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

 في أو تؤرخ") موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكية("موجودات الصكوك  ووفقاً التفاقية تحويل ملكية
 بتحويل المصدر، سيقوم حملة الصكوك وكيل وأمين موجودات الصكوك والمصدر بين تاريخ اإلقفالقريباً من 

 إلى موجودات الصكوكالحقوق والمستحقات الناتجة عن من ) "الشروط"كما هي معرفة في ( النسبة المنطبقة
للحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة قسم (سنة ) ٢٠( لمدة عشرين أمين موجودات الصكوك

أمين موجودات  يحتفظ ،الشروط وإلعالن الوكالةووفقاً ).  هذهنشرة اإلصدارفي " موجودات الصكوك"
 القيمة االسمية  وفقاً للنسبة التي يمتلكها كل منهم وحسبحملة الصكوك لصالح بموجودات الصكوك الصكوك

   .صكوكلل

 موجودات الصكوك المتحصل بموجب صافي الدخل من ةلغ اإلضافياالمب ومبالغ التوزيع الدورييتم سداد 
 تاريخ  في كلحملة الصكوكل التي تستحق الدفع مبالغ التوزيع الدوريوالذي يتوقع أن يكون كافياً لتغطية 

  بصافي الدخل")وجودات الصكوكممدير (" بصفتها مدير موجودات الصكوك الشركةوتحتفظ . توزيع دوري
والتي تكون واجبة ") االحتياطي(" كاحتياطي حملة الصكوك نيابة عن مبالغ التوزيع الدوريالذي يزيد عن 

ويكون أي عائد .  لحسابهاالحتياطي استخدام واستثمار موجودات الصكوك لمديرويحق .  للشروطالدفع وفقاً
.  وحدهموجودات الصكوك تـنتج عن ذلك، لحساب مدير خسائرية ناتج عن هذا االستخدام أو االستثمار، وأ

 حملة الصكوكل بمبالغ التوزيع الدوري للوفاء موجودات الصكوكوفي حالة عدم وجود أموال كافية ناتجة عن 
، في أداء التزاماته موجودات الصكوك  مدير وكان النقص نتيجة لتقصير أو إهمالتواريخ التوزيع الدوريفي 

أو كان النقص ) "الشروط"كما هي معرفة في  (إعالن الوكالةأو / وفاقية إدارة موجودات الصكوكاتبموجب 
، وفي حاالت معينة أخرى مبينة في وثائق الصكوك ل ألي من تعهداته أو تأكيداته وفقاًالمصدرنتيجة إلخالل 

وتتم عملية . الصكوك  شراءالمصدر أن يطلبوا من حملة الصكوكل، يجوز )"حاالت اإلخفاق" (٢-١١الشرط 
  .عهد الشراءلت وفقاً المصدر إلى الصكوك هذه عن طريق بيع الصكوكشراء 

كما هو معرف في  (الدخل الفعلي فإنه في حال كان ، أو فترة أخرىفترة توزيع دوريبالنسبة إلى أي 
أو تعديل نتيجة  لخفض ) "الشروط"كما هو معرف في  (الدخل المحددالمحصل أقل من مبلغ ) "الشروط"

) م١٩٩٨ نوفمبر ٣٠الموافق (هـ ١١/٨/١٤١٩تاريخ ب ١٦٩قرار مجلس الوزراء رقم  بالتعرفة المذكورة
 النافذ في") (١٦٩القرار رقم (" )"الشروط"كما هو معرف في ( ١٧٠القرار رقم وكما هو معدل بموجب 

 أن يضيف لُمصِدرل  فإن ١٦٩ رقم للقرار، أو بسبب التعديل أو اإلضافة أو اإللغاء بأي شكل )تاريخ اإلقفال
  .الدخل المحدد والدخل الفعلي مبلغاً مساوياً للفرق بين لالحتياطي

يتحدد و. )"القيمة االسمية"(  ريال سعودي٥٠٠,٠٠٠ في نموذج مسجل بقيمة اسمية قدرها الصكوكستصدر 
 باالتفاق ما بين الهامش  التي ستصدر ونسبةللصكوك وصافي المتحصالت المتوقعة القيمة االسميةإجمالي 
ويتم اإلعالن عنها في ) "الشروط"  فيونمحددهم كما ( مديري استقبال العروضو  اإلصداريمدير والمصدر

  ). هذهنشرة اإلصدارفي " االكتتاب والبيع"فضالً راجع قسم (م ٢٠٠٩ يونيو ٢٨تاريخ يتوقع أن يكون حول 

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

 كمسجل تداولوسوف يتم تعيين . الهيئة لدى القائمة الرسميةفي الصكوك وقد تم تقديم طلب لتسجيل 
في نظام المقاصة والتسوية الصكوك وسيتم قبول ). وهو وصف يشمل أي مسجل يخلفه" المسجل("للصكوك 

و " لسجل، الملكية وعمليات التحويلا" و شروط وأحكام الصكوك"قسمي، كما هو موضح في لتداولالتابع 
  .ه على التواليذ هنشرة اإلصدار من "االكتتاب والبيع والمقاصة والتسوية"

 مسجلة دون كوبونات صك رئيسيفي جميع األوقات على شكل حصص ممثلة في مسجلة  الصكوكوستكون 
 فقط كقيود بالصكوكويجوز االحتفاظ . حملة الصكوك وكيل، وسيتم إيداعها لدى ")الصك الرئيسي("مرفقة 

 فيما حملة الصكوك إلى  definitive certificatesدفترية غير ورقية ولن يتم إصدار شهادات ورقية نهائية
  .صكوكيتعلق بما يملكونه من 
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ن عمل م يوم ١٢وتنتهي بعد  )م١٣/٦/٢٠٠٩الموافق (هـ ٢٠/٦/١٤٣٠تبدأ فترة العرض للمستثمرين في 
")) فترة العرض للمستثمرين ("هذ هنشرة اإلصدارمن " االكتتاب والبيع("ذلك التاريخ كما هو موضح في قسم 

 فترة العرض عمل من تاريخ انتهاء يوم ١٢ال يزيد عن ") تاريخ اإلقفال(" في تاريخ الصكوكوستصدر 
  .للمستثمرين

  
  



 ٤

  إشعار هام
  

وعند تقديم .  المطروحة لالكتتابالصكوك وبالمصدرتعلقة  تفاصيل عن المعلومات الم نشرة اإلصدارتقدم
، سيتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي الصكوكطلب االكتتاب في 

مديري استقبال و  اإلصداريمدير والمصدر والتي يمكن الحصول على نسخ منها من نشرة اإلصدارتحتويها 
  اإللكترونية همقعا أو عن طريق زيارة مو،) هذه نشرة اإلصدارفيحسب تعريفهم ( العروض

)sa.com.se.www ،com.hsbcsaudi.www ، com.sambacapital.www  والهيئة
sa.org.cma.www .(  
 

وشركة سامبا لألصول وإدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كال من  المصدرعين 
") مديري استقبال العروض"و " مديري اإلصدار ("كمديرين الستقبال العروضور إلصدالكمديرين االستثمار 
  .نشرة اإلصدارضوع موبالصكوك فيما يتعلق 

  
تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن  على معلومات  هذهنشرة اإلصدارتحتوي 
ويتحمل أعضاء مجلس "). قواعد التسجيل واإلدراج("م، بتعديالتها ٢٠٠٤ أكتوبر ٤ بتاريخ الهيئةمجلس 

 هذه مجتمعين ومنفردين كامل نشرة اإلصدار من "اإلدارة والموظفون"اإلدارة الذين تظهر أسمائهم في قسم 
 هذه، ويؤكدون حسب نشرة اإلصدارالواردة في الصكوك  وبالمصدرالمسؤولية عن دقة المعلومات المتعلقة 

علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن 
 تداول والهيئةوال تتحمل .  هذه إلى جعل أية إفادة واردة هنا مضللةنشرة اإلصدارفي أن يؤدي عدم تضمينها 

 هذه، وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها نشرة اإلصدارأي مسؤولية عن محتويات 
ن االعتماد  هذه أو عنشرة اإلصدارصراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في 

 .على أي جزء منها
 

 هذه نشرة اإلصدار قامت بالتحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها الشركةوفي حين أن 
في تاريخ إصدارها، وأن جزءاً كبيراً من المعلومات الواردة عن السوق والقطاع مأخوذة من مصادر 

أو لدى  مديري استقبال العروضو مديري اإلصدارو  أالمصدرخارجية، ومع أنه ال يوجد لدى أي من 
 أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع المصدرمستشاريهما أو لدى أي من مستشاري 

نشرة تعتبر غير دقيقة بشكل جوهري، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من المعلومات المدرجة في 
وعليه فإنه ال يوجد أي بيان أو ضمان بصحة أو اكتمال أٍي من هذه . طاع هذه عن السوق والقاإلصدار

  .المعلومات
  

 هذه في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص نشرة اإلصدارإن المعلومات التي تضمنتها 
ستقبلية  التي يمكن أن تتأثر بشكٍل سلبي بالتطورات المالصكوك وقيمة للمصدرفيما يتعلق بالوضع المالي 

المتعلقة بعوامل التضخم وتكاليف التمويل والضرائب وحساب الزكاة أو أية عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى 
 أو أي تعامل شفهي أو خطي متعلق اإلصدار نشرةوال ينبغي اعتبار تقديم . المصدرخارجة عن نطاق سيطرة 

  .األحداث المستقبلية بأنه وعد أو إقرار بتحقق اإليرادات أو النتائج أو بالصكوك
  

 مديري استقبال العروضو مديري اإلصدار أو المصدرهذه بمثابة توصية من نشرة اإلصدار ال يجوز اعتبار 
 ذات طبيعة عامة تم نشرة اإلصداروتعتبر المعلومات الموجودة في . الصكوكأو أي من مستشاريهم لشراء 

ويتحمل . الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصةإعدادها بدون اعتبار ألهداف االستثمار الفردية أو 
، قبل اتخاذ قرار باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة لنشرة اإلصداركل مستلم 

 بالنسبة لألهداف واألوضاع نشرة اإلصداربخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة المعلومات المدرجة في 
  . الخاصة بهواالحتياجات المالية

  
 يونيو ١٠يعتبر شامالً لهذه الوثيقة المؤرخة في " نشرة اإلصدار" هذه إلى نشرة اإلصدارإن اإلشارة في 

 هذه على نبذة عن الفقرات نشرة اإلصدارتحتوي . م باإلضافة إلى أي إضافات، وتعديالت متعلقة بها٢٠٠٩
موجودات  اتفاقية تحويل ملكية وعهد الشراءلت هذه نشرة اإلصدارالرئيسية للمسودات المعدة في تاريخ 

اتفاقية إدارة و) "الشروط"كما هي معرفة في  (موجودات الصكوك اتفاقية إدارة وإعالن الوكالة والصكوك
  ). "الشروط"كما هي معرفة في  (الدفعات



 ٥

  
لعربية وبيعها وتسليمها يقتصر فقط على األشخاص الطبيعيين الذين يحملون الجنسية االصكوك إن عرض 

السعودية أو األشخاص االعتباريين اآلخرين الذين يكون لهم وجود دائم في المملكة العربية السعودية 
ويكون لديهم سجل تجاري ساري المفعول صادر من وزارة التجارة والصناعة، وفي كلتا الحالتين ") المملكة("

هذه نشرة اإلصدار د يكون توزيع يجب أن يكون للشخص حساب مصرفي في المملكة العربية السعودية وق
و . وبيعها وتسليمها في بلدان أخرى غير المملكة العربية السعودية محظوراً بموجب النظامالصكوك وطرح 
 نشرة اإلصدار يحوز على شخصيطلبان من كل  مديرا استقبال العروضو مديرا اإلصدار والمصدرلذا فإن 

لالطالع على وصف لبعض القيود التي تحكم عرض وبيع وتسليم و. هذه اإللمام بأي قيود نظامية ومراعاتها
، يرجى مراجعة قسم بالصكوك هذه ومواد اإلصدار األخرى المتعلقة نشرة اإلصداروتوزيع الصكوك 

  . هذهنشرة اإلصدارفي " االكتتاب والبيع"



 ٦

  المعلومات المالية
 ديسمبر ٣١ و  م ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١منتهية في لقد تم إعداد البيانات المالية المراجعة للسنوات المالية ال

 وفقاً لمعايير نشرة اإلصدارم واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إدراجها في ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١م و ٢٠٠٧
بالريال  بإصدار بياناته المالية المصدرويقوم . المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  .السعودي
  

يعني عملة " ريال سعودي"أو " ريال" هذه لكلمة نشرة اإلصدار خالف ذلك، فإن أي ذكر في ما لم يحدد
  . للريال يعني الوحدة المكونة هللةالمملكة العربية السعودية وأي ذكر لكلمة 

  
  هذه للتقريب والتعديل، وبالتالي، فإن األرقام المبينة لنفسنشرة اإلصدارلقد خضعت بعض األرقام الواردة في 

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

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

ظروف التشغيل 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 ". إفادات مستقبلية "نشرة اإلصدارتمثل بعض التوقعات الواردة في 

" أو " سوف"أو " من الممكن"أو " تتوقع"أو " تعتقد"أو " تقدر"أو " تعتزم"لمات مثل طريق استخدام بعض الك
أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو " يعتقد"أو " قد"أو " متوقع"أو " ينبغي

أحداث مستقبلية ولكنها  الحالية فيما يتعلق بالمصدروتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر . المشابهة لها في المعنى
وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو . ليست ضماناً لألداء المستقبلي

 وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً صراحة أو ضمنياً في اإلفادات لشركةالنتائج التي تحققها ا
طر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر وقد تم استعراض بعض المخا. المذكورة

وفيما لو . ) هذه نشرة اإلصدارفي" عوامل المخاطرة"راجع قسم ( هذه نشرة اإلصدارتفصيالً في قسم آخر من 
تحقق أي واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من 

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

  
 ال يعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة المصدرفإن التسجيل واإلدراج  قواعدومع مراعاة متطلبات 

 هذه، سواء كان ذلك نتيجة معلومات صدارنشرة اإلبالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها 
ونتيجة لما تقدم وللمخاطر األخرى، واألمور غير المتيقنة . جديدة أو حوادث مستقبلية أو خالف ذلك

 هذه قد ال تحدث على نشرة اإلصدارواالفتراضات فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في 
وعليه فإنه يجب على المشترين المحتملين فحص جميع . تحدث إطالقاً أو قد ال المصدرالنحو الذي يتوقعه 

  .اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي

  نشرة اإلصدار التكميلية
، في أي وقت المصدر ، وذلك إذا علمالهيئة هذه وفقاً لمتطلبات لنشرة اإلصدار بإعداد ملحق المصدرسيقوم 

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

 هذه أو في أية وثيقة نشرة اإلصدارهناك تغير مهم قد حدث في المسائل الجوهرية الواردة في   ) أ(
 .الهيئة الصادرة عن قواعد التسجيل واإلدراجمطلوبة بموجب 

 . هذهنشرة اإلصدارئل مهمة أخرى أصبحت معروفة مما كان يلزم تضمينها في هناك مسا  ) ب(



 ٧

  األطراف والمستشارون
  

  المصدر

  الشركة السعودية للكهرباء
   طريق الملك فهد–برج الفيصلية 

  ١١٤١٦ الرياض ٢٢٩٥٥ب .ص
  المملكة العربية السعودية

  
  الممثل المفوض للمصدر

  ) التنفيذيالرئيس(المهندس علي بن صالح البراك 

 
  

  أمين موجودات الصكوك

  شركة الكهرباء للصكوك المحدودة
  برج الفيصلية، طريق الملك فهد

  ١١٤١٦الرياض  ٢٢٩٥٥ب  .ص
  المملكة العربية السعودية

  

 

  وكيل حملة الصكوك

  شركة ساب لألوراق المالية
  حي المربع، شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

 ١١٤١٣الرياض  ٩٠٨٤ب .ص
  المملكة العربية السعودية

 

  مدير الدفعات

  طريق الملك عبدالعزيز
  مجموعة سامبا المالية

  ١١٤٢١ الرياض ٨٣٣ب .ص
  المملكة العربية السعودية

 

  المسجل

  تداول
   طريق الملك فهد– البرج الشمالي –مبنى التعاونية 

المملكة العربية  - ١١٥٥٥ الرياض ٦٠٦١٢ب .ص
  السعودية

 

  
  ومديري استقبال العروض ري اإلصدار مدي

  إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة
  شارع العليا

  ١١٤١٣ الرياض ٩٠٨٤ب .ص
  المملكة العربية السعودية

 

  شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار
  برج المملكة 

  ١١٣١١ الرياض ٢٢٠٠٠٧ص ب 
  المملكة العربية السعودية

  

 



 ٨

   المنسقان الشرعيان

  أمانةإتش إس بي سي 
  مبنى اتش اس بي سي

   دبي ٤٦٠٤ص ب 
   اإلمارات العربية المتحدة

  مجموعة سامبا الماليةبالتنفيذية الشرعية اللجنة 
  طريق الملك عبد العزيز

  ١١٣١١ الرياض ٢٢٠٠٠٧ص ب 
  المملكة العربية السعودية

   
  المستشارون القانونيون للمصدر  

  م لالستشارات القانونية مكتب عبدالعزيز القاس  
   إل إل بي، آلن آند أوفريبالتعاون مع 

  ، مركز المدى ٤الطابق 
  طريق الملك فهد 

   ٨٩٤٠٢ص ب 
  ١١٦٢٣الرياض 

  المملكة العربية السعودية
  

 
ومديري استقبال المستشارون القانونيون لمديري اإلصدار 

  العروض 
  مكتب المحامي محمد بن عبدالملك آل الشيخ

  اون مع وايت آند كايس إل إل بيبالتع
  ، أبراج التطوير ١، البرج ٧الطابق 

  طريق الملك فهد 
  ١٧٤١١ص ب 

  ١١٤٨٤الرياض 
  المملكة العربية السعودية

  
  المراجعون القانونيون للمصدر  
  
  ديلويت أند توش بكر أبو الخير و شركاؤهم 

  شارع العليا
  مبنى السالم, ١الطابق

  ٢١٣ص ب 
  ١١٤١١الرياض 

  المملكة العربية السعودية
    

) أينما وردت(إلى أسمائهم وعلى نشر إفاداتهم  جميع المستشارين المذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على اإلشارة

  .  هذه اإلصدارنشرةحتى تاريخ  يتم سحب هذه الموافقة ، وفي هذا السياق لم هذه اإلصدارنشرةفي 

  

 

 



 ٩

  جدول المحتويات
  الصفحة 

 ٤  شعار هامإ
 ٧ األطراف والمستشارون

  ١٠ ملخص اإلصدار

 ١٣  لجنة الرقابة الشرعية والفتوى

 ١٥  عوامل المخاطرة

 ٢٢  شروط وأحكام الصكوك

 ٤٣ استخدام المتحصالت

 ٤٤ معلومات مالية مختارة

 ٤٦ موجودات الصكوك

 ٥٠ ملخص وثائق الصكوك

 ٥٦ وصف المصدر

 ٧٥  الخالفات والدعاوى القضائية

 ٧٦  اإلدارة والموظفون

 ٨٤  آخر التطورات واآلفاق المستقبلية

 ٨٦  وصف رأس المال واألرباح الموزعة على المساهمين

 ٨٧ الزكاة والضريبة

 ٨٩  االكتتاب والبيع

 ٩١  معلومات عامة



 ١٠

  ملخص اإلصدار

  . هذهارنشرة اإلصد يلخص معلومات معينة تظهر في أماكن أخرى من لإلصدار ملخصفيما يلي 

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

 نشرة اإلصدارمن " شروط وأحكام الصكوك" وغير المعرفة فيه ستكون لها المعاني المحددة لها في قسم الملخصالمستخدمة في هذا 

  .هذه

  المصدر ومدير موجودات الصكوك ").الشركة("دية للكهرباء الشركة السعو

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة وشركة سامبا لألصول 

 . وإدارة االستثمار

  ومديري استقبال العروض مديري اإلصدار 

  وكيل حملة الصكوك شركة ساب لألوراق المالية

  مدير الدفعات مجموعة سامبا المالية

 للمصدرهرباء للصكوك، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل شركة الك

 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 يئة للهقد تم تقديم طلب 

  الصكوك   .م٢٠٢٩ يوليو ٦التي تستحق في الصكوك 

  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 الرئيسياألوقات بحق في 

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 
ون أي أفضلية أو أولوية فيما بينها وتصدر دون رهن متكافئة القيمة د

 .وليست بدرجة ثانية في األولوية في الديون

  الوضع النظامي للصكوك

 بيعها إلى لحملة الصكوكولكن يحق . م٢٠٢٩ يوليو فيالصكوك تنتهي 

سنوات في الحاالت ) ٥( في نهاية كل خمس بسعر الشراء المصدر

 ").يخ سنة خامسةتار ("١-١١ الشرطالمذكورة في 

  مدة الصكوك

بسعر الشراء  الصكوك بشراء المصدر إلزام لحملة الصكوكيجوز 

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

كما هو موضح (في كل تاريخ سنة خامسة فقط )  هذهنشرة اإلصدارمن 

 هذه أو رنشرة اإلصدامن ") تاريخ سنة خامسة ("١-١١ الشرطفي 

  الشراء اإللزامي للصكوك من قبل الشركة



 ١١

حاالت  ("٢-١١ الشرطبخالف ذلك في الحاالت المحددة الموضحة في 

 . هذهنشرة اإلصدارمن ") اإلخفاق

. المصدر من قبل للصكوكمبلغ مستحق الدفع عند الشراء اإللزامي 

 القيمة كنسبة مئوية من (الصكوك المنطبق على سعر الشراءوسيكون 

تاريخ ٪ في ثاني ٦٠، و تاريخ سنة خامسة٪ في أول ٩٠) االسمية

كما هو موضح في . تاريخ سنة خامسة٪ في ثالث ٣٠، و سنة خامسة

 في حملة الصكوك إلى سعر الشراءوال يدفع ). تعريفات (١ الشرط

 . سنة٢٠ بعد انتهاء الصكوكتاريخ انتهاء 

  سعر الشراء

 يحتسب كنسبة مئوية سنوياً شالهام 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 وموجودات الصكوك المسموح بها

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

 . هذهاإلصدار

  صافي الدخل

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

 تاريخ االنتهاء وتاريخ سنة خامسة في كل االحتياطيمن ) للصكوك

استخدام المتحصالت ) ("ج( ٥ الشرططبقاً لما هو وارد بالتفصيل في 

 . هذه نشرة اإلصدارمن") االحتياطي

  المبلغ اإلضافي

  فئة اإلصدار . ريال٥٠٠,٠٠٠ بفئة الصكوكتصدر 

 على أصوله وفقاً رهونات بعدم إعطاء المصدر يتعهد الصكوكبموجب 

 المصدروالذي سيوافق ") لتعهد السلبيا ("٦ الشرطلما هو موضح في 

ه على عدم إنشاء أو السماح بإنشاء أو وجود أي  بموجبالتابعين 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

  التعهد السلبي

 الشرطزة التقصير المتقاطع كما هو موضح في  بميالصكوكتصدر 

 ").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 

لك المبالغ  تالمصدروفي تلك الحالة، سيدفع . متطلبة بموجب النظام

 المبالغ التي كانوا حملة الصكوكاإلضافية التي ينتج عنها تسليم 

سيتسلمونها لو لم يلزم إجراء تلك االستقطاعات أو الخصومات، وذلك 

 صافي الدخل من حملة الصكوكفي حدود توفر تلك المبالغ للتوزيع على 

 .واالحتياطي

  الضرائب



 ١٢

كما  (شخاص المؤهليناأل مقتصر على الصكوكإن عرض وبيع وتسليم 

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 

ستثمارية شراء  خالفاً للشركات والهيئات االلألشخاص المؤهلينيمكن 

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

  . هذه نشرة اإلصدارمن") االكتتاب والبيع("قسم 

  قيود البيع

 إال بعد الدراسة الدقيقة للظروف الصكوكي القيام بشراء ال ينبغ

عوامل ("يرجى مراجعة قسم .  المحتملينلحملة الصكوكاالستثمارية 

 . هذهنشرة اإلصدارمن ") المخاطرة

  عوامل المخاطرة

  



 ١٣

  لجنة الرقابة الشرعية 

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

  . الموضحة في الفتويين المشار إليهما أدناه متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

  مانةالفتوى الصادرة من اللجنة الشرعية بإتش إس بي سي أ

 المحتملين عند الطلب نسخة من حملة الصكوكسوف توزع إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة على 
 والصادرة من اللجنة الشرعية بإتش إس بي سي أمانة والتي تؤكد فيها من وجهة بالصكوكالفتوى المتعلقة 

 متوافقة وثائق الصكوكوالموضحين في  الصكوك المقترحة والهيكل واآللية المتعلقين بهذه الصكوكنظرها بأن 
  .مع أحكام الشريعة اإلسالمية

   نبذة عن اللجنة الشرعية بإتش إس بي سي أمانة

هي لجنة مستقلة معينة من قبل مجلس إدارتها، وتجتمع بصفة دورية  اللجنة الشرعية بإتش إس بي سي أمانة
ربية السعودية المحدودة أو المؤسسات التابعة لها لمراجعة وتقييم المعامالت التي تقوم بها إتش إس بي سي الع

  .أو عمالؤها، والتأكد من التزام تلك المعامالت بمبادئ الشريعة اإلسالمية

   أعضاء اللجنة الشرعية بإتش إس بي سي أمانة

  فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري 

ا وهو أستاذ في االقتصاد اإلسالمي في يحمل الشيخ القري شهادة دكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورني
وهو خبير في مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ورابطة , جامعة الملك عبدالعزيز

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

  فضيلة الشيخ نظام يعقوبي 

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

المالية ومنها إتش إس بي سي وبنك أبو ظبي اإلسالمي وبنك بي إن بي باريبا وداو جونز ولويدز تي إس بي 
وبنك سيتي لالستثمار اإلسالمي وإي سي البحرين وستاندرد تشارترد في األمور المتعلقة بالصيرفة والتمويل 

  . اإلسالمية

  مجموعة سامبا الماليةلفتوى الصادرة من اللجنة الشرعية التنفيذية با

 المحتملين عند الطلب نسخة من الفتوى المفصلة حملة الصكوكسوف توزع مجموعة سامبا المالية على 
 والصادرة من الهيئة الشرعية التنفيذية بمجموعة سامبا المالية والتي تؤكد فيه من وجهة بالصكوكالمتعلقة 
 متوافقة مع أحكام وثائق الصكوك المقترحة والهيكل واآللية المتعلقين بها والموضحين في الصكوكا بأن نظره

  .الشريعة اإلسالمية

  مجموعة سامبا المالية بة التنفيذية يلشرععلى اللجنة انظرة عامة 

 مجموعة سامبا الماليةة مجموعة سامبا المالية هي لجنة مستقلة يعينها مجلس إداربالتنفيذية الشرعية اللجنة 
أو المؤسسات التابعة جريها مجموعة سامبا المالية توتقييم المعامالت التي مراجعة تجتمع بصورة منتظمة لو

  .لها أو عمالؤها، والتأكد من التزام تلك المعامالت بمبادئ الشريعة اإلسالمية

  مجموعة سامبا المالية بة التنفيذية ي الشرعاللجنةأعضاء 

  الدكتور محمد علي القري يخ فضيلة الش

  . قسم السابقفي اللمحة عن الدكتور القري وردت 



 ١٤

   غدة أبوالشيخ الدكتور عبد الستار فضيلة 

منها جامعة دمشق وجامعة مختلفة  عدة شهادات في الشريعة اإلسالمية من جامعات غدةيحمل الدكتور أبو 
وهو عضو نشط في مجمع . في الشريعة اإلسالميةعلى درجة الدكتوراه منها  حصل التياألزهر في القاهرة 

و . عدد من المؤسسات المالية اإلسالميةلمعايير المحاسبة والتدقيق عضو مجلس الفقه اإلسالمي في جدة، و
، ويشغل عددا من المراكز االستشارية العربية في الرياضاللغة سالمية والفقه والدراسات اإليقوم بتدريس 

عضو هو البركة لالستثمار في المملكة العربية السعودية وشركة ة األدوات المالية في مدير إدارهو والشرعية 
  . اإلسالميةكثير من المصارف والمؤسسات الماليةللة يالشرعاللجان في 



 ١٥

  عوامل المخاطرة 

 قراراً باالستثمار، أن يدرسوا بعناية، في ضوء وا تخذأن يقبل  للصكوكيتعين على المشترين المحتملين 
 ذلك، ودون حصر،  في هذه، بمانشرة اإلصدارظروفهم وأهدافهم االستثمارية، جميع المعلومات الواردة في 

 الموضحة أدناه، علما بأن هذه العوامل ليست شاملة، بل إن هناك اعتبارات أو عوامل ليست عوامل المخاطرة
قد تؤثر على أي استثمار و التي ية،  في الوقت الحاضر غير جوهرالشركة حالياَ، أو تعتبرها للشركةمعروفة 

وبناء عليه، يتعين على المشترين المحتملين إجراء تقييم مستقل للمخاطر المتعلقة بأي عملية . الصكوكفي 
  . الشركة والبيئة االقتصادية والنظامية التي تعمل فيها للصكوكشراء 

  عوامل تتعلق بنشاط الشركة  ) أ(

   المخطط له أدائها حسب أال يكونكهرباء لألعطال أو احتمال تعرض معدات توليد ال  . ١

 يتعرض لمخاطر تشغيل الشركةإن تشغيل المرافق الصناعية كمحطات توليد الطاقة الكهربائية يعني أن نشاط 
يرادات اإلمعينة يمكن أن تشمل، إضافة إلى عوامل أخرى، انقطاعات غير متوقعة تؤدي إلى خسارة 

ارتفاع تكاليف ورافق أو تدني أدائها لما دون مستوى الطاقة اإلنتاجية المقررة، نقص كفاءة المورباح، األو
ينبغي على على أنه . التشغيل والصيانة بصورة غير متوقعة ونشوء التزامات غير منظورة تجاه أطراف ثالثة

ر في أي من  المحتملين األخذ بعين االعتبار إلى أنه لم تقع حاالت انقطاع غير متوقعة تُذكحملة الصكوك
ومع أن كثيرا من هذه المخاطر يمكن .  على مدى السنوات الثالث الماضيةللشركةمحطات التوليد التابعة 

الحد منها إلى درجة ما من خالل برامج حماية تعاقدية وترتيبات تأمينية، إال أنه ال يمكن إعطاء أية تأكيدات 
 لهذا الشركةطاء التأميني المطلوب دوما، أو بإجراء باستمرار الوضع على هذه الحال أو بتوفر مستويات الغ

  .في حال توفرهالتأمين 

 ال تحتفظ في الوقت الحاضر بغطاء تأميني ضد الشركة  التنبه إلى أنالمحتملين حملة الصكوككذلك على 
 "ن التأمي– المصدروصف " فضال راجع قسم(أخطار تعطل العمل أو مخاطر األعمال التخريبية أو اإلرهابية 

  ).  هذه نشرة اإلصدارفي

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

  المقررة 

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

  .تجاوز التكاليف التقديرية ألعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء وتأخر اإلنجاز 

  .تعطل أو فشل المعدات أو العمليات أو التكنولوجيا 

  .اإلشكاالت البيئية وتكاليفها 

  .مشاكل اإلنشاء وبدء التشغيل 

  .  المرافق الجديدة بشبكات الطاقة الوطنيةالمشاكل المتعلقة بربط 

 األخذ بعين االعتبار إلى أنه لم يحدث أي تأخير يذكر في إنجاز المحتملين حملة الصكوكينبغي على على أنه 
يمكن لهذه المخاطر أن تؤخر  . خالل السنوات الثالث الماضيةالشركةوبدء تشغيل مشاريع رئيسية نفذتها 

دء التشغيل لهذه المشاريع، وهو ما قد يكون له بالتالي أثر سلبي على عمليات بدرجة ملموسة أو تعطل ب
  .  ووضعها الماليالشركة



 ١٦

  احتمال عدم تشغيل محطات توليد الطاقة بالمستويات اإلنتاجية المتوقعة   . ٣

سباب تعود قد يكون األداء الفعلي لمحطة توليد طاقة جديدة أدنى من مستويات اإلنتاج أو الكفاءة المتوقعة أل
فإذا كان أداء محطة توليد طاقة أقل من . بالدرجة الرئيسية إلى مشاكل تتعلق بتصميمها أو مواصفاتها

حملة وعلى .  من تلك المحطةللشركة سلبا على عائد االستثمار المتوقع  ذلك يؤثرفقدالمستويات المطلوبة، 
الم محطة توليد طاقة جديدة من المقاول المنفذ  ال تقبل في العادة استالشركة المحتملين مالحظة أن الصكوك

 والمقاول في الشركةإذا كان أداؤها أقل من المستويات المتفق عليها من حيث اإلنتاجية والكفاءة التشغيلية بين 
وإذا كان أداء محطة توليد طاقة جديدة أقل من مستويات اإلنتاجية . العقد الخاص بإنشاء المحطة المعنية

فشل المحطة في تحقيق نظير  في العادة غرامة الشركةشغيلية المطلوبة، يدفع المقاول إلى والكفاءة الت
  .مستويات األداء المطلوبة

  وجود مورد واحد للوقود للشركة   . ٤

هي المورد الوحيد لجميع كميات الوقود التي تحتاجها ") أرامكو السعودية("شركة الزيت العربية السعودية 
أرامكو  قدرة المحتملين األخذ بعين االعتبار حملة الصكوكينبغي على  .د الكهرباء ألعمال توليالشركة

 وحتى الشركة من الوقود في الوقت المطلوب وذلك منذ تأسيس الشركة تلبية جميع احتياجات على السعودية
 على سعودية أرامكو الوهذا االعتماد على مورد واحد يعني أن أية إشكاالت أو عوامل تؤثر على قدرة. اآلن

 في توليد الطاقة الكهربائية من محطاتها، وفي مثل تلك الشركةتوريد الوقود يمكن أن تؤثر على قدرة 
وهكذا، فإن من المرجح . الحاالت، ستكون إمكانية تأمين كميات الوقود الالزمة من مصادر بديلة محدودة جدا

 من أرامكو السعوديةيادة األسعار التي تتقاضاها  على تأمين موردين بدالء، أو لزالشركةأن يكون لعدم قدرة 
 مقابل توفير الكهرباء، تأثير الشركةالكهرباء التي تتقاضاها بيع  والتي ال تقابلها زيادة في أسعار الشركة

  . سلبي جوهري على وضعها المالي ونشاطها وأعمالها

 شراء كميات إضافية من الكهرباء لمواجهة ارتفاع الطلب   . ٥

 المالحة المؤسسة العامة لتحلية المياه لشراء كميات إضافية من الكهرباء من الشركة تحتاجات الذروة في أوق
 معظم هذه الشركةوتشتري . العمالء قبلومن مصادر أخرى وذلك من أجل تلبية الطلب على الكهرباء من 

لمحددة بموجب قرار من مجلس وفقاً للرسوم ا المالحة المؤسسة العامة لتحلية المياهالكميات اإلضافية من 
 ١٢٠ مبلغ  المالحةللمؤسسة العامة لتحلية المياه الشركةتدفع بموجب الرسوم المطبقة حالياً،  و.الوزراء

 ريال لكل ميغاوات للطاقة، بحيث يكون متوسط الرسوم ٢٠ كرسوم طلب ومبلغ كيلو واطريال مقابل كل 
 هو من اختصاص مجلس الرسومغاوات، علما بأن تغيير هذه  ريال لكل مي٣٨المطلوبة مقابل الطلب والطاقة 

  . الوزراء

 طاقتها التوليدية إلى مستويات تكفي لمواجهة الطلب على الكهرباء، فإن تعذر الشركةوهكذا، إلى أن ترفع 
رة  أو أية زيادة في األسعار التي تتقاضاها األخيالمالحة المؤسسة العامة لتحلية المياهإمكانية الشراء من 

يمكن أن يكون له تأثير سلبي كبير على الوضع للكهرباء  الشركةبيع ال يقابلها زيادة مماثلة في أسعار والتي 
 .  ونشاطهاللشركةالمالي 

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

كة، بما في ذلك احتمال تعرض مرافق الشركة لكوارث خارج نطاق سيطرة الشر  . ٦
  الكوارث الطبيعية

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

ال يمكن إعطاء أي تأكيد بعدم وقوع مثل هذه األحداث، أو . ي جميع األحوالف أنه ال يمكن حماية هذه المرافق



 ١٧

 خطوط التوزيع، والتأثير أوبعدم تأثيرها بشكل سلبي جوهري على عمل أي محطة توليد أو كابالت النقل 
   . الحالية أو المستقبلية أو عملياتها ووضعها الماليالشركةبالتالي بدرجة سلبية جوهرية على أعمال 

للمزيد من التفاصيل حول مناطق (وقد كانت المنطقتان الغربية والجنوبية عرضة لنشاط زلزالي في الماضي 
 أي من محطات تتعرضلكن لم )  هذهنشرة اإلصدارفي  "المصدروصف "، فضال راجع قسم الشركةعمل 

 حتى تاريخ شاط زلزالي ألية أضرار جراء أي نبالشركةالطاقة أو كابالت النقل أو خطوط التوزيع الخاصة 
  .  هذهنشرة اإلصدار

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

 بهذه األنظمة، الشركةلتزم فإذا لم ت. للوائح البيئة والسالمة النافذة في المملكة العربية السعوديةشركة التخضع 
أو لعواقب التقصير بموجب التزامات تعاقدية تشترط عليها التقيد /فقد تكون عرضة لعقوبات جزائية و

وباإلضافة إلى ذلك، قد تعمد السلطات الحكومية في المملكة . باألنظمة المرعية المتعلقة بالبيئة والسالمة العامة
دد في تطبيق األنظمة والقوانين البيئية القائمة أكثر مما كان عليه الحال في العربية السعودية إلى مزيد من التش

الماضي وقد تفرض معايير بيئية أكثر صرامة أو مستويات جديدة من الغرامات والعقوبات على المخالفات 
مل في  ال تستطيع تقدير حجم األثر المالي المحتالشركةوهكذا، فإن . أعلى مما هي عليه في الوقت الحاضر

  . المستقبل للتقيد بالقوانين أو األنظمة البيئية أو لتكلفة مخالفة أي من تلك القوانين واألنظمة

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

 العربية ملكةعلى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في الم") الحكومة("تعمل حكومة المملكة العربية السعودية 
نظاما جديدا للكهرباء ) م٢٠٠٥ نوفمبر ٢٢الموافق لـ (هـ ٢٠/١٠/١٤٢٦ حيث أصدرت بتاريخ السعودية

 تشجيع الحكومةوكجزء من جهودها في هذا الصدد، تعتزم . يضع إطارا نظاميا عاما جديدا لهذا القطاع
  .لكهرباءاستثمار القطاع الخاص وفتح الباب أمام مزيد من المنافسة في قطاع ا

هيئة تنظيم أعلنت  ، لخلق المنافسة وتشجيع خصخصة قطاع المرافق العامةالحكومةكجزء من خطط و 
قامة أربع شركات مستقلة لتوليد الطاقة إنها تعتزم أمؤخرا ") هيئة تنظيم الكهرباء("الكهرباء واإلنتاج المزدوج 

لى شركات إ شركةالتجزئة على  شركةالمجلس إدارة وقد وافق . م٢٠١٠عام  بحلول منتصف من الشركة
واحدة أو أكثر لنقل الطاقة شركة منفصلة قامة الحكومة إل فيما تخطط ،األربع المذكورةتوليد الطاقة 

 .توزيعالنقل ووالتوليد شركات المن واحدة كل لشركة قابضة  الشركةتكون  أن توقعومن الم. وتوزيعها

هيئة  تهشكلقدم فريق عمل وقد . الحكومة الحاضر من قبل كما تجري مراجعة تعرفة الكهرباء في الوقت
مقترحات تضمنت لكهرباء التعرفة لحالي االهيكل حول إلى المجلس االقتصادي األعلى  دراسة تنظيم الكهرباء

التي رفعت إليه هذه الدراسة مراجعته للتقديم  ولم يحدد بعد أي جدول زمني المجلس االقتصادي األعلى لتعديله
  .  بعد المراجعةوبدء تطبيق أية أسعار جديدة هيئة تنظيم الكهرباء من قبل

 النهائية المتعلقة بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء واإلطار النظامي العام اعتباراتها بعد تقرر لم الحكومةومع أن 
ي العام وتعرفة الكهرباء، إال أن هذه الخطط قد يكون لها تأثير جوهري عند تطبيقها على الهيكل التنظيم

  .  ونشاطها وعملياتها ووضعها الماليللشركة

وتوزيعها ونقلها وخصخصة هذه األنشطة  توليد الطاقة  في الشركة لتجزئة نشاط الحكومةوقد تؤدي خطط 
، وهو ما قد يكون له بالتالي الشركة خفض عدد عمالء  إلىلمنافسة في مجال توزيع الطاقة الكهربائيةوفتح ا

 قد وافقت، الشركةعلماً بأن . موجودات الصكوك على  المحددصافي الدخلى مستوى أثر سلبي جوهري عل
موجودات  المتحقق من صافي الدخل، على أنه إذا كان اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوكبموجب 



 ١٨

 بفتح باب المنافسة في قطاع الحكومة بسبب قيام الذي كان سيتم قبضه صافي الدخل أقل من مبلغ الصكوك
  .  بما يعادل مقدار الفرق بين المبلغيناالحتياطيزيع الطاقة الكهربائية، فسوف تزيد تو

التوزيع وتحويلها إلى شركة أو  وأ نقلال وأ إلى تجزئة أنشطة التوليد الحكومةوباإلضافة إلى ذلك، إذا عمدت 
ت الجديدة دون قيد أو ، إال إذا تولت الشركا"الشروط" ألغراض إخفاقشركات منفصلة، فإن هذا سيشكل حالة 

 تعهد الشراء وموجودات الصكوك  ملكية اتفاقية تحويل بمقتضىالشركةشرط وبال رجعة جميع التزامات 
  .الشركة وبالتضامن مع كملتزم أساسي

 إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء وأهداف سياستها، فضال راجع قسم الحكومةللمزيد من التفاصيل حول خطط (
  ).  هذهرة اإلصدارنشمن " المصدروصف "

  االعتماد على العمالة الماهرة. ٩

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

 في هذا الشأن على درجة عالية من األهمية بالنسبة لعمليات الشركةويعتبر استمرار قدرة . اظ بهاواالحتف
  . الشركة

  نشاط الشركة يتطلب نفقات رأسمالية كبيرة. ١٠

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

وصف " للنفقات الرأسمالية للسنوات الثالث القادمة، فضال راجع قسم لشركةلالطالع على ملخص خطة ا(
مالية في الماضي بشكل أساسي على المساهمات الرأسالشركة وقد اعتمدت ).  هذه نشرة اإلصدارفي "المصدر

 ستستمر لحكومةولكن، ال يمكن إعطاء أي تأكيد بأن ا.  لتمويل معظم نفقاتها الرأسماليةالحكومةالمقدمة من 
  .  في المستقبلللشركةفي تقديم مساهمات رأسمالية لتمويل النفقات الرأسمالية 

 الشركةد قدرة وتعتم.  على تمويل من مصادر خارجية لتمويل بعض نفقاتها الرأسماليةالشركةكما حصلت 
على تأمين التمويل الالزم من مصادر خارجية على عدد من العوامل مثل وضعها المالي والمناخ االقتصادي 
والسياسي في المملكة العربية السعودية والمستوى العام لتوفر القروض والوضع العام لألسواق المالية 

أسواق رأس المال تأمين احتياجاتها التمويلية من  تمكنت حتى اآلن من الشركةومع أن . اإلقليمية والعالمية
  . ، إال أنه ال يمكن إعطاء أي تأكيد باستمرار هذا الوضع مستقبالالمحلية

  عوامل تتعلق بالصكوك  ) ب(

  القانون واجب التطبيق واالختصاص القضائي وقابلية التنفيذ   . ١

القانون واجب " (١٨ الشرطوبموجب . هال وتفسر طبقاً المملكة لألنظمة المعمول بها في الصكوكتخضع 
، فإن لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ولجنة االستئناف هما )"التطبيق واالختصاص القضائي

الجهتان المختصتان حصريا بالنظر والبت في أية قضية أو دعوى أو إجراء قضائي وتسوية أية نزاعات قد 
 فإنه ال الشركة المحتملين مالحظة أن بحسب علم ملة الصكوكحوعلى .  أو تتعلق بهاالصكوكتنشأ بسبب 

وبناء .  قيد التفسير أو التنفيذ القضائي في المملكة العربية السعوديةللصكوكتوجد أية أوراق مالية مشابهة 
) كما هي معرفة أدناه (وثائق الصكوكأو / و"الشروط" والصكوكعليه، فإنه من غير الواضح كيفية البت في 

 أو أي هيئة  أو لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ولجنة االستئنافالمملكةمحكمة في أي ل من قب
  . قضائية سعودية

 في اآلونة األخيرة إعادة هيكلة النظام القضائي بما في ذلك تشكيل محكمة عليا إضافة إلى الحكومةوقد أقرت 
بموجب المرسوم الجديدين المظالم ديوان   و نظاموقد تم سن نظام القضاء. محاكم تجارية وشخصية وعمالية



 ١٩

 حيز النفاذ بشكل دخاليا لم مولكنه) م٢٠٠٨ أكتوبر ١الموافق (هـ ١٩/٩/١٤٢٩ وتاريخ ٧٨/مالملكي رقم 
بعض المسؤوليات ، عدا وظائفالالمحكمة العليا كل سوف تتولى  ، الجديدءنظام القضاحسب بو. كامل

كذلك سوف يتحول .  في المملكةلمحكمة العليامقام احاليا قوم لذي يااألعلى  القضاءمجلس المنوطة ب ،اإلدارية
المحكمة التجارية الجديدة كجزء من عملية إعادة الهيكلة إلى المنازعات التجارية اختصاص ديوان المظالم ب

األوراق لجنة تسوية منازعات اختصاص إعادة الهيكلة أيضا إنشاء لجنة إلعادة النظر في كما تتضمن . هذه
ر على يأثتسيكون لها وهل  المراجعة هومن غير الواضح في هذه المرحلة ما هي نتائج هذ.  ووضعهاالمالية

 .الصكوكبموجب دعوى  أو أي الصكوك
 
  الشريعة اإلسالمية   . ٢

مختلفة للمستشارين الشرعيين والمحاكم اجتهادات  المحتملين مالحظة إمكانية وجود حملة الصكوكيتعين على 
 المحتملين في حملة الصكوكواللجان القضائية السعودية حول بعض المسائل المتطابقة، وبالتالي قد يرغب 

حملة كذلك على . استشارة مستشارين شرعيين آخرين للحصول على فتوى منهم إن هم رغبوا في ذلك
أمانة واللجنة  بإتش إس بي سي الشرعية كال من اللجنة المحتملين مالحظة أنه بالرغم من أن الصكوك

 مبادئ الشريعة متوافقة مع الصكوكأن فيهما  انؤكدت ا فتويينأصدرت مجموعة سامبا الماليةالشرعية التنفيذية ب
 ألية محكمة أو لجنة قضائية سعودية، بما في ذلك في سياق ملزمتين تاليسالفتويين  هاتيناإلسالمية، إال أن 

فالسه، وسيكون ألية محكمة أو لجنة قضائية سعودية حرية  أو إالمصدرأي إجراء قضائي يتعلق بإعسار 
أو أي ( واآلليات ذات العالقة وثائق الصكوك أو الصكوكاتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات بشأن ما إذا كانت 

وبناء عليه، فإنه ليس هناك . للتنفيذ القضائي مبادئ الشريعة اإلسالمية وبالتالي قابلة متوافقة مع) جزء منها
وثائق  أو "الشروط" أو الصكوكيقدم أية تأكيدات بأن ) المصدربما في ذلك، دون حصر، ( شخص أي

 وعلى وجه الخصوص ليس هناك من تأكيد بشأن مبادئ الشريعة اإلسالميةمتوافقة مع  األخرى الصكوك
مجموعة سامبا أمانة واللجنة الشرعية التنفيذية ب بإتش إس بي سي الشرعية الفتويين الصادرتين عن اللجنة

وبناء . ، كما أنهما  تخضعان للتغيير ويمكن معارضتهما من قبل فقهاء آخرينالصكوك بخصوص المالية
 حال صدور فتوى  ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةالصكوكعليه، ليس هناك أي تأكيد بأن 

  .شرعية مغايرة

  التداول والتسوية واإلدراج   . ٣

 في أي نظام الصكوكولكن، لن يتم قبول . بالمسجلفي نظام المقاصة والتسوية الخاص  الصكوكسيتم تسجيل 

. )over-the-counter(، بل سيتم تداولها عن طريق صفقات السوق البينية  تاريخ اإلقفالأو آلية للتداول في

لكة العربية السعودية  للتداول في نظام أو آلية واحدة أو أكثر في الممالصكوكبطلٍب إلدراج  المصدروقد يتقدم 

 في مثل تلك الصكوكوإلى أن يتم إدراج . إذا ما تم إنشاء مثل تلك السوق أو اآللية لتداول هذه األوراق المالية

 مما لو كان من فاعلية وقتا أطول وأن يكون أقل الصكوكالسوق أو اآللية، فإن من المرجح أن يستغرق تداول 

وعالوة على ذلك، وحتى في حال . الصكوكمر ربما يقيد إمكانية تسييل خالل نظام أو آلية للتداول، وهذا أ

 أو في نظام أو آلية للتداول، فإنه ال يمكن أن يكون هناك للمسجل في المقاصة والتسوية التابع الصكوكقبول 

أي تأكيد أو ضمان بعدم حدوث أعطال أو أخطاء في عمليات التداول أو المقاصة أو التسوية المتعلقة 

 نتيجة قلة الخبرة أو المعرفة في العمليات التشغيلية ألنظمة التداول والمقاصة والتسوية أو أية عيوب لصكوكبا

  . مألوفة في أي من هذه األنظمة

ينوي البنك السعودي البريطاني ومجموعة سامبا المالية وصناع سوق آخرين محتملين، و ذلك وفقاً للموافقات 

هود معقولة إلعطاء أسعار داللية، بعد الحصول على الموافقات الرسمية الداخلية و التنظيمية، بذل ج

ال يوجد حاليا . أو صنع سوق لها ولكن من غير أن يكونوا ملزمين بذلك/ وبالصكوكوالداخلية، فيما يتعلق 

 من قبل الصكوكوقد يكون بيع .  وليس هناك أي تأكيد بتطور سوق لها بعد إصدارهاللصكوكسوق ثانوية 

  . الصكوك األصلي لتلك سعر الشراء في أي سوق ثانوية يتم إنشاؤها بأسعار أقل من  الصكوكحملة



 ٢٠

   مبلغ التوزيع الدوري والمبلغ اإلضافي –الدفعات بمقتضى الصكوك . ٤

 المبلغ اإلضافي أو مبلغ التوزيع الدوري المحتملين التنبه إلى أنه إذا لم يتسلموا حملة الصكوكيتعين على 
 الشركة، وذلك بعد وفاء )بعد األخذ في االعتبار أية فترة سماح(كامال في تاريخ الدفع المعني ) لةحسب الحا(
وثائق  بجميع التزاماتهم المنصوص عليها في مدير الدفعات وحملة الصكوك وكيل وأمين موجودات الصكوكو

 إال الشركة الرجوع على ، حقلحملة الصكوك ذات العالقة والتي هم طرف فيها، فلن يكون لهم، أي الصكوك
 في أداء التزاماتها الشركةإذا كان ذلك العجز ناجماً بصورة مباشرة عن تقصير أو إهمال من جانب 

 . وثائق الصكوكالمنصوص عليها في 

قسم ال وأيضاً "الشروط"، فضالً راجع الصكوك تحت الشركةللحصول على معلومات أخرى عن التزامات (
  .)نشرة اإلصدار في " الصكوكوثائقملخص  " بـالمعنون

