واستالمهم ألية توزيعات ودفعات من المبلغ األساسي المستثمر واألرباح و
  .  العربية السعوديةالمملكةات بموجب أنظمة الزكاة والضريبة في  والنتائج المترتبة على مثل تلك اإلجراءالصكوك

 هذه، وهو يخضع نشرة اإلصدار العربية السعودية في تاريخ المملكةوقد استند هذا الملخص إلى األنظمة المرعية في 
ملين ان يأخذوا بعين االعتبار و على المشترين المحت. للتغيير تبعا ألي تغير في األنظمة التي قد يتم تطبيقها بعد هذا التاريخ

  . ليست ملزمة بتحديث هذا القسم من نشرة اإلصدار نتيجة أي تعديالت على انظمة الضريبة و الزكاةالشركةبان 

  حملة الصكوك من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في لمملكة العربية السعودية  .١

 العربية السعودية المملكة  المقيمين بصفة دائمة في اون الخليجيدول مجلس التع من مواطني حملة الصكوكال يخضع 
 العربية المملكةالذي له كيان دائم في   العربية السعوديةالمملكةغير دول مجلس التعاون الخليجي مواطن ) أ(باستثناء (

 العربية السعودية ولها ملكةالمغير  دول مجلس التعاون الخليجي كيان قانوني مؤسس وفقاً لقانون أي من) ب(السعودية، و 
لضريبة دخل الشركات السعودي، سواء باالسقتطاع أو التقييم المباشر، فيما يتعلق )  العربية السعوديةالمملكةكيان دائم في 

 هؤالء سيخضعون للزكاة، إال أن هذا الملخص ال يأخذ في حملة الصكوكعلما أن . الصكوكبأي دفعة أو مكسب يتحقق من 
 أو االحتفاظ بها أو للصكوك المحتمل نتيجة المتالكه حامل الصكوكدى المسؤولية الزكوية التي تقع على االعتبار م

  . التصرف فيها

 المملكة، والتي هي دول مجلس التعاون الخليجيأي مواطن ألي من ) أ" (دول مجلس التعاون الخليجيمواطنوا "يقصد بـ
كيان  أي )ب( ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، و العربية السعودية واالمارات العربية المتحدة

دول مجلس التعاون أي من   ومؤسس بموجب قانوندول مجلس التعاون الخليجيقانوني مملوك من قبل مواطن ألي من 
   .الخليجي

المملكة العربية حملة الصكوك من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في  .٢
  سعوديةال

 من ٣ وفقاً لتعريفهم في المادة المملكة، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من غير مواطني حملة الصكوكيخضع 
، لضريبة الدخل ")نظام ضريبة الدخل("هـ ١٥/١/١٤٢٥ و تاريخ ١/نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

  . السعودية

  :نظام ضريبة الدخل كما يلي من ٣تم تعريف المقيم في المادة 

 : للسنة الضريبية إذا تحقق فيه أي من الشرطين التاليينالمملكةيعتبر الشخص الطبيعي مقيما في   ) أ(

له مكان إقامة دائم في المملكة ويقيم في المملكة لفترة إجمالية ال تقل عن ثالثين يوماً في السنة  )١(
  الضريبية؛ أو

 .يوما في السنة الضريبية) ١٨٣( مائة وثالثة وثمانين يقيم في المملكة لفترة ال تقل عن )٢(

ألغراض هذه الفقرة، تعتبر اإلقامة لجزء من اليوم في المملكة على أنها إقامة ليوم كامل باستثناء الشخص 
  .  الذي يكون في ترانزيت بين نقطتين خارج المملكة



 ٨٧

 :أي من الشرطين التاليينتعتبر الشركة مقيمة في المملكة للسنة الضريبية إذا تحقق فيها  ) ب(

 تم تأسيسها وفقاً لنظام الشركات؛ أو )١(

  .تها المركزية موجودة في المملكةرإذا كانت إدا )٢(

  المملكة العربية السعوديةحملة الصكوك غيرالمقيمين في  .٣

 في ذلك  سواء كانوا سعوديي الجنسية أو غير ذلك بما- غير المقيمين في المملكة العربية السعودية حملة الصكوكيخضع 
٪ على جميع المدفوعات التي تتم ٥ إلى ضريبة اسقتطاع بنسبة -دول مجلس التعاون الخليجيحملة الصكوك المقيمين في 

  . الصكوكفي المستقبل على شكل أرباح على 

م تعريفهم كما ت") (كيان دائم(" غير المقيمين في المملكة العربية السعودية ولهم كيان دائم في المملكة حملة الصكوكيخضع 
نظام ضريبة الدخل،  من ٥للضريبة السعودية، كما قد سيخضعون أيضاً، وفقاً للمادة ) نظام ضريبة الدخل من ٤في المادة 

  .الصكوك٪ على جميع المدفوعات التي تتم في المستقبل على شكل أرباح على ٥إلى ضريبة اسقتطاع بنسبة 

 من مكان دائم لنشاط غير – نظام ضريبة الدخل ما لم يرد خالف ذلك في – لغير المقيم في المملكة الكيان الدائمتألف ي
  .المقيم الذي يمارس من خالله النشاط كلياً ، أو جزئياً ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خالل وكيل له 

كما تم تعريفه في (خالل فرع مرخص  من المملكة العربية السعودية والذي يمارس نشاطاً في المملكةيعتبرغير المقيم في 
  .  العربية السعوديةالمملكة في كيان دائمبأن له ) نظام ضريبة الدخل من ٤) ب (٤المادة 

 العربية السعودية المملكة في  كيان دائم الذين لهمحملة الصكوكإلى  الصكوكستعتبر جميع المبالغ المدفوعة كأرباح على 
بعد حسم التكاليف المسموح بها وإجراء تسويات حسابية % ٢٠لضريبة دخل بنسبة جزءا من الدخل اإلجمالي الخاضع 

باإلضافة إلى ذلك يعتبر تحويل األرباح إلى المكتب الرئيسي توزيعاً لألرباح ويخضع إلى ضريبة استقطاع بنسبة . معينة
٥.%  

) نظام ضريبة الدخل من ٣يفه في المادة كما تم تعر ( العربية السعوديةالمملكة، سواء كان مقيما في حامل الصكوكيخضع 
) لنظام ضريبة الدخلمن الالئحة التنفيذية ) ب) (٢(١كما تم تعريفه في المادة  ( العربية السعوديةالمملكةأو غير مقيم في 

قيامه ٪ على أية أرباح تتحقق عند ٢٠ أو لم يكن، لضريبة األرباح الرأسمالية بنسبة المملكةوسواء كان له كيان دائم في 
 العربية السعودية لنظام السوق المالية بالمملكة وفقا الصكوكبالتصرف بصكوكه أو إعادة شرائها إذا لم يتم تداول تلك 

  . ولوائحه التنفيذية

  أحكام عامة  .٤

 العربية السعودية أو لم يكن، في المملكة في كيان دائم من األشخاص الطبيعيين، سواء كان لهم حملة الصكوكلن يخضع 
  . العربية السعوديةالمملكةال وفاتهم إلى ضريبة اإلرث أو إلى أي ضرائب أخرى مماثلة في ح

  . صكوك لمجرد امتالكهم ألية  العربية السعوديةالمملكة مقيمين أو مزاولين لنشاط تجاري في حملة الصكوكال يعتبر 

 المملكةلمستثمر وفقاً ألنظمة الزكاة المطبقة في  ال تحسم من قاعدة الزكاة الخاصة باالصكوكاالستثمارات طويلة األجل في 
  . هذهنشرة اإلصداربتاريخ 



 ٨٨

  االكتتاب والبيع

  اتفاقية االكتتاب

 أو ويشار إليها بما يطرأ عليها من تعديالت ( تاريخ اإلقفال اتفاقية اكتتاب قبلومديرا استقبال الطلبات مديرا اإلصدارسيبرم 
، التفاقية االكتتابوطبقاً .  واالكتتاب بهاالصكوك بخصوص توزيع المصِدرمع ") االكتتاب اتفاقية"إضافات أو تحديثات بـ 

 وفقاً للشروط المنصوص عليها في تلك الصكوك على القيام منفردين بتغطية مديرا استقبال الطلبات ومديرا اإلصداريوافق 
  .االتفاقية

مديري استقبال  و مديري اإلصدار لعدد من الشروط ويمكن في حاالت معينة إنهاؤها من قبل تاب اتفاقية االكتتخضع
 الصكوك، فإن عرض  تاريخ اإلقفال قبلاتفاقية االكتتابوفي حالة إنهاء . المصِدر قبل دفع صافي المتحصالت إلى الطلبات

  .بينيمكن أن ينتهي أيضاً وتُرد أية متحصالت تم استالمها إلى المكتت

  تقديم الطلبات من قبل المستثمرين المحتملين

 الصكوك استقطاب طلبات مبدئية لشراء مديري استقبال الطلبات ولمديري اإلصدار، يجوز فترة التقديم للمستثمرينخالل 
يتفقان  والهامش مسألة مديري استقبال الطلبات ومديري اإلصدار و المصِدرمن قبل المستثمرين المحتملين، بينما يبحث 

  .عليها

و على ) sa.com.se.www( على االنترنت المصِدر على موقع الهامش، يتم نشر  فترة التقديم للمستثمرينعند انتهاء
  ).www.samba.com (مدير الدفعاتموقع 

 مديري ألي من) "نموذج طلب المستثمر(" أن يقدم طلب شراء معبأ حسب األصول الصكوكعلى كل من يرغب في شراء 
 لدى أي من نماذج طلب المستثمروسوف تتوفر . فترة التقديم للمستثمرين قبل نهاية مديري استقبال الطلبات واإلصدار

) ١٠,٠٠٠( ريال أو بمضاعفات الـ ٥٠٠,٠٠٠وال تقبل أي طلبات بأقل من . مديري استقبال الطلبات ومديري اإلصدار
 فيما بعد من الصكوكويمكن لألشخاص المؤهلين شراء . الشركات والهيئات االستثماريةكتتبين من غير ريال أو من الم

  .الشركات والهيئات االستثماريةالمكتتبين من 

 والذي سيتم بعد انتهاء مديري استقبال الطلبات ومديري اإلصدار والمصِدر بناء على تقدير الصكوكسوف يكون تخصيص 
، القيمة االسمية وإجمالي الهامش بنشر المصِدر، سيقوم الصكوكوحال االنتهاء من تخصيص . مستثمرينفترة التقديم لل

مديري  ومديري اإلصدار والمصِدر المقرر إصدارها، على موقع للصكوكإضافة إلى إجمالي المتحصالت المتوقعة، 
  . على االنترنتاستقبال الطلبات

ويعني مصطلح . كحملة صكوكالتسجيل ) التعريفات (١هم معرفون في الشرط  كما لألشخاص المؤهلينوال يجوز سوى 
الشخص االعتباري الذي له وجود دائم ) ب(الشخص الطبيعي سعودي الجنسية، ) أ(لهذه األغراض " األشخاص المؤهلون"

 والذي، في أي من وزارة التجارة والصناعة،  العربية السعودية ولديه سجل تجاري ساري المفعول صادر عنالمملكةفي 
  . العربية السعوديةالمملكةيحتفظ بحساب بنكي في ) ب(و ) أ(الحالتين، 

  ). هذهنشرة اإلصداركما هو موضح في  (الشركات والهيئات االستثمارية على للصكوكسيكون التوزيع األساسي 

  : يعتبر واحداً مما يلي شخصا مؤهالتعني" الشركة والهيئة االستثمارية"

  . بمزاولة نشاط األوراق الماليةالهيئةله من قبل شخص مرخص   ) أ(

 .الهيئة الصادر عن الئحة أعمال األوراق المالية من ١ الملحقشخص مستثنى كما هو محدد في   ) ب(



 ٨٩

 :أي مما يلي  ) ت(

  . مليون ريال سعودي٥٠أي شركة تملك أو تكون عضو في مجموعة تملك أصوالً صافية ال تقل عن  )١(

 مليون ريال ٥٠ة تضامنية أو منشأة تملك أصوالً صافية ال تقل قيمتها عن أي شراكة غير مسجلة، أو أي شرك )٢(
 .سعودي

") ب("يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو موظف لدى شخص عندما ينطبق على الشخص ") أ("أي شخص  )٣(
ية مسئوالً عن أي نشاط أوراق مال") أ("حيث يكون الشخص ) ٢(أو ) ١(التعريف الوارد في الفقرتين الفرعيتين 

 ").ب("للشخص 

 .  العربية السعوديةالمملكةمؤسسة حصلت على ترخيص لمزاولة نشاط مصرفي وفقاً لألنظمة المعمول بها في   ) ث(

  الئحة أعمال األوراق الماليةكما هو معرف في( من خالل شخص مرخص له الصكوكأي شخص آخر يشتري   ) ج(
  ).الهيئةالصادرة عن 

نموذج طلب  نظراً ألن توقيع الصكوك قبل تعبئة طلب شراء الشروطن قراءة ويتعين على جميع المستثمرين المحتملي
  .للشروط يشكل قبوالً وموافقة من المستثمر المستثمر

  أحكام عامة

 مديري  وأي منالمصِدر العربية السعودية، فإن بالمملكة للهيئة القائمة الرسمية في الصكوكفيما عدا الطلب المقدم إلدراج 
 أو امتالكها أو الصكوك لم يقوموا بأي إجراء في أي بلد، من شأنه أن يسمح بعرض  استقبال الطلباتمديري واإلصدار
 هذه أو أية مواد عرض خاصة بها في أي بلد يلزم فيه اتخاذ ذلك اإلجراء، وليس لديهم أي نية للقيام نشرة اإلصدارتوزيع 
 هذه بحوزته أن يلتزم نشرة اإلصدار من كل من تقع طلباتمديري استقبال ال ومديري اإلصدار و المصِدرويطلب . بذلك

 هذه أو نشرة اإلصدار أو حيازة أو توزيع الصكوك ذات العالقة بشراء أو عرض أو بيع أو تسليم ةبجميع القوانين واألنظم
  .، في جميع الحاالت على حسابه الخاصبالصكوكأي مواد عرض تتعلق 

  المقاصة والتسوية والتداول

  .المسجلالمقاصة والتسوية لدى و  التداول في نظامالصكوكقبول سوف يتم 

  

  



 ٩٠

  معلومات عامة

 العربية المملكة، ١١٤١٦، الرياض ٢٢٩٥٥العنوان الرسمي للمصدر هو برج الفيصلية، طريق الملك فهد، ص ب  .١
  .السعودية

كشركة ) م١٩٩٩ ديسمبر ١٣الموافق لـ (هـ ٦/٩/١٤٢٠تاريخ  و١٦/ وفقا للمرسوم الملكي رقم مالمصدرتأسس  .٢
 . ١٠١٠١٥٨٦٨٣ العربية السعودية، بسجل تجاري رقم المملكةمساهمة تعمل وفقا للقوانين المعمول بها في 

 ريال ممثال في ٤١,٦٦٥,٩٣٨,١٥٠ للمصدر هذه يبلغ رأس المال المصرح به  اإلصدارنشرةحتى تاريخ  .٣
 أية الشركةوال يوجد لدى .  رياالت للسهم الواحد١٠ديا مصرحا به بقيمة اسمية قدرها  سهما عا٤,١٦٦,٥٩٣,٨١٥

 . أسهم قائمة من أي نوع آخر

على ) م٢٠٠٧ إبريل ٢١الموافق (هـ ٤/٤/١٤٢٨العادية في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ الجمعية العامة وافقت  .٤
لمبالغ والشروط الخاصة بأية صكوك تصدرها  بتحديد الوقت واالشركة مجلس إدارة وتفويض صكوكإصدار 
 . الشركة

 ٣ /٩ وتاريخ ٥/٩١/٢٠١٠ بقراره رقم الصكوك بإصدار للشركة على السماح الشركة مجلس إدارةوافق  .٥
 ).م٢٠١٠ فبراير٢٣ الموافق(هـ ١٤٣١/

 بوجود المصدرال يعلم   هذه، نشرة اإلصدارفي" الخالفات والقضايا القانونية"وباستثناء ما تم اإلشارة إليه في قسم  .٦
 . الصكوكأي إجراء قضائي قائم أو محتمل من أي نوع من شأنه أن يكون ذا أهمية بالنسبة لعملية إصدار 

 هذه، لم يطرأ هناك أي تغيير أو تطور يمكن اإلعتقاد ألسباب معقولة  اإلصدارنشرة ما تم اإلفصاح عنه في باستثناء .٧
م ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١أو في شؤونه العامة منذ ) المالي أو غيره (المصِدر وضع بأنه يمكن أن يتضمن تغييرا سلبيا في

 . الصكوكوال في السنتين الماليتين السابقتين مباشرة، من شأنه أن يكون ذا أهمية بالنسبة لعملية إصدار 

ة أو خصم أو ، على أية عمول هذهلنشرة اإلصدارلم يستلم أو يحصل أي مسوق أو خبير، خالل السنتين السابقتين  .٨
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 التابعةالشركةمالية من قبل 

األطراف "  أي من الخبراء المذكورين في قسم ملك يال) م١٠/٦/٢٠٠٩الموافق ( هـ ١٧/٦/١٤٣٠كما في  .٩
هم فقط الخبراء  لمصِدرلولتفادي أي شك فإن المراجعون القانونيون ( هذه  اإلصدارنشرة من "المستشارونو

في مصلحة أخرى  أي  وليس لهمالشركةأسهم في أي ) الهيئةقواعد الئحة التسجيل واإلدراج الصادرة من  ألغراض
 عن طريق رمديري اإلصداة ألي من وذلك باستثناء األسهم المملوك(مديري اإلصدار  أن المصِدركما يؤكد  .الشركة

 و الهيئة و ذلك وفقا للتعميم الصادر عن المملكةاتفاقيات مبادلة لألسهم التي أبرمتها مع مستثمرين غير مقيمين في 
 الشركةوالمستشارين القانونيون ال يملكون أي أسهم في ) م٢١/٨/٢٠٠٨ هـ الموافق ٢٠/٨/١٤٢٩المؤرخ في 
 .الشركةفي مصلحة أخرى  أي وليس لهم

، ليس هناك أية عالمات تجارية أو براءات اختراع المملكة المسجل كعالمة تجارية لها في الشركةباستثناء شعار  .١٠
 . أو ربحيتهاالشركةأو حقوق تأليف أو أية حقوق ملكية فكرية أخرى ذات أهمية تذكر بالنسبة لعمل 

وترجمة إلى اللغة العربية بالنسبة (لوثائق التالية  قائمة، يمكن االطالع على نسخ من اصكوكطالما كانت هناك  .١١
والفقرة ) أ(بالنسبة للفقرة ( المحددة المصِدرأثناء ساعات الدوام الرسمي في مكاتب ) أدناه) ح(إلى ) د(للوثائق من 

 : وكيل حملة الصكوك و أمين موجودات الصكوك  لكل منوبخالف ذلك في المكتب المحدد)) ب(

   .شهادة سجله التجاري ورِدصلمالنظام األساسي ل  )أ (



 ٩١

و م ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١، م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ للسنوات المالية المنتهية في للمصدرالقوائم المالية المراجعة   )ب (
  .م٢٠٠٩ ديسمبر٣١

  .للمصدرآخر قوائم مالية منشورة مرحلية غير مراجعة   )ج (

  .إعالن الوكالة  )د (

  .اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك  )ه (

 .ارة المدفوعاتاتفاقية إد  )و (

 .اتفاقية إدارة موجودات الصكوك  )ز (

  .تعهد الشراء  )ح (

 ".  السجل، الملكية والتحويل–أحكام وشروط الصكوك " كما هو مبين في للصكوك كمسجل تداولسيتم تعيين  .١٢

 : للمصدر  للنظام األساسيفيما يلي ملخص .١٣

 إقرار النظام األساسي والتعديالت 

 ديسمبر ١٣الموافق لـ (هـ ٦/٩/١٤٢٠ الصادر بتاريخ ١٦/فقا للمرسوم الملكي رقم م وللشركةتم إقرار النظام األساسي 
  : ومنذ ذلك الحين، تم تعديل هذا النظام األساسي ثالث مرات كانت كالتالي). م١٩٩٩

 من النظام األساسي والتي ٦عدلت بموجبه المادة ) م٢٠٠٢ إبريل ١٦الموافق (هـ ٧/٤/١٤٢٣تعديل تم بتاريخ   ) أ(
 .رأس المالتتعلق ب

، ١٧، ١٤، ٩، ٨، ٦، ٢عدلت بموجبها المواد ) م٢٠٠٥ إبريل ١٦الموافق (هـ ٧/٣/١٤٢٦تعديالت تمت بتاريخ   ) ب(
 .  المتعلقة بتخصيص األسهم٧ من النظام األساسي وحذف المادة ٤٣ و ٢٦، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠

، ٢٣، ١٧، ١٤، ٥، ٢جبها المواد عدلت بمو) م٢٠٠٥ ديسمبر ١٠الموافق (هـ ٨/١١/١٤٢٦تعديالت تمت بتاريخ   ) ت(
 . من النظام األساسي٤١ و٤٠، ٣٩، ٣٦، ٣٥، ٢٨

  أغراض الشركة

  : هيالشركةأغراض 

 العربية السعودية من خاللها أو من خالل الشركات المملوكة لها           المملكةتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في         -١
  .كلياً أو جزئياً

 العربية السعودية من خاللها ومن خالل إحدى الـشركات          المملكةطاقة الكهربائية في    شراء وبيع وتقديم خدمات ال      -٢
  . العربية السعوديةالمملكةالمملوكة لها كلياً أو جزئياً بمقابل مالي يستوفى من المستفيدين حسب التنظيم المتبع في 

 أو خارجها، حسب المملكةهربائية داخل المشاركة و اإلستثمار في مشاريع في قطاع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الك             -٣
  .األنظمة ذات العالقة

  .، حسب األنظمة ذات العالقةالمملكةإستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية عبر حدود   -٤
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المشاركة و اإلستثمار في مشاريع تأمين وإمداد الوقود للشركات المملوكة كلياً أو جزئياً حسب األنظمة المتبعـة،                   -٥
 شراء الوقود المطلوب إلنتاج الطاقة لها وللشركات التي تملكها امتالكاً كامالً أو جزئياً بما يحقـق                 للشركةويجوز  
  .أهدافها

  .إعداد وتبني البرامج والسبل الالزمة لتنفيذ الخطط التدريبية وإعادة التأهيل لمنسوبيها  -٦

ية الخدمة ورفع كفاءة األداء والتـشغيل،       إجراء وتدعيم البحوث في أي من المجاالت التي تؤدي التي تحسين نوع             -٧
  .وترشيد استهالك الطاقة والمحافظة على البيئة وخفض التكاليف

إعداد وطبع وتوزيع األدلة اإلرشادية والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بأنشطتها أو الخدمات                 -٨
  .التي تقدمها

  .ي المجاالت التي تخدم أغراضهاتقديم الخدمات االستشارية واإلرشادية ف  -٩

إنتاج الماء والبخار واالستفادة من إمكانياتها لتقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومـات والفـوترة والتحـصيل                  -١٠
  .، من خاللها ومن خالل الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياًالشركةواألنشطة ذات العالقة بأغراض 

  مدة الشركة

هـ الـصادر بـإعالن تأسيـسها،       ٣٠/١٢/١٤٢٠ وتاريخ   ٢٠٤٧ن سنة من تاريخ القرار الوزاري رقم         خمسو الشركةمدة  
  . قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل الجمعية العامة غير العادية بقرار تصدرهالشركةويجوز إطالة مدة أو مدد 

   أسهم الشركة

ويجوز أن تصدر األسهم بأعلى مـن هـذه         .  قيمتها االسمية   اسمية، وال يجوز أن تصدر بأقل من       الشركةتكون جميع أسهم    
  .القيمة، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى

 بعد موافقة الجهات المختصة أن تصدر أسهماً ممتازة ال تعطي الحق في التصويت وذلك بمـا ال يتجـاوز                    للشركةويجوز  
  .  من رأسمالها٪٥٠

 والذي يتـضمن أسـماء   الشركة قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده       الشركةون أسهم   تك
ويؤشر بهذا القيد السهم، ويتم     . المساهمين وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وعناوينهم وأرقام أسهمهم والقدر المدفوع منها          

  .لألنظمة السارية المفعول ذات العالقةإثبات ملكية األسهم وتداولها وفقاً 

  

  الصكوك والسندات 

 سندات أو صكوك متساوية القيمة قابلة للتـداول وغيـر قابلـة              جمعيتها العامة العادية    أن تصدر بقرار من    للشركةيمكن  
  .  بهذه الصالحيةمجلس اإلدارة أن تفوض للجمعية العامة العاديةو. للتجزئة

  تغيير رأس المال

 المصرح به على أن يحدد القرار طريقة زيـادة          الشركة زيادة رأسمال    الجمعية العامة غير العادية   ر يصدر عن    يجوز بقرا 
رأس المال، وشريطة أن يكون رأس المال األصلي مدفوعا بالكامل وأن يكون للمساهمين أولوية االكتتـاب فـي األسـهم                    

  . ة رأس المال نقدا أو مقابل مساهمات عينيةويمكن أن تصدر األسهم الجديدة في حالة زياد. الجديدة نقدا
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 إذا زاد عن حاجتها أو الشركة بناء على مبررات مقبولة تخفيض رأسمال الجمعية العامة غير العاديةكما يجوز بقرار من 
 وعن وال يصدر مثل هذا القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة له.  بخسائرالشركةإذا منيت 

وبمراعاة أحكام نظام الشركات، يجب أن يبين القرار .  وأثر التخفيض في هذه االلتزاماتالشركةااللتزامات التي على 
 وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم الشركةوإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة . طريقة التخفيض

رار التخفيض في ثالثة صحف يومية على األقل تصدر في مناطق مختلفة من عليه خالل ستين يوماً من تاريخ نشر ق
 أن تؤدي إليه دينه الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركةوفي حال اعترض أي دائن وقدم إلى . المملكة

  .إذا كان حاالً أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً

  اإلدارة

 الجمعية العامة وتحدد . لمدة ثالث سنواتالجمعية العامة أعضاء تعينهم ثمانية مكون من مجلس إدارة لشركةايتولى إدارة 
  .  وأية مزايا أخرىالمجلس من األرباح السنوية وقيمة أتعابهم مقابل حضور اجتماعات مجلس اإلدارةنصيب أعضاء 

 ال تقل قيمتها االسمية عن عشرة آالف الشركة من أسهم  مالكاً أو ممثالً لمالك لعدد مجلس اإلدارةيجب أن يكون عضو
ريال سعودي، وتودع هذه األسهم خالل ثالثين يوماً من تاريخ تعيين العضو لدى أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة 

ى أن ، وتظل غير قابلة للتداول إلمجلس اإلدارةوالصناعة لهذا الغرض، وتخصص هذه األسهم لضمان مسئولية أعضاء 
تنقضي المدة المحددة لسماع دعوة المسئولية المنصوص عليها في نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة، 

  . أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويتهمجلس اإلدارةوإذا لم يقدم عضو 

، صالحية دعوة الرئيس في حالة غياب نائبه، أو للرئيس له ويكون نائباً ورئيساً من بين أعضائه مجلس اإلدارةيعين 
 لدى الدوائر الشركة للمساهمين لالجتماع، وتمثيل الجمعية العامة، ودعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس

  .الحكومية والشركات واألفراد والجهات األخرى

 اليومية ورئاسـة    الشركة وتسيير أعمال    المجلس  يقوم بتنفيذ قرارات   رئيساً تنفيذياً للشركة  يعين المجلس من غير أعضائه      
  .مجلس اإلدارةالعاملين فيها تحت إشراف ومراقبة 

  

  اختصاصات مجلس اإلدارة

 أوسع الصالحيات في اإلدارة واإلشراف على جميع لمجلس اإلدارة يكون للجمعية العامةمع مراعاة االختصاصات المقررة   
 األخرى بما في ذلك اتخاذ القرارات وإبرام العقود والقيـام بجميـع التـصرفات                وأموالها وجميع معامالتها   الشركةأعمال  

  .الشركةاألخرى الالزمة لتحقيق أغراض 

 للـشركة  في سبيل القيام بواجباته أن يمارس جميع االختصاصات ويجري جميع التصرفات واألعمال مما يجوز                وللمجلس
 للمـساهمين وفقـاً     الجمعيات العامـة  ذه التصرفات مما تختص به       بشرط أال تكون ه    نظامها األساسي أن تمارسه بمقتضى    

  . ونظام الشركات المعمول به الشركة األساسينظاملل

على أن ال تزيد قيمة هذه ) بما في ذلك القروض التي تتجاوز مدتها ثالث سنوات( صالحية عقد القروض    لمجلـس اإلدارة  و
 في قراره أوجه استخدام هذه      مجلس اإلدارة من رأسمالها، وأن يحدد      عن عشرين بالمائة     للشركةالقروض خالل سنة مالية     

 أو مـساهميها أو     بالـشركة القروض وكيفية سدادها وأن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار              
  .الضمانات العامة للدائنين

 في قـراره    المجلسشآتها على أن يحدد      ومن الشركة أن يشتري ويبيع ويرهن أصول وعقارات ومنقوالت         لمجلس اإلدارة و
 أو  الشركةاألسباب والمبررات لذلك، وأن يكون الثمن غير آجل إال في حاالت الضرورة، وبضمانات كافية وأن ال تتضرر                  
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 أن يطالب ويقاضي ويحصل     لمجلس اإلدارة و. تتوقف بعض أنشطتها أو تتحمل التزامات أخرى بسبب شروط البيع والرهن          
  . ويتصالح ويقبل التحكيمةالشركمستحقات 

 من التزاماتهم، على أن يتـضمن محـضر         الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني          لمجلس اإلدارة ويكون  
أن يكون إبراء الذمة بعد مـضي سـنة         ) ١: ( مبررات وحيثيات قراره، مع مراعاة الشروط التاليـــــة       مجلس اإلدارة 

اإلبراء حق  ) ٣(أن يكون اإلبراء بمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد؛ و             ) ٢(دنى؛  كاملة على نشوء الدين كحد أ     
  . ال يجوز التفويض فيهللمجلس

 أو واحداً أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينه مما يدخل رئيسه أن يفوض لمجلس اإلدارة
  .في حدود اختصاصاته

  جلس اإلدارةاجتماعات وقرارات م

 ذلك على أال يقل عدد االجتماعات التي تعقـد عـن            الشركة كلما اقتضت مصلحة     رئيسه بدعوة من    مجلس اإلدارة يجتمع  
لالجتماع متى طلب إليه ذلك كتابياً اثنان من أعضائه، وتسلم الـدعوة            المجلس  دعوة  الرئيس  أربعة اجتماعات ويجب على     

وال يكون  .  بالبريد المسجل أو التلكس، أو التلفاكس أو وسائل االتصاالت األخرى          لالجتماعات باليد أو ترسل إلى كل عضو      
 صحيحاً إال إذا حضره ستة أعضاء أصالة أو بالوكالة بشرط أال يقل عدد الحاضرين أصـالة عـن                   مجلس اإلدارة اجتماع  

  .خمسة أعضاء

جتماع وفي حالة التـساوي يكـون صـوت          قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين والممثلين في اال        المجلسيصدر  
 أن يصدر قراراته عند الحاجة بطريق عرضها على األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحـد                لمجلس اإلدارة مرجحاً و الرئيس  

 فـي   مجلس اإلدارة للمداولة فيها وتعرض القرارات الصادرة في مثل هذه الحالة على           المجلس  األعضاء كتابةً عقد اجتماع     
  .الأول اجتماع ت

 
  اجتماعات وقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية

، وللمساهم أن   الجمعية العامة العادية وغير العادية    لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على األقل حق حضور اجتماعات            
م بـصفة دائمـة     أو المكلفين بالقيا  الشركة   أو موظفي    مجلس اإلدارة يوكل عنه في الحضور مساهماً آخر من غير أعضاء          

  .بعمل فني أو إداري لحسابها

 بجميـع األمـور المتعلقـة        الجمعية العامة العاديـة    ، تختص الجمعية العامة غير العادية   فيما عدا األمور التي تختص بها       
  .بالشركة

 األقل في السنة     مرة واحدة على   للشركة للمساهمين في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي          الجمعية العامة تعقد اجتماعات   
 . لالجتماع كلما دعت الحاجة لذلكالجمعية العامة العادية دعوة لمجلس اإلدارةو . نظام الشركاتفي الوقت المحدد من 

مجلـس  ، وال يجوز ألعـضاء  الجمعية العامة العادية وغير العاديةلكل مساهم صوت واحد عن كل سهم يمثله في اجتماع    
  . التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهمالجمعية العامةاألصالة أو بالنيابة على قرارات  االشتراك في التصويت باإلدارة

 على األقل، فإذا لم     الشركة صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال           الجمعية العامة العادية   ال يكون اجتماع  
ثان يعقد خالل الثالثين يوماً التالية لالجتمـاع الـسابق،      يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع           

و .  ويعتبر االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيهالنظـام وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في هذا      
  . باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماعالجمعية العامة العاديةتصدر القرارات من 
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الجمعيـة العامـة غيـر       يكون اجتماع    ال، و للشركة للمساهمين بتعديل النظام األساسي      الجمعية العامة غير العادية   ختص  ت
 على األقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع      الشركةصحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال         العادية  

 ويعتبر االجتماع الثاني صـحيحاً إذا       النظامألوضاع المنصوص عليها في هذا      األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس ا       
  . على األقلالشركةحضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأسمال 

 بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقاً بزيـادة              الجمعية العامة غير العادية   تصدر القرارات من    
 قبل انقضاء المدة المحددة في هذا النظام أو بإدمـاج           الشركة أو حل    الشركةو تخفيضه أو إطالة أو إنقاص مدة        رأس المال أ  

  . في شركة أخرى، وال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماعالشركة

  مراقب الحسابات

 سنوياً وتحدد   الجمعية العامة العادية  ، تعينه   المملكةين المصرح لهم بالعمل في      يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من ب       
  . أتعابه، ويجوز لها إعادة تعيينه وفقاً للضوابط الصادرة بهذا الشأن

  السنة المالية

 شهر ديسمبر  في اليوم األول من شهر يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي بنهاية اليوم األخير منللشركةتبدأ السنة المالية 
  .من السنة ذاتها

 
  توزيع األرباح و االحتياطي نظامي

 أن  للجمعية العامـة العاديـة    من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز        ) ٪١٠(في المائة    عشرة   الشركةتجنب  
زيد عـن عـشرة      تجنيب نسبة ال ت    للشركة ويجوز   الشركةتوقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأسمال          

  .بالمائة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي آخر وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة

 يوزع من الباقي بعـد ذلـك دفعـة أولـى            ١٦٩قرار رقم   ال من) ثانياً(من البند   ) ٢(مع مراعاة األحكام الواردة في الفقرة       
  .من رأس المال المدفوع) ٪٥(في المائة للمساهمين ال تقل عن خمسة 

 وفقاً لألسس والتعليمـات الـسارية بعـد خـصم المـصروفات واالسـتهالكات               مجلس اإلدارة تخصص مكافأة ألعضاء    
 وبعد توزيـع ربـح علـى        نظام الشركات  تطبيقاً ألحكام هذا النظام أو لنصوص        الجمعية العامة واالحتياطيات التي قررتها    

 ووفقاً للتعليمات الصادرة    نظام الشركات  وذلك وفقاً ألحكام     كةالشر من رأسمال    )٪٥(في المائة المساهمين ال يقل عن خمسة      
 على المساهمين كحصة إضافية من األرباح أو يرحل إلى األعوام           - بعد ذلك  –يوزع الباقي   . وزارة التجارة والصناعة  من  

  .الجمعية العامةالقادمة على النحو الذي توافق عليه 

  .ةمجلس اإلدارهمين في المكان والمواعيد التي يحددها تدفع األرباح التي تقرر توزيعها على المسا

   حل الشركة وتصفيتها

 وتعيين  الشركة طريقة تصفية    الجمعية العامة غير العادية    أو حلها ألي سبب قبل انتهاء مدتها تقرر          الشركةعند انتهاء مدة    
 المذكور المجلس ومع ذلك يستمر    شركةال بانقضاء    مجلس اإلدارة  مصف أو أكثر، وتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة       

 اختصاصاتها بالقـدر الـذي ال يتعـارض مـع           الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى ألجهزة         الشركةقائماً على إدارة    
  .اختصاصات المصفين



 ٩٦

  الشـركة السعـودية للكهـرباء
  شركة مساهمة سعودية

  

  القوائــم الماليـة 

  مراجعـي الحسابـاتر ـوتقري
 

  ركة السعودية للكهرباءالش 

  )مساهمة سعودية شركة (  
   
  القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات 

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  



 

 

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 

 القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

  صفحـة  فهـرس

    

  ١  تقرير مراجعي الحسابات

    

  ٢  يقائمة المركز المال

    

  ٣  قائمة الدخل

    

  ٤  قائمة التدفقات النقدية

    

  ٥  التغيرات في حقوق المساهمينقائمة 

    

  ٣٠ - ٦  إيضاحات حول القوائم المالية
  



 ١

  

  

  تقرير مراجعي الحسابات

  

  المساهمين السادة
  للكهرباءالشركة السعودية 

  )شركة مساهمة سعودية( 
   المملكة العربية السعودية-  الرياض

  
  نطاق المراجعة

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ كما في ) سعودية مساهمةوهي شركة(  للشركة السعودية للكهرباءلقد راجعنا قائمة المركز المالي 

 إلى ١، واإليضاحات من رقم  ة في ذلك التاريخ للسنة المنتهيالمساهمينحقوق التغيرات في والتدفقات النقدية و وقوائم الدخل

 من نظام الشركات والمقدمة لنا ١٢٣ المعتبرة جزءا من هذه القوائم الماليـة والمعدة من قبل الشركة وفقـا لنص المادة ٣٠

تنا هي إبداء رأينا وليؤسولية إدارة الشركة وأن مؤإن هذه القوائم المالية هي مس.  مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها

  .  على المراجعة التي أجريناهاءً على هذه القوائم المالية بنا

  
لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها، وتتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا للحصول 

تشتمل إجراءات المراجعة على فحص  . خطاء جوهريةعلى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من أية أ

متبعة ، كما تشتمل على تقييم المعايير المحاسبية ال اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات التي تحتويها القوائم المالية

نا أن مراجعتنا تشكل أساسا وفي اعتقاد.  تعملتها اإلدارة وعلى تقييم عرض القوائم المالية ككلوالتقديرات الهامة التي اس

  . معقوال نستند عليه في إبداء رأينا

  
  رأي مطلق

 المركز المالي للشركة كما في  ، من كافة النواحي الجوهرية ،وبرأينا، إن القوائم المالية المذكورة أعاله ككل تظهر بعدل

لتاريخ وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها  ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك ا٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

المالئمة لظروف الشركة كما وتتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم 

   .المالية

  

  ديلويت آند توش
  مبكر ابو الخير وشركاه

  
  
  

  بكر عبداهللا أبوالخير
  ١٠١ ترخيص رقم -محاسب قانوني 

  ١٤٣٠ صفر ٢٩
  ٢٠٠٩ فبراير ٢٤



 ٢

  
 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 قائمة المركز المالي

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١كما في 
  )بآالف الرياالت السعودية (

 
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨    ايضاح  

  )معدلة(     
      الموجودات

        الموجودات المتداولة
 ٥,٥٨٩,٣٠٤ ١,٢٣٢,٠٩٧   ٣ ونقد مماثلنقد 

 ١٣,٢٨٤,٣٤٤ ١٥,٠٧٣,٨٤٧   ٤  صافي،ذمم مستهلكي الكهرباء وإيرادات مستحقة 
 ١,٧١٩,٢٧٢ ٢,٨٩٧,٨٩٠   ٥  صافي،دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 

 ٦,٥٨٧,٠٨٤ ٥,٨٠٦,٦٧٣   ٦  صافي، مخزون
 ٢٧,١٨٠,٠٠٤ ٢٥,٠١٠,٥٠٧     المتداولةمجموع الموجودات

          
       الموجودات غير المتداولة
 ٤,٨٢٥,٠٠٠ -   ٤  ذمم مستهلكي الكهرباء

 ١,٦٥٩,٥٩٥ ٢,١٥٩,٩٢٤   ٧ وأخرى في حقوق ملكية شركاتإستثمارات 
 ١٥,٠٥٠,٥٢٩ ٢٠,١٠٣,٩٨٦   ٨ ع تحت التنفيذيرامش

 ٨٧,٦٥٤,٦٩٠ ٩٨,١٠٧,٩٤٦   ٩  صافي،موجودات ثابتة 
 ١٠٩,١٨٩,٨١٤ ١٢٠,٣٧١,٨٥٦     مجموع الموجودات غير المتداولة

       
 ١٣٦,٣٦٩,٨١٨ ١٤٥,٣٨٢,٣٦٣     مجموع الموجودات

      
     المطلوبات وحقوق المساهمين

       المطلوبات المتداولة
 ٣٢,٢٠١,٨٧٣ ٣٨,٢٧٨,٩٤٤   ١٠ ةذمم دائن

 ١,٤٩٤,٤٨٨ ١,٣١٣,٥٨٧   ١١  أخرىةأرصدة دائنمستحقات و
 ٩٧٩,٣٠٠ ٥٥٦,١٢٧   ١٣ أقساط متداولة من قروض طويلة األجل

 ٣٤,٦٧٥,٦٦١ ٤٠,١٤٨,٦٥٨     لمطلوبات المتداولةمجموع ا
          

       المطلوبات غير المتداولة
 ٣,٨٤٦,١١٨ ٤,٦٤٧,٩٩١   ١٣ قروض طويلة األجل

 ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠   ١٤  صكوك
 ٤,٠٠٨,٧٤٧ ٤,٣٥٠,٨٤٥    ة الخدمةمخصص مكافأة نهاي

  ١١,٥٧٤,٨١٠  ١٣,٣٥٢,٧٨٦    ١٦  صافي،إيرادات مؤجلة 
  ١,٠٣٦,٧٣٨  ١,٠٩٥,٧٨٩      شتركينتأمينات م

  ١٣,٢٩٥,٦١٣  ١٣,٢٩٥,٦١٣    ١٠  ذمم حكومية طويلة االجل
  ١٤,٩٣٨,٠٦٠  ١٤,٩٣٨,٠٦٠    ١٧ قرض حكومي

 ٥٣,٧٠٠,٠٨٦ ٥٦,٦٨١,٠٨٤    مجموع المطلوبات غير المتداولة
          

  ٨٨,٣٧٥,٧٤٧  ٩٦,٨٢٩,٧٤٢      مجموع المطلوبات
       

      حقوق المساهمين
 ٤١,٦٦٥,٩٣٨ ٤١,٦٦٥,٩٣٨   ١٨ رأس المال

 ٨٨٠,٥٥٩ ٩٩١,٠٠٤    إحتياطي نظامي
 ٥٣٢,٤١٨ ٥٣٤,٥٧٣   ١٩ عامإحتياطي 

 ٤,٩١٥,١٥٦ ٥,٣٦١,١٠٦    مبقاةأرباح 
 ٤٧,٩٩٤,٠٧١ ٤٨,٥٥٢,٦٢١     حقوق المساهمينمجموع

       
 ١٣٦,٣٦٩,٨١٨ ١٤٥,٣٨٢,٣٦٣    المساهمين وحقوق مجموع المطلوبات

  
  فقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةإن اإليضاحات المر



 ٣

 
  الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 قائمة الدخل

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 )الف الرياالت السعودية بآ(بآ

  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨    ايضاح  

  )معدلة(        

          ايرادات التشغيل

 ١٩,٣٢٢,٩٣٥ ٢٠,٦٥١,٧٩٩     مبيعات الطاقة الكهربائية
 ٧٢٢,٩٩٤ ٧٥٢,٣٥٩     تعرفة قراءة وصيانة العدادات واعداد الفواتير

 ٧٩٣,١٣١ ٨٨٤,٥٨٤   ١٦  تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية
 ٢٠,٨٣٩,٠٦٠ ٢٢,٢٨٨,٧٤٢     مجموع ايرادات التشغيل

       
       مصروفات التشغيل

  )٤,٩٣٧,٦٧٧(    )٥,٤٧٧,٣٦٢(      وقود
  )١,٣٧٠,٩٨٤(    )١,٤٧٧,٦٣٤(      شتراةطاقة م

  )٦,٧٦٠,٣١٢(    )٧,٦٠٨,١٨٢(    ٢٠  تشغيل وصيانة
  )٦,٣٧١,٥٣٦(    )٦,٧٤٤,٤٥٣(    ٩  استهالكات

  )٢٨٤,١٧٣(       )٢١٧,٠٦٥(    ٢١  مصروفات عمومية وادارية
  )١٩,٧٢٤,٦٨٢(   )٢١,٥٢٤,٦٩٦(      مجموع مصروفات التشغيل

 ١,١١٤,٣٧٨ ٧٦٤,٠٤٦      التشغيليةالربح من العمليات
         

 ٣٣٨,٧٩٨ ٣٤٠,٤٠١   ٢٢  ايرادات ومصروفات اخرى ، صافي
 ١,٤٥٣,١٧٦ ١,١٠٤,٤٤٧     صافي ربح السنة قبل الزكاة

         

   )٤٠,٦٧٧(   -   ١٢  مصروف زكاة مؤجل

  ١,٤١٢,٤٩٩  ١,١٠٤,٤٤٧     صافي ربح السنة

        ):بالرياالت السعودية ( ربح السهم االساسي 

         

 ٠,٢٧ ٠,١٨      )٢٣ايضاح (  من العمليات التشغيلية للسنة -
  ٠,٣٤ ٠,٢٧      )٢٣ايضاح (  من صافي ربح السنة -

  
  
  
  

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 ٤

  
 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 ةقائمة التدفقات النقدي
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 ) بآالف الرياالت السعودية (
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  
  )معدلة(    

      ية التشغيلاألنشطة من ية النقداتالتدفق
  ١,٤٥٣,١٧٦  ١,١٠٤,٤٤٧ ربح السنة قبل الزكاة صافي

  مع صافيالربح تعديالت لتسوية صافي 

 :ية  التشغيلةنشطألا  منالنقد الناتج

    

  ٧٤,٥٥٩  ١١٦,٥٦١ يون مشكوك في تحصيلهامخصص د
   )٦٥,٧٦٠(   -  مخصص مخزون بطيء الحركة

   )١١,٣٤٤(     )٤٢,٠٠٦(   حصة الشركة في صافي ارباح الشركات المستثمر فيها
  ٦,٣٧١,٥٣٦  ٦,٧٤٤,٤٥٣ إستهالكات

   )١٢٨,٧٧٨(     )٤٠,٧٨٤(  إستبعاد موجودات ثابتة ، صافيأرباح 
  -      )١,٠٥٠(   اخرىارباح بيع استثمارات 

  ٣٤,٧٧٦  ٣٤٢,٠٩٨  ، صافيمخصص مكافأة نهاية الخدمة
  ١,٠٤٠,٨١٣  ١,٧٧٧,٩٧٦ ايرادات مؤجلة

      التشغيلية والمطلوباتالنقص فى الموجودات) الزيادة(
  ٣,٤٨٣,٣٤٣  ٢,٩٢١,٠٩١ مستهلكي الكهرباء وإيرادات مستحقةذمم 

   )١٣٩,٠٤٥(    )١,١٧٨,٦١٨(  دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
   )١,٨٢٥,٣٥١(   ٧٨٠,٤١١ خزونم

  ٦,٨٥٢,٩٩٤  ٦,٠٧٧,٠٧١ ذمم دائنة
  ٢٥٠,٣٦٤   )١٩٩,٨١٦(  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

  ٥٤,٥٢١  ٥٩,٠٥١  صافي المتحصالت والمدفوعات من تأمينات المشتركين
  ١٧,٤٤٥,٨٠٤  ١٨,٤٦٠,٨٨٥ ية التشغيلةنشطالنقد الناتج من األصافي 

      
     ية اإلستثمارةنشطأل من اية النقداتقالتدف

   )٩٠٠,١٨٨(        )٥١٣,٤٦٣(  استثمارات في حقوق ملكية الشركات واخرى
  )١٤,٧٧٨,١١٥(    )٢٢,٢٨١,٣٢٤(  موجودات ثابتة ومشاريع تحت التنفيذ

  ١٤٧,٠٨٠  ٧٠,٩٤٢ المحصل من بيع موجودات ثابتة
  -  ٥٦,١٩٠ المحصل من بيع استثمارات اخرى

  )١٥,٥٣١,٢٢٣(    )٢٢,٦٦٧,٦٥٥(   ة اإلستثماريةنشطاأل المستخدم في النقد صافي
      

      ة التمويليةنشطاأل من ية النقداتالتدفق
  ٥,٠٠٠,٠٠٠  -  صكوك

   )٤,٩٣١,١١١(   ٣٧٨,٧٠٠  من القروض طويلة األجل) المسدد(صافي  المستلم و
   )٥٩٤,٨٣٥(    )٥٢٩,١٣٧(   أرباح مسددة للمساهمين ومكافأة اعضاء مجلس االدارة

   )٥٢٥,٩٤٦(    )١٥٠,٤٣٧(   ة التمويليةنشطاأل المستخدم فيالنقد ي فصا
      

  ١,٣٨٨,٦٣٥   )٤,٣٥٧,٢٠٧(   والنقد المماثل خالل السنة فى النقد  التغيرصافي
  ٤,٢٠٠,٦٦٩  ٥,٥٨٩,٣٠٤  والنقد المماثل في بداية السنةرصيد النقد 
  ٥,٥٨٩,٣٠٤  ١,٢٣٢,٠٩٧  لسنةاخروالنقد المماثل في آرصيد النقد 

  
يةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المال



 ٥

  الشركة السعودية للكهرباء
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  المساهمينحقوق التغيرات في قائمة 
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١كما في 

   )بآالف الرياالت السعودية( 

    

  إيضاح

  

  رأس المال

  

  احتياطي نظامي

  

  احتياطي عام

  

  ارباح مبقاة
  

  وعالمجم

 ٤٧,١٢٨,٨٦٩  ٤,١٩٢,٠٥٩  ٥٣١,٥٦٣  ٧٣٩,٣٠٩  ٤١,٦٦٥,٩٣٨   ٢٠٠٧ يناير ١رصيد 
  ١,٤١٢,٤٩٩  ١٤١٢,٤٩٩  -  -  -  ٢٤   بعد التعديل- السنة  ربحصافي 

   )٥٤٧,٢٥٢(    )٥٤٧,٢٥٢(   -  -  -  ٢٥  ٢٠٠٦عام عن توزيعات أرباح للمساهين 

   )٩٠٠(    )٩٠٠(   -  -  -  ٢٦  ٢٠٠٦عام عن   مجلس اإلدارة اعضاءمكافآت

  ٨٥٥  -  ٨٥٥  -  -  ١٩  )افراد ( تسوية المحصل من رسم الكهرباء 

  -   )١٤١,٢٥٠(   -  ١٤١,٢٥٠  -     بعد التعديل–المحول الى االحتياطي النظامي 

  ٤٧,٩٩٤,٠٧١  ٤,٩١٥,١٥٦  ٥٣٢,٤١٨  ٨٨٠,٥٥٩  ٤١,٦٦٥,٩٣٨     بعد التعديل– ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١رصيد 

              

  ١,١٠٤,٤٤٧  ١,١٠٤,٤٤٧  -  -  -   السنة ربحصافي 

   )٥٤٧,٢٥٢(    )٥٤٧,٢٥٢(   -  -  -  ٢٥  ٢٠٠٧عام عن توزيعات أرباح للمساهين 

   )٨٠٠(    )٨٠٠(   -  -  -  ٢٦  ٢٠٠٧  عامعن مجلس اإلدارة  اعضاءمكافآت

  ٢,١٥٥  -  ٢,١٥٥  -  -  ١٩  )افراد ( تسوية المحصل من رسم الكهرباء 

  -   )١١٠,٤٤٥(   -  ١١٠,٤٤٥  -  ١٣  ياطي النظاميالمحول الى االحت

  ٤٨,٥٥٢,٦٢١  ٥,٣٦١,١٠٦  ٥٣٤,٥٧٣  ٩٩١,٠٠٤  ٤١,٦٦٥,٩٣٨    م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١رصيد 

  

  

يةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المال



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ٦

  التكوين والنشاط  - ١

ـ الموافق ه١٤١٩ شعبان ١١  المؤرخ١٦٩جلس الوزراء رقم نشأت الشركة السعودية للكهرباء بناءًًًًًًًًًًً على قرار م

 بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية ، ودمج جميع الشركات م القاضي١٩٩٨ نوفمبر ٢٩

 معظم مناطق المملكة عدد عشر شركات مساهمة كانت تغطي (المحلية العاملة في مجال تقديم خدمة الطاقة الكهربائية

باإلضافة إلى مشاريع المؤسسة العامة للكهرباء وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الصناعة والكهرباء ) افياًًجغر

  . الشركة السعودية للكهرباء  يف)  مناطق مختلفة في شمال المملكة تشغيلياًًًًًًًًًً كانت تغطيعدد أحد عشر مشروعاًًًًًًًًً(

  

 ديسمبر ١٣الموافق  ـه١٤٢٠رمضان  ٦المؤرخ  ١٦/مريم رقم شركة بموجب المرسوم الملكي الكالتأسست 

م ، ١٩٩٩ ديسمبر ١٢ الموافق ـه١٤٢٠ رمضان ٥  المؤرخ ١٥٣ الوزراء رقمم بناءًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً على قرار مجلس ١٩٩٩

م كشركة مساهمة ٢٠٠٠إبريل  ٥ الموافق ـه١٤٢٠ ذو الحجة ٣٠ المؤرخ ٢٠٤٧وقرار وزير التجارة رقم 

   الموافق ـه١٤٢١محرم  ٢٨ وتاريخ ١٠١٠١٥٨٦٨٣ برقم الصادر من الرياض ي، بموجب السجل التجارسعودية

  .م ٢٠٠٠ مايو٣

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، حيث تعتبر الشركة المنتج الرئيسي للطاقة 

لكة العربية السعودية ، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والصناعية الكهربائية في جميع أنحاء المم

  .والزراعية والتجارية والسكنية 

  

تقسم الشركة من حيث هيكلها التنظيمي إلى نشاطات أساسية للتوليد والنقل والتوزيع ونشاطات مساندة كالمالية 