   الدفع عند انتهاء الصكوك –الدفعات بمقتضى الصكوك . ٥

 عند شراء الشركة المطلوب دفعه من قبل سعر الشراء المحتملين مالحظة أن مبلغ حملة الصكوكيتعين على 
 االسميةالقيمة يحسب بناء على إجمالي ) حالة إخفاقتاريخ سنة خامسة أو عند حدوث أي بعد  (الصكوك
وعلى . الصكوك كما هي قائمة في ذلك التاريخ مضروبا في نسبة مئوية تتناقص على مدى عمر للصكوك

القيمة ٪ من ٩٠ تعادل سعر الشراء المحتملين أيضا إدراك أنه سوف يحق لهم تسلم دفعة من حملة الصكوك
السنة الخامسة  تاريخ  فيلصكوكا بشراء الشركة وذلك في حالة ممارستهم لحقوقهم إللزام االسمية لصكوكهم

السنة  في تاريخ لحملة الصكوك الذي يدفع سعر الشراءوينخفض . م٢٠١٤يوليو والذي يقع في األول 
 .٪٣٠ إلى م٢٠٢٤ يوليو الواقع في تاريخ السنة الخامسةفي  ٪٦٠ إلى م٢٠١٩ الواقع في يوليو الخامسة

 ستكون تاريخ االنتهاء  فيالصكوك، فإن قيمة  االنتهاءتاريخ من قبل الشركة قبل الصكوكوإذا لم يتم شراء 
  . صفرا وسيتم إلغائها

٪ من ١٠ مبلغا إضافيا بنسبة)  في تلك التواريخواالحتياطي صافي الدخلبقدر توفر  (حملة الصكوككما يتسلم 
تلك  قائمة في صكوكهم طالما كانت تاريخ سنة خامسة الواجبة الدفع في كل القيمة االسمية لصكوكهم

 تاريخ السنة في المبلغ اإلضافيه يوجد صافي دخل واحتياطي كاف وأن يدفع  أنوعلى فرضعليه، . التواريخ
 سيستلمون مبلغاَ إجمالياَ حملة الصكوك، فإن لحملة الصكوك كامل المبلغ المستحق الشركة كما تدفع الخامسة
 ممارسة حقهم بأن تشترى صكوكهم بعد حملة الصكوك إذا ما قرر القيمة االسمية للصكوك٪ من ١٠٠يعادل 

 صكوكهم إذا ما مارسوا حقهم بأن تشترى الصكوك٪ من قيمة ٨٠يكون المبلغ الذي سيستلمونه  و.  سنوات٥
  .  سنة٢٠٪ بعد ٤٠ سنة و ١٥٪ بعد ٦٠ سنوات و١٠بعد 

   مالئمة االستثمارات  . ٦

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

في وما يتضمنه االستثمار للصكوك مناسب تقييم لقيام بيكفي من المعرفة والخبرة لأن يكون لديه ما    ●
  . ه هذنشرة اإلصدارلومات الواردة في المعإضافة إلى تقييم  و،مزايا ومخاطرمن الصكوك هذه 

على مجمل  الصكوك وتأثير الصكوكاألدوات التحليلية المناسبة لتقييم االستثمار في أن يحصل على    ●
   .، وأن يلم بتلك األدوات االستثمارية، وذلك في سياق خاص للحالة الماليةتهمحفظ

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



 ٢١

   .سلوك المؤشرات واألسواق الماليةأن يكون ملما بوبدقة  الصكوك شروطفهم أن ي   ●

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

   بموجودات الصكوك تتعلقعوامل   ) ج( 

  ربطصافي الدخل من رسوم العدم كفاية    .١

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

  : التاليةلمخاطر لعرضة  بالتالي الصكوك

، ونتيجة عداد فاصلتركيب الذين يطلبون  الجدد أو الحاليين العمالءعداد كافية من أوجود عدم   • 
مبالغ لتسديد ) بموجودات الصكوك  المتعلق دخلالافي ص ،وبالتالي (للشركةالمستحقة  ربطلرسوم ال

  .الدفع المستحقة توزيع الدوريال

 صافي مبلغذلك يصبح هم ونتيجة ليلتي تستحق ع ال الربطرسوم  كاملشركةال عمالءأن ال يسدد   • 
وعلى  ,لدفعا المستحقة الدوريمبالغ التوزيع تسديد  غير كاف ل بموجودات الصكوك المتعلقالدخل
بعدم تركيب عدادات فاصلة إال حاليا سياسة تقضي  تتبع الشركةمالحظة أن المحتملين  لة الصكوكحم

  . ذات الصلة بالكامل رسوم الربط  المعني بدفعالعميلبعد قيام 

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

   مة ربط الكهرباءتقديم خدتعرفة   . ٢

قبل مجلس الوزراء وتعتمد  منخدمة ربط الكهرباء  نظير عمالئها من الشركةتحدد التعرفة التي تتقاضاها 
  . هيئة تنظيم الكهرباءتلك التعرفة على التوصيات التي تقدمها الجهة المنظمة لقطاع الكهرباء، وهي 

من " رفة الكهرباء في المملكة العربية السعوديةعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتعإ"وكما هو مذكور في قسم 
ويقوم المجلس االقتصادي األعلى  الحكومةمراجعة من قبل ل، فإن تعرفة الكهرباء تخضع ل هذهنشرة اإلصدار

المقترحة على التعرفة التي أعدها فريق عمل شكلته دراسة حول التعرفة الحالية للكهرباء والتعديالت بمراجعة 
 خدمة ربط لتقديم ولذا، فإنه ال يمكن إعطاء أي تأكيد بعدم انخفاض التعرفة الحالية. هرباءهيئة تنظيم الك

إال أن . للصكوكوإذا ما تم خفض هذه التعرفة، فقد يكون لذلك أثر سلبي على الدخل المحتمل . الكهرباء
 صافي الدخلبلغ  أقل من مموجودات الصكوك المتحقق من الدخلصافي  قد وافقت على أنه إذا كان الشركة

 الشركة، فسوف تزيد قفالتاريخ اإلالذي كان سيتم تحقيقه وذلك بسبب تخفيض أو تعديل التعرفة المطبقة في 
  .  بمبلغ يعادل مقدار الفرق بين المبلغيناالحتياطي

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

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

  مقدمة 

موجودات حصة مشاعة في ملكية ") الصكوك(" م٢٠٢٩ يوليو التي ستنتهي في الصكوكيمثل كل صك من 
. وتعامل في كل األوقات بالتكافؤ دون أي أفضلية أو أولوية فيما بينها) "الشروط"طبقا لتعريفها في هذه  (الصكوك
 أي ، وهو مصطلح يتضمن"أمين موجودات الصكوك(" شركة الكهرباء للصكوك لدى موجودات الصكوكوتحفظ 
حملة (" المسجلين حملة الصكوكلمصلحة ) بموجودات الصكوك فيما يتعلق  ألمين موجودات الصكوكخلف

  .  ليست مضمونةالمصدر، علما بأن التزامات ")الصكوك

كما هو معرف في هذه  (تاريخ اإلقفاليتم إبرامه في أو قريبا من ") إعالن الوكالة("ووفقا إلعالن وكالة 
شركة ساب لألوراق  وأمين موجودات الصكوكو) "الشروط"كما هو معرف في هذه  (درالمصبين ) "الشروط"

حملة  لوكيلوهو مصطلح يتضمن أي خلف " وكيل حملة الصكوك ("وكيال لحملة الصكوكبصفتها  المالية
أمين موجودات  وتعيين كوكيل للعمل حملة الصكوك وكيل، سيتم تعيين )بالصكوك فيما يتعلق الصكوك
 حامل صكوكويعتبر كل . حملة الصكوك لصالح ونيابة عن لموجودات الصكوك كأمينلعمل  لالصكوك

، على أن يشمل ذلك، ودون حصر، إعالن الوكالة موافقا على شروط للصكوكباكتتابه وشرائه وامتالكه 
نهى  قد ينفسخ أو يوكيل حملة الصكوكإن تعيين  .أمين موجودات الصكوك وتعيين حملة الصكوك وكيلتعيين 

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

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

  تاريخ اإلقفال التي ستبرم في أو قريبا من إدارة الدفعاتالتفاقية وفقا بالصكوكيتم سداد الدفعات المتعلقة 
 مدير الدفعات ابصفته مجموعة سامبا المالية والمصدربين، وضمن أطراف أخرى، ") اتفاقية إدارة الدفعات("
  ). الصكوك، وهو مصطلح يشمل أي خلف أو مدير دفعات آخر يتم تعيينه بخصوص "مدير الدفعات("

حملة  وكيل، أنه قد فوض وصادق ووافق على قيام للصكوكأولي، بشرائه وتملكه  حامل صكوكويعتبر كل 
التي هو طرف ) "الشروط"كما هي معرفة في هذه  (وثائق الصكوك بإبرام أمين موجودات الصكوك والصكوك

  . وثائق الصكوكفيها وعلى شروط وأحكام كل وثيقة من 

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

للمعاينة  وثائق الصكوكمن تتوفر نسخ  سارية المفعول، فسوف الصكوكطالما كانت و. وتم إبالغهم بها
 أثناء ساعات العمل المعتادة في المكاتب المحددة لكل من لة الصكوكحم من قبل تاريخ اإلقفالاعتبارا من 

األطراف "، والمذكورة مكاتبهم في قسم حملة الصكوك وكيل وأمين موجودات الصكوك والمصدر
  . هذهنشرة اإلصدار من "والمستشارون

  تعريفات   . ١

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

الفترة في  التكاليف اإلدارية المسموح بها سنويا من ٪١ البالغة أتعاب اإلدارةتعني " تعاب اإلدارةأ"
 اتفاقية بصورة نصف سنوية وفقا لما هو موصوف تحديداً فيالمصدر والمستحقة الدفع إلى  المعنية

  . إدارة موجودات الصكوك
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قة ِب والمطاموجودات الصكوك مدير  يتكبدها تعني مجموع التكاليف التي" تكاليف المدير المسموح بها"
خدمات موجودات الصكوك فيما يتعلق بتقديم  اتفاقية إدارة   من١لفئات التكاليف المبينة في الجدول 

 تزيد عن المبلغ فترة توزيع دوري، شريطة أن أية تكاليف يتم تكبدها خالل أي العمالءإلى  الربط
 تكاليف المدير المسموح بها، لن يشكل جزء من )ب لتلك الفترةبالنسبة والتناس( األقصى المسموح به

  . وثائق الصكوكألغراض

 لقاء خدماتهم وكيل حملة الصكوك ولمدير الدفعات تعني األتعاب المستمرة التي تدفع "أتعاب الوكالة"
، ، حسبما يكون الحالاتفاقية إدارة المدفوعاتوكما هو موضح بالتفصيل في بالصكوك فيما يتعلق 

مائة ألف  أتعاب دورية مقدارها لوكيل حملة الصكوك ، ضمن أشياء أخرى،يدفع (إعالن الوكالةو
 أتعاب دورية مقدارها ، ضمن أشياء أخرى، لمدير الدفعات ويدفعريال سعودي سنوياَ) ١٠٠,٠٠٠(

  . ) ريال سعودي سنوياَ)٥٠,٠٠٠(خمسون ألف 

 في القيمة االسمية للصكوكمجموع  الناتجة عن قسمة تعني النسبة المئوية للقيمة" النسبة المنطبقة"
  .  ريال سعودي)١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(أربعة عشر بليون  على تاريخ اإلقفال

  . صك أو أكثرتعني امتالك " الملكية المصرح بها"

  . تعني هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية" الهيئة"

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

  .  المعنية بفترة التوزيع الدوريفيما يتعلق) معدل العمولة األساسي(

  . ة أبوابها للعمل المعتاد في مدينة الرياضيعني اليوم الذي تفتح فيه البنوك التجاري" يوم العمل"

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

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

 ٣٠الموافق (هـ ١١/٠٨/١٤١٩ بتاريخ ١٦٩ رقم  يعني قرار مجلس الوزراء"١٦٩القرار رقم "
موجودات   ملكيةمن اتفاقية تحويل) أ(من الملحق " ١"كما هو مبين في الفقرة ) (م١٩٩٨نوفمبر 
  .وكما يتم عليه من تعديالت أو تغييرات من وقت آلخر) ١٧٠ بالقرار رقم  وفق تعديلهالصكوك

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

  . يتم عليه من تعديالت أو تغيرات أو إضافات من وقت آلخر

  . الصكوكتعني شروط وأحكام " طالشرو"

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

توفيرها فيما يتعلق المصدر ، جميع الخدمات التي يتعين على عميلتعني، بالنسبة لكل " خدمات الربط "
  . رسوم الربطبتوصيل خدمة الكهرباء لكي يستحق تقاضي

  ". المقدمة"له نفس المعنى الموضح آنفا في " صكوكأمين موجودات ال"
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  .بموجودات الصكوك  المتعلقة رسوم الربطمسؤول عن تسديد للمصدر يعني كل عميل " العميل"

ر الصادرة بتاريخ -٠٧٠٤٠٦تعني رخصة التوزيع والتوريد بالقطاعي رقم " رخصة التوزيع"
هيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج ن والممنوحة م) م٢٠٠٧ إبريل ١٦الموافق (هـ ٢٨/٣/١٤٢٨

  .المزدوج

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

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

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

  . تاريخ سنة خامسة أو حاالت اإلخفاقتعني حالة من " حالة الممارسة"

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

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

  . م٢٠٢٩يوليو  ٦ الواقع في يع الدوريتاريخ التوزيعني " تاريخ االنتهاء"

 من إجمالي ٪١٠، مبلغا يساوي تاريخ االنتهاء أو لتاريخ سنة خامسةيعني، بالنسبة " المبلغ اإلضافي"
 المعني  تاريخ السنة الخامسةسبق مباشرةي الثالث الذي يوم العمل كما هي في للصكوك القيمة االسمية

  . ، حسب الحالةتاريخ االنتهاءأو 

 الممثلة في اجتماع الصكوكيعني القرار الذي يصدر بأغلبية ال تقل عن نصف " لقرار غير العاديا"
  . لحملة الصكوكيعقد حسب األصول 

  . م ٢٠٢٤م أو ٢٠١٩م أو ٢٠١٤يوليو  ٦ الواقع في تاريخ التوزيع الدورييعني " تاريخ سنة خامسة"

  . للصكوكوالممثلة تعني صيغة الشهادة الشاملة المسجلة " الصك الرئيسي"

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

   .أي التزام بشراء تلك المديونية  ) أ(

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

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

 . المديونيةأي ترتيب آخر لتحمل مسؤولية تلك   ) ث(

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

  .مبالغ تم جمعها بموجب أي تسهيل بشراء سندات  ) أ(
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مبلغ أي مطلوبات خاصة بعقود إيجار أو شراء بالتقسيط تعتبر، وفقا للنظام المطبق والمعايير   ) ب(
  .المحاسبية المتعارف عليها، تمويالً أو رأسمال تأجيري

 ٩٠لدفع لفترة تزيد عن مبلغ أي مطلوبات تتعلق بأي سعر شراء ألصول أو خدمات مؤجلة ا  ) ت(
  .يوما

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

مديري استقبال  ومديري اإلصداريعني االستمارة التي يتعين تقديمها إلى " نموذج طلب االستثمار"
  . الصكوك الراغبين في شراء األشخاص من قبل قديم طلبات االستثمار فترة ت قبل انتهاءالعروض

والتي تبدأ من يوم الصكوك تعني فترة تقديم طلبات االستثمار في " فترة تقديم طلبات االستثمار"
، ما )م٢٨/٦/٢٠٠٩ الموافق(هـ ٥/٧/١٤٣٠ وتنهي في) م١٣/٦/٢٠٠٩ الموافق(هـ ٢٠/٦/١٤٣٠

  .  بإبالغ المستثمرين المحتملين بغير ذلكمديري استقبال العروض ورمديري اإلصدا والمصدرلم يقم 

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

شركة  ويعني إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة"  ومديري استقبال العروض اإلصداريمدير"
  . سامبا كابتيال إلدارة األصول واالستثمار كمديرين مشتركين لإلصدار واستقبال العروض

مدير وللُمْصِدر والمنشورة في موقع االنترنت " الهامش"النسبة السنوية المحددة كـيعني " الهامش"
  .  هذه نشرة اإلصدارفي  "االكتتاب والبيع"المعنون بـ   كما هي مبينة في القسمالدفعات

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

لمبلغ الذي سيتم  األولى، وبالنسبة لفترة كل خمس سنوات الحقة، فيعني اتاريخ السنة الخامسةفي 
 قبل بدء فترة الخمس سنوات تلك مدير الصكوك وحملة الصكوك وكيلالتفاوض عليه وقبوله من قبل 

بناءاً على التكاليف الفعلية في الخمس السنوات المنصرمة وعلى التكاليف المتوقعة في السنوات الخمس 
   القادمة

  ). جودات الصكوكمو (٥ الشرطله نفس المعنى المحدد له في " صافي الدخل"

  . ريال سعودي٥٠٠,٠٠٠، وهي للصكوكتعني القيمة االسمية " القيمة االسمية"

الموافق (هـ ١٧/٦/١٤٣٠ المؤرخة فيهذه  نشرة اإلصداريُقصد بها  "النشرة" أو "نشرة اإلصدار"
  .بالصكوكوالخاصة ) م١٠/٦/٢٠٠٩

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

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

 بعد تقديم إشعار الصكوك المصدر المبلغ الذي يشتري فيه يعني" مبلغ التوزيع في حالة إخفاق"
مجموع المبالغ الموضحة في الفقرتين هذا المبلغ يساوي و . تاريخ سنة خامسةالممارسة، ما عدا أي

  :أدناه) ب(و ) أ(
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 القادم إذ لم  تاريخ التوزيع الدوري الذي كان سيتم دفعه فيمبلغ التوزيع الدوريحاصل ضرب   ) أ(
كما هو معرف في ( مبلغ التوزيع الدوري بشرط أنه لغرض احتساب(يقدم إشعار ممارسة 

 القيمة االسميةسيعني إجمالي " س"الحرف فإن في هذه حالة، ) التوزيعات الدورية (٧ الشرط
  مع)  القائمة في تاريخ قيد التحويل الذي يسبق مباشرة تاريخ ذلك الشراءالصكوكلك لت

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

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

 المبلغ اإلضافي) ٢( أو ، في تاريخ ذلك الشراءاالحتياطيلغ القائمة كرصيد دائن في المبا) ١(  ) ب(
 حسب الحالة لو لم تاريخ االنتهاء التالية أو تاريخ السنة الخامسةالذي كان سيتوجب دفعه في 

  . ذلك الشراء، أيهما أقل يحصل

  ). وزيع الدوريالت (٧ الشرطله نفس المعنى المحدد له في " تاريخ التحديد الدوري"

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

في كل سنة،  يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من شهر )٦ (السادسيعني تاريخ " تاريخ التوزيع الدوري"
يوم كن ذلك اليوم ، بشرط أنه إذا لم يم٢٠٢٩  يوليو٦م ولغاية نهاية يوم ٢٠٠٩ أكتوبر ٦ابتداء من 

  .  الذي يليهيوم العمل  تاريخ التوزيع الدوري، سيكونعمل

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

  .  التاليتاريخ التوزيع الدوري التالي على أن ال يشمل ذلك ريخ التوزيع الدوريتاحتى 

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

) يد أصول أو تمويل مشروعبما في ذلك دون حصر أي عملية تسن(أي تمويل مدعوم باألصول   ) أ(
 المسموح بها، األصول الرهونات الرئيسي لتسديد االلتزامات المضمونة بتلك المصدريكون فيها 

  . المصدر، دون حق الرجوع على الرهونات المسموح بهاأو اإليرادات الخاضعة لتلك 

  .أي ترتيب لتمويل إسالمي ) ب(

 . أن يكون مضموناً اليةأي إصدار محلي ألوراق مالية تطلب هيئة السوق الم ) ت(

يعني أي فرد أو شركة أو مؤسسة أو شراكة أو مشروع مشترك أو حكومة أو هيئة حكومية " الشخص"
  . أو منشأة 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 لصكوك  لجميع االقيمة االسمية، حاصل ضرب إجمالي تاريخ سنة خامسةفي   ) أ(
 : التاريخ في النسبة الموضحة مقابل ذلك التاريخ في الجدول التالي
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  التاريخ  النسبة المئوية

   )م٢٠١٤من عام يوليو  الذي يقع في تاريخ التوزيع الدوري (تاريخ سنة خامسةأول   ٪٩٠

  ) م٢٠١٩من عام يوليو  الذي يقع في تاريخ التوزيع الدوري ( سنة خامسةتاريخثاني   ٪٦٠

  ) م٢٠٢٤يوليو  الذي يقع في تاريخ التوزيع الدوري (تاريخ سنة خامسةثالث   ٪٣٠

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

 : التي يقع فيها ذلك التاريخ في الجدول التاليالتاريخ في النسبة الموضحة مقابل الفترة

  التاريخ  النسبة المئوية

  م ٢٠١٣من عام يوليو الواقع في  ٪١٠٠

 تاريخ التوزيع الدوريم لكن قبل ٢٠١٣من عام يوليو  الواقع في تاريخ التوزيع الدوريبعد  ٪٩٠
 م٢٠١٥من عام يوليو الواقع في 

  تاريخ التوزيع الدوريم لكن قبل٢٠١٥من عام يوليو ع في بعد تاريخ التوزيع الدوري الواق ٪٨٠
 م٢٠١٧ من عام يوليو الواقع في

  تاريخ التوزيع الدوريم لكن قبل٢٠١٧من عام في يوليو  الواقع تاريخ التوزيع الدوريبعد  ٪٧٠
 م٢٠١٨من عام يوليو الواقع في 

 تاريخ التوزيع الدوريم لكن قبل ٢٠١٨ من عامفي يوليو  الواقع تاريخ التوزيع الدوريبعد  ٪٦٠
 م٢٠٢٠من عام يوليو  الواقع في

 تاريخ التوزيع الدوريم لكن قبل ٢٠٢٠من عام في يوليو  الواقع تاريخ التوزيع الدوريبعد  ٪٥٠
 م٢٠٢١من عام يوليو الواقع في 

ع الدوري م لكن قبل تاريخ التوزي٢٠٢١من عام في يوليو بعد تاريخ التوزيع الدوري الواقع  ٪٤٠
 م٢٠٢٣من عام يوليو الواقع في 

م لكن قبل تاريخ التوزيع الدوري ٢٠٢٣من عام في يوليو بعد تاريخ التوزيع الدوري الواقع  ٪٣٠
 م٢٠٢٤من عام يوليو الواقع في 

م لكن قبل تاريخ التوزيع الدوري ٢٠٢٤من عام في يوليو بعد تاريخ التوزيع الدوري الواقع  ٪٢٠
 م٢٠٢٦من عام يو يولالواقع في 

م لكن قبل تاريخ التوزيع الدوري ٢٠٢٦من عام في يوليو بعد تاريخ التوزيع الدوري الواقع  ٪١٠
 م ٢٠٢٨من عام يوليو الواقع في 

 تاريخ التوزيع الدوريم لكن قبل ٢٠٢٨من عام يوليو بعد تاريخ التوزيع الدوري الواقع في  ٪٥
 م٢٠٢٩ من عاميوليو الواقع في 

  تاريخ االنتهاء صفر٪
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حملة  وكيل وأمين موجودات الصكوك والمصدر الذي سيبرم بين تعهد الشراءيعني " تعهد الشراء"
  . تاريخ اإلقفال في أو قريبا من الصكوك

الشخص ) ب(الشخص الطبيعي من مواطني المملكة العربية السعودية، أو ) أ(يعني " الشخص المؤهل"
السعودية ولديه سجل تجاري ساري المفعول صادر  ة في المملكة العربيةالمعنوي الذي لديه منشأه دائم

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

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

الصكوك  والمسجل بخصوص المصدرتعني اتفاقية التسجيل والتداول التي ستبرم بين " اتفاقية التسجيل"
  . تاريخ اإلقفالفي أو قريبا من 

في حدود المعنى ( 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 )ام السوق الماليةنظالمحدد في 

مدرجة أو يمكن إدراجها أو مسعرة أو يمكن تسعيرها أو متداولة أو يمكن تداولها في أية سوق لألسهم 
  ). بما في ذلك، بدون حصر، أي سوق بينية(أو سوق لألوراق المالية 

٪ من ٣٣,٣٣ الذين يمثلون ما ال يقل عن حملة الصكوك، في أي تاريخ، يعني "حملة الصكوكنصاب "
  . في ذلك التاريخ  القائمةللصكوك  القيمة االسميةإجمالي

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

 على سبيل  تنازل عن الحقوقأوأو 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   رهوناتالضمان أو

  . دولة

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

  ). تاريخ سنة خامسة (١-١١ الشرطلها نفس المعنى المحدد في ": التوجيهات المحددة"

اإلخفاق الناتج عن عدم ) (أ(٢-١١ الشرطيعني، بالنسبة ألي حالة إخفاق تقع حسب " المبلغ المحدد"
 كما حملة الصكوك، مبلغ أي عجز في المبالغ الموزعة على )دفع مبلغ توزيع دوري أو مبلغ إضافي

 أو إهماله في تأدية موجودات الصكوكهو مشار إليه فيه والذي يكون ناتجا مباشرة عن تقصير مدير 
 إذا لم يكن قد تم تعويض تلك إعالن الوكالةأو / واتفاقية إدارة موجودات الصكوكاته بموجب التزام

  . حالة إخفاق في مبلغ التوزيع الدوريبالغ من خالل دفع مال

  ). تاريخ سنة خامسة (١-١١ الشرطلها نفس المعنى المحدد لها في " التوجيهات القائمة"

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

 من خالل الشخصتعني القدرة على التأثير على أعمال أو قرارات ذلك ) كونه شركة( الثاني الشخص
شر، منفردا أو باالشتراك مع أي قريب أو مشارك  األول بشكل مباشر أو غير مباالشخصامتالك 
تعتبر شركة المياه والكهرباء ال) ٢( الثاني والشخصأو أكثر من الحقوق التصويتية لدى  ٪٥٠آخر، 

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

  . موجودات الصكوكركة السعودية للكهرباء بصفتها مدير يعني الش" مدير موجودات الصكوك"

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

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

اتفاقية  وتعهد الشراء ووإعالن الوكالة موجودات الصكوك ة تحويل ملكية اتفاقيتعني" وثائق الصكوك"
) الصك الرئيسيبما فيها ( الصكوكوإتفاقية التسجيل واتفاقية إدارة الدفعات  وإدارة موجودات الصكوك

  . وأي اتفاقيات ومستندات أخرى يتم تقديمها أو توقيعها فيما يتعلق بها نموذج طلب االستثمارو

  . نو الصكوك المسجلحاملوهم " كوكحملة الص"

  ". المقدمة"له نفس المعنى المحدد له آنفا في " وكيل حملة الصكوك"

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

المملكة العربية السعودية أو أي سلطة فيها لها صالحية فرض حكومة أو قيدها بواسطة أو نيابة عن 
  . الضريبة

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

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

ما لم تتم تصفيتها وفقا " قائمة "الصكوكمع عدم المساس بوضعها بالنسبة ألي غرض آخر، تعتبر   
حاالت  (١١الشرط أو ) شراء الصكوك (٨الشرط ، أو شراؤها بموجب )تصفية الصكوك (١٠للشرط 
) ١ (، شريطة أنه، لغرض)اإللغاء) (ت(٨للشرط وتم في أي من هذه الحاالت إلغاؤها وفقا ) الممارسة

اجتماع حملة ) (أ(١٤الشرط ) ٢( والتصويت فيها، حملة الصكوكالتأكد من حق حضور اجتماعات 
تحديد ) ٣) (شروط انعقاد اجتماعات حملة الصكوك (إعالن الوكالة من ٢ والجدول) الصكوك، التعديل

 تنفيذ وممارسة) (ب(١٢الشرط أو ) حاالت الممارسة (١١الشرط  ألغراض حملة الصكوكنصاب 
التي يمتلكها ) إن وجدت(الصكوك ، فان تلك )تنفيذ وممارسة الحقوق) (ت(١٢الشرط ) ٤(و) الحقوق

شركة تابعة  أو أية المصدرلمصلحة )  شركة تابعة للُمصدربما في ذلك ودون حصر أية(شخص أي 
  . ال تعتبر صكوكا قائمة ) ما لم ولحين انتهاء االحتفاظ بها على هذا األساس (للُمصدر

اتفاقية  وإعالن الوكالةبما في ذلك ( ألي اتفاقية أو مستند أو وثيقة أخرى الشروط  إن أي ذكر في هذه٢-١
اتفاقية تحويل  واتفاقية إدارة موجودات الصكوك واتفاقية التسجيل وتعهد الشراء وإدارة الدفعات

 سيفسر على ارنموذج طلب االستثمو) الصك الرئيسيبما فيها (والصكوك ، موجودات الصكوك ملكية
  . أنه إشارة إلى تلك االتفاقية أو المستند أو الوثيقة وما يتم عليها من تعديالت أو إضافات أو تحديثات

  الصيغة وفئة اإلصدار   . ٢

 بمجملها الصكوكوستتمثل .  ريال سعودي٥٠٠,٠٠٠ بصورة إلكترونية مسجلة بفئة الصكوكتصدر   
 تمثل حصة فردية من صكوكولن يتم إصدار . صكوكحملة الوكيل ودع لدى ي يرئيسال الصكفي 
. الصكوك يبين حصته من المسجل استالم كشف من صكوك حامل، ومع ذلك يحق لكل الرئيسي الصك
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موجودات  لحصة مشاعة في حملة الصكوك القائمة وملكية الصكوك جميع الصك الرئيسيمثل يوس
  . الصكوك

  الملكية والتحويل حق السجل و  . ٣

 وفي هذه. اتفاقية التسجيلوفقا ألحكام ") السجل ("بالصكوك بسجل يتعلق المسجلتفظ  يح:السجل  ) أ(
أو، في حالة (السجل في حينه في الصكوك الذي تسجل باسمه الشخص " حامل الصكوك"، يعني الشروط

 سوى شخص كحامل صكوكوال يجوز تسجيل أي ). حامل للصكوكالملكية المشتركة، اسم أول 
  . األشخاص المؤهلين

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

 .) الصكوكأية مصلحة أخرى في 

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

 :  إال إذاالصكوكوال يجوز تحويل 

 أخرى يملكها الطرف الذي صكوك المطلوب تحويلها وأية القيمة االسمية للصكوككانت  )١(
   . المطلوب تحويلها ملكية مصرحا بهاكوكالصسيتملك 

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

 . شخصا مؤهالكان المحول إليه  )٣(

وفقا لجدول الرسوم الذي يطبقه  المسجل لرسم يتقاضاه الصكوكتخضع عملية تحويل : رسوم التحويل  ) ث(
 المحول والمحول إليه جميع هذه الرسوم وفقا لإلجراءات المتبعة الصكوكمقابل خدماته، ويتحمل حامل 

 لن أمين موجودات الصكوك وحملة الصكوك وكيل  والمصدروتجنبا للشك، فإن . المسجلمن قبل 
 . لمسجلايكونوا ملزمين بدفع أي من هذه الرسوم المفروضة من قبل 

عمليات التحويل كانت  سيتم اإلعالن عما إذا تاريخ اإلقفالقبل : التواريخ قيد التحويل والفترات المقفلة  ) ج(
على األقل تاريخ استحقاق أيام عمل ) ٧( الذي يسبق بسبعة يوم العملأثناء الفترة التي تبدأ من بداية 

، أو، إذا لم يكن ذلك بالصكوكزيع يتعلق ، أو أي مبلغ أصلي أو تومبلغ توزيع دوريالدفع المقرر ألي 
، وتنتهي بنهاية تاريخ االستحقاق المعني )"تاريخ قيد التحويل"( التالي يوم العمل، ففي يوم عملاليوم 

يجوز أن تسجل بالطريقة المعتادة، أو ما إذا كان باإلمكان ") الفترة المقفلة"ويطلق على كل فترة (
إذا كان باإلمكان تسجيل عمليات التحويل تلك بالطريقة المعتادة، فعندها ف.  الفترة المقفلةخاللتسجيلها 

كحملة وبالرغم من ذلك التسجيل، سوف يستمر دفع جميع الدفعات إلى أولئك األشخاص المسجلين 
 تعديل هذه تاريخ اإلقفالبعد للمسجل ويمكن .  المعنيتاريخ قيد التحويل عند بدء العمل في الصكوك
كانت تتعلق بتسجيل عمليات التحويل التي تتم خالل الفترات المقفلة وذلك بموجب إشعار  طالما الشروط

 . حملة الصكوك والمصدرإلى 

 إصدار توجيهاته القائمة الخاصة حامل الصكوكعندما يكمل :عمليات التحويل والتوجيهات القائمة  ) ح(
 الحق لتلك حامل صكوكي بصكوكه، ولم يتم إلغاء تلك التوجيهات القائمة من قبله أو من قبل أ

 الحق حامل صكوك ستخضع للتوجيهات القائمة، وسيعتبر أي الصكوك، فإن عملية تحويل تلك الصكوك
 حامل صكوكوبالرغم مما سبق، يمكن ألي . لذات الصكوك موافقا على شروط تلك التوجيهات القائمة
تاريخ ) (أ(١١ للشرط وفقا لصكوكحملة ا وكيلالحق إلغاء التوجيهات القائمة بإشعار خطي يوجهه إلى 

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

  قة حملة الصكوك الوضع النظامي ومحدودية حق الرجوع ومواف  . ٤

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

 على نحو متساو مع  وستعامل في جميع األوقاتالمصدرالتزامات مباشرة وعامة وغير مشروطة على 
 األخرى الحالية والمستقبلية غير المضمونة، فيما عدا تلك االلتزامات التي المصدرجميع التزامات 

 . تحظى بأفضلية بموجب أحكام النظام والتي تعتبر إلزامية وتطبق بشكل عام

لتعهد قا  وفالمصدر والدفعات التي يدفعها موجودات الصكوكتعتبر متحصالت : محدودية حق الرجوع  ) ب(
  . بالصكوك مصدر الدفعات الوحيد الخاص حساب العملية والمبالغ الموجودة في الشراء

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

 ليست موجودات الصكوكوتفادياُ ألي التباس، فإن  (أمين موجودات الصكوك أو المصدرمن أصول 
 أو مدير الدفعات، أو حملة الصكوك وكيلأو )  ولن تعتبر كذلكأمين موجودات الصكوكمن أصول 

 أو أي من مؤسساتهم التابعة، بقدر وفاء كلمديري استقبال العروض و  اإلصداريمدير أو المسجل
 ذات العالقة التي هو طرف فيها، فيما يتعلق بأي عجز وثائق الصكوكمنهم بجميع التزاماته بموجب 

  . موجودات الصكوكفي المبالغ المتوقعة من 

 التي هو طرف وثائق الصكوك ملزم بدفع المبالغ المطلوبة بموجب المصدروبالرغم مما سبق، فإن 
بشرط تعويضه  (حملة الصكوك  لوكيل معينة سيكون أو في حاالتمدير الدفعاتفيها مباشرة إلى 
 الستعادة مدفوعات المصدر، حق رجوع مباشر على وكيال لحملة الصكوك، بصفته )تعويضا مقبوال له

 .  تلكلوثائق الصكوك وفقا حملة الصكوك لحساب حملة الصكوك  وكيلأو لمدير الدفعات مستحقة

، أو فيما يتعلق بتنفيذها، غير كافياً للوفاء  الصكوكموجوداتربما يكون صافي العوائد الناتجة من 
وإذا بقي، بعد توزيع العوائد نقص في الدفعات المستحقة . بالصكوكبجميع الدفعات المستحقة فيما يتعلق 

حاالت  (١١ الشرط، إال في الحاالت الموضحة في صكوك  حامل، فلن يكون أليالصكوكبموجب 
 أو أي من مؤسساته المصدر، أي مطالبة في مواجهة )ارسة الحقوقتنفيذ ومم (١٢ والشرط) الممارسة

 حملة الصكوكالتابعة أو أي أصول أخرى بالنسبة لذلك النقص وأية مطالبات غير مسددة، ولن يستطيع 
 آخر في رفع دعوى قضائية للمطالبة بإعادة تنظيم أو تصفية شخصتقديم التماس أو االنضمام إلى أي 

 أو حملة الصكوك وكيل أو أمين موجودات الصكوك أو المصدرس قضائي على أو حل أو تعيين حار
من مؤسساتهم التابعة أٍي أو  مديري استقبال العروضو  اإلصداريمدير أو المسجل أو مدير الدفعات

 . كنتيجة لذلك العجز أو غير ذلك

لك في أي من ، بالرغم من أي شيء يناقض ذللصكوك صكوك حاملبشراء كل : موافقة حملة الصكوك  ) ت(
تنفيذ وممارسة  (١٢والشرط ) حاالت الممارسة (١١، ولكن دون المساس بالشرط وثائق الصكوك

 المعني على الصكوك حامل، فإن هذا يعني موافقة تعهد الشراء بموجب المصدروالتزامات ) الحقوق
 وكيل أو وكأمين موجودات الصك أو المصدرزام بدفع أي مبلغ من قبل تلالن يكون هناك ) ١(أنه 

أو أي من  مديري استقبال العروضو  اإلصداريمديرأو المسجل  أو مدير الدفعات أو حملة الصكوك
لن يكون ) ٢( وموجودات الصكوكوكالئهم المعنيين نيابة عنهم إال في حدود األموال المتوفرة لذلك من 

وثائق و بموجب أي من  هذه أنشرة اإلصدارله حق الرجوع والمطالبة بدفع أي مبلغ يستحق بموجب 
، سواء بدفع أي رسوم أو أي مبلغ آخر بموجب أي التزام أو مطالبة أخرى تنشأ أو تستند على الصكوك
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حملة  وكيل أو أمين موجودات الصكوك أو المصدر أخرى، ضد وثيقة صكوك أو أية إعالن الوكالة
بسبب أي قضية  ال العروضمديري استقبو  اإلصداريمدير أو المسجل أو مدير الدفعات أو الصكوك

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

  موجودات الصكوك   . ٥

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

أمين موجودات  إلى المصدردفع سعر اإلصدار، يحول عد وب") تحويل ملكية موجودات الصكوك
) رخصة التوزيع و ١٦٩القرار بموجب (واالستحقاقات المحددة حقوق  من الالنسبة المنطبقة الصكوك

 سنة، حسبما هو موضح بمزيد )٢٠(عشرين لمدة  رسوم الربطقاضي  وتبخدمات الربطمن أجل القيام 
والتي سيتم االحتفاظ ") موجودات الصكوك ("موجودات الصكوك اتفاقيات تحويل ملكيةمن التفصيل في 

  . حملة الصكوك لصالح أمين موجودات الصكوكبها من قبل 

  وأمين موجودات الصكوك ورالمصد التي ستبرم بين موجودات الصكوك اتفاقية إدارةوبناء على 
 المصدريتعهد ") موجودات الصكوك اتفاقية إدارة ("تاريخ اإلقفال في أو قريبا من حملة الصكوك وكيل

  . أتعاب اإلدارة مقابل موجودات الصكوكبموجبها تقديم خدمات معينة بخصوص 

 بتجميع المصدر، يقوم ك التفاقية إدارة موجودات الصكووفقا:  صافي الدخل–استخدام المتحصالت   ) ب(
التي يقبضها من ) أتعاب الوكالة وأتعاب اإلدارة وتكاليف المدير المسموح بهابعد خصم (كل األموال 

بتوقيت ( صباحا ١١:٠٠ في أو قبل الساعة المصدرويقوم "). صافي الدخل ("موجودات الصكوك
 حملة الصكوك وكيل حساب  بالدفع في تاريخ توزيع دوريقبل كل) ١(واحد يوم عمل  من) الرياض

، أيهما مبلغ التوزيع الدوري) ٢(ذلك المبلغ المتراكم أو ) ١(إما ") حساب العملية (" مدير الدفعاتلدى
مبلغ  يتجاوز فترة توزيع دوري عن أية موجودات الصكوك المتحصل من صافي الدخلوإذا كان . أقل

"). االحتياطي("مبلغ فائض كاحتياطي  سيحتفظ بأي موجودات الصكوك مدير، فان التوزيع الدوري
 من خالل قيد دفتري في حساب افتراضي وليس في حساب بنكي منفصل االحتياطي المصدرويقيد 
 لحسابه الخاص ويجوز له تسجيلها االحتياطي الحق في استخدام واستثمار وللُمصدر. ومحدد

 أو خسارة تنشأ عن االحتياطي وسيكون أي عائد على استخدام.  في ميزانيتهالمصدركمطلوبات على 
 .  وحدهالمصدرذلك على حساب 

 باالحتياطي المصدر يحتفظ موجودات الصكوك التفاقية إدارةوفقا :  االحتياطي-استخدام المتحصالت  ) ت(
استخدام ") (ت(٥وفقا لنصوص هذا الشرط ) إن وجدت (الحتياطيويدفع المبالغ المستحقة لحساب ا

  ). " االحتياطي–المتحصالت 

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

 : طبقا للترتيب التالي حسب األولية

 تاريخ  عن أيملة الصكوكلحأوال، لسداد إجمالي مبلغ أي عجز من المبالغ المدفوعة   ) أ(
 المقابلة لذلك التاريخ التوزيع الدوري) مبالغ(مبلغ  سابق وتوزيع دوري) تواريخ(
وذلك إلى الحد الذي تظل فيه هذه المبالغ ") عجز"ويطلق على كل واحد منها ) (التواريخ(

  غير مدفوعة؛ و 

 .  الحاليةلفترة التوزيع الدوري عجزثانيا، لسد أي مبلغ   ) ب(
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 تاريخ سنة قبل كل) ١(  واحد يوم عمل)بتوقيت الرياض( صباحا ١١:٠٠بل الساعة في أو ق )٢(
استخدام ) (١)(ت(٥، وبعد الوفاء بالدفعات المذكورة في الشرط تاريخ االنتهاء وخامسة

 جميع األموال المتوفرة في حساب العملية في المصدرأعاله، يدفع )  االحتياطي–المتحصالت 
 االحتياطيى أساس المبلغ اإلضافي أو تلك األموال المستحقة لحساب ، إما علاالحتياطيحساب 

 ٥ وفقا للشرط المصدر، إن وجد، من قبل االحتياطيويحفظ باقي . في ذلك التاريخ، أيهما أقل
  ).  صافي الدخل–استخدام المتحصالت ) (ب(

اقي  بالمصدر، يتسلم )تصفية الصكوك (١٠ كما هو محدد في الشرط الصكوكعند تصفية  )٣(
  . موجودات الصكوك، إن وجد، لحسابه الخاص كحافز أتعاب مقابل إدارة االحتياطي

، بالنسبة إلى ")الدخل الفعلي ("موجودات الصكوك المستلَم عن صافي الدخلإذا، كان : زيادة االحتياطي  ) ث(
لدخل ا(" استالمه يجب الذي كان صافي الدخل أو أي فترة أخرى، أقل من مبلغ فترة توزيع دوري

 كما هو ساري المفعول في (١٦٩ القرار رقم تخفيض التعرفة المحددة في) ١(إما بسبب ") المحدد
 المصدر فحينئذ، يقوم ،١٦٩  رقمالقرارأو تعديلها، أو بسبب تعديل أو إضافة أو إلغاء ) تاريخ اإلقفال

 فترة  آخر يوم منقبل) ١( واحد  يوم عملفي) بتوقيت الرياض( صباحاًَ ١١:٠٠في أو قبل الساعة 
الدخل و الدخل الفعلي أو الفترة األخرى المعنية، بإضافة مبلغ يعادل الفرق بين التوزيع الدوري

  . االحتياطي إلى المحدد

  التعهد السلبي   . ٦

الرهونات سوى  (رهونات قائمة، بعدم إنشاء أو السماح بإنشاء أية لصكوك، طالما كانت االمصدريتعهد 
 بذلك، على جميع أو أي جزء من أعماله أو شركاته التابعةضمن عدم قيام أي من ، وي)المسموح بها

 ذات مديونية أي لضمان) بما فيها رأس المال غير المدفوع(أصوله أو إيراداته الحالية أو المستقبلية 
  . مديونية أية ضمانعالقة أو 

  التوزيع الدوري   . ٧

) ت(٥والشرط )  صافي الدخل–ستخدام المتحصالتا) (ب(٥وفقا للشرط : تواريخ التوزيع الدورية  ) أ(
 مدير الدفعات توجيها إلى المصدر، يصدر )الدفعات (٩والشرط )  االحتياطي–استخدام المتحصالت(

، توزيعا حساب العملية، كل حسب نسبة ما له، من المبالغ المجمعة في حملة الصكوكبأن يوزع على 
المبلغ  إلى ةباإلضاف المعني مبلغ التوزيع الدوريادل  يعتاريخ توزيع دوري في كل بالصكوكيتعلق 
 . تاريخ االنتهاء أو تاريخ سنة خامسة المعني تاريخ التوزيع الدوري المستحق إذا كان اإلضافي

  : طالشروفي هذه 

  :، مبلغا يتم احتسابه على النحو التاليفترة توزيع دورييقصد به، لكل " مبلغ التوزيع الدوري"

   ي × )هـ+ ص  (×س 
٣٦٠  

  : حيث

القائمة في تاريخ قيد التحويل الذي يسبق الصكوك  لتلك القيمة االسميةإجمالي   =   س
  .  المعنيةفترة التوزيع الدورياليوم األخير من  مباشرة

  .  المعنية فترة التوزيع الدوريعدد األيام الفعلي في  =   ي

  . ية المعنمعدل العمولة األساسي لفترة التوزيع الدوري  =   ص

  . الهامش  =  هـ



 ٣٤

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

 المعنية  فترة التوزيع الدوري سعر ودائع الريال السعودي لفترة تعادلمدير الدفعاتيحدد  )١(
أو أي صفحة " (AVG" من العنوان SUAAفحة حسب ما يظهر على شاشة رويترز، ص

 كبائع المعلومات مدير الدفعاتأخرى تحل محلها في تلك الخدمة، أو أي خدمة أخرى يحددها 
 يوم في) بتوقيت الرياض( صباحا ١١:٠٠اعتبارا من الساعة ) لغرض عرض أسعار مماثلة

  ، أو ")ريخ التحديد الدوريتا(" المعنية فترة التوزيع الدوري الثاني قبل أول يوم من العمل

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

يطلب من المكتب الرئيسي في المملكة العربية السعودية لكل من مجموعة سامبا   ) أ(
البنك السعودي البريطاني أو أي بنك مرجعي بديل في إتش إس بي سي والمالية و

، أن يزوده بأسعار العرض على إدارة الدفعات مديرينه سوق البنوك السعودية يع
 صباحا ١١:٠٠ودائع الريال السعودي في سوق البنوك السعودية عند حوالي الساعة 

 للبنوك الرئيسية في سوق البنوك تاريخ التوزيع الدوريفي ) بتوقيت الرياض(
ية واحدة في تلك  المعنية بمبلغ يمثل عمل فترة التوزيع الدوريالسعودية لفترة تعادل

  السوق في ذلك الوقت، و 

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

المتوسط الحسابي ) حسبما تكون الحالة( السعر أو معدل العمولة األساسيويكون 
 تحديد السعر مدير الدفعاتلذي يحدد بهذه الطريقة، وذلك بشرط أنه إذا لم يستطع ا

 فترة وفقا لألحكام السابقة فيما يتعلق بأية) حسبما تكون الحالة(أو المتوسط الحسابي 
 فترة  خاللالصكوك الذي يطبق على  معدل العمولة األساسي، سيكونتوزيع دورية

حسبما ( أو متوسط حسابي معدل عمولة أساسي  المعنية هو آخرالتوزيع الدوري
  . فترة توزيع دوري بخصوص آخر للصكوكتم تحديده ) تكون الحالة

 الذي حدده، إضافة مبلغ التوزيع الدوري ومعدل العمولة األساسي بإبالغ مدير الدفعات يقوم :النشر  ) ت(
 حملة الصكوك وكيل  وأمين موجودات الصكوك والمصدر المعني، إلى  تاريخ التوزيع الدوريإلى

 حينئذ مدرجة فيها بأسرع ما يمكن بعد ذلك التحديد ولكن تحت أي الصكوكوكل سوق أسهم تكون 
 حملة الصكوككذلك يجب إشعار .  المعنية فترة التوزيع الدوريظرف في موعد أقصاه أول يوم من

أساس األحكام على  (مبلغ توزيع دوري إعادة حساب أي لمدير الدفعاتويحق . بذلك على الفور
 . فترة التوزيع الدوريدون إشعار في حالة تمديد أو تقصير ) السابقة

عندما يلزم حساب مبلغ التوزيع : حالة اإلخفاق حساب مبلغ التوزيع بالنسبة للمبالغ الدورية في  ) ث(
ية  الكاملة، يحسب ذلك المبلغ على أساس عدد األيام الفعلفترة التوزيع الدوريبالنسبة لفترة تقل عن 

 .  يوما٣٦٠التي انقضت من تلك الفترة وعلى أساس أن السنة 

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

للُمصدر ملزمة ) بشرط خلوها من األخطاء الواضحة(مدير الدفعات من قبل ) الدوريةالتوزيعات  (٧
ال ) مع مراعاة ما سبق ذكره( وحملة الصكوك وحملة الصكوك وكيل وأمين موجودات الصكوكو
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 أي مسؤولية قانونية تجاه أي شخص فيما يتعلق بممارسة أو عدم ممارسة مدير الدفعاتيتحمل 
 . وتقديراته لمثل هذه األغراضصالحياته وواجباته 

  شراء الصكوك   . ٨

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

و بأي سعر يتم االتفاق عليه  من السوق المفتوحة أالصكوك في أي وقت شراء للُمصدريمكن : الشراء  ) ب(
 . المصدر وحامل الصكوكبين 

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

  الدفعات   . ٩

 لدى  عن طريق تحويلها إلى حساب المستفيد بالريال السعوديالصكوكيتم سداد الدفعات بموجب : عام  ) أ(
 في موعد مدير الدفعاتوللمسجل أحد البنوك في المملكة العربية السعودية حسبما يتم إبالغه خطيا 

 . قبل تاريخ الدفع المعني) ١(واحد  يوم عمل)) بتوقيت الرياض( صباحا ١١:٠٠الساعة(أقصاه 

ال ألي  تخضع في كل األحوبالصكوكجميع الدفعات الخاصة : المرعيةالدفعات الخاضعة لألنظمة   ) ب(
 ١٥باستثناء ما هو منصوص عليه في الشرط و. أنظمة أو لوائح مالية أو غيرها مرعية في مكان الدفع

 .  فيما يتعلق بهذه الدفعاتحملة الصكوكأو مصاريف على خصميات لن يتم احتساب أي ، )الضريبة(

حقاق، أو، إذا كان تصدر توجيهات الدفع على أساس القيمة في تاريخ االست: الدفعات في أيام العمل  ) ت(
حامل الصكوك وال يستحق .  التالييوم العمل، فعلى أساس القيمة في يوم عملتاريخ االستحقاق ليس 

 . يوم عملأي توزيع أو مبلغ آخر عن أي تأخير في الدفع نتيجة وقوع تاريخ دفع أي مبلغ في يوم غير

خص الذي يظهر اسمه في السجل  للشبالصكوكيتم سداد أي دفعة فيما يتعلق : تاريخ قيد التحويل  ) ث(
 .  المحدد في تاريخ قيد التحويلالمسجل عند بدء العمل في موقع مكتب كحامل للصكوك

  تصفية الصكوك     . ١٠

  :  في أحد الموعدين التاليين، أيهما أقربالصكوكيتم تصفية     

   .تاريخ االنتهاء  ) أ(

 لتعهد الشراء وفقا كوكموجودات الص بعدها بشراء جميع المصدروقوع حالة ممارسة يقوم   ) ب(
  .  وإلغاؤهاالمصدر قد تم شراؤها من قبل الصكوكوتكون جميع 

  حاالت الممارسة     . ١١

   تاريخ سنة خامسة   ١- ١١

 إصدار توجيهات قائمة لحملة الصكوك، وفي أي وقت بعده، يحق تاريخ اإلقفالفي أو قبل   ) أ(
إصدار إشعار بالصيغة المبينة في  يطلبون فيه حملة الصكوك وكيلإلى ") التوجيهات القائمة("

 )٣٠( ثالثين قبل") إشعار ممارسة(" شراء صكوكهم المصدر يطلب من تعهد الشراء من ٣الجدول 
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 خطيا بخالف ذلك حملة الصكوك وكيلبإشعار الصكوك  ما لم يقم حامل  تاريخ سنة خامسةيوما من
  . معني التاريخ السنة الخامسة قبل ا يوم)٩٠(تسعون في موعد أقصاه 

،  تاريخ سنة خامسة يوما قبل أي)١٨٠(المائة وثمانين  يوما و)٩٠(التسعين في الفترة التي تقع بين   ) ب(
  تاريخ السنة الخامسة بتزويد المالكين بإشعار يخبرهم فيه بأن حلولحملة الصكوك وكيليقوم 

 لذلك  نتيجةتعهد الشراء بموجب موجودات الصكوك بشراء المصدرالمعني سيسفر عن قيام 
 . وموضحا بالتالي نتائج قيامهم بممارسة أو عدم ممارسة حقوقهم المتعلقة بذلك

بما في ذلك أية توجيهات قائمة تعتبر محولة وفقا  (توجيهات قائمة، بموجب حامل صكوكيحق لكل   ) ت(
 أو بخالف ذلك بموجب إشعار خطي يقدمه ))"عمليات التحويل والتوجيهات القائمة") (ح(٣للشرط 

 المعنية تاريخ السنة الخامسة يوما قبل )٣٠(ثالثين  يوما و)٩٠(  تسعينالفترة الممتدة بينأثناء 
، أن ")توجيهات محددة"باعتبار هذا اإلشعار  ( هذهنشرة اإلصدار من ٢الملحق وبالصيغة المبينة في 

 الصكوك بخصوص جميع  لتعهد الشراء وفقاإشعار ممارسة تقديم حملة الصكوك وكيليطلب من 
المعنية الصكوك وال يجوز تحويل . موجودات الصكوكالتي يملكها والجزء الذي يخصها من 

 يوما )٣٠(ثالثين  معين بعد التاريخ الذي يقع بعد  بتاريخ سنة خامسة فيما يتعلقبالتوجيهات القائمة
ريخ بعد تابتوجيهات محددة المعنية الصكوك  المعنية وال يجوز تحويل تاريخ السنة الخامسةقبل 
 القيام فورا حملة الصكوك وكيل هذه، على  إشعارات الممارسةوبعد استالم. التوجيهات المحددةتلك 

الصكوك أدناه، بشراء ) ث( ووفقا للفقرة تعهد الشراء بموجب المصدر بذلك، و يقوم المصدربإشعار 
 المحتسب كنسبة  المعنيةتاريخ السنة الخامسة في سعر الشراء المعني بدفع بحامل الصكوكالخاصة 

القائمة في الصكوك  اإلجمالية لتلك القيمة االسميةالمطلوب شراؤها من الصكوك مئوية مما تشكله 
  في  واجب الدفعمبلغ إضافيو مبلغ توزيع دوريويتم دفع أي . ذلك التاريخ

 عند بدء العمل في تاريخ قيد التحويل كحامل صكوك المعنية لشخص مسجل تاريخ السنة الخامسة
 ). تواريخ قيد التحويل والفترات المقفلة) (ج(٣لمعني وفقا للشرط ا

تاريخ سنة  يوما قبل )٣٠(ثالثين  في أو قبل التاريخ الذي يقع قبل حملة الصكوك وكيلإذا تسلم   ) ث(
يملكون  الذين حملة الصكوك من توجيهات محددةأو /و) ولم تلغى فيما بعد (خامسة توجيهات قائمة
 القائمة في ذلك القيمة االسمية للصكوك من )٪٧٠(سبعين في المائة عن مجتمعين، ما ال يقل 
ويرسل نسخة إلى  (إشعار ممارسة المصدر على الفور إلى حملة الصكوك وكيلالتاريخ، فسوف يقدم 

، بشراء لتعهد الشراء، وفقا المصدر هذا، يقوم إشعار الممارسةوبعد استالم . بذلك) حملة الصكوك
 تاريخ السنة  فيمبلغ إضافي وأي سعر الشراء وذلك بدفع ملة الصكوكحمن جميع الصكوك 
 .  ذاكالخامسة

  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(

) ب (٥ وفقا للشرط ريخ توزيع دوريتا في أي حملة الصكوكإذا كان المبلغ الموزع على  )١(
لتاريخ التوزيع  المقرر مبلغ التوزيع الدوريأقل من )  صافي الدخل–استخدام المتحصالت (

   المعني، أو الدوري

 المقرر المبلغ اإلضافي أقل من تاريخ سنة خامسةإذا كان المبلغ الموزع على المالكين في أي  )٢(
  المعني، لتاريخ السنة الخامسة
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وحدث كنتيجة مباشرة   موعد استحقاقهقبلأيام ) ٥(خالل خمسة العجز  دفع ذلك ولم يتم
وثائق   في الوفاء بالتزاماته بموجبالمصدر أو موجودات الصكوكإلخالل أو إهمال مدير 

  .الصكوك

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

حملة  من قبل أحد المصدر يوما بعد توجيه إشعار خطي بذلك إلى )٣٠(ثالثين دون معالجة لمدة 
  . لمدير إدارة الدفعات أو إلى المكتب المحددالمصدر وتسليمه إلى حملة الصكوك وكيلأو /و الصكوك

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

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

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

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

رة الفرعية أو الفق/و) ١( المشار إليه في الفقرة الفرعية المديونيةوذلك بشرط أن يزيد مبلغ 
أعاله، ) ٣( مشار إليه في الفقرة الفرعية ضمانأو المبلغ المستحق بموجب أي /أعاله و) ٢(

أو ما يعادله بأية عملة أو (ريال سعودي  ٧٥,٠٠٠,٠٠٠بصورة مستقلة أو إجماال، عن 
 ، أو )عمالت أخرى

 مدير أو المصدرد عند صدور حكم أو أكثر من حكم أو أمر أو أكثر من أمر ض: الحكم غير المنفذ  ) ث(
أو ما يعادله بأي عملة أو ( ريال سعودي ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ بدفع مبلغ يزيد عن موجودات الصكوك

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

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

 أو ت الصكوكموجوداأو مدير  أمين موجودات الصكوكأو  المصدرعلى األقل من تعهدات %) ٢٥(
ثمانية وعشرين ولم يتم إلغاء هذا التعيين خالل ) أو تقديم طلب لمثل هذا التعيين(أصوله أو إيراداته 

 إجراءا لتعديل أو تأجيل أي من التزاماته مدير موجودات الصكوك أو المصدراتخذ ) ٣( يوما، )٢٨(
بما في ذلك القيام بترتيب بموجب (أو أجرى تنازال عاما أو ترتيبا أو صلحا مع دائنيه أو لصالحهم 

 لمديونية ضمانأو أعلن قرارا بتأجيل سداد أي من ديونه أو أي ) نظام التسوية الواقية من اإلفالس
 أو هدد بوقف جميع أنشطته أو أي موجودات الصكوكأو مدير  المصدرأوقف ) ٤(مقدم منها أو 

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

 أي تتحملأن )) أ(وذلك فيما يتعلق فقط بالوضع في رقم (معتمد بقرار غير عادي، بشرط أن يكون 
 ،موجودات الصكوك مدير  أوالمصدرأعمال  و كل أو أي جزء من أصولدئذشركة يحول لها عن
بموجب كافة التزامات الشركة ب  كملتزم رئيسي وغير قابل للنقضاَ غير مشروطبالتضامن، تحمالَ

  .تعهد الشراء وموجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكية
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 كموجودات الصكو مدير أو المصدرعند صدور أمر أو اعتماد قرار ساري المفعول بحل : نقضاءاال  ) ح(
ماعدا إذا كان ذلك ألغراض االندماج أو عملية إعادة تنظيم أو إعادة هيكلة مع بقاء (وتصفيته 

بمبادرة أو أمر صادر من أي جهة حكومية في المملكة العربية السعودية أو ) ١(، إما )المالءة المالية
 أي تتحملأن ) ١ (ما يتعلق فقط بالوضع رقمفيوال تعتبر حالة انقضاء  .معتمد بقرار غير عادي) ٢(

  كملتزم رئيسي وغير قابل للنقضاَ غير مشروط تحمالَ، باقية أو ناتجة عن ذلك، بالتضامنشركة
 .تعهد الشراء وموجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكيةبموجب كافة التزامات الشركة ب

في المملكة أي حدث يقع له بموجب القوانين أو األنظمة واللوائح المعمول بها : الحدث المشابه  ) خ(
الحكم غير ) (ث(العربية السعودية يكون له أثر مشابه ألي من األحداث المذكورة في الفقرات من 

 .)الفشل في اتخاذ إجراء) (د(إلى ) المنفذ

بما في ذلك، دون ( ِدرلُمْصلأن يعاد هيكلة أعمال توزيع الكهرباء : حالة إعادة هيكلة قسم التوزيع  ) د(
 بما يؤدي إلى عدم قيام المملكةن قبل أي جهة أو سلطة حكومية في م) خدمات الربطحصر، تقديم 

 أو منضوية شركات تابعةوليس من خالل (بهذه األعمال مباشرة ) بالقيام أو عدم تمكنه( المصدر
 بأنه نتيجة لذلك سيصبح تنفيذ التزامات وكيل حملة الصكوكبإشعار  المصدرويقوم ) تحت مجموعتها

 ").  حالة إعادة هيكلة لقسم التوزيع(" غير ممكنناَ من الناحية العملية صكوكوثائق البموجب  المصدر

عدم اتخاذ أو القيام بأي إجراء أو شرط أو شيء مطلوب اتخاذه أو أداؤه في : الفشل في اتخاذ إجراء  ) ذ(
 من إبرام أو ممارسة حقوقه موجودات الصكوكأو مدير  المصدرتمكين ) ١(أي وقت من أجل 
 أو فيما يتعلق بها، و وثائق الصكوك أو الصكوك وأداء التزاماته والتقيد بها بموجب بطريقة مشروعة

 .التأكد من أن تلك االلتزامات قانونية ومشروعة وملزمة وقابلة للتنفيذ) ٢(

 أمين موجودات الصكوكأو  المصدرإذا أصبح أو سيصبح من غير المشروع قيام : عدم المشروعية  ) ر(
 أو وثائق الصكوك أو الصكوكبأداء أي من التزاماته أو جميعها بموجب  أمين موجودات الصكوكأو 

  .فيما يتعلق بها

 مدير  أوالمصدرإذا أصبح أو سيصبح من غير المشروع قيام : موجودات الصكوك عدم صالحية  ) ز(
موجودات  بأداء أي من التزاماته األساسية بموجب أمين موجودات الصكوك  أوموجودات الصكوك

 وثائق أو موجودات للصكوك، أو اعتبرت أي بموجودات الصكوك وثائق تتعلق  أو أيالصكوك
أمين  أو المصدر من قبل محكمة أنها ال صالحية لها أو إذا أنكر بموجودات الصكوكتتعلق 

 أو أبدى نية في إنكار أي من تلك موجودات الصكوكب   المتعلقةوثائقال ألي من موجودات الصكوك
 . الوثائق

 في أقرب فرصة عملية، حملة الصكوك  وكيل واستمرار تلك الحالة، يقوم حالة إخفاقعفي حالة وقو
 طالبا منهم أن حملة الصكوك المعنية إلى حالة اإلخفاقبعد تسلمه إشعارا بذلك، بتقديم إشعار بحدوث 

حملة  يوما أو أي تاريخ وفقا لما يتم إبالغه إلى )١٥(خمسة عشر يبدوا خالل فترة تصل لغاية 
ما إذا كانوا يريدون ممارسة حقوقهم ") فترة الممارسة ("حملة الصكوك وكيل بواسطة لصكوكا

إشعار (" أن يقدم إشعارا حامل صكوكوحينها يجوز ألي .  أم التعهد الشراءالمنصوص عليها في 
حملة  وكيل إلى فترة الممارسة خالل نشرة اإلصدار من ٢الملحق بالصيغة المبينة في ") شراء
  .  قابلة للشراءصكوك يذكر فيه أن ما يملكه من كالصكو

 إصدار توجيهات  لحملة الصكوك، وفي أي وقت بعده، يحقتاريخ اإلقفالفي أو قبل  ،إضافة لذلكو
 من ٢ بالصيغة المبينة في الملحق ")ةهيكل  إعادةتوجيهات(" حملة الصكوك وكيلقائمة، متوفرة لدى 

بشأن   ممارسة نيابة عنهميطلبون فيه إصدار إشعار صكوكحملة ال وكيل إلى  هذه،نشرة اإلصدار
إشعار  بإعطاء حملة الصكوك وكيليقوم و. حالة إعادة هيكلة لقسم التوزيعد حدوث  بعصكوكهم
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 وذلك في أسرع وقت ممكن توجيهات إعادة هيكلة التي صدر بشأنها الصكوك بشأن جميع ممارسة
 تقالو  ذلك فيحملة الصكوك وكيل  استلمإذا بشرط ،فترة الممارسةمن الناحية العملية بعد بدء 

سبعين يملكون مجتمعين ما ال يقل عن  حملة صكوكمن ) ولم تلغ فيما بعد (ةهيكل  إعادةتوجيهات
حملة  وكيل يعطى، فسوف تقالو القائمة في ذلك القيمة االسمية للصكوك من )٪٧٠(في المائة 
  .ت المعنىقالوفي  ائمةق الالصكوكجميع بشأن   ممارسةإشعار الصكوك

 فترة  المعنية بإشعار الشراء الذي يتم تسليمه على هذا النحو إال بعد انتهاءالصكوكوال يجوز تحويل 
وإذا . للشروط تلك وذلك وفقا فترة الممارسة خالل المصدر، إذا لم يتم شرائها من قبل الممارسة

أمين موجودات  والمصدررا بإبالغ ، وجب عليه القيام فوإشعار شراء حملة الصكوك وكيلتسلم 
ولكن ( الذي تسلمه إشعار الشراء المشار إليها في حالة اإلخفاق بذلك محددا مدير الدفعات والصكوك

وإذا ). حالة اإلخفاق تم استالمه بخصوص  إشعار شراءبشرط تقديم ذلك اإلشعار بخصوص أول
، حملة الصكوك يشكل نصاب كوكحملة الص إشعارات شراء من عدد من حملة الصكوك  وكيلتسلم

حملة مع إرسال نسخة إلى  ( للمصدر إشعار ممارسة أن يقدمحملة الصكوك  وكيلوجب حينها على
 ما زالت مستمرة، ويجب على بإشعار الممارسة المعنية حالة اإلخفاق، بشرط أن تكون )الصكوك
سعر الشراء  بدفع كحملة الصكو فورا من جميع الصكوك، شراء لتعهد الشراء، وفقا المصدر

 إضافة إلى حملة الصكوك من  إشعارات الشراء في اليوم الذي تم فيه استالمالصكوكالمنطبق على 
 ). إذا انطبق الحال (مبلغ محددوأي ) محتسبا بتاريخ الشراء المعني (حالة اإلخفاق مبلغ التوزيع في

  تهاتنفيذ الحقوق وممارس  . ١٢

 طالشرو  وفقاً لهذهحملة الصكوك، على بالصكوك، فيما يتعلق موجودات الصكوكبعد توزيع عوائد   ) أ(
 مسؤولية أي مبالغ أخرى، وبالتالي ال يجوز ألي حملة الصكوك وكيل، ال يتحمل إعالن الوكالةو

 آخر السترداد أي مبلغ يتعلق شخص أو أي حملة الصكوك وكيل اتخاذ أي إجراء بحق حامل صكوك
  . بموجودات الصكوك أو بالصكوك

تسييل أو على لتنفيذ ل ملزماً تحت أي ظرف باتخاذ أي إجراء حملة الصكوك وكيل يكون لن  ) ب(
 يكون وثائق الصكوك بموجب أي وثيقة من المصدر أو باتخاذ أي إجراء بحق موجودات الصكوك

 بقرار غير عادي) ١( طرفاً فيها إال إذا تلقى أمرا أو طلبا بذلك أمين موجودات الصكوك أو المصدر
 وفي أي من الحالتين بشرط أن يتلقى تعهدا بالتعويض حملة الصكوك نصاب خطيا من قبل )٢(أو 

، وذلك فقط بقدر ما تتوفر االحتياطي أو المبالغ القائمة كرصيد دائن في صافي الدخلمقنعاً له من 
تلك ، عن جميع االلتزامات التي يعتبر نفسه مسئوال عنها أو حملة الصكوكتلك المبالغ للتوزيع على 

 .التي تترتب عليه نتيجة لذلك

إذا توجب ) ١( إال أمين موجودات الصكوك أو المصدر إقامة دعوى بحق لحامل الصكوكال يحق   ) ت(
 يوما من وجوب إقامة )٦٠(ستين  إقامة دعوى ولم يفعل ذلك خالل حملة الصكوك وكيلعلى 

 آخرين حملة الصكوكع أو م( المعني يملك بمفرده حامل الصكوككان ) ٢(الدعوى واستمر ذلك و
 خمسة وعشرين في المائة )أمين موجودات الصكوك أو المصدرينوون إقامة دعوى مباشرة ضد 

  لوكيلولن يكون.  القائمة في ذلك التاريخالقيمة االسمية للصكوك على األقل من إجمالي )٪٢٥(
ات موجود تحت أي ظرف أي حق في بيع أي من حملة الصكوك أو ألي من حملة الصكوك

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

إجراء  ملزما باتخاذ حملة الصكوك وكيلوتجنبا للشك، لن يكون . حساب العمليةالمبالغ المطلوبة في 
 . أو رفع دعوى إال إذا تلقى تعويضا مقنعا له
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للحد المسموح به بموجب األنظمة المرعية، تكون القرارات الموقعة من قبل أو نيابة عن عدد من   ) ث(
 القائمة في تاريخه قرارات صحيحة القيمة االسمية للصكوك يمثل ما ال يقل عن ثلثي حملة الصكوك

  .  ير عادي كقرار غونافذة وصادرة حسب األصول

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

 الصكوكب المتعلقة حملة الصكوك وكيل، تكون التزامات ) االحتياطي–استخدام المتحصالت) (ت(٥
 حملة الصكوك وكيل اتخاذ أية خطوات أخرى بحق حامل صكوكقد تم الوفاء بها وال يحق ألي 

.  وينتهي الحق في استالم تلك المبالغ غير المسددةبالصكوكالسترداد أي مبالغ أخرى في ما يتعلق 
أي  رفع حامل صكوك، لن يحق ألي لتعهد الشراء وفقا المصدروبدون إخالل ألي التزام على 

 بشأن حملة الصكوك وكيل أو أمين موجودات الصكوك أو المصدرالتماس أو اتخاذ أية خطوات ضد 
  . موجودات الصكوك أو الصكوك

موجودات  مدير، لن يتحمل الشروط  وهذهوثائق الصكوكبالرغم من أية نصوص أخرى في   
ب أي تقصير أو  بسبحملة الصكوك وكيل أو  حاملي الصكوك أية مسؤولية تجاه أي منالصكوك

موجودات  اتفاقية إدارةإهمال، أو تقصير أو إهمال مزعوم في تأدية التزاماته المنصوص عليها في 
)  يعمل نيابة عنهشخصأو أي  (موجودات الصكوك  مدير طالما كانإعالن الوكالةأو / والصكوك

حملة ستحق إلى  المالمبلغ اإلضافيأو / ومبلغ التوزيع الدوري كامل حساب العمليةيحول إلى 
حاالت ، وعند دفع هذا المبلغ، لن تعتبر أي حالة من الشروط  في تاريخ االستحقاق وفقا لهذهالصكوك
  . على أنها وقعتاإلخالل

  الوكالء   . ١٣

 فقط كوكيل مدير الدفعات، يعمل بالصكوك وفي ما يتعلق  اتفاقية إدارة الدفعاتبالعمل بموجب  
 وال يتضمن ذلك عالقة وكالة بأي حملة الصكوكت تجاه أي من وال يتحمل أي التزاماللُمصدر 

نشرة  من "األطراف والمستشارون" ومكتبه المحدد في قسممدير الدفعاتتتوفر المعلومات عن . منهم
 وتعيين بديل مدير الدفعات في أي وقت بحقه في تغيير أو إنهاء تعيين المصدرويحتفظ .  هذهاإلصدار

.  في المملكة العربية السعوديةبمدير إلدارة الدفعات طوال الوقت المصدر له، ولكن بشرط أن يحتفظ
  .  أو مكتبه المحددمدير الدفعات على الفور بأي تغيير في حملة الصكوكوسوف يتم إشعار  

  حملة الصكوك، التعديل  اجتماع  . ١٤

 للنظر الصكوكحملة  على أحكام لعقد اجتماعات إعالن الوكالةيحتوي : حملة الصكوك اجتماعات  ) أ(
 بشأن تعديل  القرار غير العاديالتي تؤثر على مصالحهم، بما في ذلك المصادقة علىفي األمور 
 المصدر، مع مراعاة الحصول على موافقة إعالن الوكالة أو أي شرط في الشروطأو هذه  الصكوك
 ملة الصكوكح وبناء على طلب خطي من المصدرتتم الدعوة لعقد هذا االجتماع بواسطة   و.أيضا

ويبلغ .  القائمة في ذلك التاريخللصكوك اإلجمالية القيمة االسميةيملكون ما ال يقل عن عشر 
 شخصين أو أكثر يملكون أو يمثلون على األقل قرار غير عاديالنصاب ألي اجتماع للتصويت على 

مؤجل، ما ال يقل  القائمة في ذلك التاريخ، أو، في أي اجتماع القيمة االسمية للصكوكنصف إجمالي 
  .  القائمة في ذلك التاريخالصكوك اإلجمالية لتلك القيمة االسميةعن ربع 

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

  .  سواء كانوا حاضرين أم غير ذلككوكحملة الص
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، أن حملة الصكوكدون موافقة و، حملة الصكوك  لوكيلعلى أنه يجوز إعالن الوكالةينص : التعديل  ) ب(
 أو الشروطلهذه )  في إعالن وكالةامع مراعاة االستثناءات المنصوص عليه(يوافق على أي تعديل 

حالة عدم اعتبار يقرر أن ، أو انتهاك لهماأي اء أو إعف  أو التنازل  عنإعالن الوكالةأي من أحكام 
على أو  حملة الصكوك  على أنها كذلك، إذا رأى أنها ال يؤثر بصورة جوهرية على مصالحاإلخفاق

إذا كان ذلك التعديل  إعالن الوكالة أو أي من األحكام الواردة في  الشروطي من هذهألتعديل أي 
 ظاهرصحيح خطأ يهدف إلى تأو فنية  طبيعة ذا بسيطا أوأو شكليا ) حملة الصكوك وكيل في رأي(

 املزممن هذا القبيل قرار إعفاء أو و أتنازل  وأأي تعديل و يعتبر . لزاميةإ يةأحكام قانونالتقيد بأو 
 حملة الصكوكسيتم إعالم على خالف ذلك،  حملة الصكوك وكيليوافق  وما لم . لحملة الصكوك

 ). اإلشعارات (١٧شرط أقرب وقت ممكن عمليا بعد ذلك وفقا للأي تعديل من هذا القبيل في ب

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

ليس من فحصر، دون على وجه الخصوص، ولكن و، كتلة واحدة كحملة الصكوكمصالح  الصكوك
 بشكل فردي نتيجة حملة صكوكعلى أي من الضروري مراعاة النتائج المترتبة على هذه الممارسة 

ين ألي غرض في بلد أو يخضعون للوالية القضائية لبلد ما أو في منطقة مقيملكونهم موجودين أو 
 أن لحملة الصكوككما ال يحق  ،المصدر أن يطلب من  حملة الصكوك لوكيلمحددة، وال يحق 

يبية تترتب على تلك ضرنتائج  ةأي تعويض فيما يتعلق بأيبأو أي شخص آخر  المصدريطالبوا 
  . بشكل فرديحملة الصكوكالممارسة على أي من 

  الضرائب   . ١٥

 أو نيابة عنه مصدرال التي تدفع من قبل بالصكوكدفعات أو التوزيعات المتعلقة اليتم دفع جميع 
خالية من أي استقطاعات أو خصومات ضريبية، ما لم يكن استقطاع أو خصم تلك الضرائب 

وفي تلك الحالة، وفقط بقدر ما تتوفر تلك المبالغ للتوزيع على . القوانين المرعية بموجب مطلوبا
 تلك المصدريدفع ، ساالحتياطي أو المبالغ القائمة كرصيد دائن في صافي الدخل من حملة الصكوك

 المبالغ التي كانوا سيتسلمونها حملة الصكوكالتي تنتج في تسليم ") مبلغ الضريبة("المبالغ اإلضافية 
، مبلغ الضريبةوإذا لم تكف تلك المبالغ لدفع . لو لم يلزم إجراء تلك االستقطاعات أو الخصومات

مبلغ توزيع إلى  الشروط ارة في هذهوتعتبر أي إش. حملة الصكوكفلن يتم دفع أية مبالغ أخرى إلى 
 شامال للمبالغ اإلضافية التي تم دفعها لحملة الصكوك وأي مبالغ أخرى تدفع مبلغ إضافي ودوري

  ). الضرائب(١٥وفقا لهذا الشرط 

  التعويض ومسؤولية وكيل حملة الصكوك   .١٦

 معينة وإعفائه  في ظروفحملة الصكوك وكيل أحكاما عن حماية وتعويض إعالن الوكالةيتضمن   ) أ(
 ضمانأو تقديم / ومن المسؤولية، بما في ذلك أحكاما تعفيه من رفع دعوى إذا لم يتم تعويضه 

، ليس بموجودات الصكوك فيما يتصل بممارسة أي من حقوقه المتعلقة ،وباألخص.  له مرٍضبشكل
 ١٢لشرط  إقامة أي دعوى تحت أي ظرف إال إذا طُلب منه ذلك وفقا لحملة الصكوك وكيلعلى 

 له من مرٍضبشكل  ضمانأو تقديم /و، ومن ثم فقط إذا تم تعويضه )"تنفيذ وممارسة الحقوق"(
 وذلك فقط بقدر ما تتوفر المبالغ للتوزيع االحتياطيوالمبالغ القائمة كرصيد دائن في  صافي الدخل

 من قبل  عن الحق في تعويضهحملة الصكوك وكيلومع مراعاة ذلك، يتنازل . حملة الصكوكعلى 
  .  في الحاالت التي تكون فيها مثل تلك المبالغ غير كافية لتعويضه تعويضا كامالحملة الصكوك

 أي تأكيدات وال يتحمل أية مسؤولية بخصوص صالحية أو كفاية أو حملة الصكوك وكيلال يقدم   ) ب(
ها، كما لن  طرفا فيالمصدر التي يكون وثائق الصكوك بموجب أي من المصدرقابلية تنفيذ التزامات 

 لحملة الصكوكيتحمل في أي حال أية مسؤولية قانونية ولن يكون ملزما بتقديم أي بيان أو تفسير 
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 أو نيابة عنه ولم يتم دفعه، ولن يتحمل في أي حال المصدربشأن أي مبلغ كان يتعين دفعه بواسطة 
إعالن أو  طالشرو  سوى ما تنص عليه صراحة هذهموجودات الصكوكأية مسؤولية تنشأ عن 

  . الوكالة

 لموجودات الصكوكأية مسؤولية بخصوص أية خسارة أو سرقة ) ١( من حملة الصكوك  وكيليعفى  ) ت(
أية دعوى ) ٣( أو أي مبلغ نقدي موجودات الصكوكأي التزام بالتأمين على ) ٢(أو أي مبلغ نقدي 
نيابة عنه أو  أو أي مبلغ نقدي أو باللموجودات الصكوك حملة الصكوك وكيلتنشأ عن حيازة 

أو سوء تصرف فادح باعتبارها برسم اإليداع، إال إذا نجمت تلك الخسارة أو السرقة عن تقصير 
  . حملة الصكوك وكيلمن جانب متعمد أو احتيال 

  اإلشعارات   . ١٧

ويعتبر . السجل بالبريد المسجل على عناوينهم المعنية في حملة الصكوكترسل اإلشعارات إلى   
وباإلضافة إلى ذلك، يتم نشر الدعوة .  المستلم في اليوم الخامس من تاريخ إرسالهاإلشعار في حكم

 في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد لحملة الصكوكألي اجتماع 
 يوما على األقل من التاريخ المحدد )٢٥(خمسة وعشرين  قبل للُمصدرفيها المركز الرئيسي 

  .  يوما على األقل من التاريخ المقرر ألي اجتماع مؤجل)٣٠(ثالثين لي وقبل لالجتماع األص

  القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي   . ١٨

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

") اللجنة("بر لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ولجنة االستئناف تعت: االختصاص القضائي  ) ب(
هي الجهة الوحيدة صاحبة االختصاص الحصري في النظر والبت في أية قضية أو دعوى أو أي 

، ولهذه األغراض، تقر وثائق الصكوك أو الصكوكإجراء قضائي وتسوية أية نزاعات قد تنشأ عن 
إقرارا ال رجعة فيه بخضوعهم لالختصاص ) حملة الصكوك ولمصدرابما فيها (جميع األطراف 

 أو الصكوكوال يجوز رفع أي قضية أو دعوى أو أي إجراء قضائي بخصوص . للجنةالقضائي 
 لدى أية جهة خارج المملكة العربية السعودية ولن يكون ألي محكمة أو سلطة وثائق الصكوك

  .حية النظر في أية دعوى بهذا الخصوصقضائية خارج المملكة العربية السعودية صال



 ٤٣

  

   المتحصالتاستخدام

 بعد خصم الرسوم اإلدارية وعمولة البيع، الصكوك صافي متحصالت إصدار المصدرسوف يستخدم 
 بما في ذلك تلبية احتياجات رأس المال العامل، و إعادة تمويل التزاماته المالية، للُمصدرلألغراض العامة 
  .ية وإجراء استثمارات أخرىواإلنفاقات الرأسمال
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  معلومات مالية مختارة

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

 
  ديسمبر٣١ت المنتهية في للسنوا

  200٦ م 200٧ م 200٨ م
  باآلف الرياالت السعودية

 قائمة الدخل   
    

 إيرادات التشغيل   
    

 مبيعات الطاقة الكهربائية 18,284,878 19,322,935 20,651,799
 تعرفة قراءة و صيانة العدادات وإعداد الفواتير 707,997 722,994 752,359
 تعرفة ربط الخدمة الكهربائية 713,782 793,131 884,584

    
 مجموع إيرادات التشغيل 19,706,657 20,839,060 22,288,742

    
 مصروفات التشغيل   
    

 وقود (4,758,872) (4,937,677) (5,477,362)
 طاقة مشتراة (1,195,470) (1,370,984) (1,477,634)
 تشغيل وصيانة (6,349,688) (6,760,312) (7,608,182)
  إستهالكات (6,065,179) (6,371,536) (6,744,453)
 مصروفات عمومية وإدارية (182,874) (284,173) (217,065)

    
 مجموع مصروفات التشغيل  (18,552,083) (١٩,٧٢٤,٦٨٢) (٢١,٥٢٤,٦٩٦)

    
 الربح من العمليات التشغيلية 1,154,574 1,114,378 764,046

    
  صافي-إيرادات ومصروفات أخرى  259,258 338,798 340,401

    
  صافي ربح السنة قبل الزكاة الشرعية 1,413,832 1,453,176 1,104,447

 مصروف زكاة مؤجل - (40,677) -
    

1,104,447 
======= 

1,412,499 
======= 

1,413,832 
======= 

 صافي ربح السنة

    
 ت السعوديةربح السهم بالرياال   

  للسنةالعمليات التشغيلية  من 0.28 0.27 0.18
  ربح للسنة من صافي 0.34 0.34 0.27

  ديسمبر٣١للسنوات المنتهية في 
  2006 م 2007 م 2008 م

  باآلف الرياالت السعودية
    
  بيانات المركز المالي   
    
 الموجودات   

 نقد مماثلنقد و  4,200,669 5,589,304 1,232,097
 -ذمم مستهلكي الكهرباء و إيرادات مستحقة  ٣٩١,10,541 13,284,344 15,073,847

 صافي
  صافي-دفعات مقدمة و أرصدة مدينة أخرى  1,580,227 1,719,272 2,897,890
  صافي-مخزون  4,695,973 6,587,084 5,806,673

    
  المتداولةمجموع الموجودات 21,018,260 27,180,004 25,010,507

    
 ذمم مستهلكي الكهرباء ١١،١٢٥،٠٠٠ 4,825,000 -

 استثمارات في حقوق ملكية شركات و أخرى 748,063 1,659,595 2,159,924
 مشاريع تحت التنفيذ 13,674,707 15,050,529 20,103,986
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   صافي-موجودات ثابتة  80,642,235 87,654,690 98,107,946
    

 مجموع الموجودات غير المتداولة 190,005,١٠٦ 109,189,814 120,371,856
    

 مجموع الموجودات 127,208,265 136,369,818 145,382,363
    
 المطلوبات وحقوق المساهمين   
    

    
  ذمم دائنة ٢٥,٣٤٨,٨٧٩ 32,201,873 38,278,944
 مستحقات و أرصدة دائنة أخرى 1,250,130 1,494,488 1,313,587
  أقساط متداولة من قروض طويلة األجل 741,114 979,300 556,127

    
 مجموع المطلوبات المتداولة 27,340,123 34,675,661 40,148,658

    
 قروض طويلة األجل 9,015,415 3,846,118 4,647,991
  صكوك - 5,000,000 5,000,000
  خدمةمخصص مكافأة نهاية ال 3,973,971 4,008,747 4,350,845
   صافي–إيرادات مؤجلة  10,533,997 11,574,810 13,352,786
 تأمينات مشتركين 982,217 1,036,738 1,095,789
 ذمم حكومية طويلة األجل 13,295,613 13,295,613 13,295,613
 قرض حكومي 14,938,060 14,938,060 14,938,060

    
 وبات غير المتداولةمجموع المطل 52,739,273 53,700,086 56,681,084

    
    

 مجموع المطلوبات 80,079,396 88,375,747 96,829,742
    
 حقوق المساهمين   
    

 رأس المال 41,665,938 41,665,938 41,665,938
 إحتياطي نظامي 739,309 880,559 991,004
 إحتياطي عام 531,563 532,418 534,573

 أرباح مبقاة 4,192,059 4,915,156 5,361,106
    

 مجموع حقوق المساهمين 47,128,869 47,994,071 48,552,621
    

145,382,363 
======= 

136,369,818 
======= 

127,208,265 
======= 

 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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  موجودات الصكوك

التي تخول  توزيعالرخصة   و١٦٩القرار رقم المستمدة من تلك  المصدر  حقوقموجودات الصكوكتشمل 
 والحق في تقاضي وقبض رسوم لمرة واحدة مقابل كل عملية ربط لخدمة الكهرباء خدمات الربطتقديم 

للقرار  تحسب على أساس حجم أمبير فاصل التيار الذي يطلبه العميل وفقا المصدريقدمها ") الربط رسوم("
 لموجودات الصكوك على وصف أكثر تفصيال كموجودات الصكو اتفاقية تحويل ملكيةوتحتوي . ١٦٩رقم 

 . والحقوق والمستحقات المتصلة بها

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

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

تكون وفي هذه الحالة  (ة أعلى قدرد الفاصل الموجود بآخرالحاليين استبدال العدا العمالءطلبات   ) ب(
  ). توصيل للعداد الموجود والعداد الفاصل الجديدالرسوم الفرق بين الرسوم التي تتقاضاها الشركة 

قدم فيه في الوقت الذي ي الربطرسوم  كامل مبلغ المصدريتقاضى , للحكومة المقدمة خدمة الربطو باستثناء 
 المقدمة لها خدمة الربط وتدفع الحكومة مقابل . مقدما دفعة واحدة رسوم الربطمعني وتسددالطلب الل يالعم

    .ها الواردة في الميزانية الحكوميةوفقاً بموجب مخصصات

بما في ذلك قرار وزارة المياه و الكهرباء رقم , المصدريتمتع بها  ال تتضمن أي حقوق موجودات الصكوك
ألولئك العمالء الذين يطلبون  ءكهرباربط اللتوفير خدمة بالنسبة   هـ١٧/٠٩/١٤٢٤ و تاريخ ١/٣٤١٨
 . حضريةال أو في المناطق غير المصدرشبكة كهرباء نطاق في المناطق الواقعة خارج  ربط الكهرباء دمةخ

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

وبياناته الشخصية وبيانات صك ملكية األرض ه متضمناً اسم العميل من قبلالخدمة  تعبئة نموذج طلب 
بما في ذلك الموقع والخدمات الكهربائية (وتاريخ إصداره ومعلومات حول المبنى الجديد نفسه 

 ). المطلوبة

 من البلدية المحلية بإقامة المبنى الجديد المطلوب بصورة من الترخيص الصادرالعميل للشركة تزويد  
 . للشركةتوصيله بشبكة توزيع الكهرباء التابعة 

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

 الجدد أو العمالءي من الجدارة اإلئتمانية أللتأكد من ل ال تقوم بأي فحص الشركةشارة إلى أن وتجدر اإل
 .القائمين

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

والذي " شهادة السماح بإطالق الخدمة الكهربائية" إحضار العميل من الشركةتطلب الفاصل تركيب العداد 
أي ( من جانبها بإطالق التيار في العداد الشركةتصدره البلدية المحلية المختصة عند إنجاز المبنى لكي تقوم 

  ). المعنيمبنى بدء تزويد الكهرباء لل
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 يكون ،وعليه.  المطلوب توصيل خدمة الكهرباء إليه الطلبات بشكل عام من مالك المبنى حالياالشركةوتقبل 
اتفاقية استئجار طويلة األجل مع العميل ولكن في بعض الحاالت، إذا كان لدى . عميل الشركةمالك المبنى هو 

الذين يمارسون أعمالهم في أراض مستأجرة أو ) لصناعييناالعمالء كما هو الحال بالنسبة لمعظم  (الحكومة
 مشفوعاً بنسخة من عقد اإليجار الشركةمع مالك آخر لتطوير الموقع وشغله، فبإمكانه تقديم الطلب إلى 

في تلك المباني وفقا الفاصلة ومدها بالتيار الكهربائي  بتركيب العدادات الشركةوتقوم . وتفويضاً من المالك
وفي . المستخِدم إضافة إلى اسم مالك األرض/ المذكورة أعاله، ولكن تسجل العدادات باسم المطورلإلجراءات 

  . الصناعي لمدة طويلة/ التجاريالمستأجر الربطرسوم  عن دفع الشركةهذه الحاالت يكون المسئول أمام 

  طريقة التسديد 

  :يتم تحصيل المبالغ المستحقة بعدة طرق منها

 ).  الدفع نقدا في مكاتبهاالشركةال تقبل ( باستعمال أجهزة نقاط البيع الشركة التسديد 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 

 . تسديد من خالل الخدمة المصرفية الهاتفيةال 

ولزيادة خيارات التسديد . من الفواتير عبر قنوات التسديد اآللية ٪٧٥م تسديد ما يقارب ٢٠٠٨وقد تم في عام 
  .  البحث عن طرق أخرى مريحة لتوفيرها للعمالء مستقبالالشركةالمتاحة للعمالء، تواصل 

  أحجام العدادات ورسوم الربط 

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

  . حسب حجم قاطع العدادرسوم التحصيلويبين الجدول التالي 

   حجم العداد الفاصل  )ريال سعودي(التعرفة لمرة واحدة 

   أمبير٦٠  ١,٣٨٠

   أمبير١٠٠  ٣,٨٠٠

  مبير أ٢٠٠  ١١,٤٠٠

   أمبير ٣٠٠  ١٨,٨٠٠

   أمبير٤٠٠  ٢٦,٦٠٠

 ريال عن كل كيلوفولت ٢٥٠ + ٢٦,٦٠٠
  أمبير إضافي 

   أمبير ٤٠٠فوق 
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خالل ) رسوم الربطوالتي استُِحق بموجبها (ات الفاصلة الجديدة التي تم تركيبها ويبين الجدول التالي العداد
  .الفترات المبينة حسب حجم العداد

  حجم العداد الفاصل   ديسمبر٣١ السنة المنتهية في

     م٢٠٠٧  م٢٠٠٨

   أمبير٦٠  ١٦٠,٠٨١ ١٧٦,١٦٧
   أمبير١٠٠  ٧٠,٣٣٩ ٧٠,٦٢٠
   أمبير٢٠٠  ٧,٠٦٤ ٦,٠٦٤
   أمبير ٣٠٠  ٢,٠٦٢ ٢,١١٤
   أمبير٤٠٠  ١,٨١٩ ٢,٣٧١
   أمبير ٤٠٠فوق   ٢,١٨٣ ٢,٢٠٦

  المجموع  ٢٦٠,٥٤٢  ٢٦٠,٥٤٢
  

 حسب حجم العداد الشركةالتي حصلتها )  المستحقةرسوم الربط عن (اإليرادات يبين الجدول التالي توزيع 
  . للفترات المبينة مع الزيادة في اإليرادات خالل الفترة المبينةكرسوم ربطالقاطع 

الزيادة في اإليرادات من 
  م٢٠٠٨م إلى ٢٠٠٧

   ديسمبر٣١ للسنة المنتهية في اإليراداتإجمالي 

    م٢٠٠٧  م٢٠٠٨  

  )عودية والنسبآالف الرياالت الس(
   أمبير٦٠  ٢٢٠,٩١١  %١٩  ٢٤٣,١١٠  %١٦  ٢٢,١٩٩  %١٠
   أمبير١٠٠  ٢٦٧,٢٨٨  %٢٤  ٢٦٨,٣٥٦  %١٨  ١,٠٦٨  %٠,٤
   أمبير٢٠٠  ٦٩,١٢٥  %٦  ٨٠,٥٢٩  %٥  ١١,٤٠٤  %١٦,٥
   أمبير ٣٠٠  ٣٨,٧٥٩  %٣  ٣٩,٧٤٣  %٣  ٩٨٤  %٢,٥
٤ ١٤,٦٨٠  %٣٠,٣%  ٤ ٦٣,٠٦٨%    أمبير٤٠٠ ٤٨,٣٨٨ 
٥٣ ٣٠٠,١٨٦  %٦١%  ٤٣ ٧٩٢,٠٧٨%    أمبير ٤٠٠فوق  ٤٩١,٨٩٢ 

  لمجموعا  ١,١٣٦,٣٦٣  %١٠٠  ١,٤٨٦,٨٨٤  %١٠٠  ٣٥٠,٥٢١  %٣٠,٨

  

  النسبة المنطبقة

نشرة في " إلكتتاب والبيعا"راجع قسم  (الشركةة من قبل المصدر للصكوك اإلجمالية القيمة االسميةبعد تحديد 
 ١٦٩ القرار رقم حقوق واالستحقاقات المستمدة من بتحديد النسبة المنطبقة من الالشركة، ستقوم ) هذهاإلصدار
  نيابة عنأمين موجودات الصكوك التي سيتم تحويلها إلى رسوم الربط الكهربائي وتقاضي خدمة الربطلتقديم 
    .حملة الصكوك وحملة الصكوك وكيل

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

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

  . دات قاطعة جديدةالكهربائي وتركيب عدا

تكاليف التي تدخل ضمن تعريف بحسب حجم العداد القاطع،  ، ويبين الجدول التالي التكاليف والمصاريف
  .  عن الفترات المبينةالمدير المسموح بها
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٢٠٠٧  ٢٠٠٨   

  الصنف  آالف الرياالت السعودية 

   أمبير٦٠ ٢٣٤٫١٠٥ ٢١٣٫١١٥
   أمبير١٠٠ ١٠٢٫٨٦٤ ٩٣٫٦٤٢
   أمبير٢٠٠ ٨٫٨٦٨ ٨٫٠٧٣
   أمبير ٣٠٠ ٣٫٠١٥ ٢٫٧٤٥
   أمبير٤٠٠ ٢٫٦٦٠ ٢٫٤٢٢
   أمبير ٤٠٠فوق  ٣٫١٩٢ ٢٫٩٠٦
  لمجموعا ٣٥٤,٧٠٥ ٣٢٢,٩٠٢

 في توفير الشركة فقط بعض التكاليف والمصاريف المباشرة التي تتكبدها تكاليف المدير المسموح بهاوتمثل 
 صافي الدخلويتم تحديدها فقط لغرض حساب  جديدة وتركيب عدادات قاطعة  التيار الكهربائيربطخدمات 
على ذلك، فإن هذه التكاليف والمصاريف ال تمثل إجمالي التكاليف بناءاً و. لموجودات الصكوكبالنسبة 

ومع .  وتركيب عدادات قاطعة جديدة التيار الكهربائيربطخدمات  في توفير الشركةوالمصاريف التي تتكبدها 
 سوى تلك حملة الصكوكأن تحتسب على ) موجودات الصكوكبصفتها مدير  (ركةللشذلك، فإنه ال يجوز 

موجودات  التفاقية إدارةوفقا  تكاليف المدير المسموح بهاالتكاليف والمصاريف التي تقع ضمن تعريف 
  . الصكوك
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  ملخص وثائق الصكوك 

 اتفاقية إدارة و الصكوكموجودات التفاقية تحويل ملكية األساسية الشروطما يلي هو مجرد ملخص لبعض 
). ويجب أن ال يفسر كذلك( وال يعتبر هذا الملخص شامال لهذه الوثائق تعهد الشراء وموجودات الصكوك

وثائق  المحتملين مالحظة أن هذا الملخص ال يشكل بديال لإلطالع على حملة الصكوكوبالتالي يتعين على 
ناء ساعات العمل المعتادة في المكاتب المحددة لكل من  المعنية بكاملها، والتي تتوفر للمعاينة أثالصكوك
 المحتملين بأنهم حملة الصكوككما نذكر عناية . وكيل حملة الصكوك وأمين موجودات الصكوك والمصدر

  .  ويعتبرون مدركين لتلك النصوصوثائق الصكوك، بجميع نصوص للشروطملزمون، وفقا 

معرفة في هذا القسم، ما عدا ما هو مذكور أدناه، المعنى سيكون لكل من المصطلحات المستخدمة وغير ال
  .   الشروطالمحدد لها في

 بالتجزئة ارخصة توزيع الكهرباء وبيعه  و١٦٩لقرار رقم ا الحقوق المستمدة من موجودات الصكوكتشمل 
رخصة (" هيئة تنظيم الكهرباء من قبل ةهـ والممنوح٢٨/٣/١٤٢٨ بتاريخ ةر الصادر-٠٧٠٤٠٦رقم 
وقبض رسوم لمرة واحدة لقاء كل عملية  تقاضي التيار الكهربائي والحق في خدمة ربطلتوفير ")  وزيعالت

 محسوبة على أساس حجم أمبير العداد الفاصل الذي المصدريقوم بها ") رسوم الربط("ربط لخدمة الكهرباء 
متصلة بها موصوفة بدقة في  والحقوق والمستحقات الموجودات الصكوك. ١٦٩للقرار رقم يطلبه العميل وفقا 

 وكيلعن طرق  (حملة الصكوك وسيتم شراء هذه الحقوق من قبل موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكية
 إلى موجودات الصكوك بتحويل المصدرسنة وسيقوم ) ٢٠( لمدة عشرين سنة المصدرمن ) حملة الصكوك

  .حملة الصكوك لمصلحة أمين موجودات الصكوك

 بموجب، من ضمن أشياء أخرى، قرار وزارة المياه والكهرباء للشركة أي حقوق  الصكوكموجوداتال تشمل 
 هـ باستحقاق رسوم إضافية مقابل تقديم خدمات ربط التيار الكهربائي ١٧/٩/١٤١٤ بتاريخ ١/٣٤١٨رقم 

  .  أو في المناطق الغير حضريةالمصدرألولئك العمالء الذين يطلبونها في مناطق تقع خارج شبكة 

  اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك 

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

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

 ويظل نافذا حتى تاريخ اإلقفال في واعتبارا من جودات الصكوكمويبدأ سريان مفعول تحويل ملكية  )٢(
 ). موجودات الصكوك  اتفاقية تحويل ملكيةكما هي معرفة في(انتهاء فترة التحويل 

 حق االطالع على مزيد من حملة الصكوك أيا من موجودات الصكوكال يخول تحويل ملكية  )٣(
 حق المشاركة في أي حملة الصكوكعطي أيا من  أو عمالئها وال يالشركةالمعلومات المتعلقة بعمل 

). موجودات الصكوك اتفاقية إدارةسوى ما هو منصوص عليه في  (خدمات الربطمسألة تتعلق بنشاط 
 أمين موجودات الصكوك أو حملة الصكوك لوكيل، فإنه ال يحق  مدير موجودات الصكوكوبحكم تعيين

خدمات الربط ) ضمان تقديم أو( بما في ذلك تقديم ،موجودات الصكوك مديرأن يعيقا بأي شكل أعمال 
  . أو أي عمل آخر مشابه

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

 إال بقدر ما هو منصوص موجودات الصكوكع أو أي من حقوقه أو ملكيته أو مصلحته في رهنية على جمي
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من ) زيادة االحتياطي) (ث(٥يضيف لالحتياطي وفقا للشرط ) ب(، وثائق الصكوكعليه صراحة في 
، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المصدريلتزم بجميع القوانين التي قد يخضع لها ) ج(، الشروط

يفعل أو يتخذ أو يقوم ) د (تأثيرا سلبيا جوهرياأنظمة الكهرباء عموما، إال إذا كان عدم االلتزام ال يحدث 
اتفاقية كما هي معرفة في  (المصدر أو األشياء المطلوبة لإلبقاء على ضمانات   الشروطبكافة اإلجراءات و

، وصحيحة بالنسبة إلى ريخ اإلقفالتا، والتي تعتبر مكررة وقائمة في )موجودات الصكوك تحويل ملكية
  "). تعهدات المصدر("الوقائع القائمة حينئذ 

إنفاذ أو تأمين إنفاذ حقوق ) أ: ( بما يليحملة الصكوك وكيل والمصدر مع أمين موجودات الصكوكيتعهد 
ل أو يتناز هاأي جزء منأو  موجودات الصكوك بيعيال أن ) ب(،  موجودات الصكوك بمقتضى حملة الصكوك

 ،  الشروطأو وثائق الصكوكسمح به تص عليه صراحة أو ما تنتصرف فيه إال بقدر يأو ملكيته نقل يأو عنه 
ته أو لكيأو مه وق حق منأيرهنية على جميع أو مصلحة أو يسمح بوجود منح يأو أن ال ينشئ ) ج(و 

، و   الشروطأولصكوك  اسمح به وثائقأو تعليها صراحة ما تنص  إال بقدر موجودات الصكوكمصلحته في 
اتفاقية  تاريخكما في هي ب يةستأسي الهوثائق) ١: (سمح بهتأو ما تنص عليه  أعمال غير ةأيأن ال يمارس ) د(

، و وثائق الصكوك) ٢(أو ، )حملة الصكوك وكيلوبموافقة خطية مسبقة من  (موجودات الصكوك تحويل
أمين  أو األشياء المطلوبة لإلبقاء على ضمانات شروط الأن يفعل أو يتخذ أو يقوم بكافة اإلجراءات و) ـه(

، والتي تعتبر مكررة وقائمة )موجودات الصكوك اتفاقية تحويل ملكيةكما هي معرفة في  (موجودات الصكوك
وتقر  ").تعهدات أمين موجودات الصكوك("، وصحيحة بالنسبة إلى الوقائع القائمة حينئذ تاريخ اإلقفالفي 

أو ضمان ( وتنفيذ خدمات الربط يفوض دون رجعة تأدية التزامات موجودات الصكوكأمين األطراف بأن 
موجودات  اتفاقية إدارة بمقتضى  مدير الصكوك إلىموجودات الصكوك من حملة الصكوكحقوق ) تنفيذ

  . الصكوك

اتفاقية   بإبرامحملة الصكوك وكيل و أمين موجودات الصكوك بأنه يقدم التزاماته لضمان قيام المصدرويقر 
 لم يقوما بأي استفسارات حملة الصكوك وكيل و أمين موجودات الصكوك وبأن موجودات الصكوك تحويل

) موجودات الصكوك  اتفاقية تحويل ملكيةكما هو معرف في (عميلولن يقوما بأي استفسارات بخصوص أي 
أمين موجودات ويقر . كموجودات الصكو مالئمة محدد أو مدى عميلأو بخصوص الجدارة االئتمانية ألي 