تعتبر أنشطة التوليد والنقل والتوزيع مكملة لبعضها البعض في إنتاج . والموارد البشرية والخدمات العامة والتخطيط 

الطاقة الكهربائية وإيصالها إلى المستهلك وال توجد أسعار بيع بينية بين أنشطة التوليد والنقل والتوزيع وتتحقق 

  .لة إيرادات الشركة من بيع التيار للمستهلك النهائي حسب التسعيرة الرسمية المقررة من قبل الدو

  

 على  تحدد بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بناءى تعرفة الخدمات الكهربائية والتيتخضع الشركة للرقابة عل

م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٠١ التي تأسست في نوفمبر الكهرباء واالنتاج المزدوجمن هيئة تنظيم توصية 

 تعرفة الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجلس الوزراء تم إجراء آخر تعديل على . ـه١٤١٩شعبان ١١ وتاريخ ١٦٩

ساعة وبدأ تطبيقها إعتباراً / هللة للكيلو واط٢٦ حيث بلغت أعلى شريحة فيها ـه١٤٢١رجب ١٢ وتاريخ ١٧٠رقم 

  . تعديالت على التعرفة بعد ذلك التاريخ م ، ولم يتم إجراء أي٢٠٠٠ أكتوبر ٢٨ الموافق ـه١٤٢١ شعبان ١من 
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 ٧

  

 وفقاً للنظام األساسي سنة ميالدية  شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كلأولمن سنة المالية للشركة تبدأ ال

  . للشركة

 شركة الكهرباء للصكوك وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سجلت بموجب السجل  القوائم المالية حساباتتتضمن

م وهي مملوكة بالكامل ٢٠٠٧ يونيو ٢ الموافق هـ١٤٢٨ جمادى االولى ١٦وبتاريخ ١٠١٠٢٣٣٧٧٥التجاري رقم 

  .للشركة السعودية للكهرباء 

  

  السياسات المحاسبية الهامةملخص   - ٢

إن . لقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

  :قبل الشركة هي على النحو اآلتي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من 

  

  العرف المحاسبي

تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، فيما عدا اإلستثمارات في حقوق ملكية شركات يتم قيدها وفقا لطريقة 

  .حقوق الملكية

  

  التقديرات المحاسبية

 عليها يتطلب إستخدام التقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر وفقاً للمباديء المحاسبية المتعارفالقوائم المالية إن إعداد 

محتملة في تاريخ القوائم على قيمة الموجودات والمطلوبات المقيدة وعلى اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات ال

دار القوائم  تاريخ إصارة فيوبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل المعلومات واألحداث المتوفرة لدى اإلد. المالية

  .المالية إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات 

  

  د المماثلالنقد والنق

واالستثمارات األخرى القابلة للتحويل إلى يتضمن النقد والنقد المماثل النقدية في الصناديق واألرصدة والودائع البنكية 

  .الل ثالث أشهر أو أقل من تاريخ ربطها  تكون تواريخ إستحقاقها خمبالغ نقدية والتي

  

  ذمم مستهلكي الكهرباء

 ، ويتم إظهار ذمم مستهلكي الكهرباء لمستهلكين في تاريخ المركز المالي لم يتم تحصيلها من اتمثل المبالغ التي

   .يكون تحصيلها أمرا مشكوكا فيهللذمم التي تجنيب المبالغ الالزمة بالصافي بعد 
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  حول القوائم الماليةإيضاحات
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 ٨

  زونالمخ

م مخزون مواد ولوازم التوليد والنقل والتوزيع والمواد األخرى ومخزون الوقود بالتكلفة وفقاً لطريقة المتوسط يتم تقيي

  . بعد تكوين المخصصات الالزمة للمخزون المتقادم وبطىء الحركة رجح ، ويتم إظهار المخزون بالصافيالم

  

شبكات النقل والتوزيع والمنشآت األخرى مثل المواد تسجل مواد المخزون المعتبرة جزء أساسي من محطات التوليد أو 

  .اإلستراتيجية واإلحتياطية ضمن بند الموجودات الثابتة 

  

  اإلستثمارات في حقوق ملكية شركات وأخرى

  والتي تقضيأو أكثر وفقاً لطريقة حقوق الملكية% ٢٠م تسجيل اإلستثمارات في الشركات المستثمر فيها بنسبة يت

 ضوء التغير فى حصة الشركة في صافي لفة على أن يتم تعديله بعد ذلك فيار عند إقتنائه بالتكبإثبات اإلستثم

 عند صدور القوائم المالية يتم إثبات حصة الشركة في نتائج أعمال تلك الشركات. موجودات الشركة المستثمر فيها 

  .لها

  
 مال الشركات غير المتداولة بالكلفة، ويجري سأمن ر% ٢٠تظهر االستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة تقل عن 

  . االستثمارات عند تحصيل توزيعات االرباح من الشركات المستثمر بهاهقيد االيرادات من هذ

  
المعدلة بالعالوة أو الخصم عند ( تظهر االستثمارات المشتراة لهدف االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة 

تصنف هذه االستثمارات كموجودات غير متداولة . ء أي انخفاض غير مؤقت في قيمتها ناقصة المخصص لقا) الشراء

ويتم قيد هذه اإلستثمارات . فيما عدا السندات التي تستحق في الفترة المالية التالية ، حيث يتم تصنيفها موجودات متداولة

  .بتاريخ استحقاقها

  

  الموجودات الثابتة

لطريقة  لها وفقا  المقدري التشغيلستهالكها على مدار العمرإ ويجري  التاريخيةلتكلفة باالموجودات الثابتةثبات إيتم 

 وتشمل التكلفة سعر الشراء من المورد والعمالة المباشرة ومصروفات اإلنشاء غير المباشرة وتكاليف القسط الثابت

ستهالكها المتراكم يتم إمستبعدة و المباعة أو الالموجودات الثابتة. حتى تاريخ وضع األصل في الخدمة  اإلقتراض

قدر  ، ويتم إثبات الربح أوالخسارة الناتجة ضمن قائمة الدخل ، وتحذفها من الحسابات بتاريخ بيعها أو استبعادها

  :األعمار التشغيلية حسب ما يلي
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 ٩

   سنة٢٥ إلى ٢٠من   منشآت ومعدات وقطع غيار التوليد

   سنة٣٠  إلى٢٠من   شبكات ومعدات وقطع غيار النقل

   سنة٢٥ إلى ١٥من   شبكات ومعدات وقطع غيار التوزيع

   سنة٣٠ إلى ٢٠من   المباني

   سنة٢٠  إلى ٤من   الموجودات األخرى
  

  نخفاض في قيمة الموجوداتإلا

 للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة للتأكد من وجود أي دليل على وقوع أي  دوريةجراء مراجعةبا تقوم الشركة

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد . اتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات خسارة ن

وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل ، . لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة 

  .قدية التي ينتمي إليها ذلك األصللوحدة المدرة للنتقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد ل

وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدفترية ، 

ويتم إثبات خسائر ترداد لها ، عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالس

  .نخفاض في قيمة األصل مصروفات فوراً في قائمة الدخلإلا

وإذا ما تم الحقاً عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة ، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة 

 التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له ، على أال تزيد القيمة الدفترية

نخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية في إلا فيما لو لم يتم إثبات خسارة اكان من المفترض تحديده

  .ات فوراً في قائمة الدخلنخفاض في القيمة إيرادإليتم إثبات عكس قيد خسارة ا. قة السنوات الساب

  

  راضرسملة تكلفة اإلقت

 تمثل تكاليف القروض طويلة األجل وأي أعباء تمويلية أخرى تكبدتها  والتي– اإلقتراضيتم رسملة صافي تكلفة 

 على جميع المشاريع تحت التنفيذ ذات المبالغ – السنة عوائد دائنة تم الحصول عليها خالل يالشركة مخصوماً منها أ

 يتم رسملتها بتطبيق معدل الرسملة على يحسب تكاليف التمويل التالهامة والتى يتطلب إنشاؤها فترة زمنية طويلة وت

  . أنفقت على كل مشروع تحت التنفيذ يمتوسط المبالغ الت

  

  مشتقات االدوات المالية ومحاسبة تغطية المخاطر

نشاطات تستخدم الشركة مشتقات االدوات المالية لتغطية تعرضها ألجزاء معينة من مخاطر نسب الفوائد الناتجة عن ال

ان استخدام المشتقات المالية . التمويلية، وتصنفها كتغطية مخاطر التدفقات النقدية للوقاية من مخاطر أسعار المرابحات

ال . كة المعتمدة من قبل مجلس االدارة وتتفق مع إستراتيجية الشركة في إدارة المخاطر هي خاضعة لسياسات الشر
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 ١٠

يتم قياس المشتقات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ العقد، ويعاد . ض المضاربةتستخدم الشركة المشتقات المالية ألغرا

في حال عدم استيفاء كامل شروط محاسبة التحوط وفقا  . قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ الفترات المالية الالحقة

  .مصاريف التمويل المالية المشتقة ضمن للمعايير المحاسبية المتعارف عليها يتم قيد التغير في القيمة العادلة لالدوات

  

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  .مل في المملكة العربية السعوديةيتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين سنوياً وفقاً لنظام الع

  

  مخصص الزكاة

قد  تعديالت، وأية لسعودية اً وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية الزكاة سنويا مخصص إحتسابيتم 

  . فيها النهائي الربط إستالم يتميالت للسنةتسجيلها ضمن قائمة الدخل تنتج عند الربط النهائي للزكاة يتم 

  

  اإليرادات

يتم إثبات إيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية عند إصدار الفواتير للمشتركين بقيمة إستهالكهم للطاقة الكهربائية  •

 لم يويتم تقدير اإليرادات المستحقة للطاقة المستهلكة من قبل المشتركين والت. ساعة / لكيلو واط  تقاس بايوالت

 .يصدر بها فواتير حتى تاريخ المركز المالي

  

 عن التعرفة يتم إثبات إيرادات تعرفة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفواتير عند إصدارها للمشتركين وهى عبارة •

 على سعة العدادات المستخدمة من قبل المشتركين ويتم تقدير اإليرادات  يتم إحتسابها بناءلتيالشهرية الثابتة ا

 .المستحقة للتعرفة الخاصة بالفواتير التي لم تصدر حتى تاريخ المركز المالي 

  

ومن ثم يتم تسجيل مبالغ تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية المستلمة من المشتركين كإيراد مؤجل ضمن المطلوبات  •

على متوسط أعمار المعدات المستخدمة في خدمة المشتركين يتم إثباتها كإيراد بإستخدام طريقة القسط الثابت بناء 

  .والمقدرة بعشرين سنة 

  المصروفات

تتضمن مصروفات التشغيل والصيانة المصروفات الخاصة بالتوليد والنقل والتوزيع باإلضافة إلى نصيب تلك األنشطة 

 تلك المصروفات ضمن المصروفات العمومية نشطة المساندة ، ويتم إدراج باقيت الخدمات العامة واألمن مصروفا



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ١١

يتم توزيع مصروفات الخدمات العامة واألنشطة المساندة حسب إستفادة كل نشاط من تلك المصروفات ، . واإلدارية 

  .ويتم تقييم ذلك دورياً 

  

  اإلحتياطي النظامي

من صافي الدخل السنوي لتكوين اإلحتياطي % ١٠ت والنظام األساسي للشركة يتم تجنيب تمشياً مع نظام الشركا

  .النظامي ، ويجوز للشركة التوقف عن هذا التجنيب عندما يبلغ رصيد هذا اإلحتياطي نصف رأس المال 

  

  العمالت األجنبية

جراء تلك إ ألسعار الصرف السائدة حين لى الريال السعودي وفقاإتحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية 

تاريخ المركز األجنبية في  المعامالت وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية والمسجلة بالعمالت

  محققة أو غير محققةرئح أو خساارب أ إلى الريال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ، وأيالمالي

  . قائمة الدخل تسجل ضمن ذلك تنتج عن

  

 النقد والنقد المماثل  - ٣

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ 

 ٢,٦٩٥ ٢,٦٦٤ نقد بالصندوق
 ٤٢٨,٥٨٨ ٥٧٨,٢٨٧  نقد لدى البنوك

 ٥,١٥٨,٠٢١ ٦٥١,١٤٦ ودائع قصيرة األجل
 ٥,٥٨٩,٣٠٤ ١,٢٣٢,٠٩٧ 

  



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ١٢

 تحقة ، صافيذمم مستهلكي الكهرباء وااليرادات المس  - ٤

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 

     ذمم مستهلكي الكهرباء
 ١٢,٥٥٨,٢٨٠  ٨,٩٩٧,٧٢٨  جهات حكومية

  )٤,٨٢٥,٠٠٠(   -  ) أ - ٤( الجزء غير المتداول من ذمم جهات حكومية 
 ٧,٧٣٣,٢٨٠  ٨,٩٩٧,٧٢٨  الجزء المتداول من ذمم جهات حكومية

 ٢,٧٩٧,٨٣٠  ٢,٨٥٤,٤٥١  التجاري والسكني
 ١,٦٨٦,٦٠٢  ١,٨١٧,٨٨٦  كبار الشخصيات
 ١,٠٧١,٠١٩  ١,٤١٣,٧٥٣   )٢٩ و ٢٧ايضاحي ( أرامكو السعودية 
 ٣٩٤,٠٨٨  ٧١٣,٩٧٠  ذمم ايصال التيار

  ٥٥٧,٩٠٠   ٤٥٤,٧١٧  المؤسسة العامة لتحلية المياه

 ١٤,٢٤٠,٧١٩  ١٦,٢٥٢,٥٠٥ مجموع ذمم مستهلكي الكهرباء
  )١,٨٧٨,٧٨٢(    )١,٩٩٥,٣٤٣(   ) ب – ٤(  مشكوك في تحصيلها مخصص ديون: يخصم
 ١٢,٣٦١,٩٣٧  ١٤,٢٥٧,١٦٢  ذمم مستهلكي الكهرباء: صافي

       

 ٩٢٢,٤٠٧  ٨١٦,٦٨٥  ايرادات مستحقة:يضاف 
 ١٣,٢٨٤,٣٤٤  ١٥,٠٧٣,٨٤٧ المجموع

  

لى سدادها من قبل الحكومة خالل ثالثة تم إعادة تصنيف ذمم مستهلكي التيار الحكومي والتي تمت الموافقة ع  ) أ – ٤

 الى ذمم مستهلكي التيار م٣١/١٢/٢٠٠٥م الى ٠٥/٠٤/٢٠٠٠ للفترة من ٢٠٠٧سنوات اعتبارا من 

  .المستحقة السداد خالل عام ضمن الموجودات المتداولة والرصيد المتبقي كذمم مستهلكي التيار غير المتداولة

  

  :خالل السنةشكوك في تحصيلها  حركة مخصص الديون المفيما يلي ) ب– ٤

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٧   ٢٠٠٨  

 ١,٨٠٤,٢٢٣ ١,٨٧٨,٧٨٢  الرصيد ، بداية السنة
 ٧٤,٥٥٩ ١١٦,٥٦١  المحمل للسنة

 ١,٨٧٨,٧٨٢ ١,٩٩٥,٣٤٣  الرصيد ، نهاية السنة



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ١٣

  

 الدفعات المقدمة واألرصدة المدينة األخرى ، صافي  - ٥

 وديةالرياالت السعبآالف  
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 

 ١,٠٣٩,١٨٣  ٢,٥٩٠,٤٠٥  دفعات مقدمة للمقاولين والموردين
 ٤٤٧,١٤١  ١٢٥,٣٢١  اإلعتمادات المستندية القائمة
 ٢٥,٤١٢  ٢٠,٧١٢  مصروفات مدفوعة مقدما

 ٢٨٨,٧٣٠  ٢٤٢,٦٤٦  ذمم أخرى
 ١,٨٠٠,٤٦٦  ٢,٩٧٩,٠٨٤  مجموع
  )٨١,١٩٤(    )  ٨١,١٩٤(   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها: يخصم 

 ١,٧١٩,٢٧٢  ٢,٨٩٧,٨٩٠ 
  

  ، صافيزونمخال  - ٦

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 

 ٢,٥٣٢,٤٤٤  ٢,٧٠٨,٦٦٢  مواد ولوازم محطات التوليد
 ٣,٥٤٠,٩١٩  ٢,٥٧٥,٥٢٤ شبكات التوزيعمواد ولوازم 
 ٣١٣,٢٢٤  ٢٣٧,٧٩٠ شبكات النقلمواد ولوازم 

 ٢١٥,٦٥٠  ٣٠٤,٢٢٩  وقود وزيوت
 ١٧٤,١٠٥  ١٦٩,٧٢٦  خرىأ

 ٦,٧٧٦,٣٤٢  ٥,٩٩٥,٩٣١  مجموع
  )١٨٩,٢٥٨(     )١٨٩,٢٥٨(   مخصص مخزون بطيء الحركة: يخصم

 ٦,٥٨٧,٠٨٤  ٥,٨٠٦,٦٧٣ 
  

  :خالل السنة  المخزون بطيء الحركة حركة مخصص فيما يلي

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٧   ٢٠٠٨  

 ٢٥٥,٠١٨ ١٨٩,٢٥٨  الرصيد ، بداية السنة
  )٦٥,٧٦٠(  -  خالل السنةاستبعادات

 ١٨٩,٢٥٨ ١٨٩,٢٥٨  الرصيد ، نهاية السنة
  إستثمارات في حقوق ملكية شركات وأخرى  - ٧



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ١٤

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٧   ٢٠٠٨  

  ١,٤١٥,٣١٨ ١,٧٢١,٨٣٦  )أ ( استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق الملكية 
 ١,٢١٠ ١,٢١٠  )ب ( لتكلفة االستثمارات االخرى با

 ٢٤٣,٠٦٧ ٤٣٦,٨٧٨ )ج ( االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
  ١,٦٥٩,٥٩٥ ٢,١٥٩,٩٢٤ 
 

 اإلستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية   )أ 

 الرياالت السعوديةبآالف   نسبة حقوق 
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  الملكية 

 ١,٤٠٣,٣٨٢  ١,٧٠٣,٢٨٥  %٤٠  )١-أ (اون الخليجيالتعهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس 
 ١٠,٩٣٦  ١٥,٥٥١   %٥٠  )٢-أ  (شركة الماء والكهرباء

  ١,٠٠٠   ١,٠٠٠   %٢٠  )٣ -أ (شركة رأس الزور للمياه والكهرباء
  -   ٢,٠٠٠   %١٠٠  )٤ - أ (شركة كهرباء رابغ 

 ١,٤١٥,٣١٨  ١,٧٢١,٨٣٦   مجموع اإلستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية
 

  هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ) ١-أ( 

شاركت الشركة في رأس مال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وذلك لتعزيز االستفادة 

ر امريكي بما  مليون دوال٤٤٢,٣من نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين الدول االعضاء ، تبلغ قيمة المشاركة 

 بزيادة رأسمالها في هيئة الربط ٢٠٠٨قامت الشركة خالل سنة .  مليون ريال سعودي ١,٦٥٨يعادل مبلغ 

لم يتم إصدار القوائم المالية لعام %. ٣١,٦بدالً من % ٤٠الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لتصبح 

  . حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية٢٠٠٨

  



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ١٥

  

  ركة الماء والكهرباءش ) ٢-أ( 

شاركت الشركة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تأسيس شركة الماء والكهرباء كشركة ذات مسؤولية 

 المتضمن تشجيع ٢٣/٣/١٤٢٣ وتاريخ ٥/٢٣محدودة وذلك بناء على قرار المجلس االقتصادي األعلى رقم 

 مليون ريال سعودي ١٥مياه المالحة ، تبلغ قيمة المشاركة القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع تحلية ال

لم يتم اصدار القوائم المالية . من رأسمال الشركة % ٥٠ حصة تمثل ٣٠٠,٠٠٠مسددة بالكامل وهي عبارة عن 

  . حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية ٢٠٠٨لشركة الماء والكهرباء لعام 

  

  باءشركة رأس الزور للمياه والكهر) ٣-أ( 

هـ شاركت الشركة مع صندوق ١/١٢/١٤٢٨م وتاريخ ٠٢/٧٣/٢٠٠٧بناء على قرار مجلس االدارة رقم 

 وتاريخ ٧٧االستثمارات العامة في تأسيس شركة رأس الزور كشركة مساهمة بناء على المرسوم الملكي رقم 

من رأس مال % ٢٠ثل  مليون ريال سعودي مسددة بالكامل وهي تم١هـ ، تبلغ قيمة المشاركة ١٤/٩/١٤٢٨

لم تمارس الشركة نشاطها حتى تاريخه وبالتالي لم يتم اصدار قوائم مالية لشركة رأس الزور حتى . الشركة 

  .تاريخ اصدار هذه القوائم المالية 

  

  شركة كهرباء رابغ) ٤ -أ (

 قامت ٢٠٠٨ يونيو ٣هـ الموافق ٢٦/٥/١٤٢٩م وتاريخ ٠٦/٧٦/٢٠٠٨بناء على قرار مجلس االدارة رقم 

من رأس % ١٠٠ مليون ريال سعودي مسددة بالكامل وهي تمثل ٢الشركة بإنشاء شركة كهرباء رابغ برأسمال 

لم تمارس الشركة نشاطها حتى تاريخه وبالتالي لم يتم إصدار قوائم مالية لشركة كهرباء رابغ . مال الشركة 

  .حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية 

  

  التكلفةب االخرىاإلستثمارات    )ب 

 الرياالت السعوديةبآالف   نسبة حقوق 
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  الملكية 

 ٤٠٠  ٤٠٠  %٨  والكهرباءياهشركة الشعيبة للم
 ٤٠٠  ٤٠٠  %٨ للمياه والكهرباءشركة الشقيق 
  ٢٥٠   ٢٥٠   %٥ لكهرباءوا للمياهشركة الجبيل 

 ١٦٠  ١٦٠  %٨ شركة الشعيبة القابضة
 ١,٢١٠  ١,٢١٠   التكلفةب رىاالخمجموع اإلستثمارات 



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ١٦

  

   حتى تاريخ اإلستحقاقبهااإلستثمارات المحتفظ    )ج 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 

 ١٥٠,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠ الشركة السعودية للصناعات االساسيةصكوك 
  -   ٥٠,٠٠٠  صكوك شركة بن الدن

  -   ٥٠,٠٠٠  صكوك بنك ساب

  ٩٣,٠٦٧   ٣٦,٨٧٨ هيئة رأس الخيمة لالستثمارصكوك 

 ٢٤٣,٠٦٧  ٤٣٦,٨٧٨  حتى تاريخ اإلستحقاقبهامجموع اإلستثمارات المحتفظ 
  

  فق طريقة حقوق الملكية والمستثمر فيهاالحصة في صافي أرباح الشركات    )د 

 الرياالت السعوديةبآالف  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 

 ١١,٣٤٤  ٣٧,٣٩١  هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي
 -  ٤,٦١٥  لماء والكهرباءشركة ا

 ١١,٣٤٤  ٤٢,٠٠٦  )٢٢ايضاح (المجموع 
  

 مشاريع تحت التنفيذال  - ٨

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 

 ٤,٤٠٣,٠٧٣  ٨,٩٧٢,٦٢٧  مشاريع التوليد
 ٦,٥٤٩,٧٧٧  ٧,٣٥١,٠٠٤  مشاريع النقل

 ٣,٦٩١,٢٨٤  ٣,٥١٤,٠٤٥  مشاريع التوزيع
 ٤٠٦,٣٩٥  ٢٦٦,٣١٠  مشاريع عامة

 ١٥,٠٥٠,٥٢٩  ٢٠,١٠٣,٩٨٦ 
  

عام (  مليون ريال سعودي ٦١٣بلغت صافي تكاليف التمويل المرسملة على المشاريع االنشائية خالل السنة مبلغ 

   .) مليون ريال سعودي٦٣٤مبلغ  : ٢٠٠٧



 
 
 

 ١٧

 صافي، ثابتة الموجودات ال  - ٩

   

 اراضي

  

 مباني
  

 اآلت ومعدات
  قطع غيار

 رأسمالية
  

 لياتسيارات وآ
  

 أخرى
  

 المجموع

 بآالف الريـــــــــاالت الســــعودية 
        الكلفــة

  ١٩٤,٥٩٩,٣٢٨  ٣,٤٠٢,٥٨٨  ١,٠٦٩,٢٨٦ ٢,٤٣٧,٧٥٤  ١٧٣,٣٣٧,١٢٩  ١٢,٩٤٢,٤٧٢  ١,٤١٠,٠٩٩  ٢٠٠٨ يناير ١

  ١٧,٢٣٣,٦٣٥  ٥,٨٣٧,٩٢٥  ٦٩,٠٣٥ ١٦٨,٩٣٠  ١٠,٧٨٣,٥٤٢  ٣٣٨,٥٦٤  ٣٥,٦٣٩  اإلضافات

     )١٦٣,٦١٨(       )٤,١٥١(      )٢٣,٠٧٢(  -     )٨٥,٧٤٤(      )٥٠,٦٥١(   -  اإلستبعادات

  ٢١١,٦٦٩,٣٤٥  ٩,٢٣٦,٣٦٢  ١,١١٥,٢٤٩ ٢,٦٠٦,٦٨٤  ١٨٤,٠٣٤,٩٢٧  ١٣,٢٣٠,٣٨٥  ١,٤٤٥,٧٣٨  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

               اإلستهالكات

  ١٠٦,٩٤٤,٦٣٨  ١,٢٧٣,٣٧٥  ٩٥٠,١٢١ ١,٥٤٤,٢٣٢  ٩٥,٣٦٦,٢٩٤  ٧,٨١٠,٦١٦  -  ٢٠٠٨ يناير ١

  ٦,٧٤٤,٤٥٣  ٢٧٥,٥٤٠  ٤٢,٦١٦ ٨٢,٢٢٩  ٥,٩١٥,٥٨٧  ٤٢٨,٤٨١  -  ضافاتاإل

    )١٢٧,٦٩٢(      )٤,١٥٢(      )٢٣,٠٧٢(  -     )٧٦,٥٧٥(      )٢٣,٨٩٣(   -  اإلستبعادات

  ١١٣,٥٦١,٣٩٩  ١,٥٤٤,٧٦٣  ٩٦٩,٦٦٥ ١,٦٢٦,٤٦١  ١٠١,٢٠٥,٣٠٦  ٨,٢١٥,٢٠٤  -  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

               القيمة الدفترية الصافية

  ٩٨,١٠٧,٩٤٦  ٧,٦٩١,٥٩٩  ١٤٥,٥٨٤ ٩٨٠,٢٢٣  ٨٢,٨٢٩,٦٢١  ٥,٠١٥,١٨١  ١,٤٤٥,٧٣٨  ٢٠٠٨يسمبر  د٣١

  ٨٧,٦٥٤,٦٩٠  ٢,١٢٩,٢١٣  ١١٩,١٦٥ ٨٩٣,٥٢٢  ٧٧,٩٧٠,٨٣٥  ٥,١٣١,٨٥٦  ١,٤١٠,٠٩٩  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١
  .السم الشركة بعد مليون ريال سعودي ، لم يتم نقل ملكيتها ١٥١يتضمن بند األراضي أعاله قطع اراضي كلفتها الدفترية 



 
 
 

 ١٨

 موزعة على األنشطة ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١إن صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة للشركة كما في 