.  وليس على أية بيان أو ضمان آخرالمصدر بأنهما قد اعتمدا على ضمانات حملة الصكوك  وكيل والصكوك
 إذا ما تم خرق أي من ضمانات وكيل حملة الصكوك وأمين موجودات الصكوك أن يبلغ المصدروعلى 
  .  أو تعهداتهالمصدر

  اتفاقية تحويل على إبرامحملة الصكوك وكيل و المصدرشجيع  بأنه من أجل تأمين موجودات الصكوكويقر 
 اتفاقية تحويل على أن يقدم تعهداته في تاريخ أمين موجودات الصكوك، فقد وافق موجودات الصكوك
أمين موجودات  بأنهما اعتمدا فقط على تعهدات حملة الصكوك وكيل و المصدرويقر . موجودات الصكوك

 أو أمين موجودات الصكوكوإذا ما تم خرق أي من تعهدات .  أو ضمان آخر وليس على أي إفادةالصكوك
  . حملة الصكوك وكيل و المصدرضماناته، وجب عليه أن يبلغ 

 اتفاقية تحويل في تاريخ حملة الصكوك وكيل و ألمين موجودات الصكوك المقدمة المصدرتشمل ضمانات 
إفادات وضمانات من )  وفي كل تاريخ قبلهيخ اإلقفالتاروالتي تعتبر مكررة وقائمة في  (موجودات الصكوك

  :  بما يليالمصدر

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

  . ء تخضع فقط لقوانين الكهرباالعمالء من رسوم الربط في جباية المصدرأن أحقية   ) ب(
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موجودات  اتفاقية تحويلمن ) أ( من الملحق ١ المدرجة في القسم ١٦٩ القرار رقمأن نسخة   ) ت(
 اتفاقية من) أ( من الملحق ٢ المدرج في القسم ١٧٠ القرار رقمو المعدل بموجب  (الصكوك
باستثناء التعديالت المبينة في (هي نسخة صحيحة حتى تاريخه ) موجودات الصكوك تحويل

موجودات  اتفاقية تحويللم تعدل أو يضاف إليها أو تلغى منذ تاريخ وأنها ) ١٧٠القرار رقم 
 ليس مخالفا ألي من نصوص قوانين الكهرباء بشكل يرى في تقديره أن المصدر وأن الصكوك

  . تأثير سلبي جوهريله 

  :  تاريخ اإلقفالأنه في  ) ث(

 وجودات الصكوكم تحويل ملكية على المصدرلن تكون هناك أية قيود على قدرة   ) ١(
  . موجودات الصكوك اتفاقية تحويلبالطريقة المنصوص عليها في 

 موجودات الصكوك ستكون نافذة لغرض تحويل موجودات الصكوك اتفاقية تحويلأن   ) ٢(
  ، )حملة الصكوك وكيل و حملة الصكوكنيابة عن  (أمين موجودات الصكوكإلى 

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

  .  أو ملكيته لها أو مصلحته فيهاموجودات الصكوكحقوقه في 

رتبة  لديه األهلية والسلطة والصالحية الالزمة لتمكينه من عقد وتأدية التزاماته المتالمصدرأن   ) ح(
  . موجودات الصكوك اتفاقية تحويلعليه بمقتضى 

من ")) عوامل المخاطرة("الموضحة تحت قسم (مع مراعاة المسائل المتعلقة بالنظام السعودي   ) خ(
اتفاقية تحويل  هذه ونصوص إخالء المسؤولية واالستثناءات المذكورة فيها، فإن نشرة اإلصدار

 التزاما قانونيا وسليما وملزما له وقابال مصدرال تشكل بالنسبة إلى موجودات الصكوك ملكية
  . للتنفيذ ضده بموجب أحكامها

 من إبرام هذه المصدرأنه تم الحصول على جميع التفويضات والموافقات الالزمة لتمكين   ) د(
حملة نيابة عن  (أمين موجودات الصكوك إلى موجودات الصكوكاالتفاقية وتحويل ملكية 

  . وأنها ما تزال نافذة وبكامل مفعولها) حملة الصكوك وكيل و الصكوك

سوى ما ( لحسابه الخاص منذ بدئها وأنه ليس على علم موجودات الصكوك قد أدار المصدرأن   ) ذ(
بأي أمر أو حدث أو ظرف من شأنه أن يتسبب في تخفيض ) نشرة اإلصدارهو موضح في 
ه غير كاف  بعد تاريخ إصدارها بدرجة تجعلموجودات الصكوك المتحقق من صافي الدخل

حينما تصبح من وقت آلخر مستحقة الدفع المبالغ اإلضافية  ومبالغ التوزيع الدوريةلتغطية 
 . الصكوكبخصوص 

تين  للسنالمسموح بهاالمدير تكاليف الفئات والتكاليف والنفقات التي تندرج تحت تعريف أن   ) ر(
قسم لمبين في  كانت على النحو ام٢٠٠٨ و م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١في تين المنتهيتين المالي

  .  هذهنشرة اإلصدارمن " موجودات الصكوك"

اتفاقية تحويل  في تاريخ حملة الصكوك وكيل  والمصدرلى  إأمين موجودات الصكوكتشمل ضمانات 
وضمانات من إفادات ) تاريخ اإلقفالمكررة في كل تاريخ يقع قبل أو في والتي تعتبر  (موجودات الصكوك

  : يما يل بأمين موجودات الصكوك

 ية تحويلالتفاق وفقا حملة الصكوك وكيلإلى  موجودات الصكوكتحويل قبل أنه مباشرة   ) أ(
 أي تاريخ تجاري جوهري وليس عليه أمين موجودات الصكوكى ليس لد، موجودات الصكوك
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على النحو  (بالصكوك األولىفيما يتعلق ) إن وجدت(سوى تلك االلتزامات أي التزامات 
   .)موجودات الصكوك لية تحوياتفاق في المعرف

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

 تحويل اتفاقيةالتزاماته بموجب عقد الالزمة لتمكينه من والسلطة القدرة األهلية ولديه أن   ) ت(
   .، والوفاء بتلك االلتزامات طرف فيهاوالتي ه وثائق الصكوك و الصكوكموجودات 

من " عوامل المخاطرة" مع مراعاة المسائل المتعلقة بالنظام السعودي الموضحة تحت قسم   ) ث(
وثائق  هذه ونصوص إخالء المسؤولية واالستثناءات المذكورة فيها، تشكل نشرة اإلصدار

  . يه التزاما قانونيا وسليما وملزما له وقابال للتنفيذ ضده بموجب أحكامها بالنسبة إلالصكوك

 وثائق الصكوكأنه تم الحصول على جميع التفويضات والموافقات الالزمة لتمكينه من إبرام   ) ج(
حملة  وكيل و حملة الصكوكنيابة عن  (بموجودات الصكوك واالحتفاظ  طرف فيهاوالتي ه
  . والموافقات ما تزال بكامل صالحيتها ومفعولهاوأن هذه التفويضات ) الصكوك

ال توجد إجراءات تقاضي أو تحكيم ، نشرة اإلصدار صوص عليه صراحة فيباستثناء ما هو من  ) ح(
وال ، إيراداته الخاصة أو هموجوداتعلى أي من أو  أمين موجودات الصكوكأو تؤثر على ضد 
له أو يحتمل أن يكون له تأثير نوع من هذا الإجراء محتمل بأي  أمين موجودات الصكوكيعلم 

  .الصكوكإصدار سياق جوهري في 

 من غير تأخير بلد وسدد جميع اإلقرارات الضريبية الالزمة في أي من غير تأخيرقد قدم أنه   ) خ(
بحسن نية قيد االعتراض ضرائب في حال كان هناك ،  أنهجميع الضرائب المستحقة عليه أو

  . الضرائبهكافية لدفع هذحتياطية وضع مخصصات اوبالوسائل المناسبة، 

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

مدير  وضائي أمدير إداري أو حارس قمشرف  وأتعيين مصف لضمان على أصوله، أو 
 .فيما يتعلق بأي من أصولهالمسؤولين وصي أو ما شابه ذلك من أو إلزامي 

  اتفاقية إدارة موجودات الصكوك 

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

موجودات  مدير) حملة الصكوكنيابة عن (جعة فيه  تكليفا ال رأمين موجودات الصكوكيكلف  )١(
 اتفاقية والواجبات األخرى المنصوص عليها في) أو ضمان القيام (بخدمات الربط بالقيام الصكوك
 على القيام بدور المدير الصكوك مدير ويوافق الصكوك وذلك طوال مدة موجودات الصكوك إدارة

 موجودات الصكوكويعمل مدير .  ونيابة عنهمحملة الصكوك باسم بموجودات الصكوكفيما يتعلق 
  ). أجير خاص(وليس كموظف ) أجير مشترك(كمقاول مستقل 

و تنفيذ أو ضمان خدمات الربط  إذا كان ذلك عملي على إدارة وتأدية موجودات الصكوك مديريقر  )٢(
مدير م وعلى وجه الخصوص، يقو. بموجودات الصكوك المتعلقة حملة الصكوكتنفيذ حقوق 

 والفوترة وتحصيل المبالغ التي تستحق بخصوص بخدمات الربط) أو يضمن القيام بها (الصكوك
، وإدارة الدخل بما تكاليف المدير المسموح بها، وضبط التكاليف ضمن مستوى خدمات الربط



 ٥٤

 وحمايته، والمحاسبة والتدقيق فيما يتعلق بالدخل ومصاريف الصكوكيضمن المحافظة على دخل 
 . ، والرسوم النظامية وضبط الضرائبن موجودات الصكوكأمي

أن يكرس للوفاء ) أ( بما يلي موجودات الصكوك اتفاقية إدارة بموجب موجودات الصكوكويتعهد مدير 
 على األقل نفس القدر من الوقت واالهتمام، موجودات الصكوك اتفاقية إدارةبالتزاماته المنصوص عليها في 

فس القدر من المهارة والعناية والحرص، الذي يبذله في تأدية حقوقه والتزاماته الخاصة وأن يبذل على األقل ن
 التي يقوم بها وال تدخل في نطاق موضوع هذه بخدمات الربطالمتعلقة بأعماله عموما، وخصوصا فيما يتعلق 

ت وأوامر وتعليمات أن يلتزم بالقدر الممكن عمليا بأية توجيها) ب(، الصكوكالعملية أو أي إصدار آخر من 
، حسب الحالة، بصورة معقولة فيما حملة الصكوك وكيل أو أمين موجودات الصكوكيعطيها من وقت آلخر 

أمين أن يشعر على الفور ) ج( و موجودات الصكوك اتفاقية إدارةيتعلق بتأدية التزاماته المنصوص عليها في 
  :  بما يليحملة الصكوك وكيل و موجودات الصكوك

أن يؤثر بشكل ملموس على مستوى ) أ (موجودات الصكوك مدير أو ظرف يحتمل في رأي أي حدث .١
 بصافي يؤدي) ب( أو فترة توزيع دوري بخصوص أية موجودات الصكوك الناشئ عن صافي الدخل

إلى االنخفاض ) احتياطيعند جمعه إلى مبلغ أي ( المعنية فترة التوزيع الدوري المقبوض خالل الدخل
 في  فترة توزيع دوري تلك، زائدا، في حالة انتهاءلفترة التوزيع الدوري توزيع الدوري مبلغ الدون

  الواجب التطبيق، و المبلغ اإلضافي، تاريخ سنة خامسة

 يسفر عنه انخفاض في لموجودات الصكوكإذا خرق أي التزام جوهري وفقا لقوانين الكهرباء بالنسبة  .٢
بما في ذلك ما يخص أية  (الصكوك المبلغ جوهرياً في سياق  المقبوض، إذا كان هذاصافي الدخلمبلغ 

 ). الصكوكدفعات تستحق الدفع بموجب 

موجودات ) (ب(٥ مبينة في الشرط موجودات الصكوك باتفاقية إدارة المتعلقة موجودات الصكوك مديررسوم 
 –حصالت استخدام المت"موجودات الصكوك) (ج(٥و ")  صافي الدخل–استخدام المتحصالت "كالصكو

  . الشروط من") االحتياطي

 التأكيدات والضمانات موجودات الصكوك  اتفاقية إدارة لألطراف األخرى فيموجودات الصكوك مديريقدم 
 تبرم هذه االتفاقية استنادا إلى التفاقية إدارة موجودات الصكوكالمختلفة التالية ويقر بأن األطراف اآلخرين 

  : تلك التأكيدات والضمانات

 وممارسة حقوقه وتأدية موجودات الصكوك  اتفاقية إدارةلديه كامل السلطة والصالحية إلبرامأن   ) أ(
  .  التزاماته المنصوص عليها فيها

تمكنه ) ١( واألشياء المطلوب فعلها أو الوفاء بها أو القيام بها لغرض الشروط أن جميع التصرفات و  ) ب(
 وممارسة حقوقه المنصوص عليها فيها  بشكل نظاميموجودات الصكوك  اتفاقية إدارةمن إبرام

هي تصرفات وشروط وأشياء نظامية ) ٢(وتأدية وتطبيق االلتزامات التي تترتب عليها بموجبها، 
وسليمة وملزمة وقابلة لإلنفاذ، مع األخذ في االعتبار المسائل المتعلقة بالنظام السعودي والموضحة 

ية واالستثناءات المذكورة فيها، قد تم تطبيقها ونصوص إخالء المسؤول" عوامل المخاطرة"تحت قسم 
  . والوفاء بها تماما

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

  .هي التزامات قانونية وسليمة وملزمة وقابلة للتنفيذ ضده بموجب أحكامهاودات الصكوك إدارة موج



 ٥٥

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

) ٣(تتعارض مع مستنداته التأسيسية، أو ) ٢( هو طرف فيها أو ملزمة له أو ألي من أصوله، أخرى
  .تتعارض مع أية قوانين أو أنظمة مرعية أو مع أي أمر رسمي أو قضائي

  تعهد الشراء 

  :لتعهد الشراءوفقا 

 عقب وقوع  ذات العالقةالصكوك تعهدا ال رجعة فيه بأن يشتري حملة الصكوك لوكيل المصدريتعهد  )١(
 حساب العملية، وأن يدفع في )حسب الحالة( ذوي الصلة حملة الصكوك أو الصكوك حاملحالة ممارسة من 

 حملة الصكوك أو حامل الصكوك ذات العالقة إلى الصكوكبخصوص ) إن وجدت(جميع المبالغ المستحقة 
  . المعنيين

حملة  وكيل من إشعار ممارسةه  دون قيد أو شرط قبوال ال رجعة فيه، بعد استالمالمصدريقبل  )٢(
ويعتبر .  خالية وخالصة من أي مصلحة رهنيةالمصدر إلى لموجودات الصكوك، بالتحويل التلقائي الصكوك
  أنه قبل ووافق دون قيد ودون رجعة على أن سعر الشراء إلى جانب أيموجودات الصكوك بقبوله المصدر

 .  تلكدات الصكوكلموجو أو مبلغ محدد يشكل سعرا عادال مبلغ إضافي

  شروط عامة تنطبق في جميع الوثائق 

  التنازل 

أو التزاماتهما المنصوص /  التنازل عن أو تحويل حقوقهما وأمين موجودات الصكوك وللمصدرال يجوز 
حملة  لوكيلولكن، يحق . وثائق الصكوك أو التنازل عن أو تحويل أي مصلحة في وثائق الصكوكعليها في 
 إعالن الوكالة وفقا ألحكام وثائق الصكوكعن أو تحويل حقوقه والتزاماته بمقتضى أي من  التنازل الصكوك

 عن أو يحول حقوقه والتزاماته حملة الصكوك وكيليتنازل ) ١(ودون المساس بتلك األحكام وذلك شريطة أن 
ه بمقتضى  في نفس الوقت الذي يتنازل فيه عن أو يحول حقوقه والتزاماتوثائق الصكوكبمقتضى إحدى 

  . أن تتم جميع عمليات التنازل أو التحويل تلك إلى نفس الجهة) ٢( األخرى، و وثائق الصكوكجميع 

  االنتهاء 

في التاريخ الذي يشتري فيه ) ب(تاريخ انتهاء فترة التحويل أو ) أ(  فيوثائق الصكوكتنتهي كل وثيقة من 
  .ال، أيهما يقع أولتعهد الشراء آخر صك قائم وفقا المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٦

  وصف الُمصِدر

  مقدمة 

هي شركة متكاملة لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء وهي المزود الرئيسي ") الشركة("الشركة السعودية للكهرباء 
٪ من إجمالي مبيعات ٨٧,٧م ٢٠٠٨من الكهرباء في عام الشركة ولقد شكلت مبيعات  .المملكةللكهرباء في 

وفي . المملكةنتج مرافق ومنتجي الطاقة اآلخرون باقي الطاقة المستهلكة في وت، الكهرباء في السوق السعودية
وتملك . ميغاواط ٣٤,٤٧٠  الشركةتوليد الكهرباء لمرافق ل  اإلجماليةطاقةالم، بلغت ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

ات  مستخدمة التوربينالمملكةمحطة لتوليد الطاقة الكهربائية في عموم  ٥٣ وتشغل في الوقت الحاضر الشركة
وتخطط "). دورة مركبة"و" دورة واحدة"كالهما من فئة (البخارية والمولدات العاملة بالديزل وتوربينات الغاز 

م بتكلفة إجمالية تقديرية ٢٠٠٩عام نهاية ميغاواط في  ٣٨,٤٠٤ لزيادة طاقتها اإلنتاجية المركبة إلى  الشركة
  .   مليون ريال سعودي١٣،٥١٥ مقدراها

كم من الخطوط  ٣٦,٤٩٧,٢ إلى أكثر من الكهرباء م، وصلت أطوال خطوط نقل ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١وفي 
 األربع التي تعمل فيها المملكة كم من الخطوط األرضية وغطت هذه الشبكة مناطق ٣,٢٩٥,٣ العلوية و 
 من "تاريخ الشركة"، راجع قسم الشركةلمزيد من المعلومات حول المناطق األربع التي تعمل فيها  (الشركة

  ).  هذهنشرة اإلصدار

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

  .والفئة الزراعية والفئة الحكومية

 ٩٦,٦٨٧ غيغاواط ساعة، منها ١٨١,٠٩٨ الشركةم، بلغ إجمالي مبيعات الكهرباء في ٢٠٠٨عام وفي 
للشريحة ) ٪١٨,٥( غيغاواط ساعة ٣٣,٥٦٧بيعت لعمالء الشريحة السكنية و ) ٪٥٣,٤(غيغاواط ساعة 

٪ ٧٠ا معا وتتواجد غالبية عمالء الشريحة السكنية في المنطقتين الوسطى والغربية اللتين شكلت. الصناعية
أما الشريحة الصناعية، فيتواجد . م٢٠٠٨ لعمالء الشريحة السكنية في عام الشركةتقريبا من إجمالي مبيعات 

 من الشركة٪ من إجمالي مبيعات ٧٥,٦الجزء األكبر من عمالئها في المنطقة الشرقية، والتي شكلت نحو 
   .م٢٠٠٨ من الشريحة الصناعية في عام الشركةالكهرباء لعمالء 

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

مليون ريال سعودي  ٢٠,٦٥٢ا  مليون ريال سعودي، منه ٢٢,٢٨٩م  ٢٠٠٨ خالل عام للشركةالتشغيلية 
 من تعرفة قراءة و صيانة العدادات وخدمات الصيانة وإعداد الفواتير و مليون ٧٥٢من مبيعات الكهرباء و 

  .  للمستهلكينرسوم الربط مليون ريال سعودي من ٨٨٥

لمتعلقة  التي ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء واهيئة تنظيم الكهرباء  إلشراف الشركةتخضع عمليات 
 الحكومةديد تعرفة مبيعات الكهرباء أو الخدمات المنظمة وتتولى مهمة التأكد من تحقيق أهداف سياسة بتح

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

ريال سعودي مقسمة إلى  ٤١,٦٦٥,٩٣٨,١٥٠م، بلغ رأسمال الشركة المصرح به ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١وفي 
٪ من ٧٤وتعود ملكية حوالي .  رياالت سعودية للسهم الواحد١٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٤,١٦٦,٥٩٣,٨١٥

 المملوكة في الوقت الحاضر بالكامل رامكو السعوديةأل٪ ٧  السعودية وحواليالشركة للحكومةرأسمال 
 في سوق الشركةوقد أدرجت أسهم . الشركة النسبة الباقية من أسهم المملكة، فيما يملك الجمهور في للحكومة

  . األسهم السعودية منذ انطالقتها



 ٥٧

  الشركةتاريخ 

 تتوزع في المناطق بين المملكةاء في م، كانت مسؤولية صناعة الكهرب١٩٩٩ في ديسمبر الشركةقبل تأسيس 
، (SCECO)" الشركات السعودية الموحدة للكهرباء"عرفت باسم . أربع شركات تملكها الدولة باألغلبية 

 التي كانت تشرف على بعض مشاريع الكهرباء العاملة في ما كان (GEC)المؤسسة العامة للكهرباء و
  . يعرف آنذاك بالمنطقة الشمالية

 التي هدفت إلى تنظيم قطاع الكهرباء في الحكومةركات الكهرباء الموحدة األربع بعد مبادرة تم إنشاء ش
 المملكةوكجزء من هذا التنظيم تم تقسيم . م١٩٧٥ من خالل إنشاء وزارة الصناعة و الكهرباء سنة المملكة

وبذلك تم . غراض التشغيليةلأل) الغربية والشرقية والوسطى والجنوبية والشمالية(في البداية إلى خمس مناطق 
توحيد مختلف شركات الكهرباء الخاصة وشبه الخاصة التي كانت تعمل آنذاك في المناطق الغربية والشرقية 

وكان االستثناء الوحيد من .  في كل من المناطق المعنيةالشركة الموحدة للكهرباءوالوسطى والجنوبية باسم 
 تشغل بعض المحطات مباشرة بينما المؤسسة العامة للكهرباءهذه العملية المنطقة الشمالية حيث كانت 

وكانت . المؤسسة العامة للكهرباءواصلت مختلف شركات الكهرباء في هذه المنطقة العمل تحت إشراف 
مختلف شركات الكهرباء الموحدة ومشاريع الكهرباء التي كانت تعمل في المنطقة الشمالية مسؤولة فقط عن 

ولم تكن شبكات النقل عبر المناطق متصلة ببعضها البعض فيما . باء كل في منطقة عملهاتوليد وتوفير الكهر
  . المنطقة الشرقية والوسطىبينعدا الربط الذي تم 

 لقرارل وفقا الشركةشهد قطاع الكهرباء عملية إصالح وإعادة هيكلة أخرى في أواخر التسعينيات وتم تأسيس 
  التي كانت تعمل آنذاك تحت إشرافمشاريع الكهرباء للكهرباء والشركات الموحدة  لتحل محل ١٦٩ رقم

 الصادر بتاريخ ١٦/للمرسوم الملكي م  كشركة مساهمة وفقاالشركةوقد تم تسجيل . المؤسسة العامة للكهرباء
 الصادر بتاريخ ١٥٣قرار مجلس الوزراء رقم  و) م١٩٩٩ ديسمبر ١٣الموافق لـ (هـ ٦/٩/١٤٢٠
 الشركةوتم تأسيس . ، ويقع مركزها الرئيسي في الرياض)م١٩٩٩ ديسمبر ١٢ لـ الموافق(هـ ٥/٩/١٤٢٠

 التي المؤسسة العامة للكهرباء والمشاريع األربع ومشاريع الشركات الموحدة للكهرباءعن طريق دمج 
  .  المؤسسة العامة للكهرباءكانت تعمل تحت إشرافها في الشركة السعودية للكهرباء وتم حل

وأخذت على عاتقها جميع عمليات وحقوق والتزامات كل واحدة من الشركات التي اندمجت فيها  الشركةتولت 
 إلى المملكةوقد احتفظت بتقسيم . المملكة متكاملة لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها في عموم شركةلتصبح 

قا للهيكل التنظيمي ووف) الغربية والشرقية والوسطى والجنوبية(مناطق عمل لكنها خفضت إلى أربع مناطق 
وجدة  في الوقت الحاضر تغطي المنطقة الغربية أربع إدارات كهرباء في كل من مكة المكرمة. للشركة

من أربع إدارات كهرباء تغطي الدمام  والمدينة المنورة وتبوك والطائف، بينما تتألف المنطقة الشرقية
 إدارات ستالية، فيما تشمل المنطقة الوسطى الحدود الشمووالمنطقة الشمالية و منطقة الجوف  واألحساء

أما المنطقة الجنوبية فتتألف من . والقصيم والخرج والدوادمي وحائلوالرياض كهرباء هي مدينة الرياض 
  . أربع إدارات كهرباء هي عسير وجيزان ونجران والباحة

 عمالئها، والتي تضمنت م خطة استراتيجية لتمكينها من تلبية احتياجات٢٠٠١ في عام الشركةوقد تبنت 
 بدأت تشغيل الوحدتين الثانية والثالثة من  م٢٠٠٢ وفي عام . زيادة طاقتها اإلنتاجية وتوسعة شبكة النقل

كما شهد .  من المرحلة الثانية من مشروع محطة الشعيبةالست تشغيل الوحدات بدأمحطة الشعيبة، في حين 
 ١١٠/ كيلو فولت ٣٨٠بدأ تشغيل أول محطة فرعية بطاقة م توسعة المحطة التاسعة في الرياض و٢٠٠٤عام 

إلى  م ٢٠٠٩ خطة عملية لمدة أربعة سنوات للسنوات الشركة  أقر مجلس إدارة٢٠٠٨في الطائف وفي عام 
 مليون ريال سعودي ١٨،٧٣٢ أيضا موازنة تقديرية بقيمة إجمالية بلغت  الشركةةم وأقر مجلس إدار٢٠١٢

 و قد بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لعامي . للمشاريع الجديدةم٢٠٠٩ في عام رأسماليةمصروفات لتغطية 
 بتوقيع الشركةفيما قامت ,  ميلون ريال على التوالي ٢٠،٦٧٩ ميلون ريال و ١٣،٤٥٨م ٢٠٠٨ م و ٢٠٠٧

  .  ميلون ريال على التوالي٤١،٥٣٤ ميلون ريال و ١٥،٤٢٢م بلغت قيمتها ٢٠٠٨م و ٢٠٠٧عقود في عامي 
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  اإلستراتيجية

وتقع مسؤولية وضع . المملكة في تطوير قطاع الكهرباء في الحكومة سياسة الشركةتعكس استراتيجية أعمال 
بعد أن م ٢٠٠٣ المتعلقة بتطوير صناعة الكهرباء على عاتق وزارة المياه والكهرباء منذ عام الحكومةسياسة 

 للحكومةوتتمثل أهداف السياسة الحالية . والكهرباءورثت هذا الدور مما كان يعرف سابقاً بوزارة الصناعة 
ضمان صناعة كهرباء آمنة وموثوقة ومعقولة التكلفة يمكنها تلبية احتياجات المستهلكين من عمالء ) أ(في 

المحافظة على تعرفة ) ب(قطاعات الصناعة والتجارة والحكومة والمساكن والزراعة وتحلية المياه، 
اعتماد إجراءات منافسة وتنافسية حيثما ) ج(المرتبطة بصناعة الكهرباء نفسها، بمستويات تعكس التكاليف 

دعم التطوير والتشغيل االنسيابي المستمر لقطاع ) د(، )وخصوصا في مجال توليد الطاقة(أمكن األمر 
  . الكهرباء، وتطوير إطار نظامي مناسب يشجع المنافسة ضمن القطاع واجتذاب استثمارات القطاع الخاص

 دفع المنافسة في هذا القطاع من خالل الحكومةوضمن األهداف العامة لسياسة تطوير قطاع الكهرباء، تنوي 
 الشركةتخطط و. تسهيل إنشاء شركات مستقلة إلنتاج الطاقة وشركات مستقلة أخرى إلنتاج المياه والكهرباء

 سنة لشراء )٢٠(عشرون مدتها  شراء طويلة األجل ةاتفاقيمع محطة رابغ المستقلة للطاقة في  للدخول
نتاج الطاقة أخرى إلشركات التي تنتجها األخيرة وتخطط للدخول في اتفاقيات شراء مماثلة مع الكهرباء 
وبالنسبة لمنتجي المياه والكهرباء المستقلين، فإن شركة المياه والكهرباء تشتري في الوقت الحاضر . المستقلة

 و ستشتري جميع اإلنتاج المتوقع للمحطة تحت التشييد الشقيق ٣ي الشعيبة لمحطتجميع إنتاج المياه والكهرباء 
بموجب اتفاقيات شراء ، وذلك المملكة، وهما محطتان مستقلتان إلنتاج المياه والكهرباء يجري إنشاؤهما في ٢

كة المياه شر"لمزيد من المعلومات حول شركة المياه والكهرباء، راجع قسم ( سنة ٢٠ تبلغ مدتهاطويلة األجل 
 ٢٠ مع شركة المياه والكهرباء لمدة شراء اتفاقية الشركةوقد أبرمت ).  هذهنشرة اإلصدارمن "  والكهرباء

من محطة الشعيبة  بموجبها كمية الطاقة التي يتعين على شركة المياه والكهرباء شراؤها الشركةسنة تشتري 
ري بموجبها كمية الطاقة التي تنتجها شركة مرافق  اتفاقية شراء طويلة األجل تشتالشركةو أيضاً أبرمت . ٣

  .إلنتاج المياه والكهرباء

كمحافظ  مجموعات توليدأربع  إعادة هيكلة نشاط توليد الطاقة لديها وذلك بتقسيمه إلى الشركةكما تعتزم 
اطق األربع علما بأن إنشاء هذه المحافظ لن يعتمد على المن ،وحدات لتوليد الطاقةأربع استثمارية تتألف من 

العاملة وسيتم تحديد مكونات كل محفظة توليد آخذاً في االعتبار عدة عوامل منها التقنية وتوفر الوقود وطاقة 
 أن إنشاء الشركةتعتقد  و. بقواعد تكاليف متشابهة" متساوية"التوليد ووحدات التوليد بهدف إنشاء عدة كيانات 
 وذلك المملكة المنافسة على مستوى قطاع توليد الطاقة في هذه المحافظ من شأنه أن يساعد في رفع مستوى

  : لألسباب التالية

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

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

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

فظ  من وضع مؤشر قياسي لألداء بين مختلف المحافظ والمساعدة في إعداد المحاالشركةتمكين  
 لفتح الباب لمزيد من الحكومةالمختلفة للبيع للمستثمرين من القطاع الخاص كجزء من مبادرة 

 . المنافسة في قطاع الكهرباء
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وبحسب هذه . لم تستكمل بعدوفي مرحلته األولية هي اآلن توليد الطاقة نشاط لخطط األولية إلعادة هيكلة ا
تم االتفاق أربع سنوات فترة لى مدى  عبالشركةليد الطاقة إعادة هيكلة نشاط تواالنتهاء من سيتم  ،الخطط

التي سيتم لتوليد الطاقة الجديدة لكيانات المالك الوحيد  الشركةكون وست. هيئة تنظيم الكهرباءعليها مع 
محافظ ي الوقت الراهن خطط لبيع حصتها في  فالشركةال يوجد لدى بعد االنتهاء من إعادة الهيكلة وإنشاؤها 

  . الكيانات التي ستنشأ في المستقبلفي الطاقة أو توليد 

 تحت مسؤوليتها إلى أن يحين الوقت الذي تراه الشركةومن المقرر أيضا أن يبقى نشاط التوزيع لدى 
  .  للمنافسةالمملكة مناسبا لفتح قطاع توزيع الكهرباء في الحكومة

تخطط و. جل تلبية الطلب المتوقع مستقبال  بعدد من الخطوات لزيادة طاقتها اإلنتاجية من أالشركةوتقوم 
. الطلبهذا م من أجل تلبية ٢٠٠٩ ميغاواط بنهاية عام ٣٨,٤٠٤ لزيادة طاقتها اإلنتاجية المركبة إلى الشركة

 تعتقد أنها ربما تكون قادرة على خفض مستوى النفقات الشركةولكن مع تطور قطاع الطاقة المستقل، فإن 
 برنامجها الخاص لإلنتاج المستقل للطاقة الشركةكما طورت . يدة لتوليد الطاقةالرأسمالية على مشاريع جد

 الشركةوكجزء من هذا البرنامج، حددت . بهدف تشجيع استثمار القطاع الخاص في نشاط توليد الطاقة لديها
حطة رابغ وقد سبق طرح عطاء م . غيغاواط٥الحاجة إلنشاء ثالث محطات للطاقة بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 

 حاليا على وضع الشركةللطاقة المستقلة، إحدى محطات إنتاج الطاقة المستقلة الثالث، العام الماضي وتعكف 
بقية محطات اإلنتاج   إنشاءطرح عطاءات الشركةوتتوقع . اللمسات النهائية لالتفاقيات المتعلقة بالمشاريع

  . سنواتسنة إلى ثالث للمنافسة خالل المستقلة للطاقة 

 حتى اآلن في تمويل عملياتها على األموال المتحصلة من العمليات وحقوق المساهمين الشركةوقد اعتمدت 
 إلى الشركةوتهدف .  من البنوك والمؤسسات المالية األخرى لتمويل نفقاتها الرأسماليةلوحصلت على تموي

ة والعالمية بغرض تنويع مصادر تقوية مركزها المالي من خالل جمع مبلغ مالي من أسواق رأس المال المحلي
 مليارات ٥ مبلغ الشركةومن أجل ذلك، جمعت . التمويل مع التركيز بشكل خاص على التمويل الطويل األجل

  .م٢٠٠٧ريال من إصدار الصكوك الذي تم في يوليو 

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

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

   ). هذهنشرة اإلصدارمن  "مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون"راجع 

عوامل "إلى رفع مستوى )  سنة٢٥ إلى ٥فترة تمتد من ( خالل األجلين المتوسط والطويل الشركةوتهدف 
الل فترة زمنية مقارنة بإنتاجها فيما لو عملت أي نسبة اإلنتاج الفعلي لكل محطة كهرباء خ" (القدرة اإلنتاجية

لنشاط التوليد من خالل إجراء مزيد من االستثمار في شبكة النقل والربط بين المناطق ) بكامل قدرتها اإلنتاجية
 بالنسبة لنشاط النقل، حيث أن المنطقتين الوسطى والشرقية هما فقط الشركةاألربع التي تعمل فيها 

 تحقيق األرباح االقتصادية والتشغيلية من ربط شبكة النقل لديها، بما الشركةوتتوقع . املالمترابطتان بشكل ك
  : في ذلك

 زيادة إجمالي الطاقة االحتياطية للشبكة بكاملها؛  

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

  .ة النقلتعزيز مستوى الموثوقية واألمن في شبك 
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  الهيكل التنظيمي 

 : للشركةيوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  نشاط الشركة 

ويساند هذه األنشطة نشاطات . التوليد والنقل والتوزيع:  في ثالثة أنشطة رئيسية هيالشركةتتركز أنشطة 
لشؤون العامة وعالقات المساهمين، التخطيط والبرامج، الشؤون المالية، الخدمات العامة، الموارد البشرية، ا

  .القانونية والمراجعة الداخلية

  توليد الكهرباء 
إلى عدد من   محطة رئيسية باإلضافة٥٣م، بلغ عدد محطات توليد الكهرباء العاملة ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في 

 . ميغاواط٣٤,٤٧٠جمالية مقدارها بقدرة إنتاجية إ  محطة٧٠العدد إلي  المحطات الصغيرة ليصل إجمالي

األنظمة و  
تاإلجراءا

   المراجعة الداخلية
 إدريس بن أحمد طيري 

 لجنة المراجعة مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي
 علي بن صالح البراك

الشؤون القانونية
 مطلق بن محمد المطلق

اهمينالشؤون العامة وعالقات المس  
  اليمنيعبد العزيزعبد السالم بن 

 التخطيط والبرامج
   الجريفاني عبد العزيز بن محمد

 
 العقود

 المالية
أحمد بن محمد الجغيمان   

 التوزيع وخدمات المشترآين
  سعد بن حمد المنصور

  الموارد البشرية
سعود بن عبدالعزيز 

 الشمري

  الخدمات العامة
 فهد بن كليفيخ الهاجري

  النقل 
  العنيزانصالح بن محمد
 

  التوليد
  الشريبي فؤاد بن جويد

 

  منطقة أعمال الوسطى

 منطقة أعمال الجنوبية

 منطقة أعمال الغربية

 منطقة أعمال الشرقية

 
 الشبكة المترابطة

 الشبكة المتطورة

  
 الهندسة والمشاريع

تخطيط وتطوير 
  أصول النقل

 
  خدمات التوزيع 

 

رد تخطيط الموا
  البشرية 

تطوير الموارد 
 البشرية

خدمات الموارد 
  البشرية

 
 التنظيم والجودة

تقنية المعلومات 
واالتصاالت

  
 المواد

  
  النقليات

 
 خدمات المرافق

 العمليات
  المنطقة الوسطى

 العمليات 
المنطقة الشرقية

العمليات    
المنطقة الغربية

يات العمل   
المنطقة الجنوبية

 
  المشترآين خدمات

 

  األعمال التجارية
  

  مراقبة الحسابات
  

  
 الخزينة 

 
 توصيل الطاقة

 

  
 توصيل الطاقة

 

 
  األمن الصناعي
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وتشكل التوربينات . بواسطة توربينات غازية وأخرى بخارية ومولدات تعمل بالديزلهذه المولدات تعمل و
 ميغاواط ١٨،٤٢٧ حيث تنتج ما مجموعه بالشركةالتي تعمل بالغاز الجزء األكبر من معدات توليد الطاقة 

، بينما بلغ إجمالي القدرة )م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١نتاجية للشركة في ٪ من إجمالي القدرة اإل٥٣,٥وهو ما شكل (
وهو ما شكل ( ميغاواط ١٢,٧٩٥م ما مجموعه ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١التوليدية لجميع التوربينات البخارية في 

 ٢,٣٧١ بالقدرة المركبة العاملةوبلغ إجمالي إنتاج المولدات ). للشركة٪ من إجمالي القدرة اإلنتاجية ٣٧,١
وبلغ إجمالي . )للشركة٪ من إجمالي القدرة اإلنتاجية ٦,٨وهو ما شكل (م ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ط في ميغاوا

٪ من إجمالي القدرة ٢,٦وهو ما شكل (م ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ ميغاواط في ٨٧٧إنتاج المولدات العاملة بالديزل 
 ألخرى تبعا لجدول الصيانة وتتفاوت كمية الطاقة التي توردها المحطات المختلفة من سنة). للشركةاإلنتاجية 

  . ومستويات األحمال الناتجة عن طلبات العمالء

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

وي بنسبة م، أي ما يمثل متوسط نمو سن٢٠٠٨ ميغاواط في عام ٣٨,٠٠٠م إلى ١٩٩٧ميغاواط في عام 
بسبب زيادة ) من مايو إلى سبتمبر(وتزداد ذروة الحمل عادة في أشهر الصيف .  خالل هذه الفترة٪٧,٣

 للعشرة إلى خمسة عشرة السنة القادمة سياسة اإلبقاء على الشركةوقد انتهجت . استعمال مكيفات الهواء
٪، وهو هامش يأخذ ١٠بنسبة ) طلبأي، هامش قدرة توليد مركبة تزيد عن ذروة ال" (هامش قدرة احتياطي"

 والمولدات األخرى كتلك التابعة لمنتجي الطاقة المستقلين ومنتجي للشركةفي الحسبان القدرة المركبة 
  . المملكةالكهرباء والمياه المستقلين في 

مع  تعني أن مستويات الحمل الذروي لكل منطقة ال تتطابق للمملكةإن المساحة الجغرافية الكبيرة نسبيا 
 تميل إلى كونها أقل من مجموع مستويات الحمل المملكةبعضها البعض، وبالتالي فإن الحمل الذروي لعموم 

وهذا ما يعني أن هامش القدرة االحتياطي الفعال لكل منطقة يمكن أن يكون أقل من . الذروي في كل منطقة
وفي ضوء حقيقة أن . لكةالممهامش القدرة المحسوب على مستوى أعلى من ذروة الطلب على مستوى 

، فقد شهدت المملكةهامش القدرة االحتياطي الفعال لكل منطقة يميل إلى كونه أقل من هامش القدرة لعموم 
ولمعالجة مشكلة تدني هامش .  في السنوات األخيرة الماضية انقطاعات في الكهرباءالمملكةبعض مناطق 

 برنامجا مستعجال للنفقات الرأسمالية بهدف إضافة قدرة الشركةالقدرة االحتياطي في المناطق، فقد اعتمدت 
  . توليد جديدة لمواجهة االرتفاع المستقبلي في الطلب

   قدرة التوليد المركبة
 ميغاواط في نهاية ٣٤,٤٧٠م إلى ١٩٩٧ ميغاواط في عام ٢٢,٨١٧ من للشركةارتفعت قدرة التوليد المركبة 

وقد تحقق . م٢٠٠٨م إلى ١٩٩٧خالل الفترة من  ٪٥,٧نسبة م، أي بما يمثل معدل نمو سنوي ب٢٠٠٨عام 
هذا النمو في القدرة التوليدية بفضل توسعة محطات الطاقة القائمة وإنشاء محطات جديدة وإجراء تحسينات في 

شراء كميات إضافية من ل في أوقات الذروة الشركةومع ذلك، فقد احتاجت . األداء العملي للمحطات القائمة
.  ومن مصادر أخرى من أجل تلبية الطلب على الكهرباءالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةن الكهرباء م

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

 بديال يغنيها عن زيادة قدرتها التوليدية المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةالطاقة التوليدية المتوفرة من 
  . المملكةالمركبة لمواجهة الطلب على الكهرباء في المستقبل في 

مؤسسة العامة لتحلية المياه ال الجزء األكبر من كمية الكهرباء اإلضافية التي تحتاجها من الشركةوتشتري 
المؤسسة العامة لتحلية  من الشركةتشتري .  في المنطقتين الشرقية والغربيةالشركة عن طريق شبكة المالحة

 ريال ١٢٠مبلغ الشركة  تدفع تعرفة تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وبموجب ذلك بموجب المياه المالحة
 يكون ريال سعودي لكل ميغاواط ساعة من الطاقة بحيث ٢٠ سعودي لكل كيلو واط من الحمل األقصى و

 ريال سعودي لكل ميغاواط ٣٨ للحمل األقصى وتكلفة الطاقة عن الشركةمتوسط السعر اإلجمالي الذي تدفعه 
وبناء على قدرة التوليد اإلضافية التي تعتزم . التعرفةصالحية تغيير هذه  ويملك مجلس الوزراء. ساعة

 المؤسسة العامة  الحصول عليها منالشركةم وتلك التي تستطيع ٢٠١٠م و ٢٠٠٩في عامي  تركيبها الشركة
 تعتقد بأنه سيكون لديها قدرة توليد كافية لمواجهة الحمل الذروي في الشركة، فإن لتحلية المياه المالحة

بما فيها القدرة (لمركبة وقد بلغ إجمالي القدرة اإلنتاجية ا.  خالل السنوات الثالث إلى األربع القادمةالمملكة
  . م٢٠٠٨ ميغاواط بنهاية عام ٣٩,٢٤٢ المملكةفي ) المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةالمتوفرة من 
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من إجمالي إنتاج قطاع  ٪ ١٠,٩٤ بنسبة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أسهمتمن جهة أخرى 
 ٣١وقد بلغت القدرة اإلنتاجية في . م٢٠٠٨عام ٪ في ٩,٥٩م وبنسبة ٢٠٠٧ في عام المملكةالطاقة في 

ويبلغ . المملكة ميغاواط أنتجتها محطاتها الواقعة على الساحلين الشرقي والغربي من ٢,٤٤٤م ٢٠٠٨ديسمبر 
 ميغاواط ولتلك الواقعة على الساحل ١,٦٠٥إجمالي الطاقة اإلنتاجية للمحطات الواقعة على الساحل الشرقي 

 مع قدرة التوليد للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وبجمع الطاقة اإلنتاجية . ميغاواط٧٩٨الغربي 
 في المنطقتين الشرقية والغربية، فإن ذلك يعني في الواقع هامش قدرة احتياطي إجمالي للشركةالمركبة 

ل الطاقة كما أن هامش القدرة اإليجابي في المنطقة الشرقية يسمح كذلك بنق. إيجابي في كال المنطقتين
ويدعى نقل الطاقة بهذه (الكهربائية من تلك المنطقة إلى المنطقة الوسطى كلما كان ذلك مجديا اقتصاديا 

وفي الوقت الحاضر من الممكن فقط تطبيق النقل االقتصادي "). النقل االقتصادي للطاقة"الطريقة أيضا بـ 
  . نطقتين هما فقط المربوطتين معا بشكل تامللطاقة بين المنطقتين الشرقية والوسطى نظرا ألن هاتين الم

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

ن االحتياطي الدوار المطلوب للشبكة لمواجهة الخروج االضطراري للمحطات في احتياطا يأخذ في الحسبا
ويعرف االحتياطي الدوار بأنه وجود مولدات احتياطية تظل . أوقات ذروة الطلب وعدم ثبات األحمال المتوقعة

نقطاع دائرة بدون أي حمل لكي تكون متاحة على الفور لمواجهة أي طفرة في الطلب أو جاهزة لتعويض أي ا
  . في عملية توليد الطاقة

 األربع التي تعمل فيها المملكةويبين الجدول التالي القدرات اإلنتاجية المركبة للشركة موزعة على مناطق 
  : م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ كما في الشركة

النسبة من 
  إجمالي القدرة

القدرة الفعلية 
  )ميغاواط(

    محطات الطاقة  وحدات التوليد

   المنطقة        
  الشرقية   ١٥  ١٢٧  ١٠٦٧١  ٪٣٠,٩٦
  الغربية   ١٦  ١٦٢  ١٠,٧٠٩  ٪٣١,٠٧
  الوسطى  ١٤  ١٩٤  ٩,٧٧٩  ٪٢٨,٣٧
  الجنوبية  ٨  ١٠٠  ٣,٣١١  ٪٩,٦
  المجموع  ٥٣  ٥٨٣   ٣٤,٤٧٠  ٪١٠٠

  

كالهما من فئة ( في محطاتها تقنية التوربينات البخارية ومحركات الديزل وتوربينات الغاز لشركةتستخدم ا
٪ من الطاقة المولدة على ٩٠لتوليد الكهرباء حيث يعتمد توليد ما يزيد عن ") دورة مركبة" و" دورة واحدة"

ويتوقف قرار استخدام تقنية محددة على عدة عوامل مثل توفر أنواع الوقود المناسبة . توربينات الغاز والبخار
ليست ساحلية، فحينها فإذا تقرر إنشاء محطة للكهرباء في أرض . والموقع الذي سيتم إنشاء المحطة فيه

تستخدم المحطة توربينات الغاز، أما في حالة إنشاء المحطة على ساحل البحر فهي تستخدم التوربينات 
 بتاريخ ٥٥البخارية التي تعمل بزيت الخام الثقيل أو زيت الوقود الثقيل، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 

  . م٢٠٠٦ ابريل ١١هـ الموافقِ ١٢/٣/١٤٢٧

 ١٠٠ سنة لكل محطة بقدرة إنتاجية تزيد عن ٢٥م، وبافتراض عمر اقتصادي مقداره ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١وفي 
 يكون ما تبقى من عمره االقتصادي أكثر من للشركةمن إجمالي الطاقة اإلنتاجية  ٪ ٤٦ميغاواط، فإن نحو 

التي ستستنفذ عمرها  البدء في استبدال محطاتها الشركةتعتزم و.  سنوات من عمره االقتصادي األصلي١٠
ولكن، بفضل توفر الصيانة المناسبة، ربما تستمر المحطات المستهلكة بالكامل . م٢٠١٥االقتصادي في عام 

  . في العمل بكامل طاقتها حتى بعد انتهاء عمرها االقتصادي المتوقع
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  . م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ كما في الشركةويبين الجدول التالي العمر االقتصادي لقدرة التوليد المتوفرة لدى 

    )ميغاواط(القدرة 
  المتبقي العمر االقتصادي  

............................................استهالك كامل   ٩,٩٠٦
........................................ سنوات ٥أقل من   ٣,٠٤٥
.................................... سنوات ١٠ إلى ٥من   ٥,٦٤٥
...................................... سنوات ١٠أكثر من   ١٥,٨٧٤
..................................................المجموع   ٣٤,٤٧٠

  عوامل قدرة التوليد والكهرباء المولدة 

 ٢١,٠٢٥غيغاواط ساعة، واستكملت حاجتها بشرائها  ١٦٣،٨٨٣ ما مجموعه الشركةم أنتجت ٢٠٠٧في عام 
م، أنتجت ما ٢٠٠٨وفي عام .  ومن مصادر أخرىالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةغيغاواط ساعة من 

المؤسسة العامة لتحلية  غيغاواط ساعة من ٢٥,٧٧٠ غيغاواط ساعة، واستكملتها بشراء ١٧٨,٤٣٠مجموعه 
  .ر أخرى ومصادالمياه المالحة

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

درجات الحرارة في الفصلين ومحدودية والمستوى األدنى للطلب في فصل الشتاء نظرا للفرق الكبير في 
الربط بين المناطق، فإن هناك فترات معينة من السنة ال تحتاج فيها المحطات تحقيق عوامل القدرة المرتفعة 

  . تلك لتلبية مستوى الطلب في تلك الفترات

سط عامل أن تعمل محطاتها بمتو)  سنوات١٠ – ٢فترة ( على المدى القصير إلى المتوسط الشركةوتتوقع 
 زيادة الشركةكون بإمكان سي، ) سنة٢٠- ١٥فترة (وعلى المدى المتوسط إلى الطويل . ٪ تقريبا٦٠قدرة يبلغ 

إجمالي عامل الحمل من خالل تقوية شبكة نقل الكهرباء بما يسمح لها باستغالل محطاتها بشكل أكثر اقتصادية 
 لتشجيع استخدام الكهرباء المملكةالكهرباء في  إجراء تغييرات في هيكل تعرفة الشركةكما تتوقع . وكفاءة

لمزيد من التفاصيل حول (خارج أوقات الذروة، األمر الذي من شأنه أن يحد من ارتفاع ذروة الطلب 
  ). هذهنشرة اإلصدارمن " التعرفة"اإلصالحات المقترحة في هيكل التعرفة، يرجى مراجعة قسم 

  نقل الكهرباء 

الجهود  العالي والضغط من خالل شبكة المملكة في الشركةبائية المنتجة من قبل يتم نقل كامل الطاقة الكهر
 الشركة، عمدت المملكةولتوصيل الكهرباء إلى مناطق واسعة ومترامية األطراف في . للشركة التابعة العالية

م ٢٠٠٦   كيلومتر من خطوط نقل الطاقة في نهاية عام٣٦,٨١٢إلى توسيع شبكة التوزيع لديها من حوالي 
وتتألف شبكة النقل . م٢٠٠٨ كيلومتر في نهاية عام ٣٩,٧٩٣م وإلى ٢٠٠٧ كيلومتر بنهاية عام ٣٧،٩٨١إلى

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

ية والمحوالت  وعدد المحطات الفرعالشركةويبين الجدول التالي تصنيف خطوط نقل الكهرباء التي تستخدمها 
  : م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ذات العالقة في 

  القدرة 
  )ميغافولت أمبير(

عدد المحطات   عدد المحوالت 
  الفرعية

  

  خطوط النقل/الجهد      
........................... كيلو فولت ٣٨٠  ٤٦  ١٥٨  ٥٢,٤٠١,٦
............................ كيلو فولت٢٣٠  ٣٥  ١٢٤  ٢٧,٢٥٢,٨
........................... كيلو فولت ١٣٢  ٢٦٣  ٦٧٠  ٤١,٦٨٤,٣
..................... فولت كيلو١١٥-١١٠  ٢٤٢  ٧٣٨  ٣٢,٠٧٥,٣
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 محول إضافي بقدرة إنتاجية تبلغ ١٩٧ االستمرار في توسيع نطاق تغطيتها من خالل زيادة الشركةوتنوي 
  . ميغاواط أمبير على مدى السنوات الثالث القادمة ٣٥،٠٠٠