  الرئيسية 

  :كما يلي 

  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
المنشآت   التوزيع  النقل  التوليد  

  العامة
  المجموع    المجموع

  ١,٤١٠,٠٩٩    ١,٤٤٥,٧٣٨  ٣٨٧,١٠٠  ٢٢٣,٩٨٤  ٥٨٨,٥٥٩  ٢٤٦,٠٩٥  اراضي

  ٥,١٣١,٨٥٦    ٥,٠١٥,١٨١  ٩٣٨,٩٦٣  ١٣٢,٨٦١  ١,٥٠٠,١٢٣  ٢,٤٤٣,٢٣٤  مباني

  ٧٧,٩٧٠,٨٣٥    ٨٢,٨٢٩,٦٢١  ٤٢٣,٥١١  ٢٦,٩٧٨,٣٨١  ٢٨,٥٠٠,١٧١  ٢٦,٩٢٧,٥٥٨  آالت ومعدات

قطع غيار 
  رأسمالية

٨٩٣,٥٢٢    ٩٨٠,٢٢٣  ٢١٩  ٣,٨٧٥  ٣٦٧,٠٨٥  ٦٠٩,٠٤٤  

  ١١٩,١٦٥    ١٤٥,٥٨٤  ١٤٥,٥٨٤  -  -  -  سيارات وآليات

  ٢,١٢٩,٢١٣    ٧,٦٩١,٥٩٩  ٢٢٨,٣٦٧  ٢٩٣,٠١٥  ١,٦٦٦,٥٥٠  ٥,٥٠٣,٦٦٧  اخرى

  ٨٧,٦٥٤,٦٩٠    ٩٨,١٠٧,٩٤٦  ٢,١٢٣,٧٤٤  ٢٧,٦٣٢,١١٦  ٣٢,٦٢٢,٤٨٨  ٣٥,٧٢٩,٥٩٨  

  

   : ديسمبر٣١لمحمل على األنشطة المختلفة خالل السنة المنتهية في بلغ مصروف االستهالك ا

 الرياالت السعوديةبآالف  

 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
 ٢,٤٢٢,٨٦٩  ٢,٥٦٧,١٦٥ لتوليداستهالك ا
 ١,٨٢٢,٥٧٦  ١,٩٢٠,٦٥١ النقلاستهالك 
 ١,٨٣٦,٣٤٨  ١,٩٦٢,١٣٢ التوزيعاستهالك 

 ٢٨٩,٧٤٣  ٢٩٤,٥٠٥  استهالك المنشآت العامة
 ٦,٣٧١,٥٣٦  ٦,٧٤٤,٤٥٣ 

  

 ذمم دائنة  -١٠

 الرياالت السعوديةبآالف  

 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
 ٣٠,٦٥١,٣٨٧  ٣٥,٦٥٤,٧٨٩   )٢٩ و ٢٧يضاحي ا( ارامكو السعودية عن تكلفة الوقود 

 )١٣,٢٩٥,٦١٣(   )١٣,٢٩٥,٦١٣(   ) أ – ١٠( المحول لحساب الحكومة 
  ١٧,٣٥٥,٧٧٤   ٢٢,٣٥٩,١٧٦  ذمم ارامكو السعودية عن تكلفة الوقود

 ٦,٢١١,٨١٩  ٦,٩٢٦,٤٨٣  المؤسسة العامة لتحلية المياه عن الطاقة المشتراه
 ٢,٧١٦,٤٣٢  ٣,١١٦,٣٠٩  المقاولينذمم وتأمينات محتجزة من 

 ١,٧٣٩,٥٩٨  ٢,٠٦٣,٨٦٢  رسوم البلديات
 ١,٥٩٩,٧٤٦  ١,٠٣٧,٩٠٤  ذمم الموردين

 ٦٧٩,٦٩٦  ٧٨٦,٣٧٩  مساهمات مستلمة إلنشاء مشاريع
 ١,٨٩٨,٨٠٨  ١,٩٨٨,٨٣١  ) ب – ١٠( أخرى 

 ٣٢,٢٠١,٨٧٣  ٣٨,٢٧٨,٩٤٤ 



 
 
 

 ١٩

  

م الى ٠٥/٠٤/٢٠٠٠حقة للوقود للفترة من تم اعادة تصنيف الذمم الدائنة المست  )أ-١٠(

ذمم حكومية (م من المطلوبات المتداولة الى بند المطلوبات غير المتداولة ٣١/١٢/٢٠٠٣

وذلك بناء على المحضر الوزاري المتخذ بين معالي وزير المالية ومعالي وزير ) طويلة األجل

ذي عالج المديونية المستحقة  والـه ١٥/٠٥/١٤٢٧البترول والثروة المعدنية الموقع بتاريخ 

على الشركة لصالح شركة ارامكو السعودية والذي ينص على تحويل المبلغ الى حساب وزارة 

  .المالية

  

 مليون ريال سعودي ما زالت تحت التسوية ١,٢٨١تتضمن الذمم الدائنة االخرى مبالغ بقيمة   )ب-١٠(

  ) .١(مج المشار اليه في ايضاح رقم بين الشركة والدولة تتعلق بحسابات ما قبل عملية الد

  
 المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى  -١١

 الرياالت السعوديةبآالف  

 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
 ٤٥٥,٣٥٧  ٣٢٧,٤٢١  مصروفات مستحقة
 ٣٣٦,٦٧٧  ٣٩٤,٩٠٨  مستحقات موظفين

 ٢٨٣,٠٨١  ٣٠١,٩٩٦  *توزيعات أرباح مستحقة 
 ٤١٩,٣٧٣  ٢٨٩,٢٦٢  أخرى

 ١,٤٩٤,٤٨٨  ١,٣١٣,٥٨٧ 
  

 توزيعات االرباح النقدية غير ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١يتضمن بند توزيعات ارباح مستحقة كما في * 

مطالب بها من قبل حملة االسهم والتي أعلن توزيعها من قبل الشركات السعودية الموحدة للكهرباء قبل 

  ) . مليون ريال سعودي ٩٧مبلغ  : ٢٠٠٧عام (  مليون ريال سعودي ٩٦الدمج بمبلغ 



 
 
 

 ٢٠

  

  اةـالزك  -١٢

  :هي كما يلي  العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة إن

 الرياالت السعوديةبآالف  

 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
     صافي الربح قبل الزكاة

 ١,٤٥٣,١٧٦  ١,١٠٤,٤٤٧  صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية
  )٨,٢٠٩,٥٥٠(    )٧,١٩٨,٤٤٢(   تعديالت زكوية: يضاف 

  )٦,٧٥٦,٣٧٤(    )٦,٠٩٣,٩٩٥(   صافي الخسارة المعدلة
     احتساب وعاء الزكاة

 ٤١,٦٦٥,٩٣٨  ٤١,٦٦٥,٩٣٨  رأس المال
  )٦,٧٥٦,٣٧٤(    )٦,٠٩٣,٩٩٥(   صافي الخسارة المعدلة

 ١,٢٧٠,٨٧٢  ١,٤١٢,٩٧٧  احتياطيات مختلفة مدورة
 ٣,٦٤٣,٩٠٧  ٤,٣٦٧,١٠٤  ارباح مدورة

 ٦,١١٣,١١٠  ٥,٩٨٩,٢٤٠  مخصصات مختلفة مدورة
 ٩,٨٢٥,٤١٨  ١٠,٢٠٤,١١٨  قروض طويلة االجل وصكوك

 ١٤,٩٣٨,٠٦٠  ١٤,٩٣٨,٠٦٠  قرض حكومي
 ٢,٩٩٩,٥١٣  ٣,٠٦٠,٢٣٦  مستحقات مقاولين

 ٧٣,٧٠٠,٤٤٤  ٧٥,٥٤٣,٦٧٨  المجموع
     :يخصم 

 )٧٢,١٧٩,١٢٥(   )٨٠,٢٣٤,١٣٧(   موجودات ثابتة ومشاريع
  )١,٦٤٨,٢٥١(     )٢,١١٧,٩١٨(   استثمارات طويلة االجل
  )٥,١٠٩,٢٧٠(     )٤,٤١٧,٥٨١(   مخزون مواد وقطع غيار

  )٥,٢٣٦,٢٠٢(   )١١,٢٢٥,٩٥٨(    سالب–وعاء الزكاة الشرعية 
  

خالل سنة . لم يتم احتساب مخصص الزكاة حيث ان صافي الربح المعدل والوعاء الزكوي بالسالب 

ستهالكات المؤقتة ونتج عن ذلك مصروف زكاة ، قامت الشركة االخذ بعين االعتبار فروقات اال٢٠٠٧

  . مليون ريال سعودي تقريبا ٤١مؤجل بمبلغ 

  

  هـ ١٤٢٠تم انهاء الموقف الزكوي للشركات السعودية الموحدة للكهرباء السابقة حتى نهاية عام 

 على ، حيث تم تحميل الفروقات الزكوية التي كانت تطالب بها مصلحة الزكاة والدخل) تاريخ الدمج ( 

االعانة الحكومية المستحقة لتلك الشركات ، اال أنه حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية لم تقم مصلحة 

  .الزكاة والدخل بتسليم الشركة مخالصة نهائية بذلك وما يفيد اقفال الملفات الزكوية للشركات المذكورة 



 
 
 

 ٢١

  

سب الربوط النهائية المستلمة من قبل ح , ٢٠٠٧حصلت الشركة على الشهادة المقيدة حتى نهاية عام 

 ٣١وحتى ) تاريخ الدمج  ( ٢٠٠٠ ابريل ٥مصلحة الزكاة والدخل توجد فروقات عن الفترة من 

 مليون ريال سعودي تتمثل في قيام المصلحة ١٣ يبلغ مجموعها ٢٠٠٢ وكذلك لعام ٢٠٠١ديسمبر 

ن االيرادات من منشآتها السكنية حيث باحتساب زكاة على مبلغ الفروقات المطلوبة من شركة ارامكو ع

. تقوم شركة ارامكو بسداد التعرفة الصناعية على المنشآت السكنية التابعة لها بدال من التعرفة التجارية 

لم تقم االدارة بتسجيل مبلغ الفروقات المذكور اعاله ضمن هذه القوائم المالية ، حيث أنها تتوقع عدم 

ر أنه ال يمكن دفع زكاة على ايرادات غير محققة ولم تدخل في حسابات سداد هذه المطالبة على اعتبا

حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية لم يتم استالم رد المصلحة على اعتراض الشركة . الشركة 

   .٢٠٠٧ الى ٢٠٠٣بالخصوص ، كما لم يتم استالم الربوط النهائية للسنوات من 

  

 طويلة األجلالقروض ال  -١٣

 الرياالت السعوديةبآالف  

 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
 ٩,٧٥٦,٥٢٩  ٤,٨٢٥,٤١٨  رصيد القروض أول السنة

 ٩٥٠,٢٩٣  ٤,٣٦٤,٢٦٠  المسحوب من القروض خالل السنة
  )٥,٨٨١,٤٠٤(    )٣,٩٨٥,٥٦٠(   المسدد من القروض خالل السنة
 ٤,٨٢٥,٤١٨  ٥,٢٠٤,١١٨  رصيد القروض في نهاية السنة

     

  )٩٧٩,٣٠٠(      )٥٥٦,١٢٧(   اولالجزء المتد: ينزل 
 ٣,٨٤٦,١١٨  ٤,٦٤٧,٩٩١ 

  

  : ديسمبر ٣١وفيما يلي تفاصيل االقساط المستحقة خالل السنوات القادمة كما في 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
 ٩٧٩,٣٠٠  ٨٢٨,٨٥٤  ما بين سنة الى سنتين

 ٩٧٩,٣٠٠  ٨٢٨,٨٥٤  ما بين سنتين الى ثالث سنوات
 ٩٦٨,٩٥٨  ٥٤٥,٤٥٤   بين ثالث سنوات الى اربع سنواتما

 ٦٩٥,٩٠٠  ٥٤٥,٤٥٤  ما بين اربع سنوات الى خمس سنوات
 ٢٢٢,٦٦٠  ١,٨٩٩,٣٧٥  ما بعد خمس سنوات

  ٣,٨٤٦,١١٨  ٤,٦٤٧,٩٩١ 
  



 
 
 

 ٢٢

  

 مليار ريال ٦حصلت الشركة خالل السنة على قرض متوافق مع احكام الشريعة االسالمية بقيمة 

 مليار ٤,٣٥ مبلغ ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١جموعة من البنوك المحلية بلغ المسحوب منه حتى سعودي من م

يخضع هذا القرض .  مليار ريال سعودي في سداد القروض القائمة ٣,٧ريال سعودي استخدم منها 

   .٢٠٠٨ ديسمبر ٣١لبعض التعهدات المالية والتي التزمت الشركة بها كما في 

بالتعجيل بسداد بعض القروض القائمة على الشركة ، حيث تم سداد ، قامت الشركة ٢٠٠٧خالل سنة 

  . مليون ريال سعودي لمجموعة من البنوك التجارية المحلية والدولية ٤,٥٥٠مبلغ وقدره 

  

تتمثل القروض طويلة األجل في القروض الممنوحة من قبل بنوك تجارية وذلك لتمويل المشاريع 

  .مونة بسندات ألمر البنوك وباإليرادات المحصلة لدى البنوك إن بعض هذه القروض مض. االنشائية 

  

 مع بنوك تجارية محلية ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١لدى الشركة اتفاقيات لتسهيالت ائتمانية غير مستغلة كما في 

  .ان هذه التسهيالت مضمونة بموجب سندات ألمر.  مليار ريال سعودي ١,٢بمبلغ 

  

 الصكـوك  -١٤

 مليار ريال سعودي والقيمة االسمية للصك ٥اصدرت الشركة صكوكا بقيمة  ، ٢٠٠٧ يوليو ١بتاريخ 

   .٢٠٢٧ الف ريال بدون خصم او عالوة اصدار تستحق الدفع في عام ٥٠٠الواحد 

  
إن هذه الصكوك تحمل عائد يحسب على أساس سعر سايبور زائدا هامش ربحي تستحق دوريا على 

موجودات الصكوك التي يحتفظ بها أمين موجودات اساس ربع سنوي من صافي الدخل المتحصل من 

 ٥في نهاية كل فترة . المملوكة بالكامل للشركة ) صكوك (  شركة الكهرباء للصكوك –الصكوك 

من اجمالي القيمة االسمية للصكوك منحة لحملة الصكوك ، % ١٠سنوات ستدفع الشركة مبلغا يعادل 

 وفقاً ٢٠٢٢ ، ٢٠١٧ ، ٢٠١٢ها في االعوام كما تعهدت الشركة بشراء هذه الصكوك من حاملي

  .لترتيبات معينة 

  

  مشتقات ماليةال  -١٥

أبرمت الشركة اتفاقيات التحوط مع عدد من البنوك لحماية تقلبات اسعار الفائدة بقيمة اسميه بلغت 

 وتشتمل على جزء بالدوالر األمريكي يمثل ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي كما في ٤,٧٥٠

كما أن اتفاقيات التحوط تقوم على أساس عمل المقايضة . من القيمة االسميه المذكورة % ١٥حوالي 

بين الشركة والبنوك على األسعار الثابتة مقابل األسعار المتغيرة وفق مبالغ القروض األصلية كل ستة 

  .أشهر



 
 
 

 ٢٣

  

 اإليرادات المؤجلة ، صافي  -١٦

 الرياالت السعوديةبآالف  

 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
 ١٠,٥٣٣,٩٩٧  ١١,٥٧٤,٨١٠  د اول السنةرصي

 ١,٨٣٣,٩٤٤  ٢,٦٦٢,٥٦٠  المحصل من تعرفة توصيل الخدمة خالل السنة
  )٧٩٣,١٣١(      )٨٨٤,٥٨٤(   تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية

 ١١,٥٧٤,٨١٠  ١٣,٣٥٢,٧٨٦ 
  

  القرض الحكومي  -١٧

د صافي مستحقات الحكومة لدى  تم تحدي١١/٨/١٤١٩ وتاريخ ١٦٩طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 

الشركة السعودية للكهرباء وكذلك صافي مستحقات الشركة لدى الحكومة حسب األسس والقواعد 

الواردة في المحضر الموقع بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير المالية واالقتصاد الوطني بتاريخ 

 –ق للحكومة على الشركة  وتم اعتبار صافي الفرق المستح٢٩/١٠/١٩٩٧ الموافق ٢٧/٦/١٤١٨

 قرضا حسنا –المحدد بتاريخ نهاية اليوم السابق لصدور المرسوم الملكي القاضي بتأسيس الشركة 

طويل االجل ولفترة سماح مدتها خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ اعالن الشركة ، ويعاد النظر 

  .بشأن هذا القرض بعد ذلك وفقا للظروف المالية للحكومة وللشركة 

  
لقد تضمن المحضر بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير المالية واالقتصاد الوطني المؤرخ 

 ان تتم التصفية النهائية للذمم الحكومية حسب – والذي تحدد فيه قيمة القرض االولية – ٢١/٧/١٤٢٢

وقد تم  . نتيجة المطابقات بين مطالبات الشركة وبعض الجهات الحكومية وتعديل قيمة القرض تبعا لذلك

 االنتهاء من تلك التصفية والتي تضمنت تسوية بعض المبالغ الخاصة بمطالبات ٢٠٠٥خالل عام 

الشركة وكذلك المبالغ المستحقة على الشركة للجهات الحكومية وقد تم توقيع محضر بذلك بين وزير 

بعد تلك التصفية  ليصبح رصيد قرض الحكومة ١٥/٧/١٤٢٦المياه والكهرباء ووزير المالية في تاريخ 

  . الف ريال سعودي ١٤,٩٣٨,٠٦٠مبلغ 



 
 
 

 ٢٤

  

  رأس المـال  -١٨

 ريال سعودي مقسما الى ٤١,٦٦٥,٩٣٨,١٥٠ مبلغ ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١يبلغ رأس مال الشركة كما في 

  . رياالت سعودية للسهم ١٠ سهما ، تبلغ القيمة االسمية لكل منها ٤,١٦٦,٥٩٣,٨١٥

  

  : مملوك لكل من ان رأس مال الشركة المذكور اعاله

 نسبة الملكية  عدد االسهم 
 %٧٤,٣١  ٣,٠٩٦,١٧٥,٣٢٠  الحكومة

 %٦,٩٣  ٢٨٨,٦٣٠,٤٢٠  شركة ارامكو السعودية
  %١٨,٧٦   ٧٨١,٧٨٨,٠٧٥  مساهمون آخرون

  ١٠٠   ٤,١٦٦,٥٩٣,٨١٥%  
  

  االحتياطي العام  -١٩

القوائم المالية للشركات يتكون االحتياطي العام من ارصدة االحتياطيات التي كانت مسجلة ضمن 

 الف ريال سعودي ، وكذلك ٢١٣,٦٦٨السعودية الموحدة للكهرباء في تاريخ الدمج والتي بلغ مجموعها 

 ألف ريال سعودي ، باالضافة الى ٢٩٤,٩٧٦عوائد استثمار مبالغ صندوق رسم الكهرباء والتي بلغت 

 ٣١ والتي بلغت حتى ٣١/١٢/٢٠٠١د تاريخ المبالغ التي يتم تحصيلها من االفراد عن رسم الكهرباء بع

   ألف ريال سعودي ٢٥،٩٢٩ مبلغ ٢٠٠٨ديسمبر 

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ليصبح رصيد االحتياطي العام كما في )  ألف ريال ٢٣,٧٧٤مبلغ  : ٢٠٠٧عام ( 

  ) . ألف ريال ٥٣٢,٤١٨مبلغ  : ٢٠٠٧عام (  ألف ريال سعودي ٥٣٤,٥٧٣مبلغ 

  

  ةمصاريف التشغيل والصيان  -٢٠

  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  المجموع    المجموع  التوزيع  النقل  التوليد  

  ٣,٣٣٠,٣١١    ٣,٦٤٤,٥٧٢  ١,٩٥٣,٢١٧  ٦٧٨,٢٣٥  ١,٠١٣,١٢٠  مصروفات ومزايا موظفين

  ١,٢٤٨,٢٧٠    ١,٣٤٣,٢٤٦  ٢٣٥,٨١٨  ١١٣,٢٥٩  ٩٩٤,١٦٩  مواد

  ٨١٩,٩٢٤    ٨٤٤,٦١٠  ٣٧٩,٧٠١  ٨٦,٦٧٧  ٣٧٨,٢٣٢  )مقاولين ( صيانة وتشغيل 

  ٧٤,٥٥٩    ١١٦,٥٦١  ١١٦,٥٦١  -  -  شكوك في تحصيلهامخصص ديون م

  ٢٩٦,٥٤١    ٣٢٤,٨٠٨  ٣٢٤,٨٠٨  -  -  رسوم بلديات

  ٩٩٠,٧٠٧    ١,٣٣٤,٣٨٥  ٣٨٣,٠٩٠  ٧٣,٩٠٩  ٨٧٧,٣٨٦  اخرى

  ٦,٧٦٠,٣١٢    ٧,٦٠٨,١٨٢  ٣,٣٩٣,١٩٥  ٩٥٢,٠٨٠  ٣,٢٦٢,٩٠٧  

  
ت معالجتها كمصاريف فترة يتضمن بند أخرى اعاله مصاريف غير مباشرة متعلقة بخدمات التخزين والتي تم

  . بناء على توفر معلومات اضافية عن طبيعة هذه الخدمات ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 



 
 
 

 ٢٥

  

  واإلداريةعموميةالمصاريف ال  - ٢١

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 

 ١٠٣,٠٠٠  ٧٠,٥٠٩  مصروفات ومزايا موظفين
 ٥١,٩٧٣  ٥٣,٤٢٠  مواد
 ١٢٩,٢٠٠  ٩٣,١٣٦  اخرى

  ٢٨٤,١٧٣  ٢١٧,٠٦٥ 
  

  صافي، خرى االمصروفات اليرادات والا  -٢٢

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 

 ١٢٨,٧٧٨  ٤٠,٧٨٤  أرباح إستبعاد موجودات ثابتة
 ١٠٨,٠٩٤  ٨٧,٠٦٦  غرامات وجزاءات

  حصة الشركة في صافي ارباح الشركات المستثمر فيها

  )  د – ٧ايضاح ( كية وفق طريقة حقوق المل

  

٤٢,٠٠٦ 
   

١١,٣٤٤ 
 ١٧,٥٦٥  ١٣,٤٣٤  ايرادات بيع مناقصات

 ٨,٣٢٨  ٨,٠٩٧  رسوم إعادة تيار
 ٦٤,٦٨٩  ١٤٩,٠١٤  )أ(اخرى ، صافي 

  ٣٣٨,٧٩٨  ٣٤٠,٤٠١ 
  

ه تم قامت الشركة من خالل ادارة الشؤون القانونية  بمراجعة شاملة للقضايا القائمة والمرفوعة عليها وعلي) أ(

 مليون  ريال سعودي تقريبا، تم ادراج هذا المبلغ ضمن بند ٧٨تخفيض مخصص القضايا بمبلغ 

  .االيرادات والمصروفات األخرى

  

   األساسيربح السهم  - ٢٣

من بتقسيم الربـح من العمليات التشغيلية وربح السهم من صافي ربح الفترة ربح السهم  تـم إحتساب

عدد األسهم القائمة والبـالغة المرجح لبح السنة على المتوسـط العمليات التشغيلية وصافي ر

  . سهماً بما فيها أسهم الحكومة٤,١٦٦,٥٩٣,٨١٥

  

   تعديالت سنوات سابقة-٢٤

 ١٤٠,٤، قامت الشركة بتعديالت ناتجة عن قراءات استهالك بعض العدادات مبلغها ٢٠٠٨خالل سنة 

لطاقة الكهربائية وصافي ربح السنة وأرصدة الذمم مليون ريال سعودي مما أدى إلى زيادة مبيعات ا



 
 
 

 ٢٦

 ، نتيجة لذلك قامت الشركة بتعديل األرصدة التي تم نشرها سابقا وقد تم ٢٠٠٧المدينة بنفس المبلغ لسنة 

  :وفيما يلي بيان األرصدة قبل وبعد التعديل . تخفيضها بنفس المبلغ 

  

  بآالف الرياالت السعودية  

 ديسمبر ٣١  
٢٠٠٧  
  تعديلبعد ال

 ديسمبر ٣١  
٢٠٠٧  

  قبل التعديل
  ١٩,٤٦٣,٣٢٧    ١٩,٣٢٢,٩٣٥  مبيعات الطاقة الكهربائية

  ١,٥٥٢,٨٩١    ١,٤١٢,٤٩٩  صافي ربح السنة

  ٥,٠٤١,٥٠٩    ٤,٩١٥,١٥٦  ارباح مبقاة

  ٨٩٤,٥٩٨    ٨٨٠,٥٥٩  احتياطي نظامي

  ١٣,٤٢٤,٧٣٦    ١٣,٢٨٤,٣٤٤  ذمم مستهلكي الكهرباء
  

   على المساهمين وربحية السهمارباح مقترح توزيعها  -٢٥

طبقا للنظام األساسي للشركة يوزع من االرباح ، بعد خصم االحتياطيات كدفعة اولى للمساهمين ال تقل 

 ١٦٩من رأس المال المدفوع مع مراعاة االحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم % ٥عن 

ا في االرباح الموزعة بشرط اال  والتي بموجبه تنازلت الحكومة عن نصيبه١١/٨/١٤١٩وتاريخ 

من القيمة االسمية للسهم وذلك لمدة عشر سنوات من قيام % ١٠تتجاوز االرباح السنوية الموزعة نسبة 

الشركة ، وفي حالة تجاوز نسبة االرباح الموزعة النسبة المذكورة تعامل حصة الحكومة مثل بقية 

  .المساهمين 

م ٢٠٠٨م بتوزيع أرباح نقدية لسنة ٢٤/٠٢/٢٠٠٩قد بتاريخ أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنع

 ريال سعودي للسهم الواحد وتمثل ٠,٧ مليون ريال سعودي بواقع ٥٤٧لألهالي ومن في حكمهم بمبلغ 

هذا ويتطلب إعالن ) . مليون ريال سعودي ٥٤٧مبلغ  : ٢٠٠٧عام (من القيمة االسمية للسهم % ٧

 .فقة الجمعية العامة للشركةتوزيع األرباح للسنة الحالية موا

  

  بدالت ومكافآت مجلس االدارة  -٢٦

بلغت مصروفات وبدالت حضور الجلسات ألعضاء مجلس االدارة ، وكذلك مصروفات وبدالت 

   الف ريال سعودي ٤٢٠حضور جلسات اللجان االخرى المنبثقة من مجلس االدارة خالل السنة مبلغ 

  ) . الف ريال سعودي٤٤٢ : ٢٠٠٧عام ( 

 مليون ريال سعودي من األرباح بعد توزيع دفعة ال ٠,٦احتسبت مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 

يستحق سداد ) .  ٢٥ و ١٨ إيضاحي (من رأسمال المساهمين األهالي ومن في حكمهم % ٥تقل عن 

 ) .دي  مليون ريال سعو٠,٨. مبلغ : ٢٠٠٧عام ( هذه المكافأة بعد موافقة الجمعية العامة للشركة 

 

  



 
 
 

 ٢٧

 معامالت مع جهات ذات عالقةال  -٢٧

ان . تقوم الشركة بايصال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات والوزارات الحكومية وارامكو السعودية 

التعرفة المحملة هي التعرفة المعتمدة من مجلس الوزراء وهي نفس التعرفة المستخدمة مع المشتركين 

لتحلية المياه الصادر بشأنها قرار حكومي ، وكذلك المنشآت السكنية اآلخرين فيما عدا المؤسسة العامة 

لشركة ارامكو السعودية التي ترى الشركة وجوب تطبيق التعرفة التجارية عليها بينما تعترض شركة 

ارامكو السعودية على ذلك وتقوم بالدفع الجمالي قيمة مبيعات التيار عن تلك المنشآت بناء على التعرفة 

 والرصيد ٢٠٠٨ مليون ريال سعودي حتى نهاية عام ١٩٤ ، مما نتج عنه فرق بحوالي الصناعية

 مليون ريال ١,٥٠٤ مبلغ ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١المجمع لتلك الفروقات منذ بداية تأسيس الشركة وحتى 

 لم يتم تسجيل تلك الفروقات في هذه القوائم المالية ، وال يزال هذا الموضوع قيد البحث. سعودي تقريبا 

باالضافة الى ذلك تقوم الشركة بشراء الوقود من ارامكو السعودية والطاقة . والدراسة بين الشركتين 

من المؤسسة العامة لتحلية المياه بناء على اسعار منصوص عليها بقرارات حكومية ، كما يتم احتساب 

  رسوم لصالح البلديات عن مبيعات الطاقة الكهربائية
  

  :والمبالغ التقريبية المتعلقة بها، هي كما يلي إن المعامالت الجوهرية 
 الرياالت السعوديةآالف ب 
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 

     مبيعات
 ٥,٢٢٩,١٣٧  ٥,٤٧١,٩٥٣  الحكومة

 ١,٢٣٤,٤٨٧  ١,٢٠٦,٧٥٨  ارامكو السعودية
 ١٠٩,٦٠٣  ١٢٠,٠٨٤  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

  ٦,٥٧٣,٢٢٧  ٦,٧٩٨,٧٩٥ 
     مشتريات واخرى
 ٤,٥٥٦,٤٣٧  ٥,٧٤١,٧٤٩  ارامكو السعودية

 ٧٧٥,١٨٠  ٧٣٣,٦٣١  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
 ٢٩٦,٥٤١  ٣٢٤,٨٠٨  رسوم البلديات

  ٥,٦٢٨,١٥٨  ٦,٨٠٠,١٨٨ 
  

 رتباطات الرأسماليةإلا  -٢٨

ن العقود الرأسمالية تتمثل اإلرتباطات الرأسمالية في تاريخ المركز المالي في قيمة الجزء غير المنفذ م

 مليون ريال ٥٩,٣٠٥التي أبرمتها الشركة النشاء وتركيب محطات وأصول أخرى والتي بلغت 

إن الوقت المتوقع النهاء هذه ) .  مليون ريال سعودي ٣٥,٥٥٠مبلغ  : ٢٠٠٧عام ( سعودي تقريبا 

  .التعهدات هو ما بين سنة الى ثالث سنوات 

 

 

  



 
 
 

 ٢٨

 االلتزامات المحتملة  -٢٩

  

 والتي تطالب به رسوم مناولة الزيت الخاميوجد خالف بين الشركة وشركة ارامكو السعودية حول    – أ

 وقد بلغ إجمالى المبلغ المختلف عليه من بداية تأسيـس .شركة ارامكو السعودية لبعض المواقع 

  مليون ريال سعودي١,٧١٧م مبلغ ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١م وحتى ٢٠٠٠ إبريل٥الشركـة فى 

 إلتزام على الشركة إستناداً إلى المرسوم دارة أن ينتج عن هذه المطالبة أي ، وال تتوقع اإلتقريباً

 هـ على اعتبار أنه لم يتم بحثه من قبل  لجنة وزارية تم ٢٥/٧/١٤١٥ بتاريخ ٨/رقم مالملكى 

 ليه لم يتم تسجيل تلك الفروقات في ، وعتشكيلها بناء على المرسوم الملكي المذكور اعاله

  .السجالت المحاسبية للشركة

  

كما تطالب شركة أرامكو السعودية بصرف نصيبها في األرباح السنوية الموزعة عن حصتها في   -ب

 ديسمبر ٣١مال الشركة وتقدر قيمة المطالبة عن أرباحها منذ بداية تأسيس الشركة وحتى  رأس

لكهرباء عدم أحقية شركة  مليون ريال سعودي ، وترى الشركة السعودية ل١,٣٣١م بمبلغ ٢٠٠٧

 بإعتبارها جهة  خالل العشر سنوات األولى من تأسيس الشركةأرامكو السعودية في هذه المطالبة

 وتاريخ ١٦٩حكومية مملوكة بالكامل للدولة وينطبق عليهـا قرار مجلس الوزراء رقم 

  .هـ ١١/٨/١٤١٩

  

راءات العدادات االزدواجية في كما يوجد خالف بين الشركة  وشركة ارامكو السعودية حول ق  -ج

معامل غاز شدقم والجعيمة والعثمانية نتيجة لرفض شركة ارامكو السعودية سداد مبالغ تمت 

  .ما زال الموضوع تحت البحث من قبل الشركة . فوترتها باالعتماد على قراءات هذه العدادات 

  

. ساعة / عر شراء الكيلو واط يوجد خالف بين الشركة وأحد موردي الطاقة الكهربائية حول س  -د 

وإن فروقـات األسعـار بين ما هـو مقبـول مـن الشركة وما هو مطالب به من قبل المورد 

 .  مليون ريال سعودي١٧٨م مبلغ ٢٠٠٨  ديسمبر٣١بلغ مجموعه من بداية التعامل معه حتى 

ليه لم شركة بقبوله ، وع إتفاق يلزم الالمطالب به مغالى فيه وال يوجد أيوترى اإلدارة أن السعر 

  . السجالت المحاسبية للشركة يتم تسجيل هذه الفروقات في

  

قدمت الشركة ضماناً ألحد البنوك التجارية عن نصيبها من القرض التمويلي الممنوح إلحدى  -هـ

 مليون ١٠١,٤ : ٢٠٠٧ (  مليون دوالر أمريكي١٠١تبلغ قيمة الضمان . الشركات المستثمر فيها 

 . مليون ريال سعودي ٣٧٩بما يعادل ) ريكي دوالر ام

  

  



 
 
 

 ٢٩

يوجد على الشركة التزامات محتملة ناتجة عن اعتمادات بنكية قائمة كما في تاريخ المركز المالي   -و 

  ) . مليون ريال سعودي ١٩٨ : ٢٠٠٧(  مليون ريال سعودي ٣١٣بمبلغ 

  

  إدارة المخاطر

  

ز المالي ، بشكل رئيس ، على النقد وما في حكمه تشتمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المرك

والمدينين والموجودات االخرى والقروض البنكية والدائنين والمطلوبات المستحقة والمطلوبات غير 

  .المتداولة االخرى 

  

  مخاطر االئتمان

خر تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآل

لدى الشركة توزيع جيد لمخاطر االئتمان ، وتحتفظ الشركة باألموال النقدية لدى . خسارة مالية 

يتم إظهار رصيد المدينين التجاريين بعد خصم الديون . مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني جيد 

  .المشكوك في تحصيلها 

  

  مخاطر أسعار العموالت

األدوات المالية نتيجة التقلبات في أسعار العمالت السائدة في تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة 

ليست للشركة موجودات هامة طويلة األجل مرتبطة بأسعار العموالت ، لكن لديها مطلوبات . السوق 

تقوم الشركة بإدارة قروضها ذات أسعار  . م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١مرتبطة بأسعار العموالت كما في 

 مرتبطة بعموالت والتي لها تأثير اقتصادي على تحويل تحوط اتفاقيات العموالت العائمة باستخدام

  .ولة عائمة إلى قروض بعمولة ثابتهالقروض من قروض بعم

  

  مخاطر السيولة

.  لتزاماتها المتعلقة باألدوات الماليةلشركة في توفير األموال للوفاء باتمثل المخاطر التي تواجهها ا

تدار . تمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة تحدث مخاطر السيولة عند عدم ال

  .لتزامات مستقبلية انتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية امخاطر السيولة وذلك بمراقبتها ب

  

  مخاطر العمالت

تقوم . األجنبي تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف 

  .وتحمل آثارها على القوائم المالية وفقاً لذلك , اإلدارة بمراقبة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي 

  

  القيمة العادلة



 
 
 

 ٣٠

لتزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط ا أو سداد  ,تمثل القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل

للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، فإنه يمكن أن تنتج الية القوائم الموحيث يتم إعداد . ة تعامل عادل

تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات .  فروق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة

  .والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية 

  

  



 
 
 

 ٣١

 
  الشركة السعودية للكهرباء 

)مساهمة سعودية شركة (      
   
  القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات 

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  



 

 

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 

 القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

  صفحـة  فهـرس

    

  ١  قرير مراجعي الحساباتت

    

  ٢  يقائمة المركز المال

    

  ٣  قائمة الدخل

    

  ٤  قائمة التدفقات النقدية

    

  ٥  التغيرات في حقوق المساهمينقائمة 

    

  ٢٩ - ٦  إيضاحات حول القوائم المالية
  



 
 
 

 ١

  تقرير مراجعي الحسابات

   المساهمين السادة
  الشركة السعودية للكهرباء

  )سعوديةشركة مساهمة ( 
   المملكة العربية السعودية- الرياض

  
  نطاق المراجعة 

 ٢٠٠٩ ديـسمبر    ٣١ كما فـي     ) سعودية  مساهمة وهي شركة (  للشركة السعودية للكهرباء  لقد راجعنا قائمة المركز المالي      

 إلى  ١يضاحات من رقم    ، واإل   للسنة المنتهية في ذلك التاريخ     المساهمينحقوق  التغيرات في   والتدفقات النقدية و   وقوائم الدخل 

 من نظام الشركات والمقدمة لنا      ١٢٣ المعتبرة جزءا من هذه القوائم الماليـة والمعدة من قبل الشركة وفقـا لنص المادة               ٣١

وليتنا هي إبداء رأينا    ؤسولية إدارة الشركة وأن م    ؤإن هذه القوائم المالية هي مس     .  مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها     

  .  على المراجعة التي أجريناهاءً  هذه القوائم المالية بناعلى

  
لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها، وتتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا للحصول                 

راءات المراجعة علـى فحـص      تشتمل إج  . على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية            

متبعة ، كما تشتمل على تقييم المعايير المحاسبية ال        اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات التي تحتويها القوائم المالية        

اسـا  وفي اعتقادنا أن مراجعتنا تـشكل أس      .  تعملتها اإلدارة وعلى تقييم عرض القوائم المالية ككل       والتقديرات الهامة التي اس   

  . معقوال نستند عليه في إبداء رأينا

  
  رأي مطلق 

 المركز المالي للشركة كما فـي        ، من كافة النواحي الجوهرية ،      وبرأينا، إن القوائم المالية المذكورة أعاله ككل تظهر بعدل        

لمحاسبة المتعـارف عليهـا      ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير ا            ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١

المالئمة لظروف الشركة كما وتتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم                 

   .المالية

  

  ديلويت آند توش 
  مبكر ابو الخير وشركاه

  
  

  بكر عبداهللا أبوالخير
  ١٠١ ترخيص رقم -محاسب قانوني 

  ١٤٣١ ربيع األول ٩
  ٢٠١٠براير  ف٢٣



 
 
 

 ٢

  
 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 قائمة المركز المالي

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١كما في 
  )بآالف الرياالت السعودية ( 
 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩    ايضاح  

       
      الموجودات

        الموجودات المتداولة
 ١،٢٣٢،٠٩٧   ٣،٨٨٢،٦٧٢     ٣   وأرصدة لدى البنوكنقد 
 ١٥،٠٧٣،٨٤٧   ١٠،٥٨٦،٢١٨     ٤  صافي،مم مستهلكي الكهرباء وإيرادات مستحقة ذ

 ٢،٨٩٧،٨٩٠   ١،٩٥٦،١٠٨     ٥  صافي، أخرىدفعات مقدمة وأرصدة مدينة 
 ٥،٨٠٦،٦٧٣   ٥،٦٢٣،٣٤٢     ٦  صافي، مخزون

 ٢٥،٠١٠،٥٠٧   ٢٢،٠٤٨،٣٤٠       المتداولةمجموع الموجودات
          

       متداولةالموجودات غير ال
 - ٣٦٥،٥٠٠       قرض لشركة تابعة

 ٢،١٥٩،٩٢٤   ٢،٣٥٣،٣٩٨     ٧ وأخرى في حقوق ملكية شركاتإستثمارات 
 ٢٠،١٠٣،٩٨٦   ٣٢،٢١٤،٧٨٢     ٨ ع تحت التنفيذيرامش

 ٩٨،١٠٧،٩٤٦   ١٠٩،١٠٨،٩٥٤     ٩  صافي ،موجودات ثابتة 
 ١٢٠،٣٧١،٨٥٦   ١٤٤،٠٤٢،٦٣٤       مجموع الموجودات غير المتداولة

       
 ١٤٥،٣٨٢،٣٦٣   ١٦٦،٠٩٠،٩٧٤       مجموع الموجودات

      
     المطلوبات وحقوق المساهمين

       المطلوبات المتداولة
 ٣٨،٢٧٨،٩٤٤   ٤٧،٣٥٠،٩٨٠     ١٠ ةذمم دائن

 ١،٢٦٧،٦٧٩   ١،٤٣٩،٥٥٢     ١١ أخرى ةأرصدة دائنمستحقات و
 ٥٥٦،١٢٧   ٨٢٨،٤٠٠     ١٣ جلأقساط متداولة من قروض طويلة األ

 ٤٠،١٠٢،٧٥٠   ٤٩،٦١٨،٩٣٢       مجموع المطلوبات المتداولة
          

       المطلوبات غير المتداولة
 ٤،٦٤٧،٩٩١   ٦،٥١١،٨٥٧     ١٣ قروض طويلة األجل

 ٥،٠٠٠،٠٠٠   ١٢،٠٠٠،٠٠٠     ١٤  صكوك
 ٤،٣٩٦،٧٥٣   ٤،٤٢٢،٢٩٨     ١٥ تعويضات الموظفين 

  ١٣،٣٥٢،٧٨٦    ١٤،٩٧٠،٥٢٧      ١٧  صافي ،ؤجلة إيرادات م
  ١،٠٩٥،٧٨٩    ١،١٥٩،١٣٨        تأمينات مشتركين 

  ١٣،٢٩٥،٦١٣    ١٣،٢٩٥،٦١٣      ١٠  ذمم حكومية طويلة االجل
  ١٤،٩٣٨،٠٦٠    ١٤،٩٣٨،٠٦٠      ١٨ قرض حكومي

 ٥٦،٧٢٦،٩٩٢   ٦٧،٢٩٧،٤٩٣      مجموع المطلوبات غير المتداولة
          

  ٩٦،٨٢٩،٧٤٢    ١١٦،٩١٦،٤٢٥        مطلوباتمجموع ال
       

      حقوق المساهمين
 ٤١،٦٦٥،٩٣٨   ٤١،٦٦٥،٩٣٨     ١٩ رأس المال 

 ٩٩١،٠٠٤   ١،١٠٧،٩٦٥      إحتياطي نظامي 
 ٥٣٤،٥٧٣   ٥٣٤،٧٧٧     ٢٠ عام إحتياطي 

 ٥،٣٦١،١٠٦   ٥،٨٦٥،٨٦٩      مبقاةأرباح 
 ٤٨،٥٥٢،٦٢١   ٤٩،١٧٤،٥٤٩       حقوق المساهمينمجموع

       
 ١٤٥،٣٨٢،٣٦٣   ١٦٦،٠٩٠،٩٧٤      المساهمين وحقوق مجموع المطلوبات

  
  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 
 
 

 ٣

 
  الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 قائمة الدخل

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 )الف الرياالت السعودية بآ(آ

  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩    ايضاح  

          

          ايرادات التشغيل

 ٢٠،٦٥١،٧٩٩   ٢٢،٠٤٠،٣٦٠       مبيعات الطاقة الكهربائية
 ٧٥٢،٣٥٩    ٧٩٤،٨٥٢       تعرفة قراءة وصيانة العدادات واعداد الفواتير

  ٨٨٤،٥٨٤    ١،٠١٥،٧٣٧ؤ     ١٧  تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية
 ٢٢،٢٨٨،٧٤٢   ٢٣،٨٥٠،٩٤٩       مجموع ايرادات التشغيل

    

      مصروفات التشغيل
   )٥،٤٧٧،٣٦٢(   )٥،٨٩٨،٥٠١(      وقود

   )١،٤٧٧،٦٣٤(   )١،٨٢٦،٩٠٠(      طاقة مشتراة
   )٧،٦٠٨،١٨٢(   )٧،٤٨٢،٩٥٢(    ٢١  تشغيل وصيانة

   )٦،٧٤٤،٤٥٣(   )٧،٥١٤،٩٣١(    ٩  استهالكات
      )٢١٧،٠٦٥(   )٣١٥،٥٤٢(    ٢٢   عمومية وادارية مصروفات

  )٢١،٥٢٤،٦٩٦(   )٢٣،٠٣٨،٨٢٦(      مجموع مصروفات التشغيل
 ٧٦٤،٠٤٦   ٨١٢،١٢٣       الربح من العمليات التشغيلية

         

 ٣٤٠،٤٠١   ٣٥٧،٤٩١     ٢٣   ، صافيأخرىايرادات ومصروفات 
 ١،١٠٤،٤٤٧   ١،١٦٩،٦١٤       صافي ربح السنة 

         

       ):بالرياالت السعودية ( ربح السهم االساسي 
         

 ٠،١٨ ٠،١٩      )٢٤ايضاح (  من العمليات التشغيلية للسنة -
 ٠،٢٧ ٠،٢٨      )٢٤ايضاح (  من صافي ربح السنة -

  
  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 
 
 

 ٤

  
 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 قائمة التدفقات النقدية

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 ) بآالف الرياالت السعودية (

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
      ية التشغيلاألنشطة من ية النقداتالتدفق
  ١،١٠٤،٤٤٧    ١،١٦٩،٦١٤   ربح السنة  صافي

  مع صافيالربح تعديالت لتسوية صافي 

 :ية  التشغيلةنشطألا  منالنقد الناتج

    

  ١١٦،٥٦١    ١٢٥،٩٦٨   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  -   )٢٠،٤٠٥(   مخصص األرصدة المدينة األخرى المشكوك في تحصيلها

  -  ٦٢٣    مخصص مخزون بطيء الحركة
    )٤٢،٠٠٦(    )٣٤،٢٦٣(   حصة الشركة في صافي ارباح الشركات المستثمر فيها

  ٦،٧٤٤،٤٥٣    ٧،٥١٤،٩٣١   إستهالكات
    )٤٠،٧٨٤(    )٣١،٠٩٦(  إستبعاد موجودات ثابتة ، صافيأرباح 

      )١،٠٥٠(   -  ارباح بيع استثمارات أخرى
  ٣٩٦،٧٢٨    ٢٥،٥٤٥   ، صافيتعويضات الموظفين 

  ١،٧٧٧،٩٧٦    ١،٦١٧،٧٤١    ايرادات مؤجلة
        التشغيلية والمطلوباتالنقص فى الموجودات) الزيادة(

  ٢،٩٢١،٠٩١    ٤،٣٦١،٦٦١   مستهلكي الكهرباء وإيرادات مستحقة ذمم
   )١،١٧٨،٦١٨(   ٩٦٢،١٨٧   أخرىدفعات مقدمة وأرصدة مدينة 

  ٧٨٠،٤١١    ١٨٢،٧٠٨   خزونم
  ٦،٠٧٧،٠٧١    ٩،٠٧٢،٠٣٦   ذمم دائنة

   )٢٥٤،٤٤٦(   ١٥١،١٦٩   أخرىمستحقات وأرصدة دائنة 
  ٥٩،٠٥١    ٦٣،٣٤٩    مينات المشتركينصافي المتحصالت والمدفوعات من تأ

  ١٨،٤٦٠،٨٨٥    ٢٥،١٦١،٧٦٨   ية التشغيلةنشطالنقد الناتج من األصافي 
      

     ية اإلستثمارةنشطأل من اية النقداتالتدفق
       )٥١٣،٤٦٣(    )١٥٩،٢١١(  أخرىاستثمارات في حقوق ملكية الشركات و

  -   )١،٠٠٠،١١٩(   ودائع ألجل
  -   )٣٦٥،٥٠٠(   عةقرض لشركة تاب

   )٢٢،٢٨١،٣٢٤(    )٣٠،٦٣٣،١٢٩(  موجودات ثابتة ومشاريع تحت التنفيذ
  ٧٠،٩٤٢    ٣٧،٤٩٠   المحصل من بيع موجودات ثابتة

  ٥٦،١٩٠    - المحصل من بيع استثمارات أخرى
   )٢٢،٦٦٧،٦٥٥(    )٣٢،١٢٠،٤٦٩(   ة اإلستثماريةنشطاأل المستخدم في النقدصافي 

      
      ة التمويليةنشطاأل من ية النقدتاالتدفق

  -  ٧،٠٠٠،٠٠٠    صكوك 
  ٣٧٨،٧٠٠    ٢،١٣٦،١٣٩    من القروض طويلة األجل ) المسدد(صافي  المستلم و

   )٥٢٩،١٣٧(    )٥٢٦،٩٨٢(   أرباح مسددة للمساهمين ومكافأة اعضاء مجلس االدارة 
   )١٥٠،٤٣٧(   ٨،٦٠٩،١٥٧    ة التمويليةنشطاأل )المستخدم في  ( الناتج من النقدي فصا
      

   )٤،٣٥٧،٢٠٧(   ١،٦٥٠،٤٥٦     خالل السنةوالنقد المماثل فى النقد  التغيرصافي
  ٥،٥٨٩،٣٠٤    ١،٢٣٢،٠٩٧    والنقد المماثل في بداية السنةرصيد النقد 
  ١،٢٣٢،٠٩٧    ٢،٨٨٢،٥٥٣    السنةخر في آوالنقد المماثلرصيد النقد 

ية جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالإن اإليضاحات المرفقة تشكل



 
 
 

 ٥

  الشركة السعودية للكهرباء
  )شركة مساهمة سعودية ( 

   المساهمينحقوق التغيرات في قائمة 
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١كما في 

       )بآالف الرياالت السعودية( 

    

  إيضاح

  

  رأس المال

  

  احتياطي نظامي

  

  احتياطي عام

  

  ارباح مبقاة
  

  وعالمجم

  ٤٧،٩٩٤،٠٧١    ٤،٩١٥،١٥٦    ٥٣٢،٤١٨    ٨٨٠،٥٥٩    ٤١،٦٦٥،٩٣٨      ٢٠٠٨ يناير ١رصيد 

  ١،١٠٤،٤٤٧    ١،١٠٤،٤٤٧    -  -  -   السنة  ربحصافي 

   )٥٤٧،٢٥٢(    )٥٤٧،٢٥٢(   -  -  -     ٢٠٠٧عام عن ين متوزيعات أرباح للمساه

   )٨٠٠(    )٨٠٠(   -  -  -     ٢٠٠٧عام عن  مجلس اإلدارة  اعضاءمكافآت

  ٢،١٥٥    -  ٢،١٥٥    -  -  ٢٠  )افراد ( ل من رسم الكهرباء تسوية المحص

  -   )١١٠،٤٤٥(   -  ١١٠،٤٤٥    -    المحول الى االحتياطي النظامي 

  ٤٨،٥٥٢،٦٢١    ٥،٣٦١،١٠٦    ٥٣٤،٥٧٣    ٩٩١،٠٠٤    ٤١،٦٦٥،٩٣٨       ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١رصيد 

              

  ١،١٦٩،٦١٤    ١،١٦٩،٦١٤    -  -  -   السنة  ربحصافي 

   )٥٤٧،٢٥٢(    )٥٤٧،٢٥٢(   -  -  -  ٢٥  ٢٠٠٨عام عن ين مات أرباح للمساهتوزيع

   )٦٣٨(    )٦٣٨(   -  -  -  ٢٦  ٢٠٠٨  عامعن مجلس اإلدارة  اعضاءمكافآت

  ٢٠٤    -  ٢٠٤    -  -  ٢٠  )افراد ( تسوية المحصل من رسم الكهرباء 

  -   )١١٦،٩٦١(   -  ١١٦،٩٦١    -    المحول الى االحتياطي النظامي

  ٤٩،١٧٤،٥٤٩    ٥،٨٦٥،٨٦٩    ٥٣٤،٧٧٧    ١،١٠٧،٩٦٥    ٤١،٦٦٥،٩٣٨      م ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١رصيد 

  

  

يةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المال



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ٦

  
  التكوين والنشاط - ١

ـ ١٤١٩ شعبان   ١١  المؤرخ ١٦٩نشأت الشركة السعودية للكهرباء بناءًًًًًًًًًًً على قرار مجلس الوزراء رقم            ـ الموافـق   ه

 بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية ، ودمـج جميـع الـشركات                م القاضي ١٩٩٨ نوفمبر   ٢٩

 معظم مناطق المملكة    عدد عشر شركات مساهمة كانت تغطي      (المحلية العاملة في مجال تقديم خدمة الطاقة الكهربائية       

مة للكهرباء وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الـصناعة والكهربـاء           باإلضافة إلى مشاريع المؤسسة العا    ) جغرافياًً

  . الشركة السعودية للكهرباء  يف)  مناطق مختلفة في شمال المملكة تشغيلياًًًًًًًًًً كانت تغطيعدد أحد عشر مشروعاًًًًًًًًً(

  
ـ ١٤٢٠رمضان   ٦المؤرخ   ١٦/مشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم       التأسست    ديـسمبر   ١٣فـق   الموا ـه

م ،  ١٩٩٩ ديـسمبر    ١٢ الموافـق    ـه١٤٢٠ رمضان   ٥  المؤرخ ١٥٣ الوزراء رقم م بناءًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً على قرار مجلس      ١٩٩٩

م كـشركة مـساهمة     ٢٠٠٠إبريـل    ٥ الموافـق    ـه١٤٢٠ ذو الحجة    ٣٠ المؤرخ   ٢٠٤٧وقرار وزير التجارة رقم     

   الموافـق   ـه١٤٢١محرم   ٢٨ وتاريخ ١٠١٠١٥٨٦٨٣ برقم الصادر من الرياض     ير، بموجب السجل التجا   سعودية

  .م ٢٠٠٠ مايو٣

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، حيث تعتبر الشركة المنتج الرئيـسي للطاقـة                   

تها لمختلف القطاعات الحكومية والـصناعية      الكهربائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، وتقوم بتقديم خدما          

  .والزراعية والتجارية والسكنية 

  
تقسم الشركة من حيث هيكلها التنظيمي إلى نشاطات أساسية للتوليد والنقل والتوزيـع ونـشاطات مـساندة كالماليـة                   

ة لبعضها البعض في إنتـاج  تعتبر أنشطة التوليد والنقل والتوزيع مكمل. والموارد البشرية والخدمات العامة والتخطيط      

 بيع بينية بين أنشطة التوليـد والنقـل   أسعار حيث تعمل الشركة على تطويرالطاقة الكهربائية وإيصالها إلى المستهلك     