م بإضافة ٢٠٠٨ من مواكبة ارتفاع ذروة األحمال، فقد تم تعزيز شبكة النقل في عام الشركةولتمكين 
  كيلومتر من خطوط النقل ذات الجهود٩٦٧,٤العالية جدا و  لومتر من خطوط النقل ذات الجهود كي١,٠٢٠,٤

 كيلومتر ٤,٥٠٠ جدا و الجهود العالية كيلومتر من خطوط النقل ذات ٢,٠٠٠ إضافة الشركةوتنوي . العالية
 وتتراوح الجهود. ةالعالية إلى شبكة النقل في غضون السنوات الثالث المقبل من خطوط النقل ذات الجهود

  .  كيلوفولت١٣٢ إلى ١١٠العالية من   كيلوفولت، بينما تتراوح الجهود٣٨٠ إلى ٢٣٠العالية جدا ما بين 

 ليست مرتبطة بالكامل بعد بشبكة النقل، و هذا يعكس الشركة األربع التي تعمل فيها المملكةإن مناطق 
وفي الوقت الحاضر، . منفصلة على أساس المناطق في خطوط المملكةالتطور التاريخي لصناعة الطاقة في 

ليس هناك سوى المنطقتين الشرقية والوسطى مربوطتان معا بالكامل، بينما ترتبط المنطقتان الجنوبية والغربية 
 إلى ربط جميع المناطق كهدف استراتيجي يحقق لها مزيدا من الكفاءة الشركةوتسعى . معا بشكل جزئي

 إلى تطوير قدرات توليد جديدة لمواجهة الطلب على الشركة وتقليل حاجة للشركةالتابعة التشغيلية لشبكة النقل 
 اتفاقية بخصوص أول مشروع ربط بين المنطقتين الشركةم وقعت ٢٠٠٨وفي عام . المملكةالكهرباء في 

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

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

  : التدابير الرامية إلى رفع مستوى موثوقية شبكة النقل التابعة لها، ومن تلك التدابير

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

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

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

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

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

التبادل التجاري للطاقة، وقطاع الخاص مجال االستثمار في قطاع توليد الطاقة الكهربائية ولتسهيل دخول ال
 لدعوة المستثمرين لالشتراك في المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة مشروعا مشتركا مع الشركةأقامت 

 ميغاواط، وقد تمت ترسية ٥,٦٠٠أربعة مشاريع مستقلة إلنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة إنتاجية إجمالية قدرها 
اثنين من هذه المشاريع األربعة، هما الشعيبة والشقيق إلنتاج الطاقة والمياه المستقل، بموجب الدعوة، و قد بدأ 

 لجنة داخلية لتعزيز تطوير مشاريع اإلنتاج المستقل الشركةأنشأت كما . مشروع الشعيبة في اإلنتاج التجاري
وتعتزم الشركة، في إطار التزامها بتطوير  .بتشغيلهااألمور المتعلقة مع جميع للطاقة الكهربائية والتعامل 

مشاريع اإلنتاج المستقل للطاقة، توقيع اتفاقية شراء طاقة مع محطة رابغ المستقلة للطاقة بقدرة إنتاجية متوقعة 
  . م٢٠٠٩ ميغاواط تبدأ في إبريل ١,٢٠٠قدرها 
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  التوزيع 

المتوسطة والمنخفضة التي تربط محطات   عن خطوط التوزيع ذات الجهود مسؤولبالشركةنشاط التوزيع 
المنخفضة  العالية بالمحطات الفرعية الداخلية وعن خطوط التوزيع ذات الجهود النقل الفرعية ذات الجهود

ات نشاط مهمة قياس العدادالكما يتولى هذا . التي تنقل الكهرباء من المحطات الفرعية الداخلية إلى العمالء
  . للمشتركينوإعداد الفواتير وتحصيل المدفوعات وخدمات التوصيالت الكهربائية المتعلقة بالكهرباء الموصلة 

م ما مجموعه ٢٠٠٨ خالل عام الشركةولرفع مستوى جودة إمداد الكهرباء وتلبية احتياجات عمالئها، أضافت 
و ما رفع إجمالي طول خطوطها  كيلومتر من خطوط الكهرباء إلى شبكة التوزيع لديها، وه١٦,١٣٩

م، بلغ إجمالي طول شبكة ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١وفي . م٢٠٠٨ كيلومتر بنهاية عام ٣٤٥,٤٢٠الكهربائية إلى 
 ٦٩ – كيلو فولت ١٣,٨(  كيلومتر من الكابالت المتوسطة إلى عالية الجهود١٧٠,٤٠٠التوزيع لدى الشركة 

م أيضا، بلغ إجمالي طول ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١وفي . م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١٪ عنها في ٥,٢، بزيادة )كيلو فولت
 كيلومتر وذلك بزيادة بنسبة ١٧٥,٠٢٠ الشركةلدى )  فولط٣٨٠ – فولط ١٢٧(المنخفضة  خطوط الجهود

 محول توزيع بطاقة ١٨,٦٨٤م بتركيب ٢٠٠٨ في الشركةكما قامت . م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١٪ عنها في ٤,٣
  . شبكة التوزيع لديها أمبير في ت ميغافول٧,٨٧٠إجمالي قدرها 

٪ ٤,٦، وهو ما يمثل زيادة بنسبة عمالء ٥,٤٢٠,٨١٠ الشركةم، بلغ مجموع عمالء ٢٠٠٨وفي نهاية عام 
 عمالء جدد، بزيادة ٢٦٠,٥٤٣م، ٢٠٠٨ في عام الشركةم، وكان من مجموع عمالء ٢٠٠٧عنه في عام 

م إلى ٢٠٠٨لكهرباء المباعة في عام م، فيما وصلت كمية ا٢٠٠٧عام ل عدد العمالء الجدد عن٪ ٧,٤بنسبة 
م ومعدل نمو سنوي بنسبة ٢٠٠٧٪ عنها في عام ٦,٧ غيغاواط ساعة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ١٨١,٠٩٨

  . م٢٠٠٨م إلى ٢٠٠٣٪ عنها في فترة السنوات الخمس الممتدة من عام ٥,٨

. تناظرية لكل منها رقم منفصل ات من الكهرباء فهو يتم باستعمال عدادالشركةبالنسبة لقياس استهالك عمالء 
 إلى رفع كفاءة عملية قياس استهالك الكهرباء من خالل استبدال العدادات التناظرية هذه الشركةوتهدف 

وسوف . بأخرى رقمية بعد التأكد من اجتياز العدادات الرقمية الجديدة اختبارات األداء والدقة ذات العالقة
و في .  القطاعين الصناعي والتجاري في تبديل العدادات التناظرية بالرقميةاألولوية لعمالئها منالشركة تمنح 

 من العمالء ذوي ٥٠،٠٠٠ تحويل عدادات ما يقارب من الشركةتنوي , إطار المرحلة األولية من هذه الخطة
   .م٢٠١٠ –م ٢٠٠٩ أمبير إلى عدادات رقيمة خالل العام ٤٠٠االستهالك العالي للطاقة ذات حمل أعلى من 

  النفقات الرأسمالية 
  : م٢٠١٣- ٢٠٠٩ خالل السنوات للشركةيبين الجدول التالي خطة النفقات الرأسمالية 

    م٢٠٠٩  م ٢٠١٠  م٢٠١١  م٢٠١٢  م٢٠١٣
  النفقات الرأسمالية   ٣١,٩٠١  ٣٠,٨٣٦  ٢٦,٣١٣  ٢٢,٥٠٩  ١٨,٣٩٠

  )ماليين الرياالت السعودية(

قررة من قبل منتجي الطاقة المستقلين ومنتجي الطاقة والمياه هذه األرقام ال تشمل النفقات الرأسمالية الم
  . المستقلين خالل نفس الفترة
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  مشاريع توليد الكهرباء 

 مواصلة زيادة طاقتها لتوليد الكهرباء كما يتضح من خالل الجدول التالي الذي يحتوي على الشركةتعتزم 
  .ترة األربع إلى خمس سنوات القادمة لهذا الغرض تنفيذها خالل فالشركةقائمة بالمشاريع التي تنوي 

التكلفة التقديرية 
ماليين (للمشروع 

الرياالت 
  )السعودية

الموعد 
  المقرر 

 لبدء تشغيل 
 الوحدة األولى

الطاقة 
اإلنتاجية 

  ) ميغاواط(

  وصف المشروع  المنطقة

  الغازية) سي سي(محطة كهرباء القريات   الشرقية  ١,٩٥٠  م ٢٠٠٩  ٤,٥١٦
   فرس محطة  الشرقية  ٥٠٨  م ٢٠٠٩  ١,٢٤٣
  توسعة محطة الجوبا  الوسطى  ٥٥  م ٢٠٠٩  ٣١٢,٩
 PP8  الوسطى  ٤٨٠  م ٢٠٠٩  ١,١١٥
  توسعة تهامة   الجنوبية  ١٢٠   م٢٠٠٩  ٤٨٣
  توسعة جازان   الجنوبية  ١٣٢   م٢٠٠٩  ٣٠٠,٣
  جازانتوسعة   الجنوبية  ٦٠   م٢٠٠٩  ١٢٣
  توسعة شرورة  الجنوبية  ٤٨   م٢٠٠٩   ٣٥٨,٧
  عرعر/ توسعة الجوف  الشرقية   ٦٠  م٢٠١٠  ١٨٥
  توسعة محطة كهرباء رفحاء  الشرقية  ٣٠  م٢٠١٠  ١٦٦,٥
 PP10  الوسطى   ١,٣٢٠  م٢٠١٠  ٧,٤٧٤,٩
  توسعة محطة كهرباء الجوبا  الوسطى  ٥٥  م٢٠١٠  ٣١٢,٩
  )جديدةالوحدات ال(محطة رابغ الغازية   الغربية   ٩٦٠  م٢٠١٠  ٣,٠٦٨,٩
  )جديدةالوحدات ال(محطة رابغ الغازية   ةالغربي  ٧٢٠  م٢٠١٠  ٣٤٩٥
  توسعة تبوك   الغربية  ١٢٠  م٢٠١٠  ٦٥٠
  توسعة ضبا  الغربية  ٤٥  م٢٠١٠  ٣٩٦,٢
  محطة كهرباء الوجه  الغربية  ٩٠  م٢٠١٠  ٢١٠
  PP10  الوسطى   ٦٦٠  م٢٠١١  ٣٧٣٧
  توسعة محطة كهرباء القريات   الشرقية  ١٢٠  م٢٠١١  ٢٤٦,٦
   البخاريةالشعيبةمحطة   الغربية   ٣٩٧  م٢٠١٢  ٣,٦٦٦,٤
   البخاريةالشعيبةمحطة   الغربية   ٧٩٤  م٢٠١١  ٧,٣٣٢,٨
  نجران لتبريد الهواء  الجنوبية  ٦٠  م٢٠١٢  ١٩٨,٨
البخارية ) سي سي(توسعة محطة كهرباء   الشرقية  ١,٢٥٥  م٢٠١٢  ٩,٦٨٢

  القريات 
  توسعة طبرجل  الشرقية   ٢٥  م٢٠١٢  ١٤٦
   ١-غ البخارية محطة راب  الغربية  ٦٣٠  م٢٠١٢  ٤,٥١٧
  توسعة تبوك   الغربية  ١٢٠  م٢٠١٢  ٦٦٠
  توسعة الوجه   الغربية  ٣٠  م٢٠١٢  ١٧٥
  توسعة محطة كهرباء القريات   الشرقية  ٢٥  م٢٠١٣  ١٣٨
  توسعة الوجه   الغربية  ٣٠  م٢٠١٣  ١٦٥

  ٢ و ١محطة رابغ البخارية   الغربية  ١٢٦٠  م٢٠١٣  ١٠,٥١٣
  ارية البخPP10  الوسطى   ٩٩٠  م٢٠١٤  ٧,٨٧٧
   ٢ -محطة رابغ البخارية   الغربية  ٦٣٠  م٢٠١٤  ٥,٠١٣
  ١-الشقيق  التوسعة   الجنوبية  ١,٢٠٠  م٢٠١٤  ٩,٥٤٨

  المجموع    ١٤,٩٧٩    ٨٨,٠٢٦،٩
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 ال يقل عن المملكة بهامش طاقة على مستوى الشركةوتهدف الطاقة اإلضافية المخططة إلى ضمان احتفاظ 
   .لقادمة٪ خالل األربع إلى الخمس سنوات ا١٠

  مشاريع نقل الكهرباء 
االختناق وربط   مواصلة توسيع شبكة النقل الخاصة بها بغرض الحد ما أمكن من حاالتالشركةتعتزم 

وتقدر النفقات الرأسمالية الالزمة لتوسيع . المناطق المعزولة فيما بينها وربط محطات كهرباء جديدة بالشبكة
 مليون ريال سعودي سنويا على مدى السنوات الخمس ١٢,٩٤٩بحوالي  هاوتطويرتها شبكة النقل وصيان

  . القادمة

  مشاريع التوزيع 
 مليون ريال سعودي سنويا خالل السنوات الخمس الماضية لتوسيع وضمان ٦,٢٥٥ ما معدله الشركةأنفقت 

عميل  ٢٤٨,٠٠٠وجود شبكة توزيع موثوقة وصيانة هذه الشبكة من أجل توفير اإلمداد الكهربائي لمتوسط 
 مليون ريال سعودي على مدى السنوات العشر ٧١,٢٠٠ بأنها ستنفق ما مجموعه الشركةوتقدر . جديد سنويا

  . المقبلة في توسيع شبكة التوزيع وصيانتها وتحسينها

  السياسة المالية واستراتيجية التمويل 

ناسب يتالءم مع أنشطة  المالية في المحافظة على وضع مالي مالشركةتتمثل األهداف األساسية لسياسة 
الشركات التي لها تدفقات نقدية مستقرة وأصول طويلة األجل، والسعي إلى تنويع مصادر تمويلها وصوال إلى 

  . مرونة مالية أكبر

 تنوي في المستقبل البحث عن الشركةوفي ضوء قاعدة أصولها طويلة األجل وخططها االستثمارية، فإن 
ادا من الشركة أن هذا يمكنها من تحقيق الفعالية لميزانيتها العمومية و  األجل، اعتقةمصادر تمويل طويل

  . التقليل من مخاطر إعادة التمويل

 مقرها الرئيسي ويتولى مسؤولية استثمار أموال الشركة الفائضة  في قطاع خزينة مركزيالشركةيوجد في 
لفترة تتراوح ما بين أسبوع واحد و (بتة  بشكل رئيسي في ودائع ثاالشركةويستثمر فائض النقد لدى . وإدارتها

 أموالها الفائضة بأوعية الشركةوال تستثمر . لدى مزيج من بنوك محلية وعالمية عالية التصنيف)  شهرا١٢
  .عالية المخاطر أو المضاربة

لة  وغير المستغللشركة بحد أدنى من الرصيد النقدي إلى جانب التسهيالت التمويلية المقررة  الشركةوتحتفظ
 تؤكد أن رصِدللُمإن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  .وذلك من أجل تأمين احتياجاتها لرأس المال العامل

  .هذه  يمتلك رأسمال عامل يكفي مدة اثني عشر شهراً تلي مباشرة تاريخ نشرة اإلصدارالُمصِدر

ية لتلك النفقات الرأسمالية وتحديد مدى  بتقييم االحتياجات التمويلالشركةوقبل إقرار أية نفقات رأسمالية تقوم 
فإذا ما دعت الحاجة للحصول على . الحاجة إلى تمويل من مصادر خارجية كجزء من االحتياجات التمويلية

.  بإجراء الترتيبات الالزمة قبل وقت كاف من موعد احتياج ذلك التمويل المطلوبالشركةأي تمويل، تقوم 
ة للحد من المخاطر الناتجة من تقلبات أسعار السوق على بعض التسهيالت  أدوات الحمايالشركةكما تستخدم 

  . التمويلية التي تحصل عليها

 تاريخيا استراتيجية تمويل محافظة مستفيدة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتدفقاتها النقدية الشركةوقد انتهجت 
.  تحصل عليها من بنوك ومؤسسات ماليةالمستقرة لتجمع بين هذا النهج وبين التمويالت الخارجية التي

 مواصلة اتباع أسلوب محافظ في استراتيجيتها التمويلية وخططها الهادفة إلى تنويع الشركةوتعتزم إدارة 
وكجزء من سعيها إلى تنويع مصادر . مصادر التمويل من أجل مواجهة احتياجاتها التمويلية المستقبلية

  : حتياجاتها التمويلية من المصادر التالية تخطط لتأمين االشركةتمويلها، فإن 

  .التمويل المحلي  )أ (

  . والدوليةالمحليةالرأسمالي أسواق الدين  )ب (
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  .)كالصكوك(األوراق المالية ثابتة الدخل   )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 بواسطة ) الغاز الطبيعي، الديزل، خام النفط الخفيف، وقود النفط الثقيل(يتم توريد جميع أنواع الوقود 
 ٩٦/وفقا للمرسوم الملكي رقم م أرامكو السعودية بموجب ترتيبات طويلة األجل، حيث تلتزم السعودية
كما . الشركةبتأمين اإلمداد الكافي من الوقود إلى ) م١٩٩٤ ديسمبر ٢٧ الموافق(هـ ٢٤/٧/١٤١٥وتاريخ 

م حددت كمية الغاز ٢٠٠٦وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المياه والكهرباء مذكرة في نوفمبر 
م وكمية ٢٠١٢ في المنطقة الشرقية حتى عام للشركةكهرباء التابعة الطبيعي التي يتعين توفيرها لمحطات ال

 الشركة لمحطات الكهرباء التي ستقوم أرامكو السعوديةوأنواع الوقود السائل الواجب توفيرها من قبل 
  . بتشغيلها في المستقبل

   : في الوقت الحاضر باألسعار التاليةللشركة إمدادات الوقود أرامكو السعوديةتوفر 

    ) دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارة بريطانية(لسعر ا

  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 

م بموجب قرار ٢٠٠١ التي تأسست في نوفمبر نظيم الكهرباء هيئة تتخضع الشركة من حيث المبدأ إلشراف 
، وهي ")٢٣٦ رقمالقرار  ("م٢٠٠١ ر نوفمب١٣ الموافق هـ٢٧/٨/١٤٢٢ بتاريخ ٢٣٦رقم مجلس الوزراء 

 بغرض التأكد من توفير خدمات المملكةهيئة حكومية مستقلة تنظم قطاعي الكهرباء واإلنتاج المزدوج في 
وتشمل اختصاصاتها ومسؤولياتها كما حددها القرار .  الجودة وموثوقة بأسعار معقولةكهربائية كافية وعالية

  : ما يلي) هـ ٤/٥/١٤٢٨ بتاريخ ١٥٤كما تم استبداله بقرار مجلس الوزراء الرقم  (٢٣٦ رقم

إصدار التراخيص، مراقبة االلتزام بالتراخيص، تطوير إجراءات محاسبية موحدة : أمور اإلمداد 
 . يق بشأن إيجاد بنية أساسية منظمة، ورسم خطة لتوسيع الخدماتللخدمة، تنس

التعاطي مع تقييم التعرفة ومراجعتها الدورية، حماية األطراف ذات المصلحة، : مسائل المستهلك 
التحقيق في شكاوى األطراف المعنية ومعالجتها، تحسين األداء العام للقطاع، وبالتنسيق مع وزارة 

 . جيع استخدام تدابير الترشيد في استخدام الطاقةالمياه والكهرباء، تش

تطوير معايير فنية لألداء لكل نشاط كهربائي، مراقبة تطبيق المعايير، التأكد من : المسائل الفنية 
 . كفاية أنشطة البحث والتطوير في قطاع الكهرباء، إضافة إلى المسائل الفنية األخرى ذات العالقة
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 المصلحة العامة، تطوير األنظمة المناسبة لتوسيع البنية األساسية، رعاية: المهام التنظيمية واإلدارية 
وضع القواعد واإلجراءات لضمان , تشجيع استثمارات القطاع الخاص، تقييم رسوم الترخيص 

وإصدار التقارير الدورية ورفعها إلى مجلس الوزراء حول تطبيق القوانين واألنظمة ذات العالقة، 
 . كهربائية وتعرفتهاتكلفة الخدمات ال

 وتاريخ ٥٦/ بناء على المرسوم الملكي رقم مالمملكة نظاماً يتعلق بالكهرباء في الحكومةوقد أصدرت 
يحل محل جميع األنظمة القائمة آنذاك والمتعلقة بقطاع ل) م٢٠٠٥ نوفمبر ٢٢الموافق لـ (هـ ٢٠/١٠/١٤٢٦

   .الكهرباء ويضع إطارا نظاميا جديدا لهذا القطاع

   عرفةالت

 من العمالء المستهلكين من قبل مجلس الوزراء بناء الشركةتُحدد تعرفة استهالك الكهرباء التي تتقاضاها 
وتحسب تعرفة استهالك الكهرباء في الوقت الحاضر بالنسبة لجميع . هيئة تنظيم الكهرباءعلى توصيات 

كما .  ترتفع بارتفاع مستوى االستهالكالعمالء المشتركين وفقا لمستويات تعرفة متدرجة لكل كيلو واط ساعة
 تعرفة مقابل خدمة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفواتير وتعرفة أخرى مقابل توصيل الشركةتتقاضى 

 هيئة تنظيم الكهرباء وهذه التعريفات أيضا تُحدد من قبل مجلس الوزراء بناء على توصيات . الخدمة الكهرباء
من " موجودات الصكوك"، يرجى مراجعة قسم خدمة توصيل التيار الكهربائيفة لمزيد من التفصيل حول تعر(

  ).  هذهنشرة اإلصدار

هيكل دراسة حول إلى المجلس االقتصادي األعلى هيئة تنظيم الكهرباء  ه شكلتالذيعمل الفريق قدم 
 المجلس النتهاء معين  علماً بأنه لم يتم تحديد موعد،مقترحات لتعديلهاتضمنت التعريفات الحالية للكهرباء 

 واعتماد تعرفة جديدة بعد هيئة تنظيم الكهرباء من مراجعة الدراسة التي رفعتها إليه االقتصادي األعلى 
  . المراجعة

 أن أية تعديالت مستقبلية في هيكل تعرفة الكهرباء يرجح أن يتم تطبيقها بطريقة تراعي ضمان الشركةوتعتقد 
   .وتحقيق عائد على االستثمار الكهرباءاستقرار اإلمداد ونمو قطاع 

  االستثمارات واألنشطة األخرى 

  هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي

  : هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجيفيما يلي أهداف 

 لتبادل ربط شبكات الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون من خالل توفير االستثمارات الالزمة  )أ (
 الطاقة الكهربائية من أجل مواجهة أي انقطاع في توليد الكهرباء في الحاالت الطارئة 

  .تقليص احتياطي التوليد الكهربائي لدى كل دولة من دول مجلس التعاون )ب (

  .رفع مستوى الفعالية االقتصادية ألنظمة الطاقة الكهربائية في الدول األعضاء  )ج (

كهربائية بين الدول األعضاء بطريقة تخدم الجوانب االقتصادية وتعزز  توفير أساس لتبادل الطاقة ال  )د (
  .موثوقية إمدادات الكهرباء

التعامل مع الشركات والسلطات القائمة المسؤولة عن قطاع الكهرباء في الدول األعضاء وفي غيرها   )ه (
  .لهدف تنسيق عملياتها وتعزيز فعالية عملياتها مع األخذ في االعتبار ظروف كل دولة

متابعة التطورات التقنية في مناطق العالم األخرى في مجال الكهرباء والعمل على تطبيق أفضل   )و (
 .التقنيات وأحدثها
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 هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجيوسوف تشمل المرحلة األولى من المشروع الذي تتواله 
 بتكلفة تقديرية ) "الشبكة الخليجية الشمالية"يشار إليها معا بـ (ربط السعودية والبحرين وقطر والكويت 

وتتمثل .  مليون دوالر أمريكي٤٤١ في المشروع الشركة مليون دوالر أمريكي تبلغ مساهمة ١,٢٠٠قدرها 
الفائدة األساسية من وراء توسيع نقل الكهرباء ضمن دول مجلس التعاون في السماح بتبادل الطاقة الكهربائية، 

ياجات الدول األعضاء من القدرات التوليدية المركبة، إضافة إلى ما يسفر عنه ذلك من وبالتالي، تقليل احت
و من , و قد اكتمل الربط الكهربائي بين السعودية و قطر و الكويت, توفير في تكاليف التشغيل والصيانة

  .المتوقع أن تنضم البحرين قريبا لهذه الشبكة

قرر أن تبدأ عقب انتهاء المرحلة األولى وستشمل ربط اإلمارات أما المرحلة الثانية من المشروع، فمن الم
  .")الشبكة الخليجية الجنوبية"يشار إليهما معاً بـ (عمان والعربية المتحدة 

هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون  بدفع كامل حصتها التي ساهمت بها في الشركةو قد قامت 
 مليون ريال سعودي و التي تمثل حاليا ١،٦٥٦,٦ الشركةمساهمة حيث بلغت القيمة اإلجمالية ل. يالخليج
هيئة ، أما المساهمون الحاليون في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجيمن قيمة أسهم % ٤٠

%) ١٤,٨١(وحكومة قطر %) ٣٣,٨٠( فهم حكومة الكويت الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي
  %).١١,٣٩(وحكومة البحرين 

فإن كل من حكومة بالشبكة الخليجية الجنوبية،  الشبكة الخليجية الشماليةو بعد اكتمال مشروع ربط 
,  هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجياإلمارات وحكومة عمان ستصحبان من المساهمين في

  :و بناء على ذلك ستتم إعادة توزيع حصص الملكية على النحو التالي

 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 

مؤسسة العامة الم، تم تأسيس شركة المياه والكهرباء كشركة ذات مسؤولية محدودة من قبل ٢٠٠٣في مايو 
وتتلخص األهداف الرئيسية لشركة المياه . ٪ منها٥٠، واللتين تملك كل منهما والشركة لتحلية المياه المالحة

  : التاليوالكهرباء في 

  تسهيل تطوير اإلنتاج الخاص للمياه والكهرباء  )أ (

لين ذو العالقة العمل كمشتر للطاقة والمياه المحالة التي ينتجها بعض منتجي المياه والطاقة المستق  )ب (
  .بالشركة

  .تزويد منتجي المياه والطاقة المستقلين بالوقود بموجب اتفاقيات تحويل الطاقة  )ج (

مراقبة إنتاج الطاقة وجودة المياه المحالة وفعالية تحويل الوقود من قبل منتجي المياه والطاقة المستقلين   )د (
  .المعنيين

المؤسسة نتجي المياه والطاقة المستقلين ذو العالقة إلى بيع القدرة وإنتاج المياه المحالة والطاقة من م  )ه (
  .، على التواليوالشركة العامة لتحلية المياه المالحة

 ٣١ كما في  سعودي مليون ريال٢,١٥٩  الشركات كل فيطويلة األجل الشركة وقد بلغ إجمالي استثمارات
  .م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في  سعودي مليون ريال١,٦٥٩م مقابل ٢٠٠٨ديسمبر 
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  ملخص استثمارات الشركة ومجموعة الشركة

شركة .  ألغراض إجراءات التقارير الماليةالشركة شركة فرعية واحدة وهي مدمجة مع الشركةتملك 
 لتقديم الشركةالكهرباء للصكوك هي شركة مملوكة بالكامل من قبل الشركة و قد تم تأسيسها عن طريق 

 أو الشركةو األدوات المالية األخرى المصدرة من قبل  بالصكوكخدمات الدعم الضروري فيما يتعلق 
  .شركاتها الفرعية أو التابعة لها

  : 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
 الكهربائي لدول مجلس هيئة الربط

 التعاون الخليجي
المؤسسة شراء الطاقة و المياه المحالة و إعادة بيعها على  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

 شركة الشقيق للمياه  و الكهرباء

٨%  شركة الشعيبة القابضة تطوير مشاريع اإلنتاج المزدوج للمياه و الكهرباء  

تطوير و تشغيل مشروع اإلنتاج المزدوج للمياه و الكهرباء  ٥%
 في مدينة الجبيل

 الكهرباءو لمياه لشركة الجبيل

٢٠%  الكهرباءو للمياهشركة رأس الزور  تطوير و تشغيل مشروع اإلنتاج المزدوج للمياه و الكهرباء 
١٠٠%  شركة رابغ للكهرباء تطوير و تشغيل مشروع إنتاج الكهرباء 

    األخرىالقروض والرهونات والضمانات وااللتزامات المحتملة

  القروض

) بما فيها قروض طويلة األجل (تخدمةالمس والمتاحة إجمالي التسهيالت البنكيةم، بلغ ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في 
 وغير للشركةالمتاحة   مليون ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي التسهيالت البنكية٥,٢٠٤ الشركةالقائمة لدى 

ة التي لدى توضح القائمة التالية جدول السداد لكل التسهيالت البنكي.  مليون ريال سعودي١,٢٠٠تخدمة المس
  :م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١  في م كما هي٢٠٢٧الشركة والصكوك التي تنتهي في 

  للتسهيالت المطلوب سدادها الدين إجمالي مبلغ أصل
  ) ماليين الرياالت السعودية(

  السنة

  م٢٠٠٩  ٥٥٦
  م٢٠١٠  ٨٢٩
  م٢٠١١  ٨٢٩
  م٢٠١٢  ٥,٥٤٥
  م٢٠١٣  ٥٤٥
  م٢٠١٤  ٥٤٥
  م٢٠١٥  ٥٤٥
  م٢٠١٦ ٥٤٥
  م٢٠١٧ ٥٤٥
  م٢٠١٨  ٥٤٥

  المجموع  ١١,٠٢٩
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  .  مليون ريال٥,٠٠٠ صكوك قائمة بقيمة للشركةيوجد في تاريخ هذه النشرة 

  الرهونات 

 مايو ٣١في .  رهنا لصالح أحد البنوك على ثالث محطات توليد للطاقة تقع في الشعيبةالشركةمنحت 
األساسية  القيمة ت بلغ كمال سعودي و مليون ريا٢,٩٧١الدفترية للمحطات المرهونة ، بلغت القيمة م٢٠٠٨

   . مليون ريال سعودي٨٥٠للجزء القائم من هذا الدين المضمون بهذا الرهن 

    األخرىالضمانات وااللتزامات المحتملة

 تبلغ سارية المفعولضمانات والتزامات محتملة  من الشركة  التزاماتكان مجموعم ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في 
  . ون ريال سعودي ملي٦٩٢قيمتها اإلجمالية 

  قرض الحكومة 

 وكذلك تلك المستحقة من للحكومة الشركة، تم تحديد المديونيات المستحقة على ١٦٩رقم القرار حسب 
الكهرباء ووزير و المياه وفقا للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في المحضر المعتمد من وزير الحكومة

 بنهاية يوم العمل للحكومة الشركةرق المستحق دفعه من قبل ويعتبر الف. م١٩٩٧ أكتوبر ٢٩المالية بتاريخ 
، قرضا طويل األجل بدون فوائد مع فترة سماح الشركةالسابق لصدور المرسوم الملكي القاضي بتأسيس 

ويخضع هذا القرض بعد ذلك للمراجعة . الشركةقدرها خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ إعالن تأسيس 
  . وللشركة مةللحكوتبعا للوضع المالي 

و  المياهبين وزير ) م٢٠٠١ أكتوبر ٩الموافق لـ (هـ ٢١/٧/١٤٢٢كما أقر محضر االجتماع الذي انعقد في 
، أن تخضع المخالصة النهائية )الحكومةحدد فيه المبلغ األولي لقرض والذي تَ(الكهرباء ووزير المالية 

ومية معينة، وأن يتم تحديد قيمة القرض بناء  ومؤسسات حكالشركةمطابقة الفواتير بين ب الحكومةلحسابات 
 ريال ٣٨٥,٩٢٤,٠٠٠ هذه المخالصة وكانت نتيجتها مبلغ الشركةم، أنهت ٢٠٠٥وفي عام . على ذلك

 ١٤,٩٣٨,٠٦٠,٠٠٠وتم االتفاق على القيمة النهائية للقرض بواقع . سعودي لصالح المؤسسات الحكومية
بين وزير المياه ) م٢٠٠٥ أغسطس ٢١الموافق لـ (هـ ١٥/٧/١٤٢٦ريال سعودي في اجتماع عقد بتاريخ 

  . والكهرباء ووزير المالية

  الذمم المستحقة على الحكومة 

 الشركة لها قيمة استهالكها من الكهرباء بالكامل وفي المقابل لم تدفع الحكومة عملها لم تدفع الشركةمنذ بدء 
  . المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةقة المشتراة من  أو ثمن الطاأرامكو السعوديةثمن الوقود الذي تورده 

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 من مجلس الوزراء 

 مليون ١٩,٠٠٠خالل فترة ثالث سنوات من تاريخ القرار مبلغا قدره  للشركةتدفع وزارة المالية   )أ (
   .ت الماضية غير المحصلة والمتراكمة على مدى السنوات الِسالشركةيمثل إيرادات . ريال سعودي

 من الطاقة الكهربائية من الموازنة العامة للحكومةتدفع وزارة المالية قيمة االستهالك السنوي   )ب (
  .م٢٠٠٧ من عام  وذلك ابتداءللحكومة
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 والبلديات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وأرامكو السعوديةتسوية المستحقات القائمة بين   )ج (
 .في المستقبل

تقدم وزارة المياه والكهرباء خطة لحل جميع المسائل العالقة والمتعلقة بقطاع الكهرباء إلى المجلس   )د (
 .مجلس الوزراءار االقتصادي األعلى خالل ستة أشهر من تاريخ قر

وفقاً لجدول السداد وحتى تاريخ هذه  الحكومة كامل المبالغ المستحقة على للشركةوزارة المالية وقد سددت 
المؤسسة  وأرامكو السعودية فإن تسوية المستحقات القائمة بين الشركةووفقا لمعلومات .  هذهنشرة اإلصدار

ميع المسائل العالقة والمتعلقة بقطاع الكهرباء ال تزال تحت  والبلديات وحل جالعامة لتحلية المياه المالحة
 .الحكومةالمراجعة من قبل 

  البيئة بحاث و التطوير واأل

) الشركةيحدده مجلس إدارة ( تخصيص جزء من إيراداتها الشركة، يتعين على ١٦٩ للقرار رقم وفقا
 القراركما يلزم . ين النظام وحماية البيئةالستخدامه في البحث والتطوير في حقول المحافظة على الطاقة وتحس

 ويقوم مفتشون مستقلون بشكل الحكومةتها طبقا للمعايير البيئية المقررة من ا بمزاولة عمليالشركة ١٦٩ رقم
 نظاما داخليا للمراجعة في الشركة وأنشأت .المعايير  للتأكد من تقيدها بتلكالشركةدوري بمعاينة مرافق 
 أن المواد المنبعثة من محطات الشركة وتعتقد .   التوائم مع األنظمة البيئية المنطبقةمنشآتها لمراقبة مدى

  . وأنها تطبق بشكل جوهري جميع القوانين البيئيةالحكومةالطاقة التابعة لها هي ضمن المعايير المقررة من 

الغاز الطبيعي بدال من  عدة تدابير بيئية منها على سبيل المثال تفعيل سياسة استغالل الشركةوقد اتخذت 
استخدام النفط الخام عالي التركيز وتركيب عداد وأجهزة لقياس الغازات المنبعثة من أجهزة العادم في 

وعالوة على ذلك، تتم . تقليل التلوث البيئي/ محطات الطاقة وذلك بغرض تنظيم كميات المواد المنبعثة ومنع
كما أن اعتماد مواصفات عالية . وقود في مواقع معزولة تمامامعالجة المخلفات الصناعية الناجمة عن حرق ال

  .أثناء التصميم واإلنشاء يقلل مستوى الضجيج التي تسببه محوالت الطاقة

 وضع إجراءات خاصة لترشيد إستهالك الطاقة ١٦٩  رقمللقرار وفقا الشركةمن جهة أخرى يتعين على 
 منذ تأسيسها بالخطوات الشركةل للكهرباء وقد قامت بهدف حث المستهلكين على مراعاة االستخدام الفعا

توعية كبار العمالء المحليين ) ب(؛ في فترة الذروةتطبيق برنامج إدارة الحمل ) أ: (التالية بهذا الخصوص
صياغة ) د(توزيع منشورات حول ترشيد استخدام الطاقة؛ ) جـ(والتجاريين حول االستخدام الفعال للكهرباء؛ 

التعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلطالق برنامج ) هـ(ملة لترشيد الطاقة؛ إستراتيجية شا
 بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية في الشركة و قد شرعت .وطني لترشيد استخدام الطاقة

  .الشركةإجراء عدد من األبحاث و التطوير و ذلك لزيادة فعالية خطوط المحوالت لدى 

والتي من أبرزها . القيام بمزيد من المبادرات الهادفة إلى ترشيد استخدام الطاقة في المستقبلالشركة تعتزم 
، والذي يتم ")الفوترة بناء على وقت االستخدام" ("بناء على وقت االستخدام"منح عمالئها خيار الفوترة 

 في أوقات الذروة وخارج أوقات الذروة، األمر بموجبه احتساب التعريفات المختلفة على استهالك كهرباء
الذي يتيح للعمالء إمكانية تخفيض تكلفة استهالكهم للطاقة من خالل تقليل استخدامهم للكهرباء في أوقات 

بشأن تعديل هيكل تعرفة والحكومة  هيئة تنظيم الكهرباء ويعتمد تطبيق هذه المبادرة على قرارات . الذروة
  .الكهرباء الحالية

و يتضمن ذلك كراِس .  و مولت عددا من الكراسي العلمية الشركةن أجل تطوير البرامج البحثية، أقامت م
الهدف من هذه . علمية في جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 تطوير دور تلك الجامعات في القيام الكراِس العلمية هو إعالء شأن دور الجامعات في الهندسة الكهربائية و
  ).مع التركيز على الطاقة الكهربائية( بالدراسات و البحث التطويري في مجال الهندسة الكهربائية 
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  التأمين 

بما فيها محطات الطاقة والمحطات ( بغطاء تأميني شامل يشمل فقدان أو تلف الممتلكات الشركةتحتفظ 
ويتم قياس المخاطر بعناية من خالل دراسات دورية لألخطاء . مركبات، والمسؤولية العامة وال)الفرعية

  . ومهندسيهاالشركةالمعنية تجريها شركات التأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع إدارة 

  التأمين على الممتلكات

يال مليون ر ٤٦,٠٦٠ بغطاء تأميني لممتلكاتها في المنطقتين الشرقية والغربية بما مجموعه الشركةتحتفظ 
 ٢٨,٠٠٧ مليون ريال سعودي تخص المنطقة الشرقية بينما يخض المبلغ الباقي، ١٨,٠٥٣سعودي منها 

 بغطاء تأمين على ممتلكاتها في المنطقتين الوسطى الشركةكما تحتفظ . مليون ريال سعودي، المنطقة الغربية
 سعودي للمنطقة الوسطى و  مليون ريال١٩,٦٣٢ مليون ريال سعودي منها ٢٥,١٦٤والجنوبية بما مجموعه 

  .  مليون ريال سعودي للمنطقة الجنوبية٥,٥٣٢

، دون حصر، الحرائق هابما فيالحريق والمخاطر العامة  الشركةالتأمين على الممتلكات الذي تحتفظ به يغطي 
 وأعمال التخريب واالحتيال وأعمال الشغب والعصيان األعاصير والعواصف والصواعقواالنفجارات و

األعطال الكهربائية واإلغالق إلجبار العمال على القبول بشروط العمل، االضطرابات العمالية و يالمدن
  .والسرقة

  تأمين المسؤولية العامة 

وتوفر .  مليون ريال سعودي١٨ بوثيقة تأمين شاملة ضد المسؤولية العامة بحد خسارة قدره الشركةتحتفظ 
النظامية عن التسبب في اإلصابات الجسدية أو الوفاة للغير أو هذه البوليصة غطاء تأمينيا ضد المسؤولية 

  . ضرر لممتلكات الغير

  التأمين على المركبات 

 ماليين ١٠ بتأمين على مركباتها يغطي أسطولها العام وذلك بحد خسارة إجمالي قدره الشركةكذلك تحتفظ 
  . ريال سعودي

  أنواع التأمين األخرى 

ت الحاضر أي تأمين يغطي تعطل األعمال وأخطار التخريب واإلرهاب، وذلك  في الوقالشركةال يوجد لدى 
 بأن من األجدى لها اإلبقاء على الشركةنظرا لكون هذا النوع من الغطاء التأميني باهظ التكلفة وتعتقد 

 تقع في للشركةويضاف إلى ذلك أن غالبية محطات الطاقة التابعة . التعرض لهذا الخطر وإدارته بنفسها
ماكن معزولة ونائية وتتمتع بمستوى عال من الحماية والحراسة في جميع األوقات من قبل قطاع األمن أ

  . الحكومة وبواسطة الخدمات األمنية التي توفرها للشركةالصناعي التابع 
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  دعاوى القضائيةالخالفات وال

  الخالفات مع أرامكو السعودية 
  بخصوص رسوم مناولة,للشركةورد الوحيد للوقود ، المأرامكو السعودية خالف مع للشركةكان   ) أ(

 ال تزال الشركةوم ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي كما في ١,٧١٧ النفط الخام البالغة تسليم
 ال تتوقع أن يترتب عليها أي التزام مالي، وبالتالي لم يتم الشركةإدارة  لكن. مصرة على موقفها

  .للشركة السجالت المحاسبية إدراج مخصص احتياطي لهذه الخسارة في

 رفعت مطالبة بخصوص حصتها من أرباح األسهم الموزعة منذ إنشاء الشركة السعوديةأرامكو   ) ب(
م حتى ٥/٤/٢٠٠٠في الشركة بلغت المطالبة عن الفترة من إنشاء . والتي ستوزع مستقبال

 في هذه  ليس لها حقأرامكو السعودية أن الشركةترى .  مليون ريال١,٣٣١م ٣١/١٢/٢٠٠٨
حيث يشملها التنازل الوارد للحكومة المطالبة باألرباح النقدية الموزعة نظرا لكونها مملوكة بالكامل 

 نشرة في "وصف رأس المال واألرباح الموزعة على المساهمين"راجع قسم . (١٦٩القرار رقم في 
  ) هذهاإلصدار

قيمة تصدير الكهرباء من معاملها  بأرامكو السعوديةم مطالبة من ٢٠٠٨ خالل عام الشركة استلمت  ) ت(
 مليون ٤٤٦م بمبلغ ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١م وحتى ٢٠٠٨  يناير١إلى شبكة الشركة خالل الفترة من 

  .الشركتينتي ريال سعودي، ومازال الموضوع قيد البحث والدراسة من قبل إدار

  استحقاقات الزكاة 
لربط الزكوي النهائي الوارد من مصلحة وبحسب ا. م٢٠٠٥ على شهادة زكاة مقيدة حتى سنة الشركةحصلت 

م، ٢٠٠٢م وعن سنة ٢٠٠١ ديسمبر ١٣إلى ) تاريخ الدمج(م ٢٠٠٠ إبريل ٥الزكاة والدخل عن الفترة من 
 لقاء  أرامكو السعودية منالشركةسعودي تتعلق بمبالغ تطالب بها   مليون ريال١٣فإن هناك فروقات بقيمة 

ة على أساس تعرفة الشريحة السكنية وليس تعرفة الشريحة الصناعية استهالك كهربائي في مجمعاتها السكني
 أي مخصص لصالح مصلحة الزكاة والدخل الشركةولم تقيد .  في التسويةأرامكو السعوديةالذي استخدمتها 

 هذا ألنها تعتقد أن الزكاة ال تحسب على إيرادات غير محققة ولم يتم  ريال سعودي مليون١٣عن مبلغ الـ 
 أي رد من مصلحة الزكاة والدخل على اعتراضها الشركةولم تتلق . ا كإيرادات في السجالت المحاسبيةإثباته

 . هذه نشرة اإلصدارم حتى تاريخ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٣على الربط المذكور، ولم تتسلم الربط النهائي للسنوات 
 أسعارا حسب  السعوديةأرامكو في أن تتقاضى من الشركةوقد أصدر مجلس الوزراء قرارا ينص على أحقية 

التعرفة السكنية والتجارية مقابل استهالك الكهرباء في مجمعاتها السكنية والتجارية كما هو الحال مع الشركات 
 مهمة وضع آلية لتحديد مرافق هيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزودجوقد تم تكليف . الصناعية األخرى
  . كنية والتجارية التي تخضع للتعرفة السأرامكو السعودية

   أخرىخالفات
إن فروقات . ساعة / الطاقة الكهربائية حول سعر شراء الكيلو واط موردي وأحد الشركةيوجد خالف بين 

 ومـا هـو مطالب به من قبل المورد بلغ مجموعـه حتى الشركـةاألسعـار بين مـا هـو مقبـول مـن 
ترى ). سعوديمليون ريال ١٤٦مبلغ : م ٢٠٠٧عام  (سعودي مليون ريال ١٧٨م مبلغ ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

 بقبوله، وعليه لم يتم تسجيل هذه الشركة إتفاق يلزم أياإلدارة أن السعر المطالب به مغالى فيه وال يوجد 
  .للشركة السجالت المحاسبية فيالفروقات 

  .كل الخالفات المذكورة أعاله ليست جوهرية ولم تصل إلى حد اإلجراءات القضائية

  ى القضائيةالدعاو

 وفي حين أنه ال يمكن تحديد النتائج النهائية لهذه الدعاوى .بالشركة الدعاوى القضائية ذات صلةهناك بعض 
،  ووضعها الماليالشركة نشاطاتعلى مجمل أثار سلبية جوهرية بشكل مؤكد، إال أنه ال يتوقع أن يكون لها 

 ١٢٤ا للقضايا في ميزانيتها التشغيلية بقيمة  وألنها وضعت مخصصا احتياطيالشركةوذلك بسبب قوة حجج 
  .مليون ريال تقريبا
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  اإلدارة والموظفون

  التشكيلة اإلدارية 

 التنفيذيين المسئولينولجنة مراجعة وفريق من ") المجلس("تتألف التشكيلة اإلدارية للشركة من مجلس إدارة 
  "). اإلدارة التنفيذية("

، ثالثة منهم من أعضاء المجلس واالثنان اآلخران من مساهمي تتألف لجنة المراجعة من خمسة أعضاء
 وهي ،وتضطلع هذه اللجنة بمسؤولية مراقبة األمور المالية للشركة ونظام الحوكمة الداخلي للشركة. الشركة
  .  أمام المجلسمسئولة

ين التنفيذيين لها، أما إدارة العمليات اليومية للشركة فتقع مسؤوليتها على الرئيس التنفيذي وكبير المدير
المهندس علي بن صالح البراك، واألعضاء اآلخرين في اإلدارة التنفيذية التي خولها المجلس صالحيات 

  . تنفيذية محددة

، ٢٢٩٥٥الشركة السعودية للكهرباء، ص ب : عنوان العمل الخاص بأعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية هو
   .ة، المملكة العربية السعودي١١٤١٦الرياض 

  مجلس اإلدارة وأمين المجلس

 فيهم رئيس المجلس، يمثلون في الوقت الحاضر الحكومة، ا أعضاء، ستة منهم، بمتسعةيتألف المجلس من 
و من المتوقع تعيين ممثل ,  و أحد مقاعد ممثلي الحكومة شاغر حالياً  يمثل حاليا أرامكو السعودية،همحدأو

و من المتوقع أن الشخص الذي سيعين لشغل المقعد الشاغر سيكون  ,عن الحكومة لشغل المقعد الشاغر قريباً
و حتى يتم هذا التعيين فإن الدكتور صالح بن حسين العواجي يقوم بدور رئيس مجلس  رئيس مجلس اإلدارة 

  : ويضم المجلس في الوقت الحاضر كال من, ويشغر بقية المقاعد أعضاء يمثلون القطاع الخاص, اإلدارة حالياً

 االسم المنصب عمرال
 الدكتور صالح بن حسين العواجي عضو مجلس إدارة ممثال للحكومة ٥٣
  بن سعد المهنااألستاذ صالح  عضو مجلس إدارة ممثال للحكومة ٥٠
 األستاذ سليمان بن عبداهللا القاضي عضو مجلس إدارة ممثال للقطاع الخاص ٧١
 سعود بن محمد النمر الدكتور عضو مجلس إدارة ممثال للقطاع الخاص ٦٠
 عبدالعزيز بن صالح الفريحاألستاذ  عضو مجلس إدارة ممثال للحكومة ٥٠
 الدكتور خالد بن عبداهللا السبتي عضو مجلس إدارة ممثال للحكومة ٤٢
 المهندس عصام بن علوان البيات عضو مجلس إدارة ممثال ألرامكو السعودية ٦٠
 دكتور عبداهللا بن محمد باسودانال عضو مجلس إدارة ممثال للحكومة ٥٩
 األستاذ عبد السالم بن عبدالعزيز اليمني أمين مجلس اإلدارة ٥١

  

- ٦سجل مدني رقم (الدكتور صالح بن حسين العواجي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ممثال للحكومة 
  )هـ١٣٧٧، سنة الميالد ١-٠١٥٩-١٧٨٧٧

 في المنعقدة الشركة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين انتخب الدكتور العواجي عضوا في مجلس إدارة
. ، و رئيس اللجنة التنفيذية نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة من قبل مجلس اإلدارة وعينم٢٠٠٨ ديسمبر

 هيئة الربط إدارةوشغل منصب رئيس مجلس . م٢٠٠٣ويشغل منصب وكيل وزارة المياه والكهرباء منذ 
 الربط هيئة إدارة مجلس في عضوهو ، وم٢٠٠٨م و ٢٠٠٥ بين التعاون الخليجيالكهربائي لدول مجلس 



 ٧٧

، وهو أيضا عضو فريق خبراء المجلس التنفيذي لمجلس الوزراء  الخليجي التعاون مجلس لدول الكهربائي
العرب المعنيين بالكهرباء وعضو اللجنة التحضيرية لوكالء لجنة التعاون الكهربائي لدول مجلس التعاون 

وحصل الدكتور العواجي على شهادة بكالوريوس في . لخليجي وعضو اللجنة الوطنية لمجلس الطاقة العالميا
م وشهادة ماجستير في نفس التخصص من جامعة ١٩٨٢الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود سنة 

المملكة المتحدة سنة  وشهادة دكتوراه في التخصص ذاته من جامعة ستارثكاليد بم١٩٨٥ سنة تايوان الوطنية
  . م١٩٨٩

، ١-٠١٢٢-١٨١٨-٤سجل مدني رقم (، عضو مجلس إدارة ممثال للحكومة بن سعد المهنااألستاذ صالح 
  )هـ١٣٧٨سنة الميالد 

التي انعقدت  عضوا في مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين صالح المهناانتخب األستاذ 
يشغل م و٢٠٠٤منذ سنة وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية  منصب شغلقد و. م٢٠٠٨ ديسمبرفي 

وعضوية معهد تحلية المياه المالحة منذ  , ٢٠٠٦حاليا عضوية مجلس إدارة البنك العربي في عمان منذ العام 
 وهو أيضا. م٢٠٠٨م وعضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منذ عام ٢٠٠٥عام 

 على شهادة المهناوقد حصل األستاذ . ٢٠٠١عضو في اللجنة الخاصة بالتصنيف السيادي للمملكة منذ عام 
 م وشهادة ماجستير١٩٨٢الملك فهد للبترول والمعادن سنة  جامعة دارة الصناعية منبكالوريوس في اإل

  . م١٩٩٣ سنة ، الواليات المتحدة األمريكيةأوهايو،من جامعة  قتصاداال في اآلداب

-٦سجل مدني رقم (األستاذ سليمان بن عبداهللا القاضي، عضو مجلس إدارة، ممثال للقطاع الخاص 
  )م١٩٣٨، سنة الميالد ١-٠٠١٣-٣٨٦١

 في التي انعقدتانتخب األستاذ القاضي عضوا في مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين 
م تم ١٩٩٨وفي مارس . م٢٠٠٥سنة حتى لتنفيذي للشركة قد شغل منصب الرئيس اكان م و٢٠٠٨ ديسمبر

وسبق أن شغل عضوية مجلس . انتخابه رئيسا لمجلس إدارة االتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء
المنطقة الشرقية ممثال لوزارة الصناعة والكهرباء ومنصب المدير العام والعضو المنتدب للشركة بالمنطقة 