ائي حسب التسعيرة الرسمية المقررة مـن قبـل         هلك الن هتتحقق إيرادات الشركة من بيع التيار للمست      حالياً  والتوزيع و 

ى الشركة خطة لفصل األنشطة الرئيسية إلى شركات مستقلة وعليه ستحدد إيرادات ومصروفات              كما يوجد لد   .الدولة  

  .كل شركة على حده عند تأسيس هذه الشركات 

  
 علـى    تحدد بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بنـاء        ى تعرفة الخدمات الكهربائية والتي    تخضع الشركة للرقابة عل   

م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم      ٢٠٠١ التي تأسست في نوفمبر      اج المزدوج الكهرباء واالنت من هيئة تنظيم    توصية  

تم إجراء آخر تعديل على تعرفة الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجلس الوزراء             . ـه١٤١٩شعبان  ١١ وتاريخ   ١٦٩

عتباراً ساعة وبدأ تطبيقها إ   / هللة للكيلو واط   ٢٦ حيث بلغت أعلى شريحة فيها       ـه١٤٢١رجب  ١٢ وتاريخ   ١٧٠رقم  

  .   تعديالت على التعرفة بعد ذلك التاريخ م ، ولم يتم إجراء أي٢٠٠٠ أكتوبر ٢٨ الموافق ـه١٤٢١ شعبان ١من 



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ٧

أن  ) ٣٣٣قرار رقـم    ( م ، قرر مجلس الوزراء      ٢٠٠٩ أكتوبر   ٥هـ الموافق   ١٤٣٠ شوال   ١٦مع العلم أنه بتاريخ     

زدوج عند مراجعة تعريفة الكهرباء لفئات االستهالك غير السكني         يكون لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج الم       

كيلـو  ( هللة لكل    ) ٢٦( ، إجراء تعديالت على قيمها وإقرارها بما ال يتجاوز          ) التجاري ، الصناعي ، الحكومي      ( 

  .بحيث تراعي هذه التعريفات األحمال الكهربائية في أوقات الذروة وغيرها ) ساعة / وات 
  

ـ  وفقاً للنظـام األ    سنة ميالدية  ر ديسمبر من كل   هاية ش هي بن هر يناير وتنت  ه ش أولمن   المالية للشركة    تبدأ السنة  ي ساس

  . للشركة
  

ي شـركات ذات مـسؤولية      ه و ضوئيات لالتصاالت رباء للصكوك وشركة    هتتضمن القوائم المالية حسابات شركة الك     

  . رباء همحدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للك

  
  السياسات المحاسبية الهامةص ملخ - ٢

إن الـسياسات   . لقد تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين               

  :المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة هي على النحو اآلتي 

  
  العرف المحاسبي

فة التاريخية ، فيما عدا اإلستثمارات في حقوق ملكية شركات يتم قيدها وفقا لطريقـة               تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكل     

  .حقوق الملكية

  
  التقديرات المحاسبية

وفقاً للمباديء المحاسبية المتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر القوائم المالية إن إعداد 

محتملة في تاريخ القوائم  المقيدة وعلى اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات العلى قيمة الموجودات والمطلوبات

 تاريخ إصدار القوائم ارة فيوبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل المعلومات واألحداث المتوفرة لدى اإلد. المالية

  .المالية إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات 

  
  د المماثل د والنقالنق

واالستثمارات األخرى القابلة للتحويل إلى يتضمن النقد والنقد المماثل النقدية في الصناديق واألرصدة والودائع البنكية 

  . تكون تواريخ إستحقاقها خالل ثالث أشهر أو أقل من تاريخ ربطها مبالغ نقدية والتي

  
  

  



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ٨

  

  ذمم مستهلكي الكهرباء 

 ، ويتم إظهار ذمم مستهلكي الكهرباء لمستهلكين في تاريخ المركز المالي يتم تحصيلها من ا لمتمثل المبالغ التي

   .يكون تحصيلها أمرا مشكوكا فيهللذمم التي تجنيب المبالغ الالزمة بالصافي بعد 

  
  زون المخ

لفة وفقاً لطريقة المتوسط  ومخزون الوقود بالتكاألخرىيتم تقييم مخزون مواد ولوازم التوليد والنقل والتوزيع والمواد 

  . بعد تكوين المخصصات الالزمة للمخزون المتقادم وبطىء الحركة رجح ، ويتم إظهار المخزون بالصافيالم
  

 مثل المواد األخرىتسجل مواد المخزون المعتبرة جزء أساسي من محطات التوليد أو شبكات النقل والتوزيع والمنشآت 

  .ند الموجودات الثابتة اإلستراتيجية واإلحتياطية ضمن ب

  
  اإلستثمارات في حقوق ملكية شركات وأخرى

  والتي تقضيأو أكثر وفقاً لطريقة حقوق الملكية% ٢٠م تسجيل اإلستثمارات في الشركات المستثمر فيها بنسبة يت

 في صافيضوء التغير فى حصة الشركة  لفة على أن يتم تعديله بعد ذلك فيبإثبات اإلستثمار عند إقتنائه بالتك

 عند صدور القوائم المالية يتم إثبات حصة الشركة في نتائج أعمال تلك الشركات. موجودات الشركة المستثمر فيها 

  . لها

  
س مال الشركات غير المتداولة بالكلفة، ويجري أمن ر% ٢٠تظهر االستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة تقل عن 

  .د تحصيل توزيعات االرباح من الشركات المستثمر بها االستثمارات عنهقيد االيرادات من هذ
  

المعدلة بالعالوة أو الخصم عند ( تظهر االستثمارات المشتراة لهدف االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة 

تصنف هذه االستثمارات كموجودات غير متداولة . ناقصة المخصص لقاء أي انخفاض غير مؤقت في قيمتها ) الشراء

ويتم قيد هذه اإلستثمارات . ما عدا السندات التي تستحق في الفترة المالية التالية ، حيث يتم تصنيفها موجودات متداولةفي

  .بتاريخ استحقاقها

  
  الموجودات الثابتة 

يقـة  لطر لها وفقـا    المقدر ي التشغيل ستهالكها على مدار العمر   إ ويجري    التاريخية  بالتكلفة الموجودات الثابتة ثبات  إيتم  

 وتشمل التكلفة سعر الشراء من المورد والعمالة المباشرة ومصروفات اإلنشاء غير المباشـرة وتكـاليف                القسط الثابت 

سـتهالكها المتـراكم يـتم      إ المباعة أو المستبعدة و    الموجودات الثابتة . حتى تاريخ وضع األصل في الخدمة        اإلقتراض
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  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ٩

قـدر  ، ويتم إثبات الربح أوالخسارة الناتجة ضمن قائمـة الـدخل ، وت             حذفها من الحسابات بتاريخ بيعها أو استبعادها      

   :األعمار التشغيلية حسب ما يلي

   سنة٢٥ إلى ٢٠من   منشآت ومعدات وقطع غيار التوليد

   سنة٣٠ إلى ٢٠من   شبكات ومعدات وقطع غيار النقل

   سنة٢٥ إلى ١٥من   شبكات ومعدات وقطع غيار التوزيع

   سنة٣٠ إلى ٢٠من   المباني

   سنة٢٠  إلى ٤من   األخرىالموجودات 
  

  نخفاض في قيمة الموجودات إلا

 للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة للتأكد من وجود أي دليل على وقوع أي  دوريةجراء مراجعةبا تقوم الشركة

القيمة القابلة لالسترداد وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم تقدير . خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات 

وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل ، . لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة 

  . قدية التي ينتمي إليها ذلك األصلتقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للن

 المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدفترية ، وفي الحاالت التي يقدر فيها

ترداد لها ، ويتم إثبات خسائر عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالس

  . نخفاض في قيمة األصل مصروفات فوراً في قائمة الدخلإلا

 ما تم الحقاً عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة ، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة وإذا

للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له ، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي 

نخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية في إلم يتم إثبات خسارة اا فيما لو لكان من المفترض تحديده

  . ات فوراً في قائمة الدخلنخفاض في القيمة إيرادإليتم إثبات عكس قيد خسارة ا. قة السنوات الساب

  
  رسملة تكلفة اإلقتراض

 تكبـدتها   أخـرى وأي أعباء تمويليـة      تمثل تكاليف القروض طويلة األجل        والتي – اإلقتراضيتم رسملة صافي تكلفة     

 على جميع المشاريع تحت التنفيذ ذات المبـالغ         – السنة عوائد دائنة تم الحصول عليها خالل        يالشركة مخصوماً منها أ   

 يتم رسملتها بتطبيق معدل الرسملة علـى        يالهامة والتى يتطلب إنشاؤها فترة زمنية طويلة وتحسب تكاليف التمويل الت          

  .  أنفقت على كل مشروع تحت التنفيذ ي التمتوسط المبالغ

  
  

  



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ١٠

  

  مشتقات االدوات المالية ومحاسبة تغطية المخاطر

تستخدم الشركة مشتقات االدوات المالية لتغطية تعرضها ألجزاء معينة من مخاطر نسب الفوائد الناتجة عن النشاطات                 

ان استخدام المشتقات المالية    . اطر أسعار المرابحات  التمويلية، وتصنفها كتغطية مخاطر التدفقات النقدية للوقاية من مخ        

ال . كة المعتمدة من قبل مجلس االدارة وتتفق مع إستراتيجية الشركة فـي إدارة المخـاطر                هي خاضعة لسياسات الشر   

 ويعـاد   يتم قياس المشتقات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ العقد،        . تستخدم الشركة المشتقات المالية ألغراض المضاربة     

في حال عدم استيفاء كامل شروط محاسـبة التحـوط وفقـا             . قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ الفترات المالية الالحقة       

  .مصاريف التمويلللمعايير المحاسبية المتعارف عليها يتم قيد التغير في القيمة العادلة لالدوات المالية المشتقة ضمن 

  
  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

  .مل في المملكة العربية السعوديةحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين سنوياً وفقاً لنظام العيتم إ

  

  مخصص الزكاة 

قـد   تعديالت، وأية   اً وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية          لزكاة سنوي ا مخصص   إحتسابيتم  

     . فيها النهائي الربط إستالم يتميالت للسنة ضمن قائمة الدخل تسجيلهاتنتج عند الربط النهائي للزكاة يتم 

  

  اإليرادات

يتم إثبات إيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية عند إصدار الفواتير للمشتركين بقيمة إستهالكهم للطاقة الكهربائية  •

 لم ية من قبل المشتركين والتويتم تقدير اإليرادات المستحقة للطاقة المستهلك. ساعة /  تقاس بالكيلو واط يوالت

 . يصدر بها فواتير حتى تاريخ المركز المالي

  

 عن التعرفة يتم إثبات إيرادات تعرفة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفواتير عند إصدارها للمشتركين وهى عبارة •

كين ويتم تقدير اإليرادات  على سعة العدادات المستخدمة من قبل المشتر يتم إحتسابها بناءالشهرية الثابتة التي

 .المستحقة للتعرفة الخاصة بالفواتير التي لم تصدر حتى تاريخ المركز المالي 

  



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ١١

يتم تسجيل مبالغ تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية المستلمة من المشتركين كإيراد مؤجل ضمن المطلوبات ومن ثم  •

متوسط أعمار المعدات المستخدمة في خدمة المشتركين  علىيتم إثباتها كإيراد بإستخدام طريقة القسط الثابت بناء 

 .والمقدرة بعشرين سنة 

 

  المصروفات

تتضمن مصروفات التشغيل والصيانة المصروفات الخاصة بالتوليد والنقل والتوزيع باإلضافة إلى نصيب تلك األنشطة              

وفات ضمن المـصروفات العموميـة    تلك المصرنشطة المساندة ، ويتم إدراج باقيمن مصروفات الخدمات العامة واأل  

يتم توزيع مصروفات الخدمات العامة واألنشطة المساندة حسب إستفادة كل نشاط من تلك المـصروفات ،                . واإلدارية  

  .ويتم تقييم ذلك دورياً 

  

  اإلحتياطي النظامي 

تكـوين اإلحتيـاطي    من صافي الدخل الـسنوي ل     % ١٠تمشياً مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة يتم تجنيب          

  .النظامي ، ويجوز للشركة التوقف عن هذا التجنيب عندما يبلغ رصيد هذا اإلحتياطي نصف رأس المال 

  

  العمالت األجنبية 

جـراء تلـك   إلى الريال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة حين         إتحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية        

تاريخ المركـز   األجنبية في    موجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية والمسجلة بالعمالت      المعامالت وتحول أرصدة ال   

  محققة أو غير محققة    رئح أو خسا  ارب أ  إلى الريال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ، وأي            المالي

  . قائمة الدخل تسجل ضمنتنتج عن ذلك 

  

 واألرصدة لدى البنوكالنقد  - ٣

 الرياالت السعوديةف بآال 
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ 

 ٢،٦٦٤   ٢،٨٨٧   نقد بالصندوق
 ٥٧٨،٢٨٧   ٩٩٤،٨٠٥    نقد لدى البنوك

 ٦٥١،١٤٦   ٢،٨٨٤،٩٨٠   ودائع قصيرة األجل
   ١،٢٣٢،٠٩٧   ٣،٨٨٢،٦٧٢ 

  



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ١٢

ئع قصيرة األجـل     م مبلغ مليار ريال سعودي يمثل ودا       ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١يتضمن النقد وأرصدة لدى البنوك كما في        

  ) .صفر  : ٢٠٠٨( تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ ربطها 

  
 ذمم مستهلكي الكهرباء وااليرادات المستحقة ، صافي - ٤

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 

     ذمم مستهلكي الكهرباء
 ٨،٩٩٧،٧٢٨    ٤،٠٢٢،٨٦٣    جهات حكومية 
 ٢،٨٥٤،٤٥١    ٣،٠٩٥،٤٨٧    التجاري والسكني
 ١،٨١٧،٨٨٦    ١،٩٥٨،٣٣٩    كبار الشخصيات
 ١،٤١٣،٧٥٣    ١،٦٢٣،٤٤٦     )٢٩ و ٢٧ايضاحي ( أرامكو السعودية 
 ٧١٣،٩٧٠    ٧٥٧،٥٩٢    ذمم ايصال التيار

  ٤٥٤،٧١٧     ٣٣٩،٠٧٧    المؤسسة العامة لتحلية المياه
 ١٦،٢٥٢،٥٠٥    ١١،٧٩٦،٨٠٤   مجموع ذمم مستهلكي الكهرباء

  )١،٩٩٥،٣٤٣(    )٢،١٢١،٣١١(   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها : يخصم
 ١٤،٢٥٧،١٦٢    ٩،٦٧٥،٤٩٣    ذمم مستهلكي الكهرباء: صافي

       
 ٨١٦،٦٨٥    ٩١٠،٧٢٥    ايرادات مستحقة :يضاف 
 ١٥،٠٧٣،٨٤٧    ١٠،٥٨٦،٢١٨   المجموع
  :خالل السنة  حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلهافيما يلي

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٨   ٢٠٠٩  

 ١،٨٧٨،٧٨٢   ١،٩٩٥،٣٤٣    الرصيد ، بداية السنة
 ١١٦،٥٦١   ١٢٥،٩٦٨    المحمل للسنة

 ١،٩٩٥،٣٤٣   ٢،١٢١،٣١١    الرصيد ، نهاية السنة
  

 الدفعات المقدمة واألرصدة المدينة األخرى ، صافي - ٥

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 
 ٢،٥٩٠،٤٠٥    ١،٧٤٥،٧٦٨    دفعات مقدمة للمقاولين والموردين

 ١٢٥،٣٢١    ١٩،٥٨٢    اإلعتمادات المستندية القائمة
 ٢٠،٧١٢    ٤٥،٤٥٥    مصروفات مدفوعة مقدما

 ٢٤٢،٦٤٦    ٢٠٦،٠٩٢    ذمم أخرى
 ٢،٩٧٩،٠٨٤    ٢،٠١٦،٨٩٧    مجموع
    )٨١،١٩٤(    )٦٠،٧٨٩(   رى المشكوك في تحصيلهامخصص األرصدة المدينة األخ: يخصم 

   ٢،٨٩٧،٨٩٠    ١،٩٥٦،١٠٨ 



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ١٣

  ، صافيزونمخال - ٦

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 

 ٢،٧٠٨،٦٦٢    ٣،٢١٧،٠٤٥    مواد ولوازم محطات التوليد
 ٢،٥٧٥،٥٢٤    ١،٨٦٢،٥٩٦   شبكات التوزيعمواد ولوازم 
 ٧٩٠،٢٣٧    ٢٤٧،٣٩٠   شبكات النقلمواد ولوازم 
 ٣٠٤،٢٢٩    ٣٣٧،٢٧٨    وقود وزيوت

 ١٦٩،٧٢٦    ١٤٨،٩١٤    أخرى
 ٥،٩٩٥،٩٣١    ٥،٨١٣،٢٢٣    مجموع
   )١٨٩،٢٥٨(    )١٨٩،٨٨١(   مخصص مخزون بطيء الحركة: يخصم

   ٥،٨٠٦،٦٧٣    ٥،٦٢٣،٣٤٢ 
  

  :خالل السنة  المخزون بطيء الحركة حركة مخصص فيما يلي

 الرياالت السعوديةف بآال 
 ٢٠٠٨   ٢٠٠٩  

 ١٨٩،٢٥٨   ١٨٩،٢٥٨    الرصيد ، بداية السنة
 - ٦٢٣    خالل السنةالمضاف

 ١٨٩،٢٥٨   ١٨٩،٨٨١    الرصيد ، نهاية السنة
  

  إستثمارات في حقوق ملكية شركات وأخرى - ٧

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

 ١،٧٢١،٨٣٦   ١،٩١٥،٣١٠    )أ ( لملكية استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق ا
 ١،٢١٠   ١،٢١٠    )ب ( االستثمارات األخرى بالتكلفة 

 ٤٣٦،٨٧٨   ٤٣٦،٨٧٨   )ج ( االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
    ٢،١٥٩،٩٢٤   ٢،٣٥٣،٣٩٨ 

 
 اإلستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية   )ه 

 االت السعوديةالريبآالف   نسبة حقوق 
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  الملكية 

 ١،٧٠٣،٢٨٥    ١،٨٩٨،٦٤٩    %٤٠  )١-أ (التعاون الخليجيهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس 
 ١٥،٥٥١    ١٣،٦٦١     %٥٠  )٢-أ  (شركة الماء والكهرباء

  ١،٠٠٠     ١،٠٠٠     %٢٠  )٣ -أ (شركة رأس الزور للمياه والكهرباء
  ٢،٠٠٠     ٢،٠٠٠     %٢٠  )٤ -أ (شركة كهرباء رابغ 

 ١،٧٢١،٨٣٦    ١،٩١٥،٣١٠     مجموع اإلستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية
 

  

  



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ١٤

  هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ) ١-أ( 

ـ                    ز شاركت الشركة في رأس مال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وذلـك لتعزي

 مليـون دوالر    ٤٨٤،٨٠االستفادة من نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين الدول االعضاء ، تبلغ قيمة المشاركة              

 حتـى تـاريخ     ٢٠٠٩لم يتم إصدار القوائم المالية لعام       .  مليون ريال سعودي     ١،٨١٨امريكي بما يعادل مبلغ     

  .إصدار هذه القوائم المالية
  

  هرباءشركة الماء والك ) ٢-أ       ( 

شاركت الشركة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تأسيس شـركة المـاء والكهربـاء كـشركة ذات                     

 المتـضمن  ٢٣/٣/١٤٢٣ وتاريخ ٥/٢٣مسؤولية محدودة وذلك بناء على قرار المجلس االقتصادي األعلى رقم      

 مليـون ريـال   ١٥، تبلغ قيمة المشاركة   تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع تحلية المياه المالحة           

لم يـتم اصـدار     . من رأسمال الشركة    % ٥٠ حصة تمثل    ٣٠٠,٠٠٠سعودي مسددة بالكامل وهي عبارة عن       

  . حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية ٢٠٠٩القوائم المالية لشركة الماء والكهرباء لعام 
  
  شركة رأس الزور للمياه والكهرباء) ٣-أ( 

هـ شاركت الشركة مـع صـندوق       ١/١٢/١٤٢٨ م وتاريخ    ٠٢/٧٣/٢٠٠٧ء على قرار مجلس االدارة رقم       بنا      

 وتـاريخ   ٧٧االستثمارات العامة في تأسيس شركة رأس الزور كشركة مساهمة بناء على المرسوم الملكي رقم               

 من رأس مـال  %٢٠ مليون ريال سعودي مسددة بالكامل وهي تمثل   ١هـ ، تبلغ قيمة المشاركة      ١٤/٩/١٤٢٨

لم تمارس الشركة نشاطها حتى تاريخه وبالتالي لم يتم اصدار قوائم مالية لشركة رأس الزور حتـى                 . الشركة  

  .تاريخ اصدار هذه القوائم المالية 

  
  شركة كهرباء رابغ ) ٤ -أ (

مـت   قا ٢٠٠٨ يونيو   ٣هـ الموافق   ٢٦/٥/١٤٢٩م وتاريخ   ٢٠٠٨/ ٠٦/٧٦بناء على قرار مجلس االدارة رقم       

من رأس  % ١٠٠ مليون ريال سعودي مسددة بالكامل وهي تمثل         ٢الشركة بإنشاء شركة كهرباء رابغ برأسمال       

  .مال الشركة 
  

 مليـون  ١٠ مليون ريال سعودي إلى ٢م تم زيادة رأس مال شركة كهرباء رابغ من ٢٠٠٩ خالل الربع الثالث    

  % .١٠٠بدالً من % ٢٠ية للكهرباء ريال سعودي وإدخال شركاء جدد وأصبحت حصة الشركة السعود
  

 لم تمارس الشركة نشاطها حتى تاريخه وبالتالي لم يتم إصدار قوائم مالية لشركة كهرباء رابغ حتـى تـاريخ                   

  .إصدار هذه القوائم المالية 



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ١٥

   بالتكلفةخرىاإلستثمارات األ   )و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ا حتى تاريخ اإلستحقاقاإلستثمارات المحتفظ به   )ز 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 

 ٣٠٠،٠٠٠    ٣٠٠،٠٠٠   الشركة السعودية للصناعات االساسيةصكوك 
  ٥٠،٠٠٠     ٥٠،٠٠٠    صكوك شركة بن الدن 

  ٥٠،٠٠٠     ٥٠،٠٠٠    سندات بنك ساب 
  ٣٦،٨٧٨     ٣٦،٨٧٨   هيئة رأس الخيمة لالستثمارصكوك 

 ٤٣٦،٨٧٨    ٤٣٦،٨٧٨    حتى تاريخ اإلستحقاقبهاستثمارات المحتفظ مجموع اإل
  

  فق طريقة حقوق الملكية والمستثمر فيهاالحصة في صافي أرباح الشركات    )ح 

 الرياالت السعوديةبآالف  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 

 ٣٧،٣٩١    ٣٦،١٥٣     هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي
 ٤،٦١٥     )١،٨٩٠(    شركة الماء والكهرباء

 ٤٢،٠٠٦    ٣٤،٢٦٣    )٢٣ايضاح (المجموع 
  

 مشاريع تحت التنفيذال - ٨

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 

 ٨،٩٧٢،٦٢٧   ١٦،٨٣٧،٥١٨    مشاريع التوليد
 ٧،٣٥١،٠٠٤   ١١،٩٣٥،٦١٢    مشاريع النقل

 ٣،٥١٤،٠٤٥    ٣،٢٤٩،٩٨١    مشاريع التوزيع
 ٢٦٦،٣١٠    ١٩١،٦٧١    مشاريع عامة

   ٢٠،١٠٣،٩٨٦   ٣٢،٢١٤،٧٨٢
  

 الرياالت السعوديةبآالف   نسبة حقوق 
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  الملكية 

 ٤٠٠    ٤٠٠    %٨  والكهرباءياهة للمشركة الشعيب
 ٤٠٠    ٤٠٠    %٨ للمياه والكهرباءشركة الشقيق 
  ٢٥٠     ٢٥٠     %٥ لكهرباء وا للمياهشركة الجبيل 

 ١٦٠    ١٦٠    %٨ شركة الشعيبة القابضة
 ١،٢١٠    ١،٢١٠     التكلفةب األخرىمجموع اإلستثمارات 



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ١٦

عـام  (  مليون ريال سـعودي      ٧٦٩بلغت صافي تكاليف التمويل المرسملة على المشاريع االنشائية خالل السنة مبلغ            

   .) مليون ريال سعودي٦١٣مبلغ  : ٢٠٠٨



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ١٧

  

 صافي، ثابتة الموجودات ال - ٩

  قطع غيار  ومعداتآالت مباني اراضي 

 يةرأسمال
 المجموع أخرى سيارات وآليات

 بآالف الريـــــــــاالت الســــعودية 
       كلفــةتال

  ٢١١،٦٦٩،٣٤٥    ٩،٢٣٦،٣٦٢    ١،١١٥،٢٤٩   ٢،٦٠٦،٦٨٤    ١٨٤،٠٣٤،٩٢٧    ١٣،٢٣٠،٣٨٥    ١،٤٤٥،٧٣٨    ٢٠٠٩ يناير ١

  ١٨،٥٢٦،٢٣٥    ١٠٢،٣٣٣    ١٥٠،٣٣٠   ٥٨٩،٤٠٦    ١٦،٨٣٨،٣٤٨    ٧٥٧،٩٢٣    ٨٧،٨٩٥    اإلضافات

   )١٤٦،٢٤٣(    )١،٩٩١(    )١١٩،١٥٩(   )٦٤(    )٢٣،٩٠٩(    )١،١٢٠(   -  اإلستبعادات

  -   )١،٨٢٦،٤٢٣(   - -  ١،٨٢٢،٨٥١    ٣،٥٧٢    -  إعادة تصنيف

٢٣٠،٠٤٩،٣٣٧    ٧،٥١٠،٢٨١    ١،١٤٦،٤٢٠   ٣،١٩٦،٠٢٦  ٢٠٢،٦٧٢،٢١٧    ١٣،٩٩٠،٧٦٠    ١،٥٣٣،٦٣٣    ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

               اإلستهالكات

  ١١٣،٥٦١،٣٩٩    ١،٥٤٤،٧٦٣    ٩٦٩،٦٦٥   ١،٦٢٦،٤٦١    ١٠١،٢٠٥،٣٠٦    ٨،٢١٥،٢٠٤    -  ٢٠٠٩ يناير ١

  ٧،٥١٤،٩٣١    ٤٠٥،٦٢١    ٦٧،٥٢٢   ١٠٢،٩١٨    ٦،٤٣٢،٤٣٤    ٥٠٦،٤٣٦    -  اإلضافات

   )١٣٥،٩٤٧(   )٥٩٨(    )١١٩،١٠٥(   )٦٤(    )١٥،٠٦٠(    )١،١٢٠(   -  اإلستبعادات

  -   )٢٠،٠٦١(   - -  ١٦،٨١٦    ٣،٢٤٥    -  إعادة تصنيف

١٢٠،٩٤٠،٣٨٣    ١،٩٢٩،٧٢٥    ٩١٨،٠٨٢   ١،٧٢٩،٣١٥  ١٠٧،٦٣٩،٤٩٦    ٨،٧٢٣،٧٦٥    -  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
  حول القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ١٨

               القيمة الدفترية الصافية

١٠٩،١٠٨،٩٥٤    ٥،٥٨٠،٥٥٦   ٢٢٨،٣٣٨    ١،٤٦٦،٧١١    ٩٥،٠٣٢،٧٢١    ٥،٢٦٦،٩٩٥    ١،٥٣٣،٦٣٣    ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  ٩٨،١٠٧،٩٤٦    ٧،٦٩١،٥٩٩    ١٤٥،٥٨٤   ٩٨٠،٢٢٣    ٨٢،٨٢٩،٦٢١    ٥،٠١٥،١٨١    ١،٤٤٥،٧٣٨    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
              

  . مليون ريال سعودي ، لم يتم نقل ملكيتها السم الشركة بعد١٥١            يتضمن بند األراضي أعاله قطع اراضي كلفتها الدفترية 
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 موزعة على األنـشطة     ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١ن صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة للشركة كما في          إ

  الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسية 

  :كما يلي 

  ٢٠٠٨   ٢٠٠٩  
المنشآت   التوزيع  النقل  التوليد  

  العامة
  المجموع   المجموع

  ١،٤٤٥،٧٣٨      ١،٥٣٣،٦٣٣    ٤٧٥،٧٦٦    ٢٢٥،٢٨٣    ٥٨٧،٤١٢    ٢٤٥،١٧٢    اراضي

  ٥،٠١٥،١٨١      ٥،٢٦٦،٩٩٥    ٩٤١،٢٥٦    ١٣٩،١٢٠    ١،٤٩٦،٢٥٣    ٢،٦٩٠،٣٦٦    مباني

  ٨٢،٨٢٩،٦٢١      ٩٥،٠٣٢،٧٢١    ٤١٧،٣٤٤    ٣١،٤٤٣،٥٤٨    ٣٢،٤٠٠،٧٤٩    ٣٠،٧٧١،٠٨٠    آالت ومعدات

ــار  ــع غيـ قطـ
  رأسمالية

  ٩٨٠،٢٢٣      ١،٤٦٦،٧١١    ١٨٤    ١٩،٢٣٧    ٤٠٦،٦٩٧    ١،٠٤٠،٥٩٣  

  ١٤٥،٥٨٤      ٢٢٨،٣٣٨    ٢٢٨،٣٣٨    -  -  -  سيارات وآليات

  ٧،٦٩١،٥٩٩      ٥،٥٨٠،٥٥٦    ٩٦،٩٤٠    ٢٦،٩١٠    ٢٢٤،٦٤١    ٥،٢٣٢،٠٦٥    أخرى

    ٩٨،١٠٧،٩٤٦      ١٠٩،١٠٨،٩٥٤    ٢،١٥٩،٨٢٨    ٣١،٨٥٤،٠٩٨    ٣٥،١١٥،٧٥٢    ٣٩،٩٧٩،٢٧٦  

  

   : ديسمبر٣١ لمحمل على األنشطة المختلفة خالل السنة المنتهية فيبلغ مصروف االستهالك ا

 الرياالت السعوديةبآالف  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 
 ٢،٥٦٧،١٦٥   ٢،٨٨٩،٠٢٣   استهالك التوليد

 ١،٩٢٠،٦٥١   ٢،١١٢،٠٢٥   النقلاستهالك 
 ١،٩٦٢،١٣٢   ٢،١٧٣،٩٧٤   التوزيعاستهالك 

 ٢٩٤،٥٠٥   ٣٣٩،٩٠٩    استهالك المنشآت العامة
   ٦،٧٤٤،٤٥٣   ٧،٥١٤،٩٣١ 

  

 نةذمم دائ - ١٠

 الرياالت السعوديةبآالف  

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ 
 ٣٥،٦٥٤،٧٨٩    ٤٠،٩٥٩،٤٨٢     )٢٩ و ٢٧ايضاحي ( ارامكو السعودية عن تكلفة الوقود 

 )١٣،٢٩٥،٦١٣(   )١٣،٢٩٥،٦١٣(   ) أ – ١٠( المحول لحساب الحكومة 
  ٢٢،٣٥٩،١٧٦     ٢٧،٦٦٣،٨٦٩    ذمم ارامكو السعودية عن تكلفة الوقود

 ٦،٩٢٦،٤٨٣    ٧،٥٢٨،٤٧٨     العامة لتحلية المياه عن الطاقة المشتراهالمؤسسة
 ٣،١٣٢،٥٧٧    ٥،٦٠٣،١٥٤    ذمم وتأمينات محتجزة من المقاولين

 ٨٦٢،٠٦٣،٢    ٢،٤١٠،٥٩٩    رسوم البلديات
 ٩٠٤،٠٣٧،١    ١،٠٠٤،٢٣٤    ذمم الموردين

 ٩٤٨،٧٢١    ١،١٧٦،٦١٥    مساهمات مستلمة إلنشاء مشاريع
 ١،٨١٠،٢٢١    ١،٩٦٤،٠٣١    ) ب – ١٠( أخرى 

   ٣٨،٢٧٨،٩٤٤    ٤٧،٣٥٠،٩٨٠ 
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م الـى   ٠٥/٠٤/٢٠٠٠تم اعادة تـصنيف الـذمم الدائنـة المـستحقة للوقـود للفتـرة مـن                   )أ-١٠(

ذمـم حكوميـة    (م من المطلوبات المتداولة الى بند المطلوبات غير المتداولـة           ٣١/١٢/٢٠٠٣

لى المحضر الوزاري المتخذ بين معالي وزير المالية ومعالي وزير          وذلك بناء ع  ) طويلة األجل 

 والذي عالج المديونية المـستحقة      ـه ١٥/٠٥/١٤٢٧البترول والثروة المعدنية الموقع بتاريخ      

على الشركة لصالح شركة ارامكو السعودية والذي ينص على تحويل المبلغ الى حساب وزارة              

  .المالية

  

 مليون ريـال    ١،٢٨١ : ٢٠٠٨(  ريال سعودي    ١،٢٨٠ائنة األخرى مبالغ بقيمة     تتضمن الذمم الد    )ب-١٠(

ما زالت تحت التسوية بين الشركة والدولة تتعلق بحسابات ما قبل عملية الدمج المـشار     ) سعودي  

  ) .١(اليه في ايضاح رقم 

  
 المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى - ١١

 الرياالت السعوديةبآالف  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 
 ٣٢٧،٤٢٤    ٤٤٧،٩٤٤    فات مستحقةمصرو

 ٣٤٨،٩٩٩    ٣٥٠،٢٩١    مستحقات موظفين
 ٣٠١،٩٩٦    ٣٢١،٦٢٩    *توزيعات أرباح مستحقة 

 ٢٦٠٢٨٩،    ٣١٩،٦٨٨    أخرى

   ١،٢٦٧،٦٧٩    ١،٤٣٩،٥٥٢ 
  

 توزيعات االربـاح النقديـة غيـر        ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١يتضمن بند توزيعات ارباح مستحقة كما في        * 

لب بها من قبل حملة االسهم والتي أعلن توزيعها من قبل الشركات السعودية الموحدة للكهرباء قبل                مطا

  ) . مليون ريال سعودي ٩٦،١مبلغ  : ٢٠٠٨عام (  مليون ريال سعودي ٩٥،٧الدمج بمبلغ 



 

  

 RY\٥١٠٩١٤,٦  SEC Sukuk III Arabic OC- Anotated v٢٠١٠-  ٢١-  ٠٤   ٤  

٢١

  

  اة ـالزك - ١٢

  :هي كما يلي  العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة إن

 الرياالت السعوديةبآالف  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 
     

 ١،١٠٤،٤٤٧    ١،١٦٩،٦١٤    صافي الربح قبل الزكاة
  )٧،١٩٨،٤٤٢(    )٦،٨١٢،٠٧٨(   تعديالت زكوية: يضاف 

  )٦،٠٩٣،٩٩٥(    )٥،٦٤٢،٤٦٤(   صافي الخسارة المعدلة
     احتساب وعاء الزكاة

 ٤١،٦٦٥،٩٣٨    ٤١،٦٦٥،٩٣٨    رأس المال
  )٦،٠٩٣،٩٩٥(    )٥،٦٤٢،٤٦٤(   صافي الخسارة المعدلة

 ١،٤١٢،٩٧٧    ١،٥٢٥،٥٧٦    احتياطيات مختلفة مدورة
 ٤،٣٦٧،١٠٤    ٤،٨١٣،٨٥٤    ارباح مدورة

 ٥،٩٨٩،٢٤٠    ٦،١٥٥،٥٧٠    مخصصات مختلفة مدورة
 ١٠،٢٠٤،١١٨    ١٩،٣٤٠،٢٥٧    قروض طويلة االجل وصكوك

 ١٤،٩٣٨،٠٦٠    ١٤،٩٣٨،٠٦٠    قرض حكومي
 ٣،٠٦٠،٢٣٦    ٥،٩٢٤،٧٨٣    مستحقات مقاولين

 ٧٥،٥٤٣،٦٧٨      ٨٨،٧٢١،٥٧٤    المجموع
     :يخصم 

 )٨٠،٢٣٤،١٣٧(    )٩٦،٣٤٤،١٤٣(   موجودات ثابتة ومشاريع
 )١٧،٨٩٤،٣٢٩(    )٢٥،٠١٤،٧٤٧(   فروقات إستهالك موجودات ثابتة عن أعوام سابقة

 )  ٢،١١٧،٩١٨(    )١،٨٨٢،٢٥٧(   استثمارات طويلة االجل
   )٤،٤١٧،٥٨١(    )٤،٢٦١،٦٢٥(   مخزون مواد وقطع غيار

 )٢٩،١٢٠،٢٨٧(    )٣٨،٧٨١،١٩٨(    سالب–وعاء الزكاة الشرعية 
  

  . لم يتم احتساب مخصص الزكاة حيث ان صافي الربح المعدل والوعاء الزكوي بالسالب 

  
  هــ  ١٤٢٠بقة حتى نهايـة عـام       تم انهاء الموقف الزكوي للشركات السعودية الموحدة للكهرباء السا        

، حيث تم تحميل الفروقات الزكوية التي كانت تطالب بها مصلحة الزكاة والدخل على              ) تاريخ الدمج   ( 

االعانة الحكومية المستحقة لتلك الشركات ، اال أنه حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية لم تقم مصلحة                 

  .ة بذلك وما يفيد اقفال الملفات الزكوية للشركات المذكورة الزكاة والدخل بتسليم الشركة مخالصة نهائي
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 ، حسب الربوط النهائية المستلمة من قبـل         ٢٠٠٨حصلت الشركة على الشهادة المقيدة حتى نهاية عام         

 ٣١وحتـى   ) تـاريخ الـدمج      ( ٢٠٠٠ ابريل   ٥مصلحة الزكاة والدخل توجد فروقات عن الفترة من         

 مليون ريال سعودي تتمثل في قيـام المـصلحة          ١٣ يبلغ مجموعها    ٢٠٠٢ وكذلك لعام    ٢٠٠١ديسمبر  

باحتساب زكاة على مبلغ الفروقات المطلوبة من شركة ارامكو عن االيرادات من منشآتها السكنية حيث               

. تقوم شركة ارامكو بسداد التعرفة الصناعية على المنشآت السكنية التابعة لها بدال من التعرفة التجارية                

دارة بتسجيل مبلغ الفروقات المذكور اعاله ضمن هذه القوائم المالية ، حيث أنها تتوقـع عـدم            لم تقم اال  

سداد هذه المطالبة على اعتبار أنه ال يمكن دفع زكاة على ايرادات غير محققة ولم تدخل في حـسابات                   

 الـشركة   حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية لم يتم استالم رد المصلحة علـى اعتـراض              . الشركة  

   .٢٠٠٨ الى ٢٠٠٣بالخصوص ، كما لم يتم استالم الربوط النهائية للسنوات من 

  

 طويلة األجلالقروض ال - ١٣

 الرياالت السعوديةبآالف  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 
 ٤،٨٢٥،٤١٨    ٥،٢٠٤،١١٨    رصيد القروض أول السنة

 ٤،٣٦٤،٢٦٠    ٢،٦٩٢،٢٦٦    المسحوب من القروض خالل السنة
   )٣،٩٨٥،٥٦٠(    )٥٥٦،١٢٧(   روض خالل السنةالمسدد من الق

 ١١٨،٢٠٤،٥    ٧،٣٤٠،٢٥٧    رصيد القروض في نهاية السنة

     

    )٥٥٦،١٢٧(    )٨٢٨،٤٠٠(   الجزء المتداول: ينزل 
   ٤،٦٤٧،٩٩١    ٦،٥١١،٨٥٧ 

  

  : ديسمبر ٣١وفيما يلي تفاصيل االقساط المستحقة خالل السنوات القادمة كما في 

 الرياالت السعوديةآالف ب 

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 
 ٨٢٨،٨٥٤    ٨٢٨،٨٥٤    ما بين سنة الى سنتين

 ٨٢٨،٨٥٤    ٥٤٥،٤٥٤    ما بين سنتين الى ثالث سنوات
 ٥٤٥،٤٥٤    ٧٦٠،٧٣٦    ما بين ثالث سنوات الى اربع سنوات
 ٥٤٥،٤٥٤    ٧٦٠،٧٣٦    ما بين اربع سنوات الى خمس سنوات

 ١،٨٩٩،٣٧٥    ٣،٦١٦،٠٧٧    ما بعد خمس سنوات
    ٤،٦٤٧،٩٩١    ٦،٥١١،٨٥٧ 
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 مليار ريال ٦ على قرض متوافق مع أحكام الشريعة األسالمية بقيمة    م٢٠٠٨حصلت الشركة خالل عام     

ـ ذا القـرض لـبعض التع  هيخضع .  بالكامل  هسعودي من مجموعة من البنوك المحلية ، تم سحب         دات ه

   .م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ا كما في هالمالية والتي التزمت الشركة ب

  
تتمثل القروض طويلة األجل في القروض الممنوحة من قبل بنوك تجارية وذلـك لتمويـل المـشاريع                 

  .إن بعض هذه القروض مضمونة بسندات ألمر البنوك وباإليرادات المحصلة لدى البنوك . االنشائية 

  
 مع بنوك تجارية محلية     ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١ي  لدى الشركة اتفاقيات لتسهيالت ائتمانية غير مستغلة كما ف        

ان هذه التسهيالت مضمونة بموجب     ) .  مليار ريال سعودي     ١،٢ : ٢٠٠٨( بمبلغ مليار ريال سعودي     

  .سندات ألمر

  
 تمويل مع  بنكي الصادرات والواردات األمريكي وتنمية الصادرات الكندي بتاريخ            وقعت الشركة إتفاقية  

 مليون ريال سعودي يتم     ٤،١٠٠ ها الشركة على قرض مباشر قيمت     هب وتحصل بموج  م٢٠٠٩ يونيو   ٢١

 هذا  . القرض لغرض شراء وحدات توليد خاصة بمشاريع الشركة          إستخدام عاماً وسيتم    ١٢ خالل   هسداد

  .ولم يتم سحب أي مبالغ لتاريخه

  

 إتفاقيـة  رباء وصندوق االسـتثمارات العامـة     ه ، وقعت الشركة السعودية للك     م٢٠٠٩ يوليو   ١٣بتاريخ  

 خـالل   ه مليون ريال سعودي يتم سداد     ٢،٦٠٠ ه الشركة على قرض مباشر قيمت     هتمويل تحصل بموجب  

اً مـن  إعتبار التمويل بغرض تمويل مشاريع التوليد ويستحق سداد القرض        إستخدام عاماً وسوف يتم     ١٥

 ١،٠٤٦ وقد تـم سـحب مبلـغ     . على أربعة وعشرين قسطاً نصف سنوي        م٢٠١٢ ديسمبر   ٣١تاريخ  

  . م ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١مليون ريال سعودي  كما في 

  

 الصكـوك - ١٤

 مليار ريال سعودي والقيمة االسـمية       ٥ ، اصدرت الشركة صكوكا بقيمة       ٢٠٠٧ يوليو   ١بتاريخ    - أ 

   .٢٠٢٧ الف ريال بدون خصم او عالوة اصدار تستحق الدفع في عام ٥٠٠للصك الواحد 

  
 سايبور زائدا هامش ربحي تستحق دوريـا        إن هذه الصكوك تحمل عائد يحسب على أساس سعر        

على اساس ربع سنوي من صافي الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي يحتفظ بها أمـين                

في نهاية  . المملوكة بالكامل للشركة    ) صكوك  (  شركة الكهرباء للصكوك     –موجودات الصكوك   

ة االسمية للصكوك منحـة     من اجمالي القيم  % ١٠ سنوات ستدفع الشركة مبلغا يعادل       ٥كل فترة   

 ،  ٢٠١٢لحملة الصكوك ، كما تعهدت الشركة بشراء هذه الصكوك من حامليهـا فـي االعـوام                 

  . وفقاً لترتيبات معينة ٢٠٢٢ ، ٢٠١٧
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 مليار ريال سعودي وبلغت القيمـة       ٧ ، أصدرت الشركة صكوكاً بقيمة       م٢٠٠٩ر يوليو   هخالل ش   - ب 

بدون خصم أو عالوة إصدار وتستحق الدفع فـي          ألف ريال سعودي     ١٠٠االسمية للصك الواحد    

 سعر سايبور   أساس  الصكوك عائد يحسب على       هذها بالكامل وتحمل ه    وقد تم تغطيت   م٢٠٢٩عام  

 الـدخل المتحـصل مـن       صـافي  ربع سنوي من     أساسامش ربحي تستحق دورياً على      هزائداً  

  بـاء للـصكوك    ره شـركة الك   –ا أمين موجودات الـصكوك      هموجودات الصكوك التي يحتفظ ب    

 سنوات سـتدفع الـشركة مبلغـاً    خمساية كل فترة هفي ن. المملوكة بالكامل للشركة    ) صكوك  ( 

ـ من إجمالي القيمة االسمية للصكوك منحة لحملة الصكوك ، كما تع          % ١٠يعادل   دت الـشركة   ه

 بناء على طلب حاملي     م٢٠٢٤ ،   م٢٠١٩ ،   م٢٠١٤ا في األعوام    ه الصكوك من حاملي   هذهبشراء  

 .وفقاً لترتيبات معينة وكوك الص
  

 تعويضات الموظفين  - ١٥

 الرياالت السعوديةبآالف  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 
 ٤،٣٥٠،٨٤٥    ٤،٣٠٩،٥٥٤    مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 ٤٥،٩٠٨    ١١٢،٧٤٤    برنامج اإلدخار
    ٤،٣٩٦،٧٥٣    ٤،٤٢٢،٢٩٨ 

 

  ماليةالمشتقات ال - ١٦

 البنوك لحماية تقلبات اسعار الفائدة بقيمـة اسـميه بلغـت            أبرمت الشركة اتفاقيات التحوط مع عدد من      

 وتشتمل على جزء بالدوالر األمريكي يمثـل        ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١ مليون ريال سعودي كما في       ٣،٩٥٨

كما أن اتفاقيات التحوط تقوم على أساس عمل المقايـضة          . من القيمة االسميه المذكورة     % ١٥حوالي  

الثابتة مقابل األسعار المتغيرة وفق مبالغ القروض األصلية كل سـتة           بين الشركة والبنوك على األسعار      

  . أشهر

 إتفاقيات عقود عمالت آجلة مع بعـض البنـوك          ٢٠٠٩وقعت الشركة السعودية للكهرباء مع نهاية عام        

المحلية  تهدف إلى تثبيت سعر صرف اليورو مقابل سعر صرف الدوالر األمريكـي وذلـك لتغطيـة                  

 .لمستقبلية وحمايتها من تقلبات أسعار الصرف إلتزامات الشركة ا

 
 اإليرادات المؤجلة ، صافي  - ١٧

 الرياالت السعوديةبآالف  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 
 ١١،٥٧٤،٨١٠    ١٣،٣٥٢،٧٨٦    رصيد اول السنة

 ٢،٦٦٢،٥٦٠    ٢،٦٣٣،٤٧٨    المحصل من تعرفة توصيل الخدمة خالل السنة
    )٥٨٤،٨٨٤(    )٧٣٧،١،٠١٥(   تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية

   ١٣،٣٥٢،٧٨٦    ١٤،٩٧٠،٥٢٧ 
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   القرض الحكومي - ١٨

 تم تحديد صافي مستحقات الحكومة لـدى        ١١/٨/١٤١٩ وتاريخ   ١٦٩طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم      

الشركة السعودية للكهرباء وكذلك صافي مستحقات الشركة لدى الحكومة حـسب األسـس والقواعـد               

 بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير المالية واالقتصاد الـوطني بتـاريخ            الواردة في المحضر الموقع   

 – وتم اعتبار صافي الفرق المستحق للحكومة علـى الـشركة            ٢٩/١٠/١٩٩٧ الموافق   ٢٧/٦/١٤١٨

 قرضـا حـسنا     –المحدد بتاريخ نهاية اليوم السابق لصدور المرسوم الملكي القاضي بتأسيس الـشركة             

مدتها خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ اعالن الشركة ، ويعـاد النظـر              طويل االجل ولفترة سماح     

  .بشأن هذا القرض بعد ذلك وفقا للظروف المالية للحكومة وللشركة 
  

لقد تضمن المحضر بين وزير الصناعة والكهرباء ووزيـر الماليـة واالقتـصاد الـوطني المـؤرخ                 

تتم التصفية النهائية للذمم الحكومية حـسب        ان   – والذي تحدد فيه قيمة القرض االولية        – ٢١/٧/١٤٢٢

وقد تم  . نتيجة المطابقات بين مطالبات الشركة وبعض الجهات الحكومية وتعديل قيمة القرض تبعا لذلك              

 االنتهاء من تلك التصفية والتي تضمنت تسوية بعض المبـالغ الخاصـة بمطالبـات               ٢٠٠٥خالل عام   

ة للجهات الحكومية وقد تم توقيع محضر بذلك بين وزيـر           الشركة وكذلك المبالغ المستحقة على الشرك     

 ليصبح رصيد قرض الحكومة بعد تلك التصفية        ١٥/٧/١٤٢٦المياه والكهرباء ووزير المالية في تاريخ       

  .  الف ريال سعودي ١٤،٩٣٨،٠٦٠مبلغ 
  

   رأس المـال - ١٩

دي مقسما الى    ريال سعو  ٤١،٦٦٥،٩٣٨،١٥٠ مبلغ   ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١يبلغ رأس مال الشركة كما في       

  . رياالت سعودية للسهم ١٠ سهما ، تبلغ القيمة االسمية لكل منها ٤،١٦٦،٥٩٣،٨١٥
  

  :ان رأس مال الشركة المذكور اعاله مملوك لكل من 

 نسبة الملكية  عدد االسهم 
 %٧٤،٣١    ٣،٠٩٦،١٧٥،٣٢٠   الحكومة

 %٦،٩٣    ٢٨٨،٦٣٠،٤٢٠   شركة ارامكو السعودية
  %١٨،٧٦    ٧٨١،٧٨٨،٠٧٥   مساهمون آخرون

   ١٠٠    ٤،١٦٦،٥٩٣،٨١٥%  
  

   االحتياطي العام - ٢٠

يتكون االحتياطي العام من ارصدة االحتياطيات التي كانت مسجلة ضمن القـوائم الماليـة للـشركات                

 الف ريال سعودي ، وكذلك ٢١٣،٦٦٨السعودية الموحدة للكهرباء في تاريخ الدمج والتي بلغ مجموعها       

 ألف ريال سعودي ، باالضافة الى       ٢٩٤،٩٧٦بالغ صندوق رسم الكهرباء والتي بلغت       عوائد استثمار م  

 ٣١ والتي بلغت حتى  ٣١/١٢/٢٠٠١المبالغ التي يتم تحصيلها من االفراد عن رسم الكهرباء بعد تاريخ            

ــسمبر  ــغ ٢٠٠٩ديــــ ــعودي  ٢٦،١٣٣ مبلــــ ــال ســــ ــف ريــــ    ألــــ
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 ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١ياطي العام كما في     ليصبح رصيد االحت  )  ألف ريال    ٢٥،٩٢٩مبلغ   : ٢٠٠٨عام  ( 

  ) . ألف ريال ٥٣٤،٥٧٣مبلغ  : ٢٠٠٨عام (  ألف ريال سعودي ٥٣٤،٧٧٧مبلغ 

  

  مصاريف التشغيل والصيانة - ٢١

  
  

  واإلداريةعموميةالمصاريف ال - ٢٢

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 

 ٧٠،٥٠٩    ٢١١،٧٨٨    نمصروفات ومزايا موظفي
 ٥٣،٤٢٠    ٤٥،٦٣٤    مواد 
 ٩٣،١٣٦    ٥٨،١٢٠    أخرى

    ٢١٧،٠٦٥    ٣١٥،٥٤٢ 
  

  صافي،  األخرىمصروفات اليرادات والا - ٢٣

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 

 ٤٠،٧٨٤    ٣١،٠٩٦    أرباح إستبعاد موجودات ثابتة
 ٨٧،٠٦٦    ٧٥،٠٥٣    غرامات وجزاءات

  صة الشركة في صافي ارباح الشركات المستثمر فيها ح
 ٣٤،٢٦٣    )  د – ٧ايضاح (   وفق طريقة حقوق الملكية 

   
  ٤٢،٠٠٦ 

 ١٣،٤٣٤    ١٨،٤٠٥    ايرادات بيع مناقصات
 ١٥٧،١١١    ١٩٨،٦٧٤    أخرى ، صافي 

    ٣٤٠،٤٠١    ٣٥٧،٤٩١ 
  

  

  

       

  

  ٢٠٠٨   ٢٠٠٩  
  المجموع   المجموع  التوزيع  النقل  التوليد  

  ٣،٦٤٤،٥٧٢      ٣،٧٦٨،٧٧٧    ١،٩٥٢،٥٨٩    ٧٢٩،٨٠٠    ١،٠٨٦،٣٨٨    مصروفات ومزايا موظفين

  ١،٣٤٣،٢٤٦      ١،١٦٣،٤٨٧    ١٨٧،١٠٩    ٧٣،٩٥١    ٩٠٢،٤٢٧    مواد

  ٨٤٤،٦١٠      ٧٢١،١٣١    ٢٢٣،١٣٥    ٩٢،٢١٣    ٤٠٥،٧٨٣    )مقاولين ( صيانة وتشغيل 

  ١١٦،٥٦١      ١٢٥،٩٦٨    ١٢٥،٩٦٨    -  -  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  -    ٥٥٠    ١٠٥    ٦٢    ٣٨٣    مخصص مخزون بطيء الحركة

  ٣٢٤،٨٠٨      ٣٤٧،٢١٧    ٣٤٧،٢١٧    -  -  وم بلدياترس

  ١،٣٣٤،٣٨٥      ١،٣٥٥،٨٢٢    ٥٢٥،٣٢٤    ٨١،٩٧٦    ٧٤٨،٥٢٢    أخرى

    ٧،٦٠٨،١٨٢      ٧،٤٨٢،٩٥٢    ٣،٣٦١،٤٤٧    ٩٧٨،٠٠٢    ٣،١٤٣،٥٠٣  
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     األساسيربح السهم - ٢٤

من بتقسيم الربـح من العمليات التشغيلية وربح السهم من صافي ربح السنة هم ربح الس تـم إحتساب

عدد األسهم القائمة والبـالغة المرجح لالعمليات التشغيلية وصافي ربح السنة على المتوسـط 