وقد . كل من مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء ومجلس إدارة الشركة للمنطقة الوسطىالشرقية، وعضوية 
حصل األستاذ القاضي على شهادة بكالوريوس في إدارة هندسة البترول من جامعة تكساس بالواليات المتحدة 

  .م١٩٦٤األمريكية سنة 

-٩٣٦٠-٢سجل مدني رقم (اص ، عضو مجلس إدارة، ممثال للقطاع الخسعود بن محمد النمرالدكتور 
  )هـ١٣٦٩، سنة الميالد ١-٠١٥٤

في التي انعقدت  عضوا في مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين النمرانتخب الدكتور 
ويشغل منصب رئيس لجنة الخدمات االستشارية بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين منذ م، ٢٠٠٨ ديسمبر

وهو حاليا شريك في . هـ١٤٢٧ضوية مجلس األمناء بجامعة األمير سلطان منذ عام هـ وع١٤٢٨عام 
 شهادة بكالوريوس فينمر الدكتور القد نال و. شركة الحميد والنمر لالستشارات وبيت االستشارات الوطني

امعة من جاإلدارة العامة ماجستير في ال وشهادة م١٩٧٣  جامعة الملك سعود سنةمن المحاسبة وإدارة األعمال
فلوريدا سنة من جامعة اإلدارة العامة  في ةدكتوراال وشهادة م١٩٧٦والية ميزوري بالواليات المتحدة سنة 

  . م١٩٨١

-١٤٦٩-٨سجل مدني رقم  (حكومةعضو مجلس إدارة، ممثال للعبدالعزيز بن صالح الفريح،  األستاذ
  )هـ١٣٧٨، سنة الميالد ١-٠٣٨١

في التي انعقدت مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين عضوا في األستاذ الفريح انتخب 
هو اآلن نائب للرئيس التنفيذي األول في بنك الرياض ومسؤول عن قطاع الشؤون المالية م، و٢٠٠٨ ديسمبر
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قد و. م١٩٨٧وهو محاسب قانوني مرخص وعمل لدى آرثر أندرسون حتى عام . وتقنية المعلومات والعمليات
 وشهادة م١٩٨١سان دييغو سنة  جامعة  المحاسبة منبكالوريوس فيالشهادة األستاذ الفريح على حصل 

  . م١٩٨٣المحاسبة من جامعة والية بوول سنة ماجستير في ال

-٠٨١٨-٧٠٧٥-٣سجل مدني رقم (الدكتور خالد بن عبداهللا السبتي، عضو مجلس إدارة، ممثال للحكومة 
  )هـ١٣٨٨، سنة الميالد  ٣

 في المنعقدة الدكتور السبتي عضوا في مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين انتخب
برنامج الحكومة اإللكترونية بوزارة االتصاالت وتقنية لم، ويشغل منصب المدير العام ٢٠٠٨ ديسمبر

يجية العربية المعلومات، ومستشار الوزير لشؤون تقنية المعلومات، ورئيس فريق عمل بلورة االسترات
لالتصاالت والمعلومات التابع لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات المنبثق عن جامعة الدول 
العربية، وعضو لجنة الحكومة اإللكترونية لمجلس التعاون الخليجي، ويعمل محاضرا في علوم الحاسب اآللي 

م ١٩٩٠ريوس في علوم الحاسب اآللي سنة وقد نال الدكتور السبتي شهادة البكالو. بجامعة الملك سعود
والدكتوراه في نفس التخصص من جامعة سيراكيوز بالواليات م ١٩٩٤ في علوم الحاسب سنة وماجستير 

   .م١٩٩٨المتحدة األمريكية سنة 

-١سجل مدني رقم (المهندس عصام بن علوان البيات، عضو مجلس إدارة، ممثال ألرامكو السعودية 
  )هـ١٣٧٠ الميالد ، سنة ٦-٠١٠٧-٤٨٥٩

 في المنعقدة عضوا في مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين البياتانتخب األستاذ 
وقد سبق أن شغل منصب . م، وهو نائب رئيس تطوير األعمال الجديدة بأرامكو السعودية٢٠٠٨ ديسمبر

 نال األستاذ البيات شهادة البكالوريوس في وقد. الرئيس التنفيذي لشركة المصافي السعودية، هيوستن، تكساس
م وشهادة الماجستير في نفس التخصص من جامعة ١٩٧١الهندسة الكهربائية من جامعة البصرة بالعراق سنة 

  . م١٩٨١الملك فهد للبترول والمعادن سنة 

- ٢٣٠١-٠سجل مدني رقم (الدكتور عبداهللا بن محمد باسودان، عضو مجلس إدارة، ممثال للحكومة 
  )هـ١٣٧١، سنة الميالد ١-٠٤٨١

م، وهو يمارس االستشارات ٢٠٠٨ ديسمبرانتُخب الدكتور باسودان عضوا في مجلس إدارة الشركة في 
 مساعداً في جامعة الملك سعود، ومستشاراً غير متفرغ أستاذاً، وعمل قبل ذلك م١٩٩٩االقتصادية منذ عام 

وعضواً في الهيئة االستشارية . ترول والثروة المعدنية في وزارة التخطيط، ومستشاراً في مكتب وزير الب
وقد حصل الدكتور باسودان على شهادة . االقتصادية بالمجلس االقتصادي األعلى في المملكة العربية السعودية

هـ وشهادة الماجستير في ١٣٩٤بكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود عام 
م وشهادة الدكتوراه في االقتصاد ١٩٨٠عة واشنطن سياتل بالواليات المتحدة األمريكية عام االقتصاد من جام

  . م١٩٨٥ سياتل بالواليات المتحدة األمريكية عام – واشنطنمن جامعة 

عبد  فضال راجع السيرة الذاتية لألستاذ( األستاذ عبد السالم بن عبدالعزيز اليمني، أمين مجلس اإلدارة
  .) أدناه" اإلدارة التنفيذية "  قسم  فيالعزيز اليمنيالسالم بن عبد

  اإلدارة التنفيذية
 االسم المنصب العمر
 المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي ٥٧
 المهندس فؤاد بن جويد الشريبي  نشاط التوليد،نائب رئيس تنفيذي ٥١
 لعنيزان صالح بن محمد االمهندس 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, نائب رئيس تنفيذي ٥٢
 األستاذ فهد بن كليفيخ الهاجري الخدمات العامة, نائب رئيس أول ٥٥
  بن أحمد طيرياألستاذ إدريس 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
نائب رئيس أول للشؤون العامة وعالقات المساهمين، وأمين  ٥١

 مجلس اإلدارة
 يمنياألستاذ عبد السالم بن عبدالعزيز ال

 األستاذ سعود بن عبدالعزيز الشمري  الموارد البشرية–نائب رئيس أول  ٥١
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سنة الميالد ، ١-٠١٠٨-١٠٩٩-٠سجل مدني رقم  (المهندس علي بن صالح البراك، الرئيس التنفيذي، 
  )م١٩٥٢

هندس أول، م: م وشغل منذ ذلك الحين المناصب التالية١٩٨٠التحق األستاذ البراك بالشركة كمهندس أول سنة 
مدير عام منطقة كهرباء القصيم، مدير عام مكلف لفرع المنطقة الوسطى، عضو اللجنة التنفيذية ونائب 

 ٢٠٠٦/٦٠/١وقد عين األستاذ البراك رئيسا تنفيذيا للشركة بموجب القرار رقم . الرئيس التنفيذي للشركة
ه للشركة في مركز األبحاث والتنمية وقد عمل قبل انضمام. م٢٠٠٦ سبتمبر ٢٦الصادر عن المجلس بتاريخ 

م إلى ١٩٧٨م وفي الخدمات االستشارية للسعودية من سنة ١٩٧٨م إلى ١٩٧٥الصناعية في الفترة من 
وقد نال األستاذ البراك شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود سنة . م١٩٨٠
ئية من جامعة كولورادو في بولدر بالواليات المتحدة األمريكية م وشهادة الماجستير في الهندسة الكهربا١٩٧٥
  . م١٩٧٩سنة 

-٠٠٠٣-٨٢٤٨-٩سجل مدني رقم (، نائب رئيس تنفيذي، نشاط التوليد فؤاد بن جويد الشريبيالمهندس 
  )م١٩٥٨، سنة الميالد ١

 المناصب التاليةحين شغل منذ ذلك الم و١٩٨٦بوظيفة مهندس كهربائي سنة  بالشركة الشريبيالمهندس  التحق
 ٣٨٠/ كيلوفولت١١٠(م ، العمليات والصيانة والنقل ١٩٨٩م إلى ١٩٨٦مدير قسم من سنة : ضمن الشركة

م، مساعد رئيس ١٩٩٣م إلى ١٩٨٩، مدير التوزيع بمنطقة مكة المكرمة بالمنطقة الغربية من سنة )كيلوفولت
م، مدير عام فرع المنطقة ٢٠٠١م إلى ١٩٩٣سنة قطاع التوزيع وخدمات المشتركين في المنطقة الغربية من 

 التوزيع و خدمات المشتركين بقطاع الغربية، –م، و نائب رئيس أول ٢٠٠٢م إلى ٢٠٠١الغربية من سنة 
قبل التحاقه بالشركة، عمل األستاذ الشريبي و. م٢٠٠٨منذ , نشاط التوليد, ويشغل حاليا نائب الرئيس التنفيذي

وهو  .م١٩٨٦م إلى ١٩٨٢لكهربائية بشركة المياه وتوليد الكهرباء، جدة من سنة بوظيفة مهندس الصيانة ا
ونال  ,م ١٩٨٠ سانتا باربرا في كالفونيا سنةمن جامعة الهندسة الكهربائية شهادة بكالوريوس فيحائز على 

  . م١٩٨٢ سنةسان لويس ,شهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة والية كالفورنيا 

-٠٣٧١-٤٦٦٢-٦سجل مدني رقم (صالح بن محمد العنيزان، نائب رئيس تنفيذي، نشاط النقل  مهندسال
  ) م١٩٥٥، سنة الميالد ١

م وتقلد منذ ذلك الحين المناصب ١٩٨١التحق المهندس العنيزان بالشركة مديرا إلدارة خدمات الرس سنة 
م، مدير كهرباء ١٩٨٧ إلى ١٩٨٣من ) قصيم منطقة ال–كهرباء الوسطى (مدير اإلدارة الهندسية : التالية

م، نائب الرئيس ١٩٩٦م إلى ١٩٩٠م، مدير كهرباء منطقة الرياض من ١٩٩٠م إلى ١٩٨٧منطقة القصيم من 
م، نائب أول للرئيس التنفيذي لعمليات المنطقة ٢٠٠٢م إلى ١٩٩٦ التنفيذي للشؤون الهندسية والمشاريع من

. م٢٠٠٧ منذ حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون النقلم، ويشغل ٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٢الوسطى من 
م ١٩٨١م إلى ١٩٧٧وكان قبل انضمامه للشركة مديرا للمشاريع بصندوق التنمية الصناعية السعودي من 

وقد نال شهادة . م١٩٧٧م إلى ١٩٧٦ومهندس كهربائي في مركز األبحاث والتنمية الصناعية من 
  . م١٩٧٦بائية من جامعة الملك سعود سنة البكالوريوس في الهندسة الكهر

سجل (سعد بن حمد المنصور، نائب رئيس تنفيذي، نشاط التوزيع وخدمات العمالء المشتركين  المهندس
  ) م١٩٥٥، سنة الميالد ١-٠٠٨١-٨٤٩٥-٢مدني رقم 

مدير  :و تقلد منذ ذلك الحين المناصب التالية. م١٩٨٥ سنة  كمهندسالتحق المهندس المنصور بالشركة
م ١٩٨٦مدير قسم العالقات وخدمات العمالء من , م١٩٨٦م إلى ١٩٨٥شؤون العمالء في منطقة األحساء من 

م إلى ١٩٨٩م، مديرا لمنطقة الدمام من ١٩٨٩م إلى ١٩٨٧م، ومديرا للمنطقة الشمالية من ١٩٨٧إلى 
م، ٢٠٠٠م إلى ١٩٩٦م، مدير عام مكلف من ١٩٩٩م إلى ١٩٩٣م، نائب الرئيس لشؤون المناطق من ١٩٩٣

من  المنطقة الشرقية – م، نائب أول للرئيس التنفيذي ٢٠٠٣م إلى ٢٠٠٠مدير عام المنطقة الشرقية من 
وقد . ٢٠٠٦ منذ م، ويشغل حاليا نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التوزيع وخدمات العمالء٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٣

م، ١٩٨١م إلى ١٩٧٨عد الشؤون البلدية من عمل المهندس المنصور قبل انضمامه للشركة بوظيفة مدير مسا
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 إلى ١٩٨٤م، وعمل أيضا في مكتب لالستشارات الهندسية من ١٩٨٢م إلى ١٩٨١مشرف بلدية العيون من 
  . م١٩٧٨ونال شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سنة . ١٩٨٥

، ١-٠٠٩٠-٢١٣٤-٤سجل مدني رقم  ( المالية–تنفيذيب رئيس األستاذ أحمد بن محمد الجغيمان، نائ
  ) م١٩٥٧سنة الميالد 

: م كمحاسب وشغل منذ ذلك الوقت في الشركة المناصب التالية١٩٨١التحق األستاذ الجغيمان بالشركة سنة 
مدير عالقات المشتركين وم، ١٩٨٥م إلى ١٩٨٤من ) منطقة أعمال األحساء(مشرف حسابات المشتركين 

مدير إدارة المالية والخزينة بمنطقة أعمال الدمام من وم، ١٩٨٦ إلى ١٩٨٥من ) طقة أعمال األحساءمن(
ناظر وم، ١٩٨٩م إلى ١٩٨٧من ) منطقة أعمال األحساء(م، مدير دائرة المالية والخزينة ١٩٨٧م إلى ١٩٨٦

 العامة بالمركز الرئيس ناظر إداري قسم الحساباتوم، ١٩٩٠م إلى ١٩٨٩إداري لدائرة المحاسبة العامة من 
مراقب مالي ومدير إدارة مراقبة الحسابات بالشركة السعودية الموحدة و، م١٩٩٢م إلى ١٩٩٠ من للشركة

 تنفيذي م، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس٢٠٠٢م إلى ١٩٩٣، المنطقة الشرقية، من (SCECO)للكهرباء 
بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وشركة وقبل انضمامه للشركة عمل األستاذ الجغيمان . المالية -

إراكليس، ونال شهادة البكالوريوس في العلوم اإلدارية وتخصص في المحاسبة من جامعة الملك سعود سنة 
  .م١٩٨١

-٠١٠١-٥٣٩٣-٨سجل مدني رقم (األستاذ فهد بن كليفيخ الهاجري، نائب رئيس أول، الخدمات العامة  
  ) م١٩٥٤، سنة الميالد ١

م وشغل منذ ذلك الحين في الشركة ١٩٨١تحق األستاذ الهاجري بإدارة شؤون الموظفين بالشركة سنة ال
م، ثم عمل مديرا في ١٩٨٤م إلى ١٩٨١مسؤول إداري في إدارة عالقات الموظفين من : المناصب التالية

م، ١٩٩٤م إلى ١٩٨٧م، ثم مديرا بمركز التدريب والتعليم من ١٩٨٧م إلى ١٩٨٤إدارة عالقات الموظفين 
 إلى ١٩٩٨م، نائب الرئيس بإدارة الخدمات المساندة من ١٩٩٨م إلى ١٩٩٤مديرا في إدارة المواد من 

م، ويشغل حاليا ٢٠٠٢م إلى ٢٠٠١م، نائب الرئيس للخدمات المساندة ومنطقة العمليات الرابعة من ٢٠٠١
بكالوريوس في االقتصاد من جامعة وقد نال شهادة ال. م٢٠٠٢ منذ منصب نائب رئيس أول للخدمات العامة

  . م١٩٨٠كولورادو بالواليات المتحدة األمريكية سنة 

، سنة الميالد ١-٠٢٥٤-٣٤٣٨-٠ سجل مدني رقم(األستاذ إدريس بن أحمد طيري، المراجع العام 
  ) م١٩٤٤

مناصب وقد شغل في الشركة منذ ذلك الوقت ال. كمستشار ماليم ٢٠٠٠التحق األستاذ طيري بالشركة سنة 
مستشار مالي ونائب رئيس تنفيذي و كبير المديرين الماليين مكلف، ويشغل حاليا منصب المراجع : التالية

 مستشارا ماليا للشركة السعودية للصناعات  األستاذ طيريقبل انضمامه للشركة عمل و. العام للشركة
ام المالية واالستثمار بالشركة كما شغل منصب مدير ع. األساسية ومجموعة نيو الدولية ومجموعة الهنوف

وقد نال شهادة البكالوريوس في االقتصاد من . والمدير العام لمجموعة الموارد, السعودية للصناعات األساسية
م وشهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة أريزونا بالواليات المتحدة ١٩٦٩جامعة الملك سعود سنة 

  . م١٩٧٤األمريكية سنة 

-٢٦١١-٧سجل مدني رقم (نائب رئيس أول، التخطيط والبرامج بن عبدالعزيز الجريفاني، األستاذ محمد 
  ) م١٩٥٨، سنة الميالد ١-٠١٤٨

 وشغل في الشركة منذ ذلك الوقت  كمهندس صناعي ثالثم١٩٨٦ بالشركة سنة األستاذ الجريفانيالتحق 
 –م ١٩٨٧ول نظم وبرامج من م، محلل أ١٩٨٧ –م ١٩٨٦محلل ثاني نظم وبرامج من : المناصب التالية

 –م ١٩٩٣ من البرامجم، مدير قسم، دائرة النظم و١٩٩٣ –م ١٩٨٨م، أخصائي نظم وبرامج من ١٩٨٨
ويشغل حاليا . م٢٠٠٧ –م ٢٠٠٣م، مدير قطاع العقود من ٢٠٠٣ –م ١٩٩٥م، مدير دائرة العقود من ١٩٩٥
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امه للشركة عمل األستاذ الجريفاني وقبل انضم. ٢٠٠٨منصب نائب رئيس أول، التخطيط والبرامج منذ 
وهو حائز على شهادة البكالوريوس في . بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومعهد اإلدارة العامة بالدمام

م، وشهادة الماجستير في ١٩٨٢سنة اإلدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن في الظهران 
  .م١٩٨٤فهد للبترول والمعادن سنة إدارة األعمال من جامعة الملك 

-١٣٩٧-٦ سجل مدني رقم( الشؤون القانونية –األستاذ مطلق بن محمد المطلق، نائب رئيس أول 
  ) م١٩٥٥ ، سنة الميالد ١-٠٢٥١

م كعضو في اللجنة التنفيذية للشؤون القانونية ويشغل حاليا منصب ٢٠٠٠التحق األستاذ المطلق بالشركة سنة 
وسبق أن عمل قبل انضمامه للشركة مستشارا قانونيا بوزارة الصناعة . للشؤون القانونيةنائب رئيس أول 

م حيث ترقى إلى مرتبة كبير المستشارين القانونيين، ومن ثم شغل في عام ١٩٩٥م إلى ١٩٧٧والكهرباء من 
ل بوظيفة مستشار م منصب المستشار القانوني لشركة الموارد للتجارة والتسويق المحدودة، ثم انتقل لعم١٩٩٥

وقد نال األستاذ المطلق . م٢٠٠٠م إلى ١٩٩٦قانوني بمكتب صالح الحجيالن لالستشارات القانونية من 
م وشهادة ١٩٧٥شهادة البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سنة 

  . م١٩٨٣األمريكية سنة الماجستير في القانون من جامعة تولين بالواليات المتحدة 

األستاذ عبد السالم بن عبدالعزيز اليمني، نائب رئيس أول للشؤون العامة وعالقات المساهمين، وأمين 
  ) م ١٩٥٨، سنة الميالد ١-٠٢٥١-١١٨٥-٥سجل مدني رقم (مجلس اإلدارة، 

نائب رئيس أول م، ويشغل في الوقت الحاضر منصب ٢٠٠٠التحق األستاذ عبدالسالم اليمني بالشركة سنة 
للشؤون العامة، وأمين مجلس اإلدارة، وسبق أن عمل قبل انضمامه للشركة بوزارة الصناعة والكهرباء من 

م، حيث عمل بإدارة التخطيط والميزانية، ثم انتقل للعمل بمكتب الوزير، وتولى ٢٠٠٠م حتى عام ١٩٨٣عام 
 إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء في المملكة عدد من المهام كان آخرها العمل كمنسق عام ألعمال برنامج

م، كما عمل كأمين عام غير متفرغ للجنة العلمية بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله ١٩٩٩م و ١٩٩٨عامي 
م، واليمني حاصل على شهادة البكالوريوس في األداب ٢٠٠٧م وحتى عام ١٩٩٩لرعاية الموهوبين من عام 
  . م، والتحق بالعديد من الدورات الداخلية والخارجية ١٩٨٢من جامعة الملك سعود سنة 

-٨٤٤٩-٥سجل مدني رقم ( الموارد البشرية –األستاذ سعود بن عبدالعزيز الشمري، نائب رئيس أول 
  ) م١٩٥٨، سنة الميالد ١-٠١٦٣

ة م كمحلل نظم تقنية معلومات وشغل منذ ذلك الوقت في الشرك١٩٨٥التحق األستاذ الشمري بالشركة سنة 
محلل نظم، محلل نظم أول، مشرف على وحدة التطبيقات، رئيس قسم تطبيقات الحاسب : المناصب التالية

تحسين العمليات الرئيسية، مدير إدارة التخطيط االستراتيجي، نائب مدير برنامج اآللي، مدير تقنية المعلومات، 
 حاليا منصب نائب رئيس أول للموارد رئيس للتنظيم والجودة، نائب رئيس لتطوير الموارد البشرية، ويشغل

وقد نال األستاذ الشمري شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال وعلوم الحاسب اآللي . م٢٠٠٧ منذ البشرية
م وشهادة الماجستير في أنظمة المعلومات اإلدارية من ١٩٨١من كلية ونثروب بوالية كاروالينا الشمالية سنة 

   .م١٩٨٤لواليات المتحدة األمريكية سنة جامعة كاروالينا الجنوبية با

   أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية ومصالحمكافآت 

وعدد األسهم التي يملكها كل الشركة  الذين يملكون أسهما في مجلس اإلدارةيبين الجدول التالي أسماء أعضاء 
)  و قواعدهاسوق المالية الهيئة لوائح كما هو معرف في قائمة المصطلحات المستخدمة في (ممنهم وأقرباؤه

أعضاء ما عدا األشخاص المذكورون أدناه، ال يملك أي عضو أخر من . التاريخ الموضح في الجدولكما في 
 .الشركة أسهما في )أقرباؤه وأ( مجلس اإلدارة
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  العضو   تاريخ امتالك األسهم  عدد األسهم في الشركة

   القاضي سليمان بن عبداهللا  م١١/٥/٢٠٠٩  ١٫٠٥٠

  سعود بن محمد النمر  م١١/٥/٢٠٠٩ ٢١٣,٠٠٠
 
   . الشركة أو أقاربهم أي أسهم في اإلدارة التنفيذيةأعضاء ، ال يملك أي من ٢٠٠٩ مايو ١١كما في  

 على أية عمولة أو خصم أو عمولة وساطة أو أي تعويض للشركة اإلدارة التنفيذيةلم يحصل أي من أعضاء 
منهم أيضاً على أية شروط أو أحكام أو خيارات خاصة فيما يتعلق بإصدار أو بيع غير نقدي ولم يحصل أي 
 نشرة  أو أي من شركاتها التابعة أو الزميلة خالل السنتين السابقتين لتاريخالشركةأية أوراق مالية من قبل 

  .  هذهاإلصدار

 عمولة وساطة أو أي  على أية عمولة أو خصم أومجلس اإلدارة الشركةكذلك لم يحصل أي من أعضاء 
تعويض غير نقدي ولم يحصل أي منهم أيضاً على أية شروط أو أحكام أو خيارات خاصة فيما يتعلق بإصدار 

  أو أي من شركاتها التابعة أو الزميلة خالل السنتين السابقتين لتاريخالشركةأو بيع أية أوراق مالية من قبل 
  .  هذهنشرة اإلصدار

 أو إدارتها التنفيذية أو الشركة مجلس إدارة هذه، فإن أيا من أعضاء صدارنشرة اإلوكما في تاريخ 
  . سكرتيرها لم يتعرض لإلفالس

 في  العملياتلمسئول  هذهنشرة اإلصدارأي عقد أو ترتيب في تاريخ وليس من المزمع إبرام كذلك ال يوجد 
 وال ألي من أقاربهم أية الشركةمجلس إدارة  أو ألي من أعضاء للرئيس التنفيذي للشركةأو  الشركة

  . الشركةمصلحة جوهرية أو ذات أهمية تذكر بالنسبة ألعمال 

 إلى الجمعية العامة العادية مجلس اإلدارة بتوصية يرفعها الشركة مجلس إدارةيتم تحديد أتعاب أعضاء 
وقد بلغ إجمالي . أن، وهي المختصة برفض أو إقرار توصية المجلس بهذا الش")الجمعية العامة("للمساهمين 

م ما مجموعه ٢٠٠٨ و م٢٠٠٧عن السنتين ) بما فيها المكافآت العينية(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
  . ريال سعودي على التوالي١,٢٤٢,٠٠٠ ريال سعودي و١,٠٢٠,٠٠٠

  تعيين أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

رة من قبل المقام السامي لفترة يحددها األمر السامي  مباشالشركة مجلس إدارة في الحكومةيتم ترشيح ممثلي 
 للمساهمين ولمدة ثالث سنوات في الجمعية العامة من قبل  مجلس اإلدارةويتم تعيين جميع األعضاء في

  .الشركة عقد عمل مع  اإلصدارنشرةالعادة، علما بأنه ليس لدى أي من أعضاء المجلس في تاريخ 

 في الرئيس التنفيذي ويحدد مكافأته ومدة تعيينه، علما بأنه ليس لدى لمجلسا فيعينه الرئيس التنفيذيأما 
  . الشركة عقد عمل مع  هذهنشرة اإلصدارتاريخ 

 صالحيات أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

تاريخ وكما في .  هذه اإلصدارنشرةمن " معلومات عامة" موضح في قسم للمجلسملخص الصالحيات الحالية 
 أية صالحيات  مجلس اإلدارة ال يخول أي عضو فيللشركة، فإن النظام األساسي  هذهإلصدارنشرة ا

لمجلس و. الشركةبالتصويت على عقد أو عرض له فيه مصلحة جوهرية أو أية صالحية باالقتراض من 
 . أو ترفضها، ولألخيرة أن توافق على هذا المكافآت المقترحة الجمعية العامةرح مكافآته على تأن يقاإلدارة 

 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 مجلس اإلدارةليس عضوا في 

  .الشركةجوهرية وال لديه أية صالحية تخوله االقتراض من 
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  ظفون المو

. ٪ سعوديون٨٤,٨٦ موظفا منهم حوالي ٢٨,٣١٥ الشركة بلغ عدد العاملين لدى م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في 
رفع مستوى إلى  عددا من البرامج التدريبية الهادفة الشركةولغرض رفع نسبة السعودة لديها، وضعت 

  . مهارات موظفيها وإمكاناتهم

  : اتهم الوظيفية خالل الفترة المعنية حسب فئالشركةويوضح الجدول التالي توزيع موظفي 

  المراكز الوظيفية  م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ كما في الشركةعدد موظفي 

   مراكز قيادية –اإلدارة العليا   ٣٥
   مركز مدير–اإلدارة الوسطى   ١,٨٠١
  مراكز أخرى   ٢٦,٤٧٩
  مجموع الموظفين   ٢٨,٣١٥

  

  : وتوضيحا للجدول الوارد أعاله

نائب رئيس أول، ونائب رئيس تنفيذي، والرئيس التنفيذي، : تشمل الوظائف التالية" العلياالمراكز القيادية "
  .وأعضاء تنفيذيين

رؤساء الفرق والمشرفين، والمراقبين، ورؤساء األقسام، وتشمل جميع المدراء، " مراكز اإلدارة الوسطى"
  . ومراقبي العمال

  . تين المذكورتينتشمل أي وظيفة ال تقع ضمن الفئ" المراكز األخرى"

  . م٢٠٠٨٦ ديسمبر ٣١ خالل السنة المنتهية في الشركةولم تطرأ هناك أية تغييرات جوهرية في عدد موظفي 

 الئحة حوكمة الشركات 

 الئحة حوكمة الشركات  من١٤ و ١٢ و ٩ في المواد  الواردة كل القواعد اإللزامية بتطبيقالشركةتقوم 
شركة أيضاً بتطبيق معظم القواعد االسترشادية الواردة في الئحة حوكمة كما قامت ال. هيئةالالصادرة عن 

 وقد . وال سيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين وااللتزام باإلجراءات المتعلقة باإلفصاح والشفافية.الشركات
م  ذوي المناصب القيادية للقياالشركة على تشكيل لجنة تتضمن عددا من موظفي الشركةوافق مجلس إدارة 

  .      بهدف تطبيق القواعد االسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات, بالشركةبإعداد قواعد حكومة خاصة 
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  آخر التطورات واآلفاق المستقبلية 

م منسجما مع االتجاهات السابقة، حيث بلغ إجمالي إيرادات ٢٠٠٨ خالل عام للشركةكان األداء المالي 
 ريال سعودي مقابل ٢٢,٢٨٨,٧٤٢,٠٠٠م ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ي  عن السنة المنتهية فالشركة

 ريال ٢١,٥٢٤,٦٩٦,٠٠٠ ريال سعودي للعام السابق، فيما بلغ إجمالي مصروفاتها ٢٠,٨٣٩,٠٦٠,٠٠٠
 ريال سعودي في السنة ١٩,٧٢٤,٦٨٢,٠٠٠م مقابل ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١سعودي عن السنة المنتهية في 

  . السابقة

، نسبة إلى إجمالي إيراداتها، مستقرة نسبيا بنفس مستوياتها خالل السنوات للشركةة وقد بقيت التكاليف التشغيلي
٪ ٩٤,٦م و ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١٪ للسنة المنتهية في ٩٦,٥المالية الثالث الماضية، حيث بلغت هذه النسبة 

ريف مصاوتمثل . م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١٪ للسنة المنتهية في ٩٤,١م و ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
وتكلفة الوقود البنود الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية لدى والصيانة  التشغيل
 ريال سعودي ٦,٧٦٠,٣١٢,٠٠٠من  والصيانة مصاريف التشغيل خالل هذه الفترة حيث ارتفعت الشركة

خالل السنة من المنتهية  ريال سعودي ٧,٦٠٨,١٨٢,٠٠٠م إلى ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
 ريال ٤,٩٣٧,٦٧٧,٠٠٠ارتفع إجمالي تكلفة الوقود من وقد . ٪١٢,٥م، أي بنسبة ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في 

 ريال سعودي للسنة المنتهية في ٥,٤٧٧,٣٦٢,٠٠٠م إلى ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١سعودي خالل السنة المنتهية في 
  . ٪١٠,٩م، أي بنسبة ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

 وتكلفة الوقود خالل السنوات المالية الثالث الشركة إجمالي تكلفة الكهرباء التي اشترتها وقد جاءت الزيادة في
 خالل هذه الفترة، وهو ما واجهته المملكة الطلب على الكهرباء في الرتفاعالماضية بصفة رئيسية نتيجة 

ين للطاقة الكهربائية في  برفع طاقتها التوليدية الذاتية وشراء كميات إضافية من منتجين محليين آخرالشركة
 ريال ١٨,٢٨٤,٨٧٨,٠٠٠ من الشركةونتيجة لهذه الزيادة في مستوى الطلب، ارتفع إجمالي مبيعات . المملكة

 ريال سعودي للسنة المنتهية ٢٠,٦٥١,٧٩٩,٠٠٠م إلى ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١سعودي خالل السنة المنتهية في 
. ع مبيعاتها من الطاقة الكهربائية خالل السنة الجارية استمرار ارتفاالشركةوتتوقع . م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في 

ويعود السبب الرئيس في هذا االرتفاع في الطلب، والذي من المرجح أن يظل قويا، إلى ارتفاع معدل االزدياد 
ومن المتوقع أن يعود هذا . المملكة واستمرار التوجه نحو إنشاء مزيد من الصناعات في المملكةالسكاني في 

  .  بمزيد من اإليرادات المتحققة على مبيعات الكهرباءالشركةلى النمو ع

لعام  الشركةمراجع حسابات م في تقرير ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ للسنة المالية المنتهية في الشركة أداء ويتلخص
  . م٢٠٠٨

ا  ال تعتزم إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أعمالهالشركة، فإن  اإلصدارنشرةوباستثناء ما تنص عليه  
  . المبينة في نشرة اإلصدار هذه خالل السنوات الخمس إلى عشر سنوات القادمة

م واللتين لم ٢٠٠٩ مارس ٣١ للربع األول المنتهي في للشركةوفيما يلي قائمة الدخل وقائمة المركز المالي 
افقا مع م متو٢٠٠٩ مارس ٣١ كان األداء المالي للشركة خالل الربع األول المنتهي في .تتم مراجعتهما

، حيث يبلغ االستهالك ذروته في المملكةاالتجاهات السابقة ويعكس الطبيعة الموسمية الستخدام الكهرباء في 
  .بسبب ارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة من السنة) يوليو إلى سبتمبر(الربع الثالث من السنة 

تجاهات الحالية فيما يتعلق باآلفاق المستقبلية  أية أحداث يمكن أن تؤدي إلى عرقلة االالشركةوال تتوقع إدارة 
المالية والتجارية لمركزها المالي لهذه السنة المالية، ولكن ال يمكن تقديم أي تأكيد بأن هذا الوضع سيبقى 

  .قائما



 ٨٥

  )غير مراجعة(ل قائمة الدخ

   مارس٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  م٢٠٠٩  م٢٠٠٨

  ألف ريال سعودي
  

  مجموع إيرادات التشغيل  ٤,٠٨٣,٩٠٧  ٣,٩٣٢,٩٢٥
  مجموع مصروفات التشغيل  )٤,٩٨١,٠٢١(  )٤,٧٦٣,٩٢١(

  الخسارة من العمليات التشغيلية  )٨٩٧,١١٤(  ) ٨٣٠,٩٩٦(
  إيرادات ومصروفات أخرى صافي  ١٢٦,٠٨٠  ٥٩,٩٩٨

  صافي خسارة الفترة  )٧٧١,٠٣٤(  ) ٧٧٠,٩٩٨(
  

  ) غير مراجعة ( مارس٣١ كما في قائمة المركز المالي

 م٢٠٠٨مارس 
  ألف ريال سعودي

 م ٢٠٠٩مارس 
  ألف ريال سعودي

  

  الموجودات المتداولة    
  ونقد مماثلنقد   ١,٣٧١,٢٣٠  ٤,١٣١,٤٠٢
   صافي،ذمم مستهلكي الكهرباء وإيرادات مستحقة  ١٢,٨٧٣,٩٨٩  ١٣,٢٤٥,٢٨٠
   صافي،دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى  ٢,٨٨٣,١٦٨  ١,٥٥٢,٩٧٢
   صافي،مخزون  ٥,٨٦٥,٥٢٤  ٦,٤٤٩,٢٢٤
  مجموع الموجودات المتداولة   ٢٢,٩٩٣,٩١١  ٢٥,٣٧٨,٨٧٨

  الموجودات غير المتداولة    
  ذمم مدينة من مستهلكي الكهرباء     ٣,٢٥٠,٠٠٠
  استثمارات في حقوق ملكية شركات و أخرى  ٢,٣٥٠,٦٩٣  ١,٨٢٨,٢٣٦
  مشاريع تحت التنفيذ  ٢٣,٣٢٨,٥٥٩  ١٧,٣١١,٥٤٤
  الموجودات الثابتة، صافي  ٩٨,٩٩٢,٩١٨  ٨٨,١٥٧,٨٢٦
   غير المتداولة مجموع الموجودات  ١٢٤,٦٧٢,١٧٠  ١١٠,٥٤٧,٦٠٦
  مجموع الموجودات  ١٤٧,٦٦٦,٠٨١  ١٣٥,٩٢٦,٤٨٤

  المطلوبات وحقوق المساهمين    
   المطلوبات المتداولة    

  ذمم دائنة  ٣٨,٢٣٦,٠٧٣  ٣١,٦٨١,٤٠٥
  ة دائنة أخرىمستحقات وأرصد  ٢,٤٦٤,٢٦٢  ١,٨٣٣,٢٦٨
  أقساط متداولة من قروض طويلة األجل  ٥٥٦,١٢٧ ٩٧٩,٣٠٠

  مجموع المطلوبات المتداولة  ٤١,٢٥٦,٤٦٢  ٣٤,٤٩٣,٩٧٣
  المطلوبات غير المتداولة    

  قروض طويلة األجل  ٦,٢٢٣,١٤١  ٣,٧٧٥,٢٦٨
  صكوك  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٥,٠٠٠,٠٠٠
  مخصص مكافأة نهاية الخدمة  ٤,١٢٣,١٥٤  ٤,٠٨٤,٨٨٥
   صافي،إيرادات مؤجلة  ١٣,٩٣٦,٥٢٩  ١١,٩٢٦,٠٢٤
   تأمينات مشتركين  ١,١١١,٥٣٥  ١,٠٤٩,١٩٦
  ذمم حكومية طويلة األجل   ١٣,٢٩٥,٦١٣  ١٣,٢٩٥,٦١٣
  قرض حكومي  ١٤,٩٣٨,٠٦٠  ١٤,٩٣٨,٠٦٠
  مجموع المطلوبات غير المتداولة  ٥٨,٦٢٨,٠٣٢  ٥٤,٠٦٩,٠٤٦
  مجموع المطلوبات  ٩٩,٨٨٤,٤٩٤  ٨٨,٥٦٣,٠١٩

  لمساهمينحقوق ا    

  رأس المال  ٤١,٦٦٥,٩٣٨  ٤١,٦٦٥,٩٣٨
  احتياطي نظامي  ٩٩١,٠٠٤  ٨٩٤,٥٩٨
  احتياطي عام  ٥٣٤,٥٧٣  ٥٣٢,٤١٨
  أرباح مبقاة   ٤,٥٩٠,٠٧٢  ٤,٢٧٠,٥١١
  مجموع حقوق المساهمين  ٤٧,٧٨١,٥٨٧  ٤٧,٣٦٣,٤٦٥

  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين  ١٤٧,٦٦٦,٠٨١  ١٣٥,٩٢٦,٤٨٤



 ٨٦

  رباح الموزعة على المساهمين وصف رأس المال واأل

  
 ريال ممثلة في ٤١,٦٦٥,٩٣٨,١٥٠ هذه  نشرة اإلصدار المصرح به في تاريخالشركةبلغ رأسمال 

 رياالت للسهم ١٠ سهم عادي مصرح به، كلها مدفوعة القيمة بالكامل، بقيمة اسمية قدرها ٤,١٦٦,٥٩٣,٨١٥
  . ركةالشو اليوجد أي حقوق خيار على اسهم راسمال . الواحد

 أرامكو السعودية كما تملك الشركة٪ من أسهم ٧٤ في الوقت الحاضر المملكة العربية السعودية حكومةتملك 
 الحكومة هذه ال يوجد أي مساهم باستثناء نشرة اإلصدارعلما بأنه في تاريخ . ٪ من االسهم المصدرة٧

  . كةالشر٪ من رأسمال ٥ يملك أكثر من أرامكو السعوديةالسعودية و شركة 

 سهم ٧٦٥,٧٥٥,٤١٨ ريال ممثلة في ٣٨,٢٨٧,٧٧٠,٩٠٠م ٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ في الشركةوكان رأسمال 
م، وافق رئيس المجلس االقتصادي ٢٠٠٣في عام .  رياال للسهم الواحد٥٠عادي مصدر بقيمة اسمية قدرها 

 و ١٦٩قرار رقم  مليون ريال بموجب ال٣,٣٧٨ البالغ متحصالت صندوق رسم الكهرباءاالعلى على رسملة 
و اصدرت ) م١٢/١٢/١٩٩٩الموافق (هـ ٥/٩/١٤٢٠ بتاريخ ١٥٣ من قرار مجلس الوزراء رقم ٣الفقرة 
 الى الشركةنتيجة لذلك زاد رأس مال .  اسهم اضافية لمساهميها بالتناسب مع اسهمهمالشركة

ياال للسهم الواحد  ر٥٠ سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ٨٣٣,٣١٨,٧٦٣ ريال ممثلة في ٤١,٦٦٥,٩٣٨,١٥٠
  .م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١كما في 

هـ بتخفيض القيمة االسمية لألسهم ٢٧/٢/١٤٢٧ و تاريخ ٤١وقد أصدر مجلس الوزراء مؤخرا قراره رقم 
 العادية الشركةلهذا القرار، تمت تجزئة عدد أسهم  ووفقا. العادية لجميع الشركات المساهمة إلى عشرة رياالت

  .  رياالت للسهم الواحد١٠قيمة اسمية قدرها  سهم ب٤,١٦٦,٥٩٣,٨١٥إلى 

على أساس عدد (م، فقد بلغ ربح السهم الواحد ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ ديسمبر ٣١بالنسبة للسنوات المالية المنتهية في 
  . ريال على التوالي٠,٢٧ ريال و٠,٣٤) األسهم القائمة في نهاية السنة ذات الصلة

 تنازلت عن حقها في االرباح الموزعة لمدة عشر سنوات من المملكة فان حكومة ١٦٩ رقم القراربناء على 
٪ من القيمة ١٠ بشرط ان تكون االرباح الموزعة على المساهمين االخرين ال تتجاوز الشركةتاريخ تأسيس 
  .االسمية للسهم

 أرامكوو الحكومة عدا ( على المساهمين الشركةويبين الجدول التالي األرباح المعلنة والموزعة من قبل 
  . خالل الفترات المذكورة ادناه) السعودية

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  أرامكو السعوديةينبغي التنبه الى ان
 ١,٣٣١م ٢١/١٢/٢٠٠٨م حتى ٥/٤/٢٠٠٠ في الشركةبلغت المطالبة عن الفترة من انشاء . ستوزع مستقبال

 ليس لها حق في هذه المطالبة باالرباح النقدية الموزعة نظرا  أرامكو السعودية أنالشركةتعتقد . ريالمليون 
  .١٦٩القرار  حيث يشملها التنازل الوارد في للحكومةلكونها مملوكة بالكامل 

 أو يقترح مبلغ األرباح التي ستوزع على المساهمين كأرباح أسهم في ضوء الوضع مجلس اإلدارةيحدد 
 االستمرار في توزيع أرباح على األسهم مستقبال، إال أن ذلك الشركةوبينما تتوقع .  في حينهللشركةالمالي 

   .يتوقف على مستوى الدخل في المستقبل



 ٨٧

  الزكاة والضريبة 

 فيما يتعلق  العربية السعوديةالمملكةفيما يلي شرح عام لبعض االعتبارات الخاصة بالزكاة والضريبة في 
، علما بأن هذا الشرح ليس المقصود منه تقديم وصف يعكس تحليال كامال لجميع االعتبارات المتعلقة بالصكوك

وبالتالي، فإن .  وال يتناول االعتبارات المبنية على الظروف الفرديةالصكوكبالزكاة والضريبة فيما يخص 
يبة لتحديد النتائج التي تترتب  مراجعة مستشاريهم في مجال الزكاة والضرللصكوكعلى المشتريين المحتملين 

 واالحتفاظ بها والتصرف فيها واستالمهم ألية توزيعات ودفعات من المبلغ األساسي للصكوكعلى امتالكهم 
 والنتائج المترتبة على مثل تلك الصكوكأو أية مبالغ أخرى يتم استالمها بموجب /المستثمر واألرباح و

  .  العربية السعوديةالمملكة في اإلجراءات بموجب أنظمة الزكاة والضريبة

 هذه، وهو نشرة اإلصدار العربية السعودية في تاريخ المملكةوقد استند هذا الملخص إلى األنظمة المرعية في 
و على المشترين المحتملين ان . يخضع 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 الشركةان يأخذوا بعين االعتبار ب
  .انظمة الضريبة و الزكاة

حملة الصكوك من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في لمملكة العربية  .١
  السعودية 

 العربية المملكةمة في   المقيمين بصفة دائدول مجلس التعاون الخليجي من مواطني حملة الصكوكال يخضع 
الذي له كيان دائم   العربية السعوديةالمملكةغير دول مجلس التعاون الخليجي مواطن ) أ(باستثناء (السعودية 

 دول مجلس التعاون الخليجي كيان قانوني مؤسس وفقاً لقانون أي من) ب( العربية السعودية، و المملكةفي 
لضريبة دخل الشركات )  العربية السعوديةالمملكةن دائم في  العربية السعودية ولها كياالمملكةغير 

علما أن . الصكوكالسعودي، سواء باالسقتطاع أو التقييم المباشر، فيما يتعلق بأي دفعة أو مكسب يتحقق من 
 هؤالء سيخضعون للزكاة، إال أن هذا الملخص ال يأخذ في االعتبار مدى المسؤولية الزكوية حملة الصكوك

  .  أو االحتفاظ بها أو التصرف فيهاللصكوك المحتمل نتيجة المتالكه حامل الصكوكعلى التي تقع 

، دول مجلس التعاون الخليجيأي مواطن ألي من ) أ" (دول مجلس التعاون الخليجيمواطنوا "يقصد بـ
ولة قطر  العربية السعودية واالمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودالمملكةوالتي هي 

 دول مجلس التعاون الخليجيكيان قانوني مملوك من قبل مواطن ألي من  أي )ب(ودولة الكويت، و 
   .دول مجلس التعاون الخليجيأي من  ومؤسس بموجب قانون

المملكة حملة الصكوك من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في  .٢
  العربية السعودية

 وفقاً لتعريفهم المملكة، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي مواطني  من غيرحملة الصكوكيخضع 
نظام ("هـ ١٥/١/١٤٢٥ و تاريخ ١/نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م من ٣في المادة 

  . ، للضريبة السعودية")ضريبة الدخل

  :نظام ضريبة الدخل كما يلي من ٣تم تعريف المقيم في المادة 

 : للسنة الضريبية إذا تحقق فيه أي من الشرطين التاليينالمملكة الشخص الطبيعي مقيما في يعتبر  ) أ(

له مكان إقامة دائم في المملكة ويقيم في المملكة لفترة إجمالية ال تقل عن ثالثين يوماً في  )١(
  السنة الضريبية؛ أو



 ٨٨

 .السنة الضريبيةيوما في ) ١٨٣(يقيم في المملكة لفترة ال تقل عن مائة وثالثة وثمانين  )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

 :تعتبر الشركة مقيمة في المملكة للسنة الضريبية إذا تحقق فيها أي من الشرطين التاليين ) ب(

 وفقاً لنظام الشركات؛ أوتم تأسيسها  )١(

  .إذا كانت إداتها المركزية موجودة في المملكة )٢(

  المملكة العربية السعوديةحملة الصكوك غيرالمقيمين في  .٣

 سواء كانوا سعوديي الجنسية أو غير ذلك - غير المقيمين في المملكة العربية السعودية حملة الصكوكيخضع 
٪ على ٥ إلى ضريبة اسقتطاع بنسبة -مجلس التعاون الخليجيدول بما في ذلك حملة الصكوك المقيمين في 

  . الصكوكجميع المدفوعات التي تتم في المستقبل على شكل أرباح على 

") كيان دائم(" غير المقيمين في المملكة العربية السعودية ولهم كيان دائم في المملكة حملة الصكوكيخضع 
للضريبة السعودية، كما قد سيخضعون أيضاً، وفقاً ) الدخلنظام ضريبة  من ٤كما تم تعريفهم في المادة (

٪ على جميع المدفوعات التي تتم في المستقبل ٥إلى ضريبة اسقتطاع بنسبة نظام ضريبة الدخل،  من ٥للمادة 
  .الصكوكعلى شكل أرباح على 

كما (ل فرع مرخص  من خالالمملكة العربية السعودية والذي يمارس نشاطاً في المملكةيعتبرغير المقيم في 
  .  العربية السعوديةالمملكة في كيان دائمبأن له ) نظام ضريبة الدخل من ٤) ب (٤تم تعريفه في المادة 

 المملكة في  كيان دائم الذين لهمحملة الصكوكإلى  الصكوكستعتبر جميع المبالغ المدفوعة كأرباح على 
بعد حسم التكاليف المسموح % ٢٠يبة دخل بنسبة جزءا من الدخل اإلجمالي الخاضع لضرالعربية السعودية 

باإلضافة إلى ذلك يعتبر تحويل األرباح إلى المكتب الرئيسي توزيعاً . بها وإجراء تسويات حسابية معينة
  %.٥لألرباح ويخضع إلى ضريبة استقطاع بنسبة 

نظام  من ٣ في المادة كما تم تعريفه ( العربية السعوديةالمملكة، سواء كان مقيما في حامل الصكوكيخضع 
من الالئحة ) ب) (٢(١كما تم تعريفه في المادة  ( العربية السعوديةالمملكةأو غير مقيم في ) ضريبة الدخل

 أو لم يكن، لضريبة األرباح الرأسمالية المملكةوسواء كان له كيان دائم في ) لنظام ضريبة الدخلالتنفيذية 
مه بالتصرف بصكوكه أو إعادة شرائها إذا لم يتم تداول تلك ٪ على أية أرباح تتحقق عند قيا٢٠بنسبة 
  .  العربية السعودية ولوائحه التنفيذيةلنظام السوق المالية بالمملكة وفقا الصكوك

  أحكام عامة  .٤

 العربية السعودية أو المملكة في كيان دائم من األشخاص الطبيعيين، سواء كان لهم حملة الصكوكلن يخضع 
  . العربية السعوديةالمملكةوفاتهم إلى ضريبة اإلرث أو إلى أي ضرائب أخرى مماثلة في لم يكن، في حال 

 لمجرد امتالكهم ألية  العربية السعوديةالمملكة مقيمين أو مزاولين لنشاط تجاري في حملة الصكوكال يعتبر 
  . صكوك

تثمر وفقاً ألنظمة الزكاة  ال تحسم من قاعدة الزكاة الخاصة بالمسالصكوكاالستثمارات طويلة األجل في 
  . هذهنشرة اإلصدار بتاريخ المملكةالمطبقة في 
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  االكتتاب والبيع

  اتفاقية االكتتاب

ويشار إليها بما يطرأ عليها  ( تاريخ اإلقفال اتفاقية اكتتاب قبلومديرا استقبال الطلبات مديرا اإلصدارسيبرم 
 واالكتتاب الصكوك بخصوص توزيع الُمصِدرمع ") تاباالكت اتفاقية"من تعديالت أو إضافات أو تحديثات بـ 

 على القيام منفردين بتغطية مديرا استقبال الطلبات ومديرا اإلصدار، يوافق التفاقية االكتتابوطبقاً . بها
  .االتفاقية وفقاً للشروط المنصوص عليها في تلك الصكوك

مديري  و مديري اإلصدار إنهاؤها من قبل  لعدد من الشروط ويمكن في حاالت معينة اتفاقية االكتتابتخضع
 تاريخ  قبلاتفاقية االكتتابوفي حالة إنهاء . الُمصِدر قبل دفع صافي المتحصالت إلى استقبال الطلبات

  . يمكن أن ينتهي أيضاً وتُرد أية متحصالت تم استالمها إلى المكتتبينالصكوك، فإن عرض اإلقفال

  محتملينتقديم الطلبات من قبل المستثمرين ال

 استقطاب طلبات مبدئية مديري استقبال الطلبات ولمديري اإلصدار، يجوز فترة التقديم للمستثمرينخالل 
مديري استقبال  ومديري اإلصدار و الُمصِدر من قبل المستثمرين المحتملين، بينما يبحث الصكوكلشراء 
  . ويتفقان عليهاالهامش مسألة الطلبات

 على االنترنت الُمصِدر على موقع الهامش، يتم نشر لمستثمرين فترة التقديم لعند انتهاء
)sa.com.se.www ( مدير الدفعاتو على موقع) com.samba.www.(  

) "نموذج طلب المستثمر(" أن يقدم طلب شراء معبأ حسب األصول الصكوكعلى كل من يرغب في شراء 
نماذج وسوف تتوفر . فترة التقديم للمستثمرين قبل نهاية مديري استقبال الطلبات وار مديري اإلصدألي من

وال تقبل أي طلبات بأقل من . مديري استقبال الطلبات ومديري اإلصدار لدى أي من طلب المستثمر
الشركات والهيئات ريال أو من المكتتبين من غير ) ٥٠٠,٠٠٠( ريال أو بمضاعفات الـ ٥٠٠,٠٠٠
الشركات والهيئات  فيما بعد من المكتتبين من الصكوكويمكن لألشخاص المؤهلين شراء . اريةاالستثم

  .االستثمارية

 والذي مديري استقبال الطلبات ومديري اإلصدار والُمصِدر بناء على تقدير الصكوكسوف يكون تخصيص 
 بنشر الُمصِدر، سيقوم كالصكووحال االنتهاء من تخصيص . فترة التقديم للمستثمرينسيتم بعد انتهاء 

 المقرر إصدارها، على للصكوك، إضافة إلى إجمالي المتحصالت المتوقعة، القيمة االسمية وإجمالي الهامش
  . على االنترنتمديري استقبال الطلبات ومديري اإلصدار والُمصِدرموقع 

. كحملة صكوكيل التسج) التعريفات (١ كما هم معرفون في الشرط لألشخاص المؤهلينوال يجوز سوى 
الشخص ) ب(الشخص الطبيعي سعودي الجنسية، ) أ(لهذه األغراض " األشخاص المؤهلون"ويعني مصطلح 

  العربية السعودية ولديه سجل تجاري ساري المفعول صادر عنالمملكةاالعتباري الذي له وجود دائم في 
 العربية المملكةحتفظ بحساب بنكي في ي) ب(و ) أ(وزارة التجارة والصناعة، والذي، في أي من الحالتين، 

  .السعودية

 نشرة اإلصداركما هو موضح في  (الشركات والهيئات االستثمارية على للصكوكسيكون التوزيع األساسي 
  ).هذه

  : يعتبر واحداً مما يلي شخصا مؤهالتعني" الشركة والهيئة االستثمارية"

  .المالية بمزاولة نشاط األوراق الهيئةشخص مرخص له من قبل   ) أ(
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 .الهيئة الصادر عن الئحة أعمال األوراق المالية من ١ الملحقشخص مستثنى كما هو محدد في   ) ب(

 :أي مما يلي  ) ت(

 مليون ريال ٥٠أي شركة تملك أو تكون عضو في مجموعة تملك أصوالً صافية ال تقل عن  )١(
  .سعودي

 تقل قيمتها عن أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامنية أو منشأة تملك أصوالً صافية ال )٢(
 . مليون ريال سعودي٥٠

يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو موظف لدى شخص عندما ينطبق على ") أ("أي شخص  )٣(
") أ("حيث يكون الشخص ) ٢(أو ) ١(التعريف الوارد في الفقرتين الفرعيتين ") ب("الشخص 

 ").ب("مسئوالً عن أي نشاط أوراق مالية للشخص 

 العربية المملكةمزاولة نشاط مصرفي وفقاً لألنظمة المعمول بها في مؤسسة حصلت على ترخيص ل  ) ث(
 . السعودية

 الئحة أعمال كما هو معرف في( من خالل شخص مرخص له الصكوكأي شخص آخر يشتري   ) ج(
  ).الهيئة الصادرة عن األوراق المالية

 نظراً ألن توقيع وكالصك قبل تعبئة طلب شراء الشروطويتعين على جميع المستثمرين المحتملين قراءة 
  .للشروط يشكل قبوالً وموافقة من المستثمر نموذج طلب المستثمر

  أحكام عامة

 الُمصِدر العربية السعودية، فإن بالمملكة للهيئة القائمة الرسمية في الصكوكفيما عدا الطلب المقدم إلدراج 
ي أي بلد، من شأنه أن يسمح  لم يقوموا بأي إجراء فمديري استقبال الطلبات و مديري اإلصداروأي من
 هذه أو أية مواد عرض خاصة بها في أي بلد يلزم فيه نشرة اإلصدار أو امتالكها أو توزيع الصكوكبعرض 

مديري استقبال  ومديري اإلصدار و الُمصِدرويطلب . اتخاذ ذلك اإلجراء، وليس لديهم أي نية للقيام بذلك
 ذات العالقة بشراء أو ةوزته أن يلتزم بجميع القوانين واألنظم هذه بحنشرة اإلصدار من كل من تقع الطلبات

، بالصكوك هذه أو أي مواد عرض تتعلق نشرة اإلصدار أو حيازة أو توزيع الصكوكعرض أو بيع أو تسليم 
  .في جميع الحاالت على حسابه الخاص

  المقاصة والتسوية والتداول

 لن تقبل  تاريخ اإلقفاللكن، اعتباراً من. المسجلدى  في نظام المقاصة والتسوية لالصكوكسوف يتم قبول 
 الُمصِدرويمكن أن يقدم .  من خالل السوق البينيةالصكوك في أي نظام أو آلية للتداول وسيتم تداول الصكوك

 العربية السعودية بعد إنشاء المملكة ضمن نظام أو آلية تداول أو أكثر في الصكوكطلباً في المستقبل لقبول 
  .لتداول وآليات لتداول أدوات الدينأنظمة ل
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  معلومات عامة

، ١١٤١٦، الرياض ٢٢٩٥٥العنوان الرسمي للمصدر هو برج الفيصلية، طريق الملك فهد، ص ب  .١
  . العربية السعوديةالمملكة

 ديسمبر ١٣الموافق لـ (هـ ٦/٩/١٤٢٠ وتاريخ ١٦/ وفقا للمرسوم الملكي رقم مالمصدرتأسس  .٢
 العربية السعودية، بسجل المملكةمة تعمل وفقا للقوانين المعمول بها في كشركة مساه) م١٩٩٩

 . ١٠١٠١٥٨٦٨٣تجاري رقم 

 ريال ممثال ٤١,٦٦٥,٩٣٨,١٥٠ للمصدر هذه يبلغ رأس المال المصرح به  اإلصدارنشرةحتى تاريخ  .٣
ال و.  رياالت للسهم الواحد١٠ سهما عاديا مصرحا به بقيمة اسمية قدرها ٤,١٦٦,٥٩٣,٨١٥في 

 .  أية أسهم قائمة من أي نوع آخرالشركةيوجد لدى 

 إبريل ٢١الموافق (هـ ٤/٤/١٤٢٨العادية في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ الجمعية العامة وافقت  .٤
 بتحديد الوقت والمبالغ والشروط الخاصة الشركة مجلس إدارة وتفويض صكوكعلى إصدار ) م٢٠٠٧

 . الشركةبأية صكوك تصدرها 

 وتاريخ ١/٨٤/٢٠٠٩ بقراره رقم الصكوك بإصدار للشركة على السماح الشركة س إدارةمجلوافق  .٥
 ).٢٠٠٩ أبريل ٧الموافق ( هـ١١/٤/١٤٣٠

ال يعلم  هذه،  نشرة اإلصدارفي" الخالفات والقضايا القانونية"وباستثناء ما تم اإلشارة إليه في قسم  .٦
ع من شأنه أن يكون ذا أهمية بالنسبة  بوجود أي إجراء قضائي قائم أو محتمل من أي نوالمصدر

 . الصكوكلعملية إصدار 

 هذه، لم يطرأ هناك أي تغيير أو تطور يمكن اإلعتقاد  اإلصدارنشرة ما تم اإلفصاح عنه في باستثناء .٧
أو في شؤونه ) المالي أو غيره (الُمصِدرألسباب معقولة بأنه يمكن أن يتضمن تغييرا سلبيا في وضع 

م وال في السنتين الماليتين السابقتين مباشرة، من شأنه أن يكون ذا أهمية ٢٠٠٨سمبر  دي٣١العامة منذ 
 . الصكوكبالنسبة لعملية إصدار 

، على أية عمولة  هذهلنشرة اإلصدارلم يستلم أو يحصل أي مسوق أو خبير، خالل السنتين السابقتين  .٨
و خيارات خاصة فيما يتعلق أو خصم أو رسوم وساطة أو أي عوض غير نقدي أو على أية شروط أ

 . أو أي من شركاتها التابعةالشركةبإصدار أو بيع أية أوراق مالية من قبل 

"  أي من الخبراء المذكورين في قسم ملك يال) م١٠/٦/٢٠٠٩الموافق ( هـ ١٧/٦/١٤٣٠كما في  .٩
 لُمصِدرلن ولتفادي أي شك فإن المراجعون القانونيو( هذه  اإلصدارنشرةمن " المستشارونواألطراف 

 الشركةأسهم في أي ) الهيئةقواعد الئحة التسجيل واإلدراج الصادرة من  هم فقط الخبراء ألغراض
وذلك باستثناء األسهم (مديري اإلصدار  أن الُمصِدركما يؤكد  .الشركةفي مصلحة أخرى  أي وليس لهم

أبرمتها مع مستثمرين غير  عن طريق اتفاقيات مبادلة لألسهم التي رمديري اإلصداالمملوكة ألي من 
 هـ الموافق ٢٠/٨/١٤٢٩ و المؤرخ في الهيئة و ذلك وفقا للتعميم الصادر عن المملكةمقيمين في 

مصلحة أخرى  أي  وليس لهمالشركةوالمستشارين القانونيون ال يملكون أي أسهم في ) م٢١/٨/٢٠٠٨
 .الشركةفي 

، ليس هناك أية عالمات تجارية أو المملكة  المسجل كعالمة تجارية لها فيالشركةباستثناء شعار  .١٠
براءات اختراع أو حقوق تأليف أو أية حقوق ملكية فكرية أخرى ذات أهمية تذكر بالنسبة لعمل 

 . أو ربحيتهاالشركة
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وترجمة إلى اللغة ( قائمة، يمكن االطالع على نسخ من الوثائق التالية صكوكطالما كانت هناك  .١١
 المحددة الُمصِدرأثناء ساعات الدوام الرسمي في مكاتب ) أدناه) ح(إلى ) د (العربية بالنسبة للوثائق من

 و أمين موجودات الصكوك  لكل منوبخالف ذلك في المكتب المحدد)) ب(والفقرة ) أ(بالنسبة للفقرة (
 : وكيل حملة الصكوك

   .شهادة سجله التجاري ورِدْصالنظام األساسي للُم  )أ (

 ٣١م، ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ للسنوات المالية المنتهية في صدرللمالقوائم المالية المراجعة   )ب (
  .م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١م و ٢٠٠٧ديسمبر 

  .للمصدرآخر قوائم مالية منشورة مرحلية غير مراجعة   )ج (

  .إعالن الوكالة  )د (

  .اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك  )ه (

 .اتفاقية إدارة المدفوعات  )و (

 .اتفاقية إدارة موجودات الصكوك  )ز (

  .تعهد الشراء  )ح (

 السجل، الملكية –أحكام وشروط الصكوك " كما هو مبين في للصكوك كمسجل تداولسيتم تعيين  .١٢
 ". والتحويل

 : للمصدر  للنظام األساسيفيما يلي ملخص .١٣

 إقرار النظام األساسي والتعديالت 

افق المو(هـ ٦/٩/١٤٢٠ الصادر بتاريخ ١٦/ وفقا للمرسوم الملكي رقم مللشركةتم إقرار النظام األساسي 
  : ومنذ ذلك الحين، تم تعديل هذا النظام األساسي ثالث مرات كانت كالتالي). م١٩٩٩ ديسمبر ١٣لـ 

 من النظام ٦عدلت بموجبه المادة ) م٢٠٠٢ إبريل ١٦الموافق (هـ ٧/٤/١٤٢٣تعديل تم بتاريخ   ) أ(
 .األساسي والتي تتعلق برأس المال

، ٨، ٦، ٢عدلت بموجبها المواد ) م٢٠٠٥  إبريل١٦الموافق (هـ ٧/٣/١٤٢٦تعديالت تمت بتاريخ   ) ب(
 المتعلقة ٧ من النظام األساسي وحذف المادة ٤٣ و ٢٦، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٧، ١٤، ٩

 . بتخصيص األسهم

، ٥، ٢عدلت بموجبها المواد ) م٢٠٠٥ ديسمبر ١٠الموافق (هـ ٨/١١/١٤٢٦تعديالت تمت بتاريخ   ) ت(
 .نظام األساسي من ال٤١ و٤٠، ٣٩، ٣٦، ٣٥، ٢٨، ٢٣، ١٧، ١٤

  أغراض الشركة

  : هيالشركةأغراض 

 العربية السعودية من خاللها أو من خالل الشركات         المملكةتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في         -١
  .المملوكة لها كلياً أو جزئياً



 ٩٣

خـالل   العربية السعودية من خاللها ومـن        المملكةشراء وبيع وتقديم خدمات الطاقة الكهربائية في          -٢
إحدى الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً بمقابل مالي يستوفى من المستفيدين حسب التنظيم المتبع               

  . العربية السعوديةالمملكةفي 

 أو  المملكـة المشاركة و اإلستثمار في مشاريع في قطاع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية داخل                -٣
  .خارجها، حسب األنظمة ذات العالقة

  .، حسب األنظمة ذات العالقةالمملكةإستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية عبر حدود   -٤

المشاركة و اإلستثمار في مشاريع تأمين وإمداد الوقود للشركات المملوكة كليـاً أو جزئيـاً حـسب                   -٥
ـ           للشركةاألنظمة المتبعة، ويجوز     ا  شراء الوقود المطلوب إلنتاج الطاقة لها وللشركات التـي تملكه

  .امتالكاً كامالً أو جزئياً بما يحقق أهدافها

  .إعداد وتبني البرامج والسبل الالزمة لتنفيذ الخطط التدريبية وإعادة التأهيل لمنسوبيها  -٦

إجراء وتدعيم البحوث في أي من المجاالت التي تؤدي التي تحسين نوعية الخدمة ورفع كفاءة األداء                  -٧
  .ة والمحافظة على البيئة وخفض التكاليفوالتشغيل، وترشيد استهالك الطاق

إعداد وطبع وتوزيع األدلة اإلرشادية والنشرات والمعلومات والبيانات وغيـر ذلـك ممـا يتعلـق                  -٨
  .بأنشطتها أو الخدمات التي تقدمها

  .تقديم الخدمات االستشارية واإلرشادية في المجاالت التي تخدم أغراضها  -٩

ستفادة من إمكانياتها لتقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومـات والفـوترة           إنتاج الماء والبخار واال     -١٠
، من خاللها ومن خالل الشركات المملوكة لهـا         الشركةوالتحصيل واألنشطة ذات العالقة بأغراض      

  .كلياً أو جزئياً

  مدة الشركة

 الصادر بـإعالن    هـ٣٠/١٢/١٤٢٠ وتاريخ   ٢٠٤٧ خمسون سنة من تاريخ القرار الوزاري رقم         الشركةمدة  
 قبل انتهاء أجلها بـسنة       الجمعية العامة غير العادية     بقرار تصدره  الشركةتأسيسها، ويجوز إطالة مدة أو مدد       

  .واحدة على األقل

   أسهم الشركة

ويجوز أن تـصدر األسـهم      .  اسمية، وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية         الشركةتكون جميع أسهم    
  . وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصىبأعلى من هذه القيمة،

 بعد موافقة الجهات المختصة أن تصدر أسهماً ممتازة ال تعطي الحق في التصويت وذلك بما  للـشركة ويجوز  
  .  من رأسمالها٪٥٠ال يتجاوز 

 والـذي   الـشركة سجل المساهمين الذي تعده      قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها بالقيد في         الشركةتكون أسهم   
. يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وعناوينهم وأرقام أسهمهم والقدر المدفوع منهـا             

  .ويؤشر بهذا القيد السهم، ويتم إثبات ملكية األسهم وتداولها وفقاً لألنظمة السارية المفعول ذات العالقة

  



 ٩٤

  الصكوك والسندات 

 سندات أو صكوك متساوية القيمة قابلـة للتـداول           جمعيتها العامة العادية    أن تصدر بقرار من    للشركةن  يمك
  .  بهذه الصالحيةمجلس اإلدارة أن تفوض للجمعية العامة العاديةو. وغير قابلة للتجزئة

  تغيير رأس المال

لمصرح به على أن يحدد القرار  االـشركة  زيادة رأسمال الجمعية العامة غير العادية يجوز بقرار يصدر عن     
طريقة زيادة رأس المال، وشريطة أن يكون رأس المال األصلي مدفوعا بالكامل وأن يكون للمساهمين أولوية                

ويمكن أن تصدر األسهم الجديدة في حالة زيادة رأس المال نقـدا أو مقابـل    . االكتتاب في األسهم الجديدة نقدا    
  . مساهمات عينية

 إذا زاد الشركة بناء على مبررات مقبولة تخفيض رأسمال الجمعية العامة غير العاديةن كما يجوز بقرار م
وال يصدر مثل هذا القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات .  بخسائرالشركةعن حاجتها أو إذا منيت 

وبمراعاة . امات وأثر التخفيض في هذه االلتزالشركةعن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على 
وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن . أحكام نظام الشركات، يجب أن يبين القرار طريقة التخفيض

 وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوماً من تاريخ نشر قرار الشركةحاجة 
وفي حال اعترض أي . المملكةلفة من التخفيض في ثالثة صحف يومية على األقل تصدر في مناطق مخت

 أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركةدائن وقدم إلى 
  .تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً

  اإلدارة

 وتحدد . لمدة ثالث سنواتةالجمعية العام أعضاء تعينهم ثمانية مكون من مجلس إدارة الشركةيتولى إدارة 
 من األرباح السنوية وقيمة أتعابهم مقابل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة نصيب أعضاء الجمعية العامة

  .  وأية مزايا أخرىالمجلس

 ال تقل قيمتها االسمية عن الشركة مالكاً أو ممثالً لمالك لعدد من أسهم  مجلس اإلدارةيجب أن يكون عضو
ودي، وتودع هذه األسهم خالل ثالثين يوماً من تاريخ تعيين العضو لدى أحد البنوك التي عشرة آالف ريال سع

، مجلس اإلدارةيعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض، وتخصص هذه األسهم لضمان مسئولية أعضاء 
ا في نظام وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوة المسئولية المنصوص عليه

 أسهم الضمان في الميعاد مجلس اإلدارةالشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة، وإذا لم يقدم عضو 
  .المحدد لذلك بطلت عضويته

، الرئيس في حالة غياب نائبه، أو للرئيس له ويكون نائباً ورئيساً من بين أعضائه مجلس اإلدارةيعين 
 للمساهمين لالجتماع، الجمعية العامة، ودعوة المجلساسة اجتماعات  لالجتماع ورئالمجلسصالحية دعوة 

  . لدى الدوائر الحكومية والشركات واألفراد والجهات األخرىالشركةوتمثيل 

 الـشركة  وتسيير أعمـال     المجلس يقوم بتنفيذ قرارات     رئيساً تنفيذياً للشركة  يعين المجلس من غير أعضائه      
  .مجلس اإلدارةحت إشراف ومراقبة اليومية ورئاسة العاملين فيها ت

  

  



 ٩٥

  اختصاصات مجلس اإلدارة

 أوسـع الـصالحيات فـي اإلدارة        لمجلـس اإلدارة   يكون   للجمعية العامة مع مراعاة االختصاصات المقررة     
 وأموالها وجميع معامالتها األخرى بما في ذلك اتخاذ القرارات وإبـرام            الشركةواإلشراف على جميع أعمال     

  .الشركةجميع التصرفات األخرى الالزمة لتحقيق أغراض العقود والقيام ب

 في سبيل القيام بواجباته أن يمارس جميع االختصاصات ويجري جميع التصرفات واألعمال ممـا               وللمجلس
الجمعيات  بشرط أال تكون هذه التصرفات مما تختص به          نظامها األساسي  أن تمارسه بمقتضى     للشركةيجوز  
  . ونظام الشركات المعمول به الشركة األساسينظاملل للمساهمين وفقاً العامة

علـى أن ال    ) بما في ذلك القروض التي تتجاوز مدتها ثالث سنوات        ( صالحية عقد القروض     لمجلس اإلدارة و
 مجلـس اإلدارة   عن عشرين بالمائة من رأسمالها، وأن يحدد         للشركةتزيد قيمة هذه القروض خالل سنة مالية        

هذه القروض وكيفية سدادها وأن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة لـه             في قراره أوجه استخدام     
  . أو مساهميها أو الضمانات العامة للدائنينبالشركةعدم اإلضرار 

 ومنـشآتها علـى أن يحـدد        الـشركة  أن يشتري ويبيع ويرهن أصول وعقارات ومنقوالت         لمجلس اإلدارة و
 وأن يكون الثمن غير آجل إال في حاالت الضرورة، وبضمانات            في قراره األسباب والمبررات لذلك،     المجلس

.  أو تتوقف بعض أنشطتها أو تتحمل التزامات أخرى بسبب شروط البيع والرهن            الشركةكافية وأن ال تتضرر     
  . ويتصالح ويقبل التحكيمالشركة أن يطالب ويقاضي ويحصل مستحقات لمجلس اإلدارةو

 مـن التزامـاتهم، علـى أن        الشركةالتي يقدرها حق إبراء ذمة مديني        وفي الحاالت    لمجلس اإلدارة ويكون  
أن يكون  ) ١: ( مبررات وحيثيات قراره، مع مراعاة الشروط التاليـــــة       مجلس اإلدارة يتضمن محضر   

أن يكون اإلبراء بمبلغ محدد كحد أقـصى        ) ٢(إبراء الذمة بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى؛            
  . ال يجوز التفويض فيهللمجلساإلبراء حق ) ٣(ين الواحد؛ و لكل عام للمد

 أو واحداً أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال رئيسه أن يفوض لمجلس اإلدارة
  .معينه مما يدخل في حدود اختصاصاته

  اجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة

 ذلك على أال يقل عدد االجتماعات التي        الشركةمصلحة   كلما اقتضت    رئيسه بدعوة من    مجلس اإلدارة يجتمع  
لالجتماع متى طلب إليه ذلك كتابياً اثنان مـن         المجلس  دعوة  الرئيس  تعقد عن أربعة اجتماعات ويجب على       

أعضائه، وتسلم الدعوة لالجتماعات باليد أو ترسل إلى كل عضو بالبريد المسجل أو التلكس، أو التلفـاكس أو                  
 صحيحاً إال إذا حضره ستة أعضاء أصـالة أو          مجلس اإلدارة وال يكون اجتماع    .  األخرى وسائل االتصاالت 

  .بالوكالة بشرط أال يقل عدد الحاضرين أصالة عن خمسة أعضاء

 قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين والممثلين في االجتماع وفي حالة التساوي يكون             المجلسيصدر  
 أن يصدر قراراته عند الحاجة بطريق عرضـها علـى األعـضاء             دارةلمجلس اإل مرجحاً و الرئيس  صوت  

للمداولة فيها وتعرض القرارات الصادرة فـي       المجلس  متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء كتابةً عقد اجتماع          
  . في أول اجتماع تالمجلس اإلدارةمثل هذه الحالة على 

  

  



 ٩٦

  ةاجتماعات وقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادي

، الجمعية العامة العادية وغير العادية    لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على األقل حق حضور اجتماعات            
أو الـشركة    أو مـوظفي     مجلـس اإلدارة  وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور مساهماً آخر من غير أعضاء            

  .المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها

 بجميع األمـور     الجمعية العامة العادية   ، تختص الجمعية العامة غير العادية   التي تختص بها    فيما عدا األمور    
  .بالشركةالمتعلقة 

 مرة واحدة على    للشركة للمساهمين في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي          الجمعية العامة تعقد اجتماعات   
 لالجتماع الجمعية العامة العادية دعوة  اإلدارةلمجلسو  . نظام الشركات األقل في السنة في الوقت المحدد من        

 .كلما دعت الحاجة لذلك

، وال يجـوز    الجمعية العامة العادية وغيـر العاديـة      لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم يمثله في اجتماع           
  التي تتعلـق الجمعية العامة االشتراك في التصويت باألصالة أو بالنيابة على قرارات     مجلس اإلدارة ألعضاء  

  .بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم

 على  الشركة صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال           الجمعية العامة العادية   ال يكون اجتماع  
األقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوماً                  

 ويعتبـر االجتمـاع الثـاني       النظامعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في هذا        التالية لالجتماع السابق، وت   
 باألغلبيـة المطلقـة   الجمعية العامة العاديـة و تصدر القرارات من . صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه   

  .لألسهم الممثلة في االجتماع

الجمعيـة   يكون اجتمـاع     ال، و للشركةألساسي   للمساهمين بتعديل النظام ا    الجمعية العامة غير العادية   تختص  
 على األقل، فإذا لم يتوافر      الشركةصحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال         العامة غير العادية    

هذا النصاب في االجتماع األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع المنصوص عليها فـي هـذا                  
 علـى   الـشركة ي صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأسـمال             ويعتبر االجتماع الثان   النظام
  .األقل

 بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القـرار            الجمعية العامة غير العادية   تصدر القرارات من    
نقضاء المدة المحددة  قبل االشركة أو حل   الشركةمتعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو إطالة أو إنقاص مدة            

 في شركة أخرى، وال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع              الشركةفي هذا النظام أو بإدماج      
  .األسهم الممثلة في االجتماع

  مراقب الحسابات

 عاديةالجمعية العامة ال  ، تعينه   المملكةيكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في             
  . سنوياً وتحدد أتعابه، ويجوز لها إعادة تعيينه وفقاً للضوابط الصادرة بهذا الشأن

  السنة المالية

 في اليوم األول من شهر يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي بنهاية اليوم األخير من للشركةتبدأ السنة المالية 
  .شهر ديسمبر من السنة ذاتها

  



 ٩٧

  ظاميتوزيع األرباح و االحتياطي ن

للجمعية العامة  من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز        ) ٪١٠(في المائة    عشرة   الشركةتجنب  
 تجنيـب   للـشركة  ويجوز   الشركة أن توقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأسمال            العادية

ر وتخصيصه لغـرض أو أغـراض       نسبة ال تزيد عن عشرة بالمائة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي آخ           
  .معينة

 يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة ١٦٩قرار رقم ال من) ثانياً(من البند   ) ٢(مع مراعاة األحكام الواردة في الفقرة       
  .من رأس المال المدفوع) ٪٥(في المائة أولى للمساهمين ال تقل عن خمسة 

 الـسارية بعـد خـصم المـصروفات          وفقـاً لألسـس والتعليمـات      مجلس اإلدارة تخصص مكافأة ألعضاء    
 نظام الشركات  تطبيقاً ألحكام هذا النظام أو لنصوص        الجمعية العامة واالستهالكات واالحتياطيات التي قررتها     

 وذلك وفقـاً ألحكـام      الشركة من رأسمال    )٪٥(في المائة وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن خمسة          
 علـى  - بعـد ذلـك  –يوزع البـاقي  . وزارة التجارة والصناعةرة من  ووفقاً للتعليمات الصاد نظام الشركات 

الجمعيـة  المساهمين كحصة إضافية من األرباح أو يرحل إلى األعوام القادمة على النحو الذي توافق عليـه                 
  .العامة

  .ةمجلس اإلدارتدفع األرباح التي تقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها 

   شركة وتصفيتهاحل ال

 طريقة تـصفية    الجمعية العامة غير العادية    أو حلها ألي سبب قبل انتهاء مدتها تقرر          الشركةعند انتهاء مدة    
 الـشركة  بانقـضاء     مجلس اإلدارة   وتعيين مصف أو أكثر، وتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة         الشركة

 الـشركة  إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى ألجهزة         ةالشرك المذكور قائماً على إدارة      المجلسومع ذلك يستمر    
  .اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفين



 ٩٨

  الشـركة السعـودية للكهـرباء
  شركة مساهمة سعودية

  

  القوائــم الماليـة 

  مراجعـي الحسابـاتر ـوتقري
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 الشركة السعودية للكهرباء 
   )مساهمة سعوديةشركة (   
   
  القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات 
  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
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 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 

 القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
 ٢٠٠٧بر  ديسم٣١للسنة المنتهية في 

  

  صفحـة  فهـرس

    

  ١  تقرير مراجعي الحسابات

    

  ٢  يقائمة المركز المال

    

  ٣  قائمة الدخل

    

  ٤  قائمة التدفقات النقدية

    

  ٥  التغيرات في حقوق المساهمينقائمة 

    

  ٢٨ - ٦  إيضاحات حول القوائم المالية
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 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 قائمة المركز المالي

 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١كما في 
  ) بآالف الرياالت السعودية( 

 
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧    ايضاح  

      الموجودات
        الموجودات المتداولة

 ٤,٢٠٠,٦٦٩   ٥,٥٨٩,٣٠٤     ٣   ونقد مماثلنقد 
  ١٠,٥٤١,٣٩١   ١٣,٤٢٤,٧٣٦     ٤  صافي،لكهرباء وإيرادات مستحقة ذمم مستهلكي ا

 ١,٥٨٠,٢٢٧   ١,٧١٩,٢٧٢     ٥  صافي،دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 
 ٤,٦٩٥,٩٧٣   ٦,٥٨٧,٠٨٤     ٦  صافي، مخزون

  ٢١,٠١٨,٢٦٠   ٢٧,٣٢٠,٣٩٦       المتداولةمجموع الموجودات
         

        الموجودات غير المتداولة
 ١١,١٢٥,٠٠٠   ٤,٨٢٥,٠٠٠     ٤  ذمم مستهلكي الكهرباء

 ٧٤٨,٠٦٣   ١,٦٥٩,٥٩٥     ٧ خرىوأ في حقوق ملكية شركاتإستثمارات 
 ١٣,٦٧٤,٧٠٧   ١٥,٠٥٠,٥٢٩     ٨ ع تحت التنفيذيرامش

 ٨٠,٦٤٢,٢٣٥   ٨٧,٦٥٤,٦٩٠     ٩  صافي ،موجودات ثابتة 
  ١٠٦,١٩٠,٠٠٥   ١٠٩,١٨٩,٨١٤       مجموع الموجودات غير المتداولة

       
  ١٢٧,٢٠٨,٢٦٥   ١٣٦,٥١٠,٢١٠       مجموع الموجودات

      
     المطلوبات وحقوق المساهمين

       المطلوبات المتداولة
 ٢٥,٣٤٨,٨٧٩   ٣٢,٢٠١,٨٧٣     ١٠ ةذمم دائن

 ١,٢٥٠,١٣٠   ١,٤٩٤,٤٨٨     ١١  أخرىةأرصدة دائنمستحقات و
 ٧٤١,١١٤   ٩٧٩,٣٠٠     ١٣ ة األجلأقساط متداولة من قروض طويل
  ٢٧,٣٤٠,١٢٣   ٣٤,٦٧٥,٦٦١       مجموع المطلوبات المتداولة

         
       المطلوبات غير المتداولة

 ٩,٠١٥,٤١٥   ٣,٨٤٦,١١٨     ١٣ قروض طويلة األجل
  - ٥,٠٠٠,٠٠٠     ١٥  صكوك

 ٣,٩٧٣,٩٧١   ٤,٠٠٨,٧٤٧       ة الخدمةمخصص مكافأة نهاي
 ١٠,٥٣٣,٩٩٧    ١١,٥٧٤,٨١٠      ١٧  صافي ،جلة إيرادات مؤ

 ٩٨٢,٢١٧    ١,٠٣٦,٧٣٨        تأمينات مشتركين 
  ١٣,٢٩٥,٦١٣    ١٣,٢٩٥,٦١٣      ١٠  ذمم حكومية طويلة االجل

 ١٤,٩٣٨,٠٦٠    ١٤,٩٣٨,٠٦٠      ١٨ قرض حكومي
 ٥٢,٧٣٩,٢٧٣   ٥٣,٧٠٠,٠٨٦      مجموع المطلوبات غير المتداولة

         
 ٨٠,٠٧٩,٣٩٦    ٨٨,٣٧٥,٧٤٧        وباتمجموع المطل

       
      حقوق المساهمين

 ٤١,٦٦٥,٩٣٨   ٤١,٦٦٥,٩٣٨     ١٩ رأس المال 
 ٧٣٩,٣٠٩   ٨٩٤,٥٩٨      إحتياطي نظامي 

 ٥٣١,٥٦٣   ٥٣٢,٤١٨     ٢٠ عام إحتياطي 
 ٤,١٩٢,٠٥٩   ٥,٠٤١,٥٠٩      مبقاةأرباح 
  ٤٧,١٢٨,٨٦٩   ٤٨,١٣٤,٤٦٣       حقوق المساهمينمجموع

        
 ١٢٧,٢٠٨,٢٦٥   ١٣٦,٥١٠,٢١٠      المساهمين وحقوق مجموع المطلوبات

  
  
  
  

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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  الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 قائمة الدخل

 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 ) الرياالت السعودية الفبآ(

  

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧    ايضاح  

          ايرادات التشغيل

 ١٨,٢٨٤,٨٧٨   ١٩,٤٦٣,٣٢٧       مبيعات الطاقة الكهربائية
  ٧٠٧,٩٩٧   ٧٢٢,٩٩٤      تعرفة قراءة وصيانة العدادات واعداد الفواتير

 ٧١٣,٧٨٢   ٧٩٣,١٣١    ١٧  تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية
 ١٩,٧٠٦,٦٥٧   ٢٠,٩٧٩,٤٥٢       لتشغيلمجموع ايرادات ا

      

      مصروفات التشغيل

  )٤,٧٥٨,٨٧٢(   )٤,٩٣٧,٦٧٧(      وقود
  )١,١٩٥,٤٧٠(   )١,٣٧٠,٩٨٤(      طاقة مشتراة

  )٦,٣٤٩,٦٨٨(   )٦,٧٦٠,٣١٢(    ٢١  تشغيل وصيانة
  )٦,٠٦٥,١٧٩(   )٦,٣٧١,٥٣٦(    ٩  استهالكات

   )١٨٢,٨٧٤(   )٢٨٤,١٧٣(    ٢٢  مصروفات عمومية وادارية 

   )١٨,٥٥٢,٠٨٣(   )١٩,٧٢٤,٦٨٢(      مجموع مصروفات التشغيل

 ١,١٥٤,٥٧٤   ١,٢٥٤,٧٧٠       الربح من العمليات التشغيلية
 ٢٥٩,٢٥٨   ٣٣٨,٧٩٨     ٢٣  ايرادات ومصروفات اخرى ، صافي

 ١,٤١٣,٨٣٢   ١,٥٩٣,٥٦٨       قبل الزكاةربح الصافي 
  -   )٤٠,٦٧٧(    ١٢  مصروف زكاة مؤجل

  ١,٤١٣,٨٣٢    ١,٥٥٢,٨٩١       صافي ربح السنة

 ٠,٣٤   ٠,٣٧       )بالرياالت السعودية(ربح السهم 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةاإليضاحات إن
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 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 نقديةقائمة التدفقات ال

 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 ) بآالف الرياالت السعودية (

 
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

      ية التشغيلاألنشطة من ية النقداتالتدفق
 ١,٤١٣,٨٣٢    ١,٥٩٣,٥٦٨   الربح قبل الزكاة صافي

  مع صافيالربح تعديالت لتسوية صافي 
 :ية  التشغيلةنشطألا  منالنقد الناتج

   

 ٢٢٥,٦١٤    ٧٤,٥٥٩   كوك في تحصيلهامخصص ديون مش
  )٢١,٩٨٢(    )٦٥,٧٦٠(   مخصص مخزون بطيء الحركة

 ١,١٩٩     )١١,٣٤٤(   حصة الشركة في صافي ارباح الشركات المستثمر فيها
 ٦,٠٦٥,١٧٩    ٦,٣٧١,٥٣٦   إستهالكات

  )٣٥,١٣٣(    )١٢٨,٧٧٨(  إستبعاد موجودات ثابتة ، صافيأرباح 
 ١٣١,٣٤٤    ٣٤,٧٧٦    ، صافياية الخدمةمخصص مكافأة نه

 ٥٧٦,٨٦٧    ١,٠٤٠,٨١٣    ، صافيايرادات مؤجلة
        التشغيلية والمطلوباتالنقص فى الموجودات) الزيادة(

  ٨٥٩,٦٦٩    ٣,٣٤٢,٩٥١   مستهلكي الكهرباء وإيرادات مستحقةذمم 
   )٥٠٣,٤٤٢(    )١٣٩,٠٤٥(  دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

   )١,٠١٩,٥٨٨(    )١,٨٢٥,٣٥١(  خزونم
  ٦,٥٢٩,٨٤٤    ٦,٨٥٢,٩٩٤   ذمم دائنة

  ٤٧,٣٦٢    ٢٥٠,٣٦٤   مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
  ٥١,٤٨٥    ٥٤,٥٢١    صافي المتحصالت والمدفوعات من تأمينات المشتركين

  ١٤,٣٢٢,٢٥٠    ١٧,٤٤٥,٨٠٤   ية التشغيلةنشطالنقد الناتج من األصافي 
      

     ية اإلستثمارةنشطأل من ايةالنقد اتالتدفق
   )٤١٣,٥١٩(    )٩٠٠,١٨٨(  استثمارات في حقوق ملكية الشركات واخرى

 ٣,٨٩٦    -  ارباح مستلمة من االستثماراتتوزيعات 
   )١١,٦٦٨,٢٨٥(   )١٤,٧٧٨,١١٥(  موجودات ثابتة ومشاريع تحت التنفيذ

  ٥٣,٧٣٠    ١٤٧,٠٨٠   المحصل من بيع موجودات ثابتة
   )١٢,٠٢٤,١٧٨(   )١٥,٥٣١,٢٢٣(   ة اإلستثماريةنشطاأل المستخدم في النقدصافي 

      
      ة التمويليةنشطاأل من ية النقداتالتدفق

  -  ٥,٠٠٠,٠٠٠    صكوك 
  ١,٤١٥,٩١٢     )٤,٩٣١,١١١(   من القروض طويلة األجل ) المسدد(صافي  المستلم و

   )٥٢١,٢٣١(     )٥٩٤,٨٣٥(   دارة أرباح مسددة للمساهمين ومكافأة اعضاء مجلس اال
  ٨٩٤,٦٨١     )٥٢٥,٩٤٦(   ة التمويليةنشطاأل النقد الناتج مني فصا
      

  ٣,١٩٢,٧٥٣    ١,٣٨٨,٦٣٥    والنقد المماثل خالل السنة فى النقد  التغيرصافي
  ١,٠٠٧,٩١٦    ٤,٢٠٠,٦٦٩    والنقد المماثل في بداية السنةرصيد النقد 
  ٤,٢٠٠,٦٦٩    ٥,٥٨٩,٣٠٤    السنةخرلمماثل في آوالنقد ارصيد النقد 

  
  

ية المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالاإليضاحات إن
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  الشركة السعودية للكهرباء
  )شركة مساهمة سعودية ( 

   المساهمينحقوق التغيرات في قائمة 
  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١كما في 

       )بآالف الرياالت السعودية( 

    

  ايضاح

  

  المالرأس 

  

  احتياطي نظامي

  

  احتياطي عام

  

  ارباح مبقاة

  

  وعالمجم

             

  ٤٦,٢٦٢,٣٣٦    ٣,٤٦٧,٩٦٢    ٥٣٠,٥١٠    ٥٩٧,٩٢٦    ٤١,٦٦٥,٩٣٨     م ٢٠٠٦ يناير ١رصيد 

  ١,٤١٣,٨٣٢    ١,٤١٣,٨٣٢    -  -  -   السنة ربحصافي 

   )٥٤٧,٢٥٢(    )٥٤٧,٢٥٢(   -  -  -  ٢٤   ٢٠٠٥عام عن توزيعات أرباح للمساهين 

   )١,١٠٠(    )١,١٠٠(   -  -  -  ٢٥   ٢٠٠٥عام عن  مجلس اإلدارة  اعضاءمكافآت

  ١,٠٥٣    -  ١,٠٥٣    -  -  ٢٠  )افراد ( تسوية المحصل من رسم الكهرباء 

  -   )١٤١,٣٨٣(   -  ١٤١,٣٨٣    -    المحول الى االحتياطي النظامي

 ٤٧,١٢٨,٨٦٩    ٤,١٩٢,٠٥٩    ٥٣١,٥٦٣    ٧٣٩,٣٠٩    ٤١,٦٦٥,٩٣٨      م ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١رصيد 
  ١,٥٥٢,٨٩١    ١,٥٥٢,٨٩١    -  -  -   السنة ربحصافي 

   )٥٤٧,٢٥٢ (   )٥٤٧,٢٥٢(   -  -  -  ٢٤  ٢٠٠٦عام عن توزيعات أرباح للمساهين 

   )٩٠٠(    )٩٠٠(   -  -  -  ٢٥  ٢٠٠٦ عام عن مجلس اإلدارة  اعضاءمكافآت

  -   )١٥٥,٢٨٩(   -  ١٥٥,٢٨٩    -    المحول الى االحتياطي النظامي

  ٨٥٥    -  ٨٥٥    -  -  ٢٠  )افراد ( تسوية المحصل من رسم الكهرباء 

  ٤٨,١٣٤,٤٦٣    ٥,٠٤١,٥٠٩    ٥٣٢,٤١٨    ٨٩٤,٥٩٨    ٤١,٦٦٥,٩٣٨      م ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١رصيد 

  

  

يةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المال



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 

  حول القوائم الماليةتإيضاحا
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
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  التكوين والنشاط  - ١

ـ ١٤١٩ شعبان   ١١  المؤرخ ١٦٩ية للكهرباء بناءًًًًًًًًًًً على قرار مجلس الوزراء رقم         نشأت الشركة السعود    الموافـق   ـه

 بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية ، ودمـج جميـع الـشركات                م القاضي ١٩٩٨ نوفمبر   ٢٩

 معظم مناطق المملكة    مساهمة كانت تغطي  عدد عشر شركات     (المحلية العاملة في مجال تقديم خدمة الطاقة الكهربائية       

باإلضافة إلى مشاريع المؤسسة العامة للكهرباء وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الـصناعة والكهربـاء               ) 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   ١٣الموافـق    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   ٤٠٢٧وقرار وزير التجارة رقم     

   الموافـق   ـه١٤٢١محرم   ٢٨ وتاريخ ١٠١٠١٥٨٦٨٣ برقم الصادر من الرياض     ي، بموجب السجل التجار   سعودية

  .م ٢٠٠٠ مايو٣

ـ       سي للطاقـة  يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، حيث تعتبر الشركة المنتج الرئي

الكهربائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والـصناعية                

  .والزراعية والتجارية والسكنية 

  

تقسم الشركة من حيث هيكلها التنظيمي إلى نشاطات أساسية للتوليد والنقل والتوزيـع ونـشاطات مـساندة كالماليـة                   

تعتبر أنشطة التوليد والنقل والتوزيع مكملة لبعضها البعض في إنتاج          . ارد البشرية والخدمات العامة والتخطيط      والمو

الطاقة الكهربائية وإيصالها إلى المستهلك وال توجد أسعار بيع بينية بين أنشطة التوليد والنقـل والتوزيـع وتتحقـق                   

  .سب التسعيرة الرسمية المقررة من قبل الدولة إيرادات الشركة من بيع التيار للمستهلك النهائي ح

  

 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      الكهرباء واالنتاج المزدوج  من هيئة تنظيم     توصية

تم إجراء آخر تعديل على تعرفة الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجلس الوزراء             . ـه١٤١٩شعبان  ١١ وتاريخ   ١٦٩

ساعة وبدأ تطبيقها إعتباراً    / هللة للكيلو واط   ٢٦ حيث بلغت أعلى شريحة فيها       ـه١٤٢١رجب  ١٢ وتاريخ   ١٧٠رقم  

  .  على التعرفة بعد ذلك التاريخ  تعديالت م ، ولم يتم إجراء أي٢٠٠٠ أكتوبر ٢٨ الموافق ـه١٤٢١ شعبان ١من 
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 وفقاً للنظـام األساسـي      سنة ميالدية   شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل        أولمن  تبدأ السنة المالية للشركة     

  . للشركة

بموجـب الـسجل    سجلت   شركة الكهرباء للصكوك وهي شركة ذات مسؤولية محدودة           القوائم المالية حسابات   تتضمن

 وهي مملوكة بالكامل    م٢٠٠٧ يونيو   ٢ الموافق   هـ١٤٢٨ ى االول ى جماد ١٦وبتاريخ  ١٠١٠٢٣٣٧٧٥ التجاري رقم 

  . لكهرباءل  السعوديةشركةلل

  

  السياسات المحاسبية الهامةملخص   - ٢

لقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقا لمعيار العرض واإلفصاح العام الصادر عن وزارة التجارة ووفقـا للمعـايير                   

إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة        . لمحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين        ا

  :هي على النحو اآلتي 

  

  العرف المحاسبي

  .تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية 

  

  التقديرات المحاسبية

ديء المحاسبية المتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر وفقاً للمباالقوائم المالية إن إعداد 

 تاريخ القوائم محتملة فيعلى قيمة الموجودات والمطلوبات المقيدة وعلى اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات ال

 تاريخ إصدار القوائم ارة فيدى اإلدوبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل المعلومات واألحداث المتوفرة ل. المالية

  .المالية إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات 

  

  د المماثل النقد والنق

 تكون تواريخ إستحقاقها خالل ثالث والتييتضمن النقد والنقد المماثل النقدية في الصناديق واألرصدة والودائع البنكية 

  . ربطها أشهر أو أقل من تاريخ

  

  ذمم مستهلكي الكهرباء 

 ، ويتم إظهار ذمم مستهلكي الكهرباء  تاريخ المركز الماليلمستهلكين في لم يتم تحصيلها من اتمثل المبالغ التي

   .يكون تحصيلها أمرا مشكوكا فيهللذمم التي تجنيب المبالغ الالزمة بالصافي بعد 
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  زون المخ

يد والنقل والتوزيع والمواد األخرى ومخزون الوقود بالتكلفة وفقاً لطريقة المتوسط يتم تقييم مخزون مواد ولوازم التول

  . بعد تكوين المخصصات الالزمة للمخزون المتقادم وبطىء الحركة رجح ، ويتم إظهار المخزون بالصافيالم

  

نشآت األخرى مثل المواد تسجل مواد المخزون المعتبرة جزء أساسي من محطات التوليد أو شبكات النقل والتوزيع والم

  .اإلستراتيجية واإلحتياطية ضمن بند الموجودات الثابتة 

  

  خرىأ واإلستثمارات في حقوق ملكية شركات

  والتي تقضيأو أكثر وفقاً لطريقة حقوق الملكية% ٢٠م تسجيل اإلستثمارات في الشركات المستثمر فيها بنسبة يت

  صافيضوء التغير فى حصة الشركة في لى أن يتم تعديله بعد ذلك فيفة علبإثبات اإلستثمار عند إقتنائه بالتك

 عند صدور القوائم المالية يتم إثبات حصة الشركة في نتائج أعمال تلك الشركات. موجودات الشركة المستثمر فيها 

  . لها

  
لة بالكلفة، ويجري س مال الشركات غير المتداوأمن ر% ٢٠تظهر االستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة تقل عن 

  . االستثمارات عند تحصيل توزيعات االرباح من الشركات المستثمر بهاهقيد االيرادات من هذ

  
و الخصم عند ألة بالعالوة المعد( تظهر االستثمارات المشتراة لهدف االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة 

 غير متداولة  كموجوداتتصنف هذه االستثمارات. قيمتها ناقصة المخصص لقاء أي انخفاض غير مؤقت في ) الشراء

ويتم قيد هذه اإلستثمارات .فيما عدا السندات التي تستحق في الفترة المالية التالية ، حيث يتم تصنيفها موجودات متداولة 

  .بتاريخ استحقاقها

  

  ودات الثابتة الموج

لطريقـة   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 

ـ   إ المباعة أو المستبعدة و    الموجودات الثابتة . حتى تاريخ وضع األصل في الخدمة        اإلقتراض راكم يـتم   سـتهالكها المت

قـدر   ، ويتم إثبات الربح أوالخسارة الناتجة ضمن قائمـة الـدخل ، وت             حذفها من الحسابات بتاريخ بيعها أو استبعادها      

   :األعمار التشغيلية حسب ما يلي
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   سنة٢٥ إلى ٢٠من   منشآت ومعدات وقطع غيار التوليد

   سنة٣٠ إلى ٢٠من   شبكات ومعدات وقطع غيار النقل

   سنة٢٥ إلى ١٥من   وقطع غيار التوزيعشبكات ومعدات 

   سنة٣٠ إلى ٢٠من   يالمبان

   سنة٢٠  إلى ٤من   رىالموجودات األخ
   

  نخفاض في قيمة الموجودات إلا

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي ، إجراء مراجعة للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة للتأكد من وجود أي دليل على 

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة .  انخفاض في قيمة الموجودات وقوع أي خسارة ناتجة عن

وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك . لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة 

  . قدية التي ينتمي إليها ذلك األصللمدرة للناألصل ، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة ا

وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدفترية ، 

ثبات خسائر ترداد لها ، ويتم إعندئذ 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 

 تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له ، على أال تزيد القيمة الدفترية التي

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

  

  رسملة تكلفة اإلقتراض

 تمثل تكاليف القروض طويلة األجل وأي أعباء تمويليـة أخـرى تكبـدتها               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        يتكاليف التمويل الت  الهامة والتى يتطلب إنشاؤها فترة زمنية طويلة وتحسب         

  .  أنفقت على كل مشروع تحت التنفيذ يمتوسط المبالغ الت

  

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

  .مل في المملكة العربية السعوديةيتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين سنوياً وفقاً لنظام الع
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  مخصص الزكاة 

قـد   تعديالت، وأية   اً وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية          لزكاة سنوي ا مخصص   تسابإحيتم  

     . فيها النهائي الربط إستالم يتميالت للسنةتسجيلها ضمن قائمة الدخل تنتج عند الربط النهائي للزكاة يتم 

  

  اإليرادات

ة عند إصدار الفواتير للمشتركين بقيمة إستهالكهم للطاقة الكهربائية يتم إثبات إيرادات مبيعات الطاقة الكهربائي •

 لم يويتم تقدير اإليرادات المستحقة للطاقة المستهلكة من قبل المشتركين والت. ساعة /  تقاس بالكيلو واط يوالت

 . يصدر بها فواتير حتى تاريخ المركز المالي

  

 عن التعرفة ات وإعداد الفواتير عند إصدارها للمشتركين وهى عبارةيتم إثبات إيرادات تعرفة قراءة وصيانة العداد •

 على سعة العدادات المستخدمة من قبل المشتركين ويتم تقدير اإليرادات  يتم إحتسابها بناءالشهرية الثابتة التي

 .المستحقة للتعرفة الخاصة بالفواتير التي لم تصدر حتى تاريخ المركز المالي 

  

 تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية المستلمة من المشتركين كإيراد مؤجل ضمن المطلوبات ومن ثم يتم تسجيل مبالغ •

على متوسط أعمار المعدات المستخدمة في خدمة المشتركين يتم إثباتها كإيراد بإستخدام طريقة القسط الثابت بناء 

 .والمقدرة بعشرين سنة 

  

  المصروفات

لمصروفات الخاصة بالتوليد والنقل والتوزيع باإلضافة إلى نصيب تلك األنشطة          تتضمن مصروفات التشغيل والصيانة ا    

 تلك المصروفات ضمن المـصروفات العموميـة      نشطة المساندة ، ويتم إدراج باقي     من مصروفات الخدمات العامة واأل    

تلك المـصروفات ،    يتم توزيع مصروفات الخدمات العامة واألنشطة المساندة حسب إستفادة كل نشاط من             . واإلدارية  

  .ويتم تقييم ذلك دورياً 

  

  اإلحتياطي النظامي 

من صافي الدخل الـسنوي لتكـوين اإلحتيـاطي         % ١٠تمشياً مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة يتم تجنيب          

  .النظامي ، ويجوز للشركة التوقف عن هذا التجنيب عندما يبلغ رصيد هذا اإلحتياطي نصف رأس المال 
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  ت األجنبية العمال

جـراء تلـك   إلى الريال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة حين         إتحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية        

تاريخ المركـز   األجنبية في    المعامالت وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية والمسجلة بالعمالت         

  محققة أو غير محققة    رئح أو خسا  ارب أ ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ، وأي        إلى الريال السعودي وفقا      المالي

  . قائمة الدخل تسجل ضمنتنتج عن ذلك 

  

 النقد والنقد المماثل  - ٣

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ 

 ١,٦٣٨   ٢,٦٩٥   نقد بالصندوق
 ١٧٧,٩٩٠   ٤٢٨,٥٨٨    نقد لدى البنوك
 ٤,٠٢١,٠٤١   ٥,١٥٨,٠٢١   األجلودائع قصيرة 

   ٤,٢٠٠,٦٦٩   ٥,٥٨٩,٣٠٤ 
  

 صافي ، مستحقةاليرادات االذمم مستهلكي الكهرباء و  - ٤

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

     ذمم مستهلكي الكهرباء
 ١٦,٤٣٩,١٤٩    ١٢,٦٩٨,٦٧٢     جهات حكومية

   )١١,١٢٥,٠٠٠(   )٤,٨٢٥,٠٠٠(   ) أ - ٤  (جهات حكوميةالجزء غير المتداول من ذمم 
  ٥,٣١٤,١٤٩    ٧,٨٧٣,٦٧٢    الجزء المتداول من ذمم جهات حكومية

 ٢,٧٢٤,٠٢١    ٢,٧٩٧,٨٣٠    التجاري والسكني
 ١,٥٤٩,٢٩٥    ١,٦٨٦,٦٠٢    كبار الشخصيات
 ٧٤٧,١٢٤    ١,٠٧١,٠١٩     )٢٨ و ٢٦ايضاحي  ( أرامكو السعودية
 ٨١٤,٨١١     ٥٥٧,٩٠٠    تحلية المياهالمؤسسة العامة ل
 ٢٨٤,٧٣٥    ٣٩٤,٠٨٨    ذمم ايصال التيار

  ١١,٤٣٤,١٣٥    ١٤,٣٨١,١١١   مجموع ذمم مستهلكي الكهرباء
 ) ١,٨٠٤,٢٢٣ (   )١,٨٧٨,٧٨٢(   ) ب – ٤  (مخصص ديون مشكوك في تحصيلها: يخصم
 ٩,٦٢٩,٩١٢    ١٢,٥٠٢,٣٢٩    ذمم مستهلكي الكهرباء: صافي

       
 ٩١١,٤٧٩    ٩٢٢,٤٠٧    ايرادات مستحقة :يضاف 
 ١٠,٥٤١,٣٩١    ١٣,٤٢٤,٧٣٦   المجموع
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  حول القوائم الماليةتإيضاحا
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
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١٢

  

تم إعادة تصنيف ذمم مستهلكي التيار الحكومي والتي تمت الموافقة على سدادها من قبل الحكومة خالل ثالثة                   ) أ – ٤

ـ  م٣١/١٢/٢٠٠٥م الى   ٠٥/٠٤/٢٠٠٠ للفترة من    ٢٠٠٧سنوات اعتبارا من     ى ذمـم مـستهلكي التيـار        ال

  .المستحقة السداد خالل عام ضمن الموجودات المتداولة والرصيد المتبقي كذمم مستهلكي التيار غير المتداولة

  

  :خالل السنة حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها فيما يلي ) ب– ٤

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦   ٢٠٠٧  

  ١,٥٧٨,٦٠٩   ١,٨٠٤,٢٢٣    الرصيد ، بداية السنة
 ٢٢٥,٦١٤   ٧٤,٥٥٩    المحمل للسنة

 ١,٨٠٤,٢٢٣   ١,٨٧٨,٧٨٢    الرصيد ، نهاية السنة
  

  صافي ،خرىالمدينة األرصدة األمقدمة والدفعات ال  - ٥

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 
 ١,٣٠٤,٩٢٣    ١,٠٣٩,١٨٣    دفعات مقدمة للمقاولين والموردين

 ٢٠٨,٣٩٣    ٤٤٧,١٤١    القائمةالمستندية ت اإلعتمادا
 ٢٧,٨١٣    ٢٥,٤١٢    مصروفات مدفوعة مقدما

 ١١٨,٩٩٦    ٢٨٨,٧٣٠    أخرىذمم 
 ١,٦٦٠,١٢٥    ١,٨٠٠,٤٦٦    مجموع
 ) ٧٩,٨٩٨ (   )٨١,١٩٤(   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها:  يخصم

   ١,٥٨٠,٢٢٧    ١,٧١٩,٢٧٢ 
  

 صافي ، زونمخال  - ٦

 الرياالت السعوديةف بآال 
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٢,١٢٠,٩٧٨    ٣,٥٤٠,٩١٩   شبكات التوزيعمواد ولوازم 
 ٢,٢١٧,٠٠٤    ٢,٥٣٢,٤٤٤    مواد ولوازم محطات التوليد

 ٢٣٦,٧٠١    ٣١٣,٢٢٤   شبكات النقلمواد ولوازم 
 ٢٢٣,٣٢٠    ٢١٥,٦٥٠    وقود وزيوت

 ١٥٢,٩٨٨    ١٧٤,١٠٥    خرىأ
 ٤,٩٥٠,٩٩١    ٦,٧٧٦,٣٤٢    مجموع
  )٢٥٥,٠١٨(    )١٨٩,٢٥٨(    الحركةيءمخصص مخزون بط: يخصم

   ٤,٦٩٥,٩٧٣    ٦,٥٨٧,٠٨٤ 



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 

  حول القوائم الماليةتإيضاحا
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
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  : خالل السنة  الحركةالمخزون بطيء حركة مخصص فيما يلي

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦   ٢٠٠٧  

 ٢٧٧,٠٠٠   ٢٥٥,٠١٨    الرصيد ، بداية السنة
  )٢١,٩٨٢(   )٦٥,٧٦٠(  ة خالل السناستبعادات

 ٢٥٥,٠١٨   ١٨٩,٢٥٨    الرصيد ، نهاية السنة
  

  خرىأفي حقوق ملكية شركات وستثمارات إ  - ٧

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦   ٢٠٠٧  

 ٧٤٦,٦٦٣   ١,٤١٥,٣١٨    )أ ( استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق الملكية 
 ١,٤٠٠   ١,٢١٠    )ب ( االستثمارات االخرى بالتكلفة 

 - ٢٤٣,٠٦٧   )ج ( االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
    ٧٤٨,٠٦٣   ١,٦٥٩,٥٩٥ 

 

 اإلستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية   ) أ 

 الرياالت السعوديةبآالف   نسبة حقوق 
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  الملكية 

 ٧٣٥,٧٢٧    ١,٤٠٣,٣٨٢    %٣١,٦٠  )١-أ (التعاون الخليجي هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس
  ١٠,٩٣٦    ١٠,٩٣٦     %٥٠  )٢-أ  (شركة الماء والكهرباء

  -   ١,٠٠٠     %٢٠  )٣ -أ (شركة رأس الزور للمياه والكهرباء
 ٧٤٦,٦٦٣    ١,٤١٥,٣١٨     اإلستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكيةمجموع 

 
  لس التعاون الخليجيلدول مجهيئة الربط الكهربائي  ) ١-أ( 

% ٣١,٦مال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بنـسبة              شاركت الشركة في رأس     

 ٣٤٧,٦نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين الدول االعضاء ، تبلغ قيمـة المـشاركة              وذلك لتعزيز االستفادة من     

  .ون ريال سعودي  ملي١,٣٠٥مليون دوالر امريكي بما يعادل مبلغ 

  

 مليون دوالر امريكي بمـا      ٣٧٢ مبلغ يتضمن الرصيد اعاله دفعات على حساب االستثمار حيث دفعت الشركة         

هيئة الربط الكهربـائي    تطالب الشركة بزيادة حصتها في رأس مال        هذا و .  مليون ريال سعودي     ١,٣٩٦يعادل  

 حتـى تـاريخ     ٢٠٠٧ يتم اصدار القوائم المالية لعام       لم  . مقابل الزيادة المدفوعة   لدول مجلس التعاون الخليجي   

  .اصدار هذه القوائم المالية 



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 

  حول القوائم الماليةتإيضاحا
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
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  شركة الماء والكهرباء ) ٢-أ       ( 

شاركت الشركة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تأسيس شـركة المـاء والكهربـاء كـشركة ذات                     

   المتـضمن   ٢٣/٣/١٤٢٣ وتاريخ   ٥/٢٣دي األعلى رقم     على قرار المجلس االقتصا    مسؤولية محدودة وذلك بناء 

 مليـون ريـال   ١٥تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع تحلية المياه المالحة ، تبلغ قيمة المشاركة              

لم يـتم اصـدار     . من رأسمال الشركة    % ٥٠ حصة تمثل    ٣٠٠,٠٠٠سعودي مسددة بالكامل وهي عبارة عن       

  . حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية ٢٠٠٧والكهرباء لعام القوائم المالية لشركة الماء 

  

  شركة رأس الزور للمياه والكهرباء) ٣-أ( 

      شاركت الشركة مـع صـندوق       هـ١/١٢/١٤٢٨م وتاريخ   ٠٢/٧٣/٢٠٠٧  على قرار مجلس االدارة رقم     بناء 

         وتـاريخ   ٧٧لمرسوم الملكي رقم     على ا  االستثمارات العامة في تأسيس شركة رأس الزور كشركة مساهمة بناء 

مـال   من رأس % ٢٠ مليون ريال سعودي مسددة بالكامل وهي تمثل         ١ ، تبلغ قيمة المشاركة      هـ١٤/٩/١٤٢٨

لم تمارس الشركة نشاطها حتى تاريخه وبالتالي لم يتم اصدار قوائم مالية لشركة رأس الزور حتـى                 . الشركة  

  .تاريخ اصدار هذه القوائم المالية 

  

  التكلفةب االخرىمارات اإلستث   )ب 

 الرياالت السعوديةبآالف   نسبة حقوق 
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  الملكية 

 ٤٠٠    ٤٠٠    %٨  والكهرباءياهشركة الشعيبة للم
  ١٠٠٠    ٤٠٠    %٨ للمياه والكهرباءشركة الشقيق 

  -   ٢٥٠     %٥ لكهرباء وا للمياهشركة الجبيل 

 -  ١٦٠    %٨ شركة الشعيبة القابضة
 ١,٤٠٠    ١,٢١٠     التكلفةب االخرىمجموع اإلستثمارات 

  



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 

  حول القوائم الماليةتإيضاحا
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
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   حتى تاريخ اإلستحقاقبهااإلستثمارات المحتفظ    ) ج 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 -  ١٥٠,٠٠٠   الشركة السعودية للصناعات االساسيةصكوك 
  -   ٩٣,٠٦٧   هيئة رأس الخيمة لالستثمارصكوك 

 -  ٢٤٣,٠٦٧    حتى تاريخ اإلستحقاقبهالمحتفظ مجموع اإلستثمارات ا
  

  فق طريقة حقوق الملكية والمستثمر فيهاالشركات ) خسائر(الحصة في صافي أرباح    )د 

 الرياالت السعوديةبآالف  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ١,٩٥٩    ١١,٣٤٤    )٢٣ايضاح  (هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي
  )٣,١٥٨(   -   شركة الماء والكهرباء

    ١,١٩٩(   ١١,٣٤٤(  
  

 مشاريع تحت التنفيذال  - ٨

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٤,٨٢٠,٦٠٤    ٦,٥٤٩,٧٧٧    مشاريع النقل
 ٥,٨٢٥,٠٢٨    ٤,٤٠٣,٠٧٣    مشاريع التوليد
 ٢,٤٩٩,٢٥١    ٣,٦٩١,٢٨٤    مشاريع التوزيع
 ٥٢٩,٨٢٤    ٤٠٦,٣٩٥    مشاريع عامة

   ١٣,٦٧٤,٧٠٧    ١٥,٠٥٠,٥٢٩ 
  

عـام  ( ريال سـعودي      مليون ٦٣٤بلغت صافي تكاليف التمويل المرسملة على المشاريع االنشائية خالل السنة مبلغ            

   .) مليون ريال سعودي٦٩١مبلغ  : ٢٠٠٦



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 

  حول القوائم الماليةإيضاحات
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
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 صافي ،ثابتة الموجودات ال  - ٩

   

 اراضي
  

 مباني
  

 اآلت ومعدات
  قطع غيار 

 رأسمالية
  

 ياتسيارات وآل
  

 أخرى
  

 المجموع
 بآالف الريـــــــــاالت الســــعودية 

       الكلفــة
 ١٨١,٦٣٥,٨٥٠   ١,٥٩٧,٠٣٨   ١,١٨٥,٢٢٦   ٢,٣٩٤,٦٤٨   ١٦٢,٧٧٤,١٤١   ١٢,٣٥٥,٦٦٨   ١,٣٢٩,١٢٩    ٢٠٠٧ يناير ١

  ١٣,٤٠٢,٢٩٣    ١,٨١٤,٦٧٢    ٣٢,٥٦٨   ٥٠,٤٩٠    ١٠,٨١٨,٠٧٢    ٦٠٥,٥٢١    ٨٠,٩٧٠    اإلضافات

   )٤٣٨,٨١٥(    )٩,١٢٢(    )١٤٨,٥٠٨(   )٧,٣٨٤(    )٢٥٥,٠٨٤(    )١٨,٧١٧(   -  اإلستبعادات

١٩٤,٥٩٩,٣٢٨    ٣,٤٠٢,٥٨٨    ١,٠٦٩,٢٨٦   ٢,٤٣٧,٧٥٤  ١٧٣,٣٣٧,١٢٩    ١٢,٩٤٢,٤٧٢    ١,٤١٠,٠٩٩    ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١

               اإلستهالكات

  ١٠٠,٩٩٣,٦١٥     ١,٠٩٣,٧٤٦     ١,٠٤٩,٤٢٤    ١,٤٧٠,٨٣٢     ٩٠,٠٦٦,٠٢٨     ٧,٣١٣,٥٨٥    -  ٢٠٠٧ يناير ١

  ٦,٣٧١,٥٣٦    ١٨٨,٥٦٠    ٤٨,٩٧٠   ٨٠,٧٨٤    ٥,٥٣٩,٦١٣    ٥١٣,٦٠٩    -  اإلضافات

   )٤٢٠,٥١٣(    )٨,٩٣١(    )١٤٨,٢٧٣(   )٧,٣٨٤(    )٢٣٩,٣٤٧(    )١٦,٥٧٨(   -  اإلستبعادات

١٠٦,٩٤٤,٦٣٨    ١,٢٧٣,٣٧٥    ٩٥٠,١٢١   ١,٥٤٤,٢٣٢    ٩٥,٣٦٦,٢٩٤    ٧,٨١٠,٦١٦    -  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١

               القيمة الدفترية الصافية

  ٨٧,٦٥٤,٦٩٠    ٢,١٢٩,٢١٣    ١١٩,١٦٥   ٨٩٣,٥٢٢    ٧٧,٩٧٠,٨٣٥    ٥,١٣١,٨٥٦    ١,٤١٠,٠٩٩    ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١

  ٨٠,٦٤٢,٢٣٥    ٥٠٣,٢٩٢    ١٣٥,٨٠٢   ٩٢٣,٨١٦    ٧٢,٧٠٨,١١٣    ٥,٠٤٢,٠٨٣    ١,٣٢٩,١٢٩    ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١
              

  .تم نقل ملكيتها السم الشركة بعد وجاري استكمال اجراءات النقل النظامية م ي مليون ريال سعودي ، ل١٥١دفترية قطع اراضي كلفتها ال يتضمن بند األراضي أعاله            



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 

 لية حول القوائم الماإيضاحات
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
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  نـشطة الرئيـسية    أل موزعة علـى ا    ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١ الثابتة للشركة كما في       للموجودات ن صافي القيمة الدفترية   إ

  :كما يلي 

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  المجموع    المجموع  المنشآت العامة  التوزيع  النقل  التوليد  

  ١,٣٢٩,١٢٩     ١,٤١٠,٠٩٩  ٣٣٦,٧٥٨  ٢٢٦,٢٩٢  ٦٠٠,٤٨٢  ٢٤٦,٥٦٧  اراضي

  ٥,٠٤٢,٠٨٣     ٥,١٣١,٨٥٦  ٩٤٩,٨٧٥  ١٤٩,٩١٦  ١,٤٩١,١٩٥  ٢,٥٤٠,٨٧٠  مباني

  ٧٢,٧٠٨,١١٣      ٧٧,٩٧٠,٨٣٥  ٤٨٤,٣٦٨  ٢٣,٨٧٧,٣٣٨  ٢٦,٩٩٢,٠٢٢  ٢٦,٦١٧,١٠٧  آالت ومعدات

  ٩٢٣,٨١٦     ٨٩٣,٥٢٢  ٢٥٤  ١٠٤  ٣٧٥,٩٥٦  ٥١٧,٢٠٨  قطع غيار رأسمالية

  ١٣٥,٨٠٢      ١١٩,١٦٥  ١١٩,١٦٥  -  -  -  سيارات وآليات

  ٥٠٣,٢٩٢      ٢,١٢٩,٢١٣  ٦٧,٤٥٧  ٣٧,٨٩٧  ١٧٥,٤٣٢  ١,٨٤٨,٤٢٧  اخرى

  ٨٠,٦٤٢,٢٣٥     ٨٧,٦٥٤,٦٩٠  ١,٩٥٧,٨٧٧  ٢٤,٢٩١,٥٤٧  ٢٩,٦٣٥,٠٨٧  ٣١,٧٧٠,١٧٩  

  

   : ديسمبر٣١لمحمل على األنشطة المختلفة خالل السنة المنتهية في بلغ مصروف االستهالك ا

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٢,٠٨٤,٩٩٩   ٢,٤٢٢,٨٦٩   استهالك التوليد
 ١,٨٤٩,٥٥٠   ١,٨٢٢,٥٧٦   النقلاستهالك 
 ١,٨٣٩,٤٣٢   ١,٨٣٦,٣٤٨   لتوزيعااستهالك 

 ٢٩١,١٩٨   ٢٨٩,٧٤٣    استهالك المنشآت العامة
   ٦,٠٦٥,١٧٩   ٦,٣٧١,٥٣٦ 
  

 ذمم دائنة  -١٠

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٢٦,١٠٢,٠٢٦    ٣٠,٦٥١,٣٨٧    ) ٢٨ و ٢٦ يايضاح ( ارامكو السعودية عن تكلفة الوقود
   )١٣,٢٩٥,٦١٣(   )١٣,٢٩٥,٦١٣(   ) أ – ١٠( مة المحول لحساب الحكو

  ١٢,٨٠٦,٤١٣     ١٧,٣٥٥,٧٧٤    ذمم ارامكو السعودية عن كلفة الوقود
 ٥,٤٣٦,٣٧٣    ٦,٢١١,٨١٩    المؤسسة العامة لتحلية المياه عن الطاقة المشتراه

 ٢,٢١٤,٢٨٥    ٢,٧١٦,٤٣٢    ذمم وتأمينات محتجزة من المقاولين
 ١,١٧٤,٣٨١    ١,٥٩٩,٧٤٦    ذمم الموردين
 ١,٤٤٥,٠٠٣    ١,٧٣٩,٥٩٨    رسوم البلديات

 ٥٨٨,٣٢٨    ٦٧٩,٦٩٦    مساهمات مستلمة إلنشاء مشاريع
 ١,٦٨٤,٠٩٦    ١,٨٩٨,٨٠٨    ) ب – ١٠ ( أخرى

   ٢٥,٣٤٨,٨٧٩    ٣٢,٢٠١,٨٧٣ 
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م مـن   ٣١/١٢/٢٠٠٣م الـى    ٠٥/٠٤/٢٠٠٠تم اعادة تصنيف الذمم الدائنة المستحقة للوقود للفتـرة مـن              )أ-١٠(

وذلك بناء على المحـضر    ) ذمم حكومية طويلة األجل   (المطلوبات المتداولة الى بند المطلوبات غير المتداولة        

الوزاري المتخذ بين معالي وزير المالية ومعـالي وزيـر البتـرول والثـروة المعدنيـة الموقـع بتـاريخ                    

على الشركة لصالح شركة ارامكو الـسعودية والـذي          والذي عالج المديونية المستحقة      ـه ١٥/٠٥/١٤٢٧

  .ينص على تحويل المبلغ الى حساب وزارة المالية

  

ما زالت تحت التـسوية بـين الـشركة           مليون ريال سعودي   ١١٢  بقيمة  مبالغ االخرىتتضمن الذمم الدائنة     )ب-١٠(

  .) ١( المشار اليه في ايضاح رقم الدمجعملية والدولة تتعلق بحسابات ما قبل 

  
 خرىألادائنة الرصدة ألمستحقات واال  -١١

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٣٥٢,٩٣٧    ٤٥٥,٣٥٧    مصروفات مستحقة
 ٢٣٢,٥١١    ٣٣٦,٦٧٧    مستحقات موظفين
 ٣٢٩,٧٦٤    ٢٨٣,٠٨١    *مستحقة توزيعات أرباح 

 ٣٣٤,٩١٨    ٤١٩,٣٧٣    أخرى
   ١,٢٥٠,١٣٠    ١,٤٩٤,٤٨٨ 

  

غير مطالب بها من قبل      توزيعات االرباح النقدية     ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١ كما في    بند توزيعات ارباح مستحقة   يتضمن  * 

 مليـون ريـال     ٩٧علن توزيعها من قبل الشركة السعودية الموحدة للكهرباء قبل الدمج بمبلـغ             أحملة االسهم والتي    

  ) . مليون ريال سعودي ٩٨مبلغ  : ٢٠٠٦عام ( سعودي 
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  اة ـلزكا  -١٢

  :هي كما يلي  العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة إن

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

     المعدلالدخل ) الخسارة(احتساب صافي 
 ١,٤١٣,٨٣٢    ١,٥٩٣,٥٦٨    صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية

   )٩,٢٨٩,٤٩٢(    )٨,٢٠٩,٥٥٠(   تعديالت زكوية: يضاف 
   )٧,٨٧٥,٦٦٠(    )٦,٦١٥,٩٨٢(   دلةالخسارة المعصافي 

      احتساب وعاء الزكاة
  ٤١,٦٦٥,٩٣٨    ٤١,٦٦٥,٩٣٨    رأس المال

   )٧,٨٧٥,٦٦٠(    )٦,٦١٥,٩٨٢(   الدخل المعدل) الخسارة(صافي 
  ١,١٢٨,٤٣٦    ١,٢٧٠,٨٧٢    احتياطيات مختلفة مدورة

  ٢,٩١٩,٦١٠    ٣,٦٤٣,٩٠٧    ارباح مدورة
  ٥,٧٢٤,٥٢٩    ٦,١١٣,١١٠    ورةمخصصات مختلفة مد
  ٩,٧٥٦,٥٢٩    ٩,٨٢٥,٤١٨     وصكوكقروض طويلة االجل

  ١٤,٩٣٨,٠٦٠    ١٤,٩٣٨,٠٦٠    قرض حكومي
  ٢,٢١٤,٢٨٥    ٢,٩٩٩,٥١٣    مستحقات مقاولين

  ٧٠,٤٧١,٧٢٧    ٧٣,٨٤٠,٨٣٦    المجموع
      :يخصم 

  )٨٧,٩١٦,٩١٣(  )٧٢,١٧٩,١٢٥(   موجودات ثابتة ومشاريع
   )٧٤٨,٠٦٣(    )١,٦٤٨,٢٥١(   استثمارات طويلة االجل
   )٣,٦٥٩,٧٤٦(    )٥,١٠٩,٢٧٠(   مخزون مواد وقطع غيار

   )٢١,٨٥٢,٩٩٥(    )٥,٠٩٥,٨١٠(    سالب–وعاء الزكاة الشرعية 
  

ة االخذ  هذا وقد قامت الشرك  .لم يتم احتساب مخصص الزكاة حيث ان صافي الربح المعدل والوعاء الزكوي بالسالب              

 مليـون ريـال سـعودي       ٤١بعين االعتبار فروقات االستهالكات المؤقتة ونتج عن ذلك مصروف زكاة مؤجل بمبلغ             

  .تقريبا 

  

، ) تاريخ الـدمج    ( هـ  ١٤٢٠تم انهاء الموقف الزكوي للشركات السعودية الموحدة للكهرباء السابقة حتى نهاية عام             

ة المستحقة لتلك   ي تطالب بها مصلحة الزكاة والدخل على االعانة الحكوم        حيث تم تحميل الفروقات الزكوية التي كانت      

نه حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية لم تقم مصلحة الزكاة والدخل بتسليم الشركة مخالصة نهائية                أالشركات ، اال    

  .بذلك وما يفيد اقفال الملفات الزكوية للشركات المذكورة 



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 

 لية حول القوائم الماإيضاحات
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
KA/SEC 

٢٠

  

حسب الربوط النهائية المستلمة من قبل مصلحة الزكـاة          , ٢٠٠٦المقيدة حتى نهاية عام     حصلت الشركة على الشهادة     

 ٢٠٠٢ وكذا لعـام     ٢٠٠١ ديسمبر   ٣١وحتى  ) تاريخ الدمج    ( ٢٠٠٠ ابريل   ٥والدخل توجد فروقات عن الفترة من       

قات المطلوبـة مـن      مليون ريال سعودي تتمثل في قيام المصلحة باحتساب زكاة على مبلغ الفرو            ١٣يبلغ مجموعها   

شركة ارامكو عن االيرادات من منشآتها السكنية حيث تقوم شركة ارامكو بسداد التعرفة الصناعية علـى المنـشآت                  

لم تقم االدارة بتسجيل مبلغ الفروقات المذكور اعاله ضمن هذه القـوائم            . السكنية التابعة لها بدال من التعرفة التجارية        

نه ال يمكن دفع زكاة على ايرادات غير محققـة ولـم            أم سداد هذه المطالبة على اعتبار       نها تتوقع عد  أالمالية ، حيث    

حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية لم يتم استالم رد المصلحة على اعتراض الـشركة               . تدخل في حسابات الشركة     

   .٢٠٠٦ الى ٢٠٠٣بالخصوص ، كما لم يتم استالم الربوط النهائية للسنوات من 

  

 طويلة األجلالقروض ال  -١٣

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٨,٣٤٠,٦١٧    ٩,٧٥٦,٥٢٩    رصيد القروض أول السنة
 ٢,٤٠٧,٠٨٣    ٩٥٠,٢٩٣     القروض خالل السنةالمسحوب من

  )٩٩١,١٧١(    )٥,٨٨١,٤٠٤(   المسدد من القروض خالل السنة
 ٩,٧٥٦,٥٢٩    ٤,٨٢٥,٤١٨    رصيد القروض في نهاية السنة

     
  )٧٤١,١١٤(    )٩٧٩,٣٠٠(   الجزء المتداول: ينزل 

   ٩,٠١٥,٤١٥    ٣,٨٤٦,١١٨ 
  

  : ديسمبر ٣١وفيما يلي تفاصيل االقساط المستحقة خالل السنوات القادمة كما في 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ١,٤٠٣,١٩٢    ٩٧٩,٣٠٠    ما بين سنة الى سنتين
 ١,٢٣٩,١٣٠    ٩٧٩,٣٠٠     بين سنتين الى ثالث سنواتما

 ١,٠٧٥,٠٦٧    ٩٦٨,٩٥٨    ما بين ثالث سنوات الى اربع سنوات
  ١,٠٦٤,٤٣٢    ٦٩٥,٩٠٠    ما بين اربع سنوات الى خمس سنوات

  ٤,٢٣٣,٥٩٤    ٢٢٢,٦٦٠    ما بعد خمس سنوات
    ٩,٠١٥,٤١٥    ٣,٨٤٦,١١٨  
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الشركة بالتعجيل بسداد بعض القروض القائمة على الشركة ، حيث تم سداد مبلغ وقـدره                قامت   ٣/١١/٢٠٠٧بتاريخ  

  .  مليون ريال سعودي لمجموعة من البنوك التجارية المحلية والدولية٤,٥٥٠

  

ن بعض  إ. جل في القروض الممنوحة من قبل بنوك تجارية وذلك لتمويل المشاريع االنشائية             ألتتمثل القروض طويلة ا   

   .المحصلة لدى البنوكيرادات إلقروض مضمونة بسندات ألمر البنوك وباهذه ال

  

  تسهيالت ائتمانية–بنوك   -١٤

 ٥٠٠ بمبلـغ    مع بنك تجاري محلـي     ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١كما في   غير مستغلة   يالت ائتمانية    لتسه اتفاقيةلدى الشركة   

  .  التسهيالت مضمونة بموجب سندات ألمر  ان هذه. مليون ريال

  

 وككـصال  -١٥

 ٥٠٠ مليار ريال سعودي والقيمة االسمية للصك الواحـد          ٥ ، اصدرت الشركة صكوكا بقيمة       ٢٠٠٧ يوليو   ١بتاريخ  

   .٢٠٢٧الف ريال بدون خصم او عالوة اصدار تستحق الدفع في عام 

  
ساس سعر سايبور زائدا هامش ربحي تستحق دوريا علـى اسـاس ربـع              أتحمل عائد يحسب على     ن هذه الصكوك    إ

 شـركة   –ي من صافي الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي يحتفظ بها أمـين موجـودات الـصكوك                  سنو

 سنوات ستدفع الشركة مبلغـا يعـادل        ٥في نهاية كل فترة     . المملوكة بالكامل للشركة    ) صكوك  ( للصكوك  الكهرباء  

ة بشراء هـذه الـصكوك مـن        من اجمالي القيمة االسمية للصكوك منحة لحملة الصكوك ، كما تعهدت الشرك           % ١٠

من القيمة االسمية للصك    % ٣٠،  % ٦٠،  % ٩٠تعادل تقريبا    بمبالغ   ٢٠٢٢ ،   ٢٠١٧ ،   ٢٠١٢حامليها في االعوام    

  .على التوالي
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 ماليةالمشتقات ال  -١٦

ريال  مليون   ٤,٧٥٠لغ وقدره   أبرمت الشركة اتفاقيات التحوط مع عدد من البنوك لحماية تقلبات اسعار الفائدة على مب             

  % .١٥ ويشتمل على جزء بالدوالر االمريكي يمثل حوالي سعودي

  

مقابـل االسـعار    ن اتفاقيات التحوط تقوم على اساس عمل المقايضة بين الشركة والبنوك على االسعار الثابتـة                أكما  

  .المتغيرة كل ستة اشهر 

  

  صافي،مؤجلة اليرادات إلا  -١٧

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٩,٩٥٧,١٣٠    ١٠,٥٣٣,٩٩٧    رصيد اول السنة
 ١,٢٩٠,٦٤٩    ١,٨٣٣,٩٤٤    المحصل من تعرفة توصيل الخدمة خالل السنة

  )٧١٣,٧٨٢(    )٧٩٣,١٣١(   تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية
   ١٠,٥٣٣,٩٩٧    ١١,٥٧٤,٨١٠ 

  

   حكوميالقرض ال  -١٨

 تم تحديد صافي مـستحقات الحكومـة لـدى الـشركة            ١١/٨/١٤١٩ وتاريخ   ١٦٩طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم      

السعودية للكهرباء وكذلك صافي مستحقات الشركة لدى الحكومة حسب األسس والقواعد الواردة في المحضر الموقع               

 وتـم   ٢٩/١٠/١٩٩٧ الموافق   ٢٧/٦/١٤١٨بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير المالية واالقتصاد الوطني بتاريخ          

 المحدد بتاريخ نهاية اليوم السابق لصدور المرسـوم الملكـي           –ي الفرق المستحق للحكومة على الشركة       اعتبار صاف 

 قرضا حسنا طويل االجل ولفترة سماح مدتها خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ اعـالن                –القاضي بتأسيس الشركة    

  .ومة وللشركة الشركة ، ويعاد النظر بشأن هذا القرض بعد ذلك وفقا للظروف المالية للحك

  
 والذي  – ٢١/٧/١٤٢٢لقد تضمن المحضر بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير المالية واالقتصاد الوطني المؤرخ             

 بين مطالبات الـشركة  ت ان تتم التصفية النهائية للذمم الحكومية حسب نتيجة المطابقا–تحدد فيه قيمة القرض االولية    

 االنتهاء من تلك التصفية والتـي       ٢٠٠٥وقد تم خالل عام     . لقرض تبعا لذلك    وبعض الجهات الحكومية وتعديل قيمة ا     

 المبالغ المستحقة على الشركة للجهات الحكومية وقد تم         وكذلكتضمنت تسوية بعض المبالغ الخاصة بمطالبات الشركة        

د قرض الحكومة    ليصبح رصي  ١٥/٧/١٤٢٦توقيع محضر بذلك بين وزير المياه والكهرباء ووزير المالية في تاريخ            

  . الف ريال سعودي ١٤,٩٣٨,٠٦٠بعد تلك التصفية مبلغ 
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   رأس المـال  -١٩

 ريـال سـعودي مقـسما الـى         ٤١,٦٦٥,٩٣٨,١٥٠ مبلـغ    ٢٠٠٧ ديـسمبر    ٣١ كما فـي     مال الشركة  رأسيبلغ  

  . رياالت سعودية للسهم ١٠ سهما ، تبلغ القيمة االسمية لكل منها ٤,١٦٦,٥٩٣,٨١٥

  

  :ة المذكور اعاله مملوك لكل من مال الشرك ان رأس

 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%  
  

   احتياطي عام  -٢٠

ت التي كانت مسجلة ضمن القوائم المالية للشركات السعودية الموحـدة           يتكون االحتياطي العام من ارصدة االحتياطيا     

 الف ريال سعودي ، وكذلك عوائد استثمار مبالغ صـندوق           ٢١٣,٦٦٨للكهرباء في تاريخ الدمج والتي بلغ مجموعها        

ـ     لف ريال سعودي    أ ٢٩٤,٩٧٦رسم الكهرباء والتي بلغت      راد عـن  ، باالضافة الى المبالغ التي يتم تحصيلها من االف

  لف ريـال سـعودي     أ ٢٣,٧٧٤ مبلغ   ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١ والتي بلغت حتى     ٣١/١٢/٢٠٠١رسم الكهرباء بعد تاريخ     

 مبلـغ   ٢٠٠٧ ديـسمبر    ٣١ليصبح رصيد االحتياطي العـام كمـا فـي          ) لف ريال   أ ٢٢,٩١٩مبلغ   : ٢٠٠٦عام  ( 

  ) .لف ريال أ ٥٣١,٥٦٣مبلغ  : ٢٠٠٦عام ( لف ريال سعودي أ ٥٣٢,٤١٨

  

  مصاريف التشغيل والصيانة  -٢١

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  المجموع    المجموع  التوزيع  النقل  التوليد  

  ٣,٧٥٥,٤٩٧     ٣,٩٤٢,٦٠٥   ١,٩٩٠,٤٤٧   ٦٤٨,٨٠٢   ١,٣٠٣,٣٥٦   مصروفات ومزايا موظفين

  ٨٥١,١٦٨     ١,٢٤٨,٢٧٠   ٢٩٠,٠١٧   ٨١,٨٧٠   ٨٧٦,٣٨٣   مواد

  ٢٢٥,٦١٤      ٧٤,٥٥٩   ٧٤,٥٥٩   -  -  تحصيلها مخصص ديون مشكوك في

  ٢٥٨,٩٥٣     ٢٩٦,٥٤١   ٢٩٦,٥٤١   -  -  رسوم بلديات

  ١,٢٥٨,٤٥٦     ١,١٩٨,٣٣٧   ٣٦٣,١٨٨   ٦٧,٢٦٤   ٧٦٧,٨٨٥   اخرى

   ٦,٣٤٩,٦٨٨      ٦,٧٦٠,٣١٢   ٣,٠١٤,٧٥٢   ٧٩٧,٩٣٦   ٢,٩٤٧,٦٢٤  
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  واإلداريةعموميةالمصاريف ال  - ٢٢

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٩٨,٠٩٤    ١٠٣,٠٠٠    ا موظفينمصروفات ومزاي
 ١٩٥    ٥١,٩٧٣     ادارية مواد

 ٨٤,٥٨٥    ١٢٩,٢٠٠    مصروفات عمومية وادارية
    ١٨٢,٨٧٤    ٢٨٤,١٧٣ 
  

  صافي، خرى االمصروفات اليرادات والا  -٢٣

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٣٥,١٣٣    ١٢٨,٧٧٨    أرباح إستبعاد موجودات ثابتة
 ١٠٧,٢٧٥    ١٠٨,٠٩٤    رامات وجزاءاتغ

   الشركات المستثمر فيها خسائر/حصة الشركة في صافي ارباح

  )  د – ٧ايضاح (   وفق طريقة حقوق الملكية 

  

  ١١,٣٤٤ 
   

 )١,١٩٩(  
 ١١,٧٨٢    ١٧,٥٦٥    ايرادات بيع مناقصات

  ١١,٩٧٧    ٨,٣٢٨    رسوم إعادة تيار

  ٩٤,٢٩٠    ٦٤,٦٨٩     صافياخرى ،

    ٢٥٩,٢٥٨    ٣٣٨,٧٩٨ 
  

  ارباح مقترح توزيعها على المساهمين وربحية السهم  -٢٤

من % ٥دفعة اولى للمساهمين ال تقل عن        ك بعد خصم االحتياطيات  ،  طبقا للنظام األساسي للشركة يوزع من االرباح        

 والتـي  ١١/٨/١٤١٩وتـاريخ    ١٦٩رأس المال المدفوع مع مراعاة االحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقـم              

من % ١٠بموجبه تنازلت الحكومة عن نصيبها في االرباح الموزعة بشرط اال تتجاوز االرباح السنوية الموزعة نسبة        

القيمة االسمية للسهم وذلك لمدة عشر سنوات من قيام الشركة ، وفي حالة تجاوز نسبة االربـاح الموزعـة النـسبة                     

  .ل بقية المساهمين المذكورة تعامل حصة الحكومة مث

م لألهالي ومن في    ٢٠٠٧م بتوزيع أرباح نقدية لسنة      ١٩/٠٢/٢٠٠٨أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ        

من القيمة االسمية للـسهم     % ٧ ريال سعودي للسهم الواحد وتمثل       ٠,٧ مليون ريال سعودي بواقع      ٥٤٧حكمهم بمبلغ   

هذا ويتطلب إعالن توزيع األرباح للسنة الحالية موافقـة الجمعيـة           ) .ي   مليون ريال سعود   ٥٤٧مبلغ   : ٢٠٠٦عام  (

 .العامة للشركة
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  بدالت ومكافآت مجلس االدارة  -٢٥

وبدالت حضور الجلسات ألعضاء مجلس االدارة ، وكذا مصروفات وبدالت حضور جلسات اللجان             بلغت مصروفات   

 الـف ريـال     ٨٢٩ : ٢٠٠٦عـام   (  الف ريال سـعودي      ٤٤٢االخرى المنبثقة من مجلس االدارة خالل السنة مبلغ         

  ) .سعودي

% ٥ مليون ريال سعودي من األرباح بعد توزيع دفعة ال تقل عـن              ٠,٨احتسبت مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ       

يستحق سداد هذه المكافـأة بعـد موافقـة         ) .  ٢٤ و   ١٩ إيضاحي   (من رأسمال المساهمين األهالي ومن في حكمهم        

 ) . مليون ريال سعودي ٠,٩. مبلغ : ٢٠٠٦عام (  العامة للشركة الجمعية

  

 معامالت مع جهات ذات عالقةال  -٢٦

ان التعرفة المحملـة  . تقوم الشركة بايصال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات والوزارات الحكومية وارامكو السعودية          

تخدمة مع المشتركين اآلخرين فيما عـدا المؤسـسة         هي التعرفة المعتمدة من مجلس الوزراء وهي نفس التعرفة المس         

العامة لتحلية المياه الصادر بشأنها قرار حكومي ، وكذا المنشآت السكنية لشركة ارامكو السعودية التي ترى الـشركة                  

وجوب تطبيق التعرفة التجارية عليها بينما تعترض شركة ارامكو السعودية على ذلك وتقوم بالـدفع الجمـالي قيمـة                   

 مليون ريـال سـعودي   ١٤٩ات التيار عن تلك المنشآت بناء على التعرفة الصناعية ، مما نتج عنه فرق بحوالي         مبيع

 مبلـغ  ٢٠٠٧ ديـسمبر  ٣١ والرصيد المجمع لتلك الفروقات منذ بداية تأسيس الشركة وحتـى          ٢٠٠٦حتى نهاية عام    

ه القوائم المالية ، وال يزال هذا الموضوع قيد         لم يتم تسجيل تلك الفروقات في هذ      . ريال سعودي تقريبا    مليون   ١,٣١٠

باالضافة الى ذلك تقوم الشركة بشراء الوقود من ارامكو السعودية والطاقـة مـن              . راسة بين المشتركين    دالبحث وال 

المؤسسة العامة لتحلية المياه بناء على اسعار منصوص عليها بقرارات حكومية ، كما يتم احتـساب رسـوم لـصالح                 

  عن مبيعات الطاقة الكهربائية ات البلدي
  

  :  المعامالت الجوهرية والمبالغ التقريبية المتعلقة بها، هي كما يليإن
 الرياالت السعوديةآالف ب 

 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 
     مبيعات
 ٤,٩٠٧,٨٦٢    ٥,٢٢٩,١٣٧    الحكومة

  ١,٦٣٣,٩٦١    ١,٢٣٤,٤٨٧    ارامكو السعودية
  ٨٧,٤٠٢    ١٠٩,٦٠٣    الحةالمؤسسة العامة لتحلية المياه الم

    ٦,٦٢٩,٢٢٥    ٦,٥٧٣,٢٢٧  
      مشتريات واخرى
  ٤,٤٤٢,٣٥٧    ٤,٥٥٦,٤٣٧    ارامكو السعودية

  ٨٤٦,٨٠٨    ٧٧٥,١٨٠    المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
  ٢٥٨,٩٥٣    ٢٩٦,٥٤١    رسوم البلديات

    ٥,٥٤٨,١١٨    ٥,٦٢٨,١٥٨  
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 أسماليةرتباطات الرإلا  -٢٧

رتباطات الرأسمالية في تاريخ المركز المالي في قيمة الجزء غير المنفذ من العقود الرأسمالية التي أبرمتهـا                 إلتتمثل ا 

 : ٢٠٠٦عـام  (  مليون ريال سعودي تقريبـا    ٣٥,٥٥٠خرى والتي بلغت    أصول  أالشركة النشاء وتركيب محطات و    

  .توقع النهاء هذه التعهدات هو ما بين سنة الى ثالث سنوات ن الوقت المإ) .  مليون ريال سعودي ٢٩,٦١٣مبلغ 

  

 االلتزامات المحتملة  -٢٨

  

 والتي تطالـب بـه شـركة        رسوم مناولة الزيت الخام   يوجد خالف بين الشركة وشركة ارامكو السعودية حول            –أ 

 ٥يــس الـشركـة فـى        وقد بلغ إجمالى المبلغ المختلف عليه من بداية تأس         .ارامكو السعودية لبعض المواقع     

دارة أن ينـتج     تقريباً ، وال تتوقع اإل      مليون ريال سعودي   ١,٥٠٠م مبلغ   ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١م وحتى   ٢٠٠٠إبريل

 هـ علـى    ٢٥/٧/١٤١٥ بتاريخ   ٨/رقم م  إلتزام على الشركة إستناداً إلى المرسوم الملكى         عن هذه المطالبة أي   

ليه لم يتم    ، وع  تشكيلها بناء على المرسوم الملكي المذكور اعاله      اعتبار أنه لم يتم بحثه من قبل  لجنة وزارية تم            

  . السجالت المحاسبية للشركةتسجيل تلك الفروقات في

  

مـال   كما تطالب شركة أرامكو السعودية بصرف نصيبها في األرباح السنوية الموزعة عن حصتها فـي رأس                 -ب

 ١,١٢٩م بمبلـغ    ٢٠٠٦ ديـسمبر    ٣١س الشركة وحتى    الشركة وتقدر قيمة المطالبة عن أرباحها منذ بداية تأسي        

 مليون ريال سعودي ، وترى الشركة السعودية للكهرباء عدم أحقية شركة أرامكو السعودية في هـذه المطالبـة                 

 بإعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة وينطبق عليهــا          خالل العشر سنوات األولى من تأسيس الشركة      

  .هـ ١١/٨/١٤١٩ وتاريخ ١٦٩ قرار مجلس الوزراء رقم

  

 يوجد خالف بين الشركة  وشركة ارامكو السعودية حول قراءات العدادات االزدواجية في معامل غاز شدقم                 كما  -ج

والجعيمة والعثمانية نتيجة لرفض شركة ارامكو السعودية سداد مبالغ تمت فوترتها باالعتماد على قراءات هـذه                

    . البحث من قبل الشركة ما زال الموضوع تحت. العدادات 

  

وإن فروقــات   . ساعة  / يوجد خالف بين الشركة وأحد موردي الطاقة الكهربائية حول سعر شراء الكيلو واط               - د 

األسعـار بين ما هـو مقبـول مـن الشركة وما هو مطالب به من قبل المورد بلغ مجموعه من بداية التعامل                   

المطالب به مغالى فيه    وترى اإلدارة أن السعر      .  ريال سعودي  يون مل ١٤٦م مبلغ   ٢٠٠٧  ديسمبر ٣١معه حتى   

  . السجالت المحاسبية للشركة ليه لم يتم تسجيل هذه الفروقات في إتفاق يلزم الشركة بقبوله ، وعوال يوجد أي



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 

 لية حول القوائم الماإيضاحات
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
KA/SEC 

٢٧

  

 المستثمر  قدمت الشركة ضماناً ألحد البنوك التجارية عن نصيبها من القرض التمويلي الممنوح إلحدى الشركات              -هـ

بمـا يعـادل     ) دوالر امريكي  مليون   ٤٤,٦ : ٢٠٠٦(  مليون دوالر أمريكي   ١٠١,٤تبلغ قيمة الضمان    . فيها  

  .  مليون ريال سعودي٣٨٠

  

 ١٩٨يوجد على الشركة التزامات محتملة ناتجة عن اعتمادات بنكية قائمة كما في تاريخ المركز المالي بمبلـغ                    -و 

  ) . مليون ريال سعودي ١٠٦  :٢٠٠٦( مليون ريال سعودي 

  

  إدارة المخاطر  -٢٩

  

تشتمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي ، بشكل رئيس ، على النقـد ومـا فـي حكمـه والمـدينين                       

  .والموجودات االخرى والقروض البنكية والدائنين والمطلوبات المستحقة والمطلوبات غير المتداولة االخرى 

  

  ان مخاطر االئتم

. ما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية         متمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ،            

لدى الشركة توزيع جيد لمخاطر االئتمان ، وتحتفظ الشركة باألموال النقدية لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني                 

  .د خصم الديون المشكوك في تحصيلها يتم إظهار رصيد المدينين التجاريين بع. جيد 

  

  مخاطر أسعار العموالت

ليـست  . تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التقلبات في أسعار العمالت السائدة في السوق                 

والت كمـا  للشركة موجودات هامة طويلة األجل مرتبطة بأسعار العموالت ، لكن لديها مطلوبات مرتبطة بأسعار العم    

 تحـوط تقوم الشركة بإدارة قروضها ذات أسعار العموالت العائمـة باسـتخدام اتفاقيـات         . م٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١في  

  .ولة عائمة إلى قروض بعمولة ثابتهمرتبطة بعموالت والتي لها تأثير اقتصادي على تحويل القروض من قروض بعم

  

  مخاطر السيولة 

تحـدث مخـاطر    .  لتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية   ي توفير األموال للوفاء با    لشركة ف تمثل المخاطر التي تواجهها ا    

تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها     . السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة              

  . لتزامات مستقبلية انتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية اب
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  خاطر العمالت م

 اإلدارة  تقـوم . تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار الـصرف األجنبـي                 

  .وتحمل آثارها على القوائم المالية وفقاً لذلك , بمراقبة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي 

  

  القيمة العادلة

ـ           ا أو سداد     , أصل تمثل القيمة التي يتم بموجبها تبادل      . ة  لتزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامـل عادل

للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، فإنه يمكن أن تنتج فروق بـين القيمـة الدفتريـة             القوائم المالية   وحيث يتم إعداد    

وبات المالية الخاصة بالـشركة ال تختلـف        تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطل      .  والقيمة العادلة المقدرة  

  .كثيراً عن قيمتها الدفترية 

  

 أرقام المقارنة  -٣٠

  . ٢٠٠٧ لتتفق مع العرض لسنة ٢٠٠٦ تبويب بعض أرقام سنة إعادةجرى 
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 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 

 القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
 ٢٠٠٨بر  ديسم٣١للسنة 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
  



Deloitte. 

Member of 
Deloitte Touche Tohmatsu 
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 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       ت غير المتداولةمجموع الموجودا

       
 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       مجموع المطلوبات المتداولة
          

       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        تأمينات مشتركين 

  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 عام إحتياطي 

 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

  
  
  
  

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 
KA/SEC 

٣

 
  الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 قائمة الدخل

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ة المنتهية في للسن
 )الف الرياالت السعودية 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  مة الكهربائيةتعرفة توصيل الخد
 ٢٠,٨٣٩,٠٦٠   ٢٢,٢٨٨,٧٤٢       مجموع ايرادات التشغيل

    

     مصروفات التشغيل
  )٤,٩٣٧,٦٧٧(  )  ٥,٤٧٧,٣٦٢ (     وقود

  )١,٣٧٠,٩٨٤(  )  ١,٤٧٧,٦٣٤(      طاقة مشتراة
  )٦,٧٦٠,٣١٢(  )  ٧,٦٠٨,١٨٢(    ٢٠  تشغيل وصيانة

  )٦,٣٧١,٥٣٦(  )  ٦,٧٤٤,٤٥٣(    ٩  اتاستهالك
  )٢٨٤,١٧٣(  )     ٢١٧,٠٦٥(    ٢١  مصروفات عمومية وادارية 
  )١٩,٧٢٤,٦٨٢(   )٢١,٥٢٤,٦٩٦(      مجموع مصروفات التشغيل
 ١,١١٤,٣٧٨   ٧٦٤,٠٤٦       الربح من العمليات التشغيلية

         

 ٣٣٨,٧٩٨   ٣٤٠,٤٠١     ٢٢  ايرادات ومصروفات اخرى ، صافي
 ١,٤٥٣,١٧٦   ١,١٠٤,٤٤٧       السنة قبل الزكاةربح صافي 

         

   )٤٠,٦٧٧(   -   ١٢  مصروف زكاة مؤجل

  ١,٤١٢,٤٩٩    ١,١٠٤,٤٤٧       السنةصافي ربح 

        :)بالرياالت السعودية ( م االساسي هربح الس

         

 ٠,٢٧ ٠,١٨      )٢٣ايضاح ( لسنة لمن العمليات التشغيلية  -
  ٠,٣٤ ٠,٢٧      )٢٣ايضاح ( في ربح السنة من صا -

  
  
  
  
  
  
  

   المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةاإليضاحات إن
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 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 قائمة التدفقات النقدية

 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   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
   )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(   ارباح بيع استثمارات اخرى
  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 
      

     يةمار اإلستثةنشطأل من اية النقداتالتدفق
   )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 اإلستثماريةشطناأل المستخدم في النقدصافي 

      
      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    السنةخروالنقد المماثل في آرصيد النقد 

  
ية المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالاإليضاحات إن
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  الشركة السعودية للكهرباء
  )شركة مساهمة سعودية ( 

   المساهمينحقوق التغيرات في قائمة 
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١كما في 

       )بآالف الرياالت السعودية( 

    

  إيضاح

  

  رأس المال

  

  احتياطي نظامي

  

  ياطي عاماحت

  

  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  المحول الى االحتياطي النظامي

  ٤٨,٥٥٢,٦٢١    ٥,٣٦١,١٠٦    ٥٣٤,٥٧٣    ٩٩١,٠٠٤    ٤١,٦٦٥,٩٣٨      م ٢٠٠٨ 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 
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  التكوين والنشاط  - ١

ـ ١٤١٩ شعبان   ١١  المؤرخ ١٦٩شأت الشركة السعودية للكهرباء بناءًًًًًًًًًًً