  . سهماً بما فيها أسهم الحكومة٤،١٦٦،٥٩٣،٨١٥

  

  ارباح مقترح توزيعها على المساهمين وربحية السهم - ٢٥

ام األساسي للشركة يوزع من االرباح ، بعد خصم االحتياطيات كدفعة اولى للمساهمين ال تقل               طبقا للنظ 

 ١٦٩من رأس المال المدفوع مع مراعاة االحكام الواردة في قرار مجلـس الـوزراء رقـم                 % ٥عن  

 والتي بموجبه تنازلت الحكومة عن نصيبها في االربـاح الموزعـة بـشرط اال               ١١/٨/١٤١٩وتاريخ  

من القيمة االسمية للسهم وذلك لمدة عشر سنوات من قيام          % ١٠االرباح السنوية الموزعة نسبة     تتجاوز  

الشركة ، وفي حالة تجاوز نسبة االرباح الموزعة النسبة المذكورة تعامل حصة الحكومـة مثـل بقيـة               

 الخـاص بتمديـد تنـازل       ١٤٣٠ رمضان   ٢٤ وتاريخ   ٣٢٧المساهمين ، وقرار مجلس الوزراء رقم       

  .ومة عن نصيبها في األرباح التي توزعها الشركة السعودية للكهرباء لمدة عشر سنوات أخرى الحك

م ٢٠٠٩م بتوزيع أرباح نقدية لسنة      ٢٠١٠ فبراير ٢٣أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ        

تمثل  ريال سعودي للسهم الواحد و     ٠،٧ مليون ريال سعودي بواقع      ٥٤٧لألهالي ومن في حكمهم بمبلغ      

هذا ويتطلب إعـالن     ) . مليون ريال سعودي     ٥٤٧مبلغ   : ٢٠٠٨عام  (من القيمة االسمية للسهم     % ٧

 .توزيع األرباح للسنة الحالية موافقة الجمعية العامة للشركة

  
  بدالت ومكافآت مجلس االدارة - ٢٦

بلغت مصروفات وبدالت حضور الجلسات ألعضاء مجلس االدارة ، وكـذلك مـصروفات وبـدالت               

   الف ريال سـعودي     ٥٨٧ر جلسات اللجان األخرى المنبثقة من مجلس االدارة خالل السنة مبلغ            حضو

  ) . الف ريال سعودي٤٢٠ : ٢٠٠٨عام ( 

 مليون ريال سعودي من األرباح بعد توزيع دفعة ال          ٠،٨احتسبت مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ       

يستحق سداد هذه المكافأة بعد موافقـة       . هم    من رأسمال المساهمين األهالي ومن في حكم      % ٥تقل عن   

 ) . مليون ريال سعودي ٠،٦مبلغ  : ٢٠٠٨عام ( الجمعية العامة للشركة 
  
 معامالت مع جهات ذات عالقةال - ٢٧

ان . تقوم الشركة بايصال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات والوزارات الحكومية وارامكو الـسعودية             

معتمدة من مجلس الوزراء وهي نفس التعرفة المستخدمة مع المـشتركين           التعرفة المحملة هي التعرفة ال    

اآلخرين فيما عدا المؤسسة العامة لتحلية المياه الصادر بشأنها قرار حكومي ، وكذلك المنشآت السكنية               

لشركة ارامكو السعودية التي ترى الشركة وجوب تطبيق التعرفة التجارية عليها بينما تعترض شـركة               

عودية على ذلك وتقوم بالدفع الجمالي قيمة مبيعات التيار عن تلك المنشآت بناء على التعرفة               ارامكو الس 

 والرصيد المجمع ٢٠٠٩ مليون ريال سعودي حتى نهاية عام ٩٣الصناعية ، مما نتج عنه فرق بحوالي       
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دي  مليون ريال سـعو    ١،٥٩٧ مبلغ   ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١لتلك الفروقات منذ بداية تأسيس الشركة وحتى        

 ١١٤وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم       لم يتم تسجيل تلك الفروقات في هذه القوائم المالية ،           . تقريبا  

  التعرفـة الـسكنية    أساسرامكو على    الخالف وان يتم محاسبة أ     اءه بإن هـ١٤٣٠ ربيع الثاني  ١٠تاريخ  

دوج بتحديـد المنـشآت     رباء واالنتاج المـز   هيئة تنظيم الك  هن تقوم   والتجارية بدل الصناعية ، وعلى أ     

ة المعنية بتكاليف االنـشاء والـصيانة والتـشغيل         هرامكو وتحديد الج  أالسكنية والتجارية التابعة لشركة     

 ، وبناء على ذلك فقد عقدت الشركة مع شـركة أرامكـوا الـسعودية         د وشبكات التوزيع  هلمحوالت الج 

  .اعات في سبيل تسوية هذا الموضوع عدة إجتم) هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج ( والمنظم 
 

 باالضافة الى ذلك تقوم الشركة بشراء الوقود من ارامكو السعودية والطاقة من المؤسسة العامة لتحليـة      

المياه بناء على اسعار منصوص عليها بقرارات حكومية ، كما يتم احتساب رسوم لصالح البلديات عـن                 

  مبيعات الطاقة الكهربائية 
  

  :ت الجوهرية والمبالغ التقريبية المتعلقة بها، هي كما يلي إن المعامال
 الرياالت السعوديةآالف ب 

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 
     مبيعات
 ٥،٤٧١،٩٥٣    ٥،٧٨٩،٣٦٤    الحكومة

 ١،٢٠٦،٧٥٨    ١،٢٨٠،٧٧٤    ارامكو السعودية
 ١٢٠،٠٨٤    ١٣٥،١٣٤    المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

    ٦،٧٩٨،٧٩٥    ٧،٢٠٥،٢٧٢ 
     أخرىمشتريات و

 ٥،٧٤١،٧٤٩    ٦،١٦٣،٩٥٩    ارامكو السعودية
 ٧٣٣،٦٣١    ٦٥٥،٢٣٢    المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

 ٣٢٤،٨٠٨    ٣٤٧،٢١٧    رسوم البلديات
    ٦،٨٠٠،١٨٨    ٧،١٦٦،٤٠٨ 

  

  

 رتباطات الرأسماليةإلا - ٢٨

المركز المالي في قيمة الجزء غير المنفذ من العقود الرأسـمالية           تتمثل اإلرتباطات الرأسمالية في تاريخ      

 مليـون ريـال     ٤١،٤٦٤التي أبرمتها الشركة النشاء وتركيب محطات وأصول أخرى والتي بلغـت            

إن الوقت المتوقع النهاء هـذه      ) .  مليون ريال سعودي     ٥٩،٣٠٥مبلغ   : ٢٠٠٨عام  ( سعودي تقريبا   

  .ث سنوات التعهدات هو ما بين سنة الى ثال

  

 االلتزامات المحتملة - ٢٩

ه رامكو السعودية حول رسوم مناولة الزيت الخام والتي تطالب ب        يوجد خالف بين الشركة وشركة أ        –أ 

 من بدايـة تأسـيس      ه المبلغ المختلف علي   يوقد بلغ إجمال  . رامكو السعودية لبعض المواقع     شركة أ 
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 مليون ريال سعودي تقريبا     ٢،٠٩٠غ  م مبل ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١م وحتى   ٢٠٠٠ إبريل ٥الشركة فى   

الملكـي   إلتزام على الشركة إستناداً إلى المرسوم        ه المطالبة أي  ذه، وال تتوقع اإلدارة أن ينتج عن        

 تم اللجنة الوزارية التي من قبل     ه لم يتم بحث   ه أن إعتبارعلى  هـ  ١٤١٥ رجب   ٢٥ بتاريخ   ٨/رقم م 

 لم يتم تـسجيل تلـك الفروقـات فـى           ه ، وعلي  ها بناء على المرسوم الملكي المذكور اعال      هتشكيل

 كما قامت شركة أرامكو السعودية بتوريد زيت خفيـف بـدل مـن     .السجالت المحاسبية للشركة

 فـي   ه مليون ريال سعودي لم يـتم قيـد        ٢٧٩ هالزيت الثقيل للشركة ، وقد نتج عن ذلك فرق قدر         

 .سجالت الشركة 

  

ف نصيبها في األرباح السنوية الموزعة عن حصتها في         كما تطالب شركة أرامكو السعودية بصر       -ب

 ديـسمبر   ٣١مال الشركة وتقدر قيمة المطالبة عن أرباحها منذ بداية تأسيس الشركة وحتى              رأس

 مليون ريال سعودي ، وترى الشركة السعودية للكهرباء عدم أحقية شـركة  ١،٥٣٣م بمبلغ   ٢٠٠٨

 بإعتبارها جهـة    ين سنة األولى من تأسيس الشركة      خالل العشر  أرامكو السعودية في هذه المطالبة    

 وتـاريخ   ١٦٩حكومية مملوكة بالكامل للدولة وينطبق عليهـا قـرار مجلـس الـوزراء رقـم               

 الخاص بتمديـد  ١٤٣٠ رمضان ٢٤ وتاريخ ٣٢٧وقرار مجلس الوزراء رقم . هـ  ١١/٨/١٤١٩

ة للكهرباء لمدة عشر سنوات     تنازل الحكومة عن نصيبها في األرباح التي توزعها الشركة السعودي         

  .أخرى 

  
كما يوجد خالف بين الشركة  وشركة ارامكو السعودية حول قراءات العدادات االزدواجيـة فـي                  -ج

معامل غاز شدقم والجعيمة والعثمانية نتيجة لرفض شركة ارامكو السعودية سـداد مبـالغ تمـت                

.ضوع تحت البحث من قبل الـشركة        ما زال المو  . فوترتها باالعتماد على قراءات هذه العدادات       

    

  
  

. سـاعة   / يوجد خالف بين الشركة وأحد موردي الطاقة الكهربائية حول سعر شراء الكيلو واط               - د 

وإن فروقـات األسعـار بين ما هـو مقبـول مـن الشركة وما هو مطالب به من قبل المـورد                 

 .  مليون ريال سـعودي    ١٦٣غ  م مبل ٢٠٠٩  ديسمبر ٣١بلغ مجموعه من بداية التعامل معه حتى        

ليه لم   إتفاق يلزم الشركة بقبوله ، وع      المطالب به مغالى فيه وال يوجد أي      وترى اإلدارة أن السعر     

  . السجالت المحاسبية للشركة يتم تسجيل هذه الفروقات في

  
قدمت الشركة ضماناً ألحد البنوك التجارية عن نصيبها من القرض التمويلي الممنـوح إلحـدى                -هـ

 مليـون   ١٠١ : ٢٠٠٨ (  مليون دوالر أمريكي   ١٠٩تبلغ قيمة الضمان    . الشركات المستثمر فيها    

  . مليون ريال سعودي ٤٠٩بما يعادل ) دوالر امريكي 
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يوجد على الشركة التزامات محتملة ناتجة عن اعتمادات بنكية قائمة كما في تاريخ المركز المالي   -و 

  ) . مليون ريال سعودي ٣١٣ : ٢٠٠٨(  مليون ريال سعودي ٢٠٠بمبلغ 

  
  هناك مطالبة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بشأن نقل بعض أصول شبكة التوزيع في مدينة الجبيل                  -ز

 مليون ريال   ٨٠٠الصناعية إلى ملكية الشركة السعودية للكهرباء والتي تبلغ قيمتها الدفترية حوالي            

ى أسس نقل ملكيتها بما في ذلك قيمتها بصورة نهائية    سعودي ، وإدارة الشركة في طور اإلتفاق عل       

مع الهيئة ، علماً أنه قد تم نقل أصول مماثلة من الهيئة إلى الشركة وتم إدراجها ضـمن القـرض               

  .الحسن بالتنسيق مع وزارة المالية 

  

  إدارة المخاطر - ٣٠

النقد ومـا فـي حكمـه       تشتمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي ، بشكل رئيس ، على              

والمدينين والموجودات األخرى والقروض البنكية والدائنين والمطلوبات المستحقة والمطلوبـات غيـر            

  .المتداولة األخرى 

  
  مخاطر االئتمان 

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخـر                  

كة توزيع جيد لمخاطر االئتمان ، وتحتفظ الـشركة بـاألموال النقديـة لـدى               لدى الشر . خسارة مالية   

يتم إظهار رصيد المدينين التجاريين بعـد خـصم الـديون           . مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني جيد       

  .المشكوك في تحصيلها 

  
  مخاطر أسعار العموالت

لبات في أسعار العمالت الـسائدة فـي        تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التق         

ليست للشركة موجودات هامة طويلة األجل مرتبطة بأسعار العموالت ، لكن لديها مطلوبـات              . السوق  

تقوم الشركة بإدارة قروضـها ذات أسـعار         . م٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١مرتبطة بأسعار العموالت كما في      

الت والتي لها تأثير اقتـصادي علـى تحويـل           مرتبطة بعمو  تحوطالعموالت العائمة باستخدام اتفاقيات     

  .ولة عائمة إلى قروض بعمولة ثابتهالقروض من قروض بعم

  

  

  

  مخاطر السيولة 

.  لتزاماتها المتعلقة بـاألدوات الماليـة     لشركة في توفير األموال للوفاء با     تمثل المخاطر التي تواجهها ا    

تـدار  . رعة بمبلغ يقارب قيمته العادلـة       تحدث مخاطر السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي بس          

  . لتزامات مستقبلية انتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية امخاطر السيولة وذلك بمراقبتها ب
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  مخاطر العمالت 

تقوم . تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي              

  .وتحمل آثارها على القوائم المالية وفقاً لذلك , ة بمراقبة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي اإلدار

  

  القيمة العادلة

لتزام ما بين أطراف راغبة فـي ذلـك وبـشروط           ا أو سداد     ,تمثل القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل      

دأ التكلفة التاريخية ، فإنه يمكن أن تنـتج         للشركة وفقاً لمب  القوائم المالية   وحيث يتم إعداد    . ة  تعامل عادل 

تعتقـد اإلدارة أن القيمـة العادلـة للموجـودات          .  فروق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقـدرة       

  .والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية 

  

 أرقام المقارنة - ٣١

  .تتفق مع أرقام السنة الحالية تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة ل
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  النماذج: ٢الملحق 

  "أ"الجزء 

  نموذج التوجيهات المحددة

  

  شركة ساب لألوراق المالية: إلى
  ، كوكيل لحملة الصكوك

  

  للكهرباءالشركة السعودية 

  ")الصكوك ("م٢٠٣٠ تنتهي في كصكو

  التوجيهات المحددة

 نشرة اإلصدار الواردة في الصكوك من أحكام وشروط )الشراء تاريخ) (ت(١-١١ للشرطبهذا نوجهكم، وفقا
 للكهرباءالشركة السعودية الصادرة من  )م١٤/٤/٢٠١٠ الموافق(هـ ٢٩/٤/١٤٣١ المؤرخة في

الواقع  الشراء تاريخ  التالية والصكوك بخصوص لتعهد الشراء وفقا إشعار ممارسة، أن تقدموا ")الشروط("
  :١]م٢٠٢٥م، ٢٠٢٠م، ٢٠١٧[ من عام مايو ١٠ في

  ___________________________      :  المسجلحامل الصكوكاسم 

  .ريال سعودي__________________  :        للصكوكإجمالي القيمة االسمية 

المعاني نفسها المحددة في ، سيكون للعبارات والمصطلحات المستخدمة ولكن غير المعرفة في هذا التوجيه
  .الشروط

  المخلص،

  

  ____________________:عنها

  مفوض لصالح ونيابة عن

  :حامل الصكوكاسم 

  :تاريخ

                                                 
  الرجاء الشطب بحسب الحال ١
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  "ب"الجزء 

  إعادة الهيكلةنموذج توجيهات 

  

  شركة ساب لألوراق المالية:  إلى
  ، كوكيل لحملة الصكوك

  

  للكهرباءالشركة السعودية 

  ")الصكوك ("م٢٠٣٠صكوكاً تنتهي في 

  إعادة الهيكليةتوجيهات 

 نشرة اإلصدار الواردة في الصكوكمن أحكام وشروط ) حاالت اإلخفاق (٢- ١١ للشرطبهذا نوجهكم، وفقا
، ")الشروط ("للكهرباءالشركة السعودية الصادرة من  )م١٤/٤/٢٠١٠ الموافق(هـ ٢٩/٤/١٤٣١المؤرخة 
  :التالية الصكوك بخصوص  لتعهد الشراء وفقا إشعار ممارسةأن تقدموا

  ___________________________    :  المسجلحامل الصكوكاسم 

  .ريال سعودي__________________  :        للصكوكإجمالي القيمة االسمية 

المعاني نفسها المحددة في ، يكون للعبارات والمصطلحات المستخدمة ولكن غير المعرفة في هذا التوجيه
  .الشروط

  المخلص،

  

  ____________________:عنها

  مفوض لصالح ونيابة عن

  :كحامل الصكواسم 

  :تاريخال
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  "ج" الجزء 

  نموذج إشعار الشراء

  

  شركة ساب لألوراق المالية:  إلى
  ، كوكيل لحملة الصكوك 

  

  للكهرباءالشركة السعودية 

  ")الصكوك ("م٢٠٣٠صكوكاً تنتهي في 

  إشعار الشراء

 دارنشرة اإلص المبينة في الصكوكمن أحكام وشروط ) حاالت اإلخفاق(٢-١١ للشرطبهذا نعلن، وفقا 
 للكهرباءالشركة السعودية الصادرة من  )م١٤/٤/٢٠١٠ الموافق  (هـ٢٩/٤/١٤٣١ المؤرخة في

 المحددة أدناه حالة اإلخفاق بسبب حدوث لتعهد الشراء التالية وفقا الصكوك، أنه يتوجب شراء ")الشروط("
  .  واستمرار تلك الحالة حتى تاريخ هذا اإلشعار

        ________________ ___     : المسجلحامل الصكوكاسم 

  . ريال سعودي______________    :إجمالي القيمة االسمية الصكوك

  :٢حالة اإلخفاقتفاصيل 

يكون للعبارات والمصطلحات المستخدمة ولكن غير المعرفة في هذا اإلشعار، المعاني نفسها المحددة في 
  .الشروط

  المخلص،

  

  ____________________:عنها

  نمفوض لصالح ونيابة ع

  :حامل الصكوكاسم 

  :تاريخال

                                                 
  .فاصيل بإيجازبيان الت ٢
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  "د"الجزء 

  نموذج إشعار الممارسة

  

  للكهرباءالشركة السعودية : إلى

  للكهرباءالشركة السعودية 

  ")الصكوك("م٢٠٣٠صكوكاً تنتهي في 

  إشعار الممارسة

  :نشير إلى

الصادرة من الشركة ) م١٤/٤/٢٠١٠ الموافق (هـ٢٩/٤/١٤٣١   نشرة اإلصدار المؤرخة في  ) أ(
  ، و")نشرة اإلصدار ("للكهرباءية السعود

  و المتعلقللكهرباءالشركة السعودية والمعطى من قبل  م١٠/٥/٢٠١٠تعهد الشراء المؤرخ في   ) ب(
  .بالصكوك

  :هذا بما يليإشعار الممارسة كم بموجب  لنعلن

  ]اإللغاء وفقا لما يكون مناسبا/اختر واحدا مما يلي وقم باإلكمال [

علما انه لم يتم إلغائها في  (توجيهات قائمة لقد تسلمنا )اريخ الشراءت ()ت(١-١١الشرط وفقا إلى  -
 طبقا لما هو محدد في حملة الصكوك والصكوك بخصوص  توجيهات محددةأو/ و) وقت الحق

إشعار  الذي يطلب منا القيام بإرسال )تاريخ الشراء ()ت(١-١١الشرط القائمة المرفقة وفقا إلى 
تاريخ  في الصكوك، وعليه يتوجب عليكم شراء تلك الصكوكحملة  والصكوك بخصوص ممارسة
الشرط  وتعهد الشراء وفقا إلى ٣]م٢٠٢٥م، ٢٠٢٠م، ٢٠١٧[ من عام  مايو١٠ي  الواقع فالشراء
  .)تاريخ الشراء ()ت(١-١١

علما انه لم يتم إلغائها في وقت  (توجيهات قائمة لقد تسلمنا )تاريخ الشراء( )ث(١-١١لشرط لوفقا  -
 في أو قبل التاريخ الواقع )تاريخ الشراء ()ت(١-١١الشرط  وفقا إلى توجيهات محددةأو / و) الحق

 ٤]م٢٠٢٥م، ٢٠٢٠م، ٢٠١٧[ من عام  مايو١٠  الواقع فيالشراءتاريخ يوما من ) ٣٠(قبل ثالثين 
 الذين حملة الصكوك من قبل  ذاك الشراءتاريخ  بخصوص إشعار ممارسةيطلب منا القيام بإرسال 

 القائمة في ذلك التاريخ، وعليه القيمة االسمية للصكوك٪ من ٧٠ون مجتمعين، ما ال يقل عن يملك
-١١الشرط  و تعهد الشراء وفقا إلىالمعني الشراء تاريخ  فيالصكوكجميع يتوجب عليكم شراء 

 .) الشراءتاريخ ()ث(١

ا انه لم يتم إلغائها في علم (إعادة الهيكلةتوجيهات  لقد تسلمنا )حاالت اإلخفاق (٢-١١شرط ل وفقا -
 القيمة االسمية ٪ من٧٠ الذين يملكون مجتمعين، ما ال يقل عن حملة الصكوكقبل من ) وقت الحق

                                                 
  الرجاء الشطب بحسب الحال ٣
  الرجاء الشطب بحسب الحال ٤
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  تعهد الشراء وفقا إلىالصكوك جميع ، وعليه يتوجب عليكم شراءالتاريخ المعني القائمة في للصكوك
  .)حاالت اإلخفاق (٢-١١الشرط و

  فيحملة الصكوك نصاب  من قبلإشعارات شراءلقد تسلمنا ) اقحاالت اإلخف(٢- ١١لشرط لوفقا  -
، فانه حالة اإلخفاق طالما تستمر هذه  المحددة أدناه، وحالة اإلخفاق بخصوص فترة الممارسة

  . )حاالت اإلخفاق(٢-١١الشرط  و تعهد الشراء فوراً وفقا إلىالصكوكيتوجب عليكم شراء جميع 

  ] حالة اإلخفاق بالتفصيلفضال وضح[

يكون للعبارات والمصطلحات المستخدمة ولكن غير المعرفة في هذا اإلشعار المعاني نفسها المحددة في 
  .الشروط

  

  المخلص،

  

  ____________________:عنها

  مفوض لصالح ونيابة عن

  شركة ساب لألوراق المالية
  ، كوكيل لحملة الصكوك

  
  

  :التاريخ
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Ω2030 ‘ »¡àæJ kÉcƒµ°U

 IhÓY hCG º°üN ¿hO á«ª°S’G áª«≤dÉH ∂dPh ("∑ƒµ°üdG") Ω2030 ΩÉY ‘ »¡àæJ kÉcƒµ°U ("ácô°ûdG"  hCG "Qó°üŸG") AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG Qó°üJ

.QGó°UEG

 ⁄ GPEG hCG ,Ω2030 ƒjÉe 10 Ωƒj ájÉ¡f ≈àMh Ω2010 ¢ù£°ùZCG 10 øe kAGóàHG áæ°S πc øe Èªaƒfh ¢ù£°ùZCGh ƒjÉeh ôjGÈa ô¡°T øe (10) ô°TÉ©dG Ωƒ«dG ‘

 πª©dG Ωƒj ¿ƒµ«a ,((" ") √òg QGó°UE’G Iô°ûf øe ("∑ƒµ°üdG •hô°Th ΩÉµMCG ") º°ùb ‘ ± qô©e ƒg Éªc) πªY Ωƒj ΩÉjC’G √òg øe …CG øµj

 ≠∏Ñe ∫OÉ©j kÉ¨∏Ñe ("∑ƒµ°üdG  á∏ªM") ∑ƒµ°üdG á∏ª◊ ™aój ¿CG Qó°üŸG øe ™bƒà oj ,(" " É¡æe Ωƒj πc ≈∏Y ≥∏£ ojh) ‹ÉàdG

 ‘  ±ô©e  ƒg  Éªc)  (Benchmark Rate)   ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  kÉHƒ°ù  (" "  ‘  ± qô©e  ƒg  Éªc)  …QhódG  ™jRƒàdG

 á«ª°S’G áª«≤dG ‹ÉªLEG øe (" " ‘ Éª¡æe πc ∞jô©J ” Éªc) (¢ûeÉ¡dG) ájƒæ°S ájƒÄe áÑ°ùæc Ö°ùëj Oó ¢ûeÉg ¬«dEG ±É°†e (•hô°ûdG

 øe ÒNC’G Ωƒ«dG Iô°TÉÑe ≥Ñ°ùj …òdG ("•hô°ûdG" ‘ ±ô©e ƒg Éªc) πjƒëàdG ó«b ïjQÉJ ‘ áªFÉ≤dG ∑ƒµ°ü∏d (√ÉfOCG áaô©e »g Éªc)

.("•hô°ûdG" ‘ áaô©e »g Éªc) á«æ©ŸG 

 (√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ ± qô©e ƒg Éªc πc) ∑ƒµ°üdG á∏ªM π«chh ∑ƒµ°üdG äGOƒLƒe ÚeCG ídÉ°üd Qó°üŸG πÑb øe ¬eGôHEG ºàj AGô°T ó¡©àd kÉ≤ah

 Qó°üŸG ó¡©àj ("AGô°ûdG  ó¡©J") (√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ ± qô©e ƒg Éªc)  øe kÉÑjôb hCG ‘ (º¡æY áHÉ«fh ∑ƒµ°üdG á∏ªM ídÉ°üd)

 ïjQGƒJ  ‘ ,øeõdG  Qhôe ™e ¢übÉæàj  …òdGh nÉ≤Ñ°ùe OóëŸG (" "  ‘ ±ô©e ƒg Éªc)  øe ∑ƒµ°üdG AGô°ûH

 ™LGQ kÓ°†a) ("AGô°T  ïjQÉJ" É¡æe πc) Ω2025h 2020h 2017 ájOÓ«ŸG äGƒæ°ùdG øe ƒjÉe ô¡°T øe (10) ô°TÉ©dG Ωƒ«dG ‘ ™≤J »àdG ájQhódG ™jRƒàdG

.((á°SQÉªŸG ä’ÉM)11 •ô°ûdG

¢Vhô©dG ∫ÉÑ≤à°SG …ôjóeh QGó°UE’G …ôjóe

¿É«Yô°ûdG ¿É≤°ùæŸG

 ("áÄ«¡dG"`H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùM É¡Áó≤J ” äÉeƒ∏©e ≈∏Y QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–

 Q pó r°üoŸÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc ,øjOôØæeh Ú©ªà› ,QGó°UE’G Iô°ûf ‘ "¿ƒØXƒŸGh  IQGOE’G" º°ùb ‘ º¡FÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh

 ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh ájCG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ¤EGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùM ¿hócDƒjh ,QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG ∑ƒµ°üdGh

 …CG »£©J ’h ,QGó°UE’G Iô°ûf äÉjƒà øY á«dhDƒ°ùe …CG ("∫hGóJ") ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdGh áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG ájCG π©L ¤EG QGó°UE’G Iô°ûf ‘ É¡æ«ª°†J

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG QGó°UE’G Iô°ûf ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U É¡°ùØf »∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ
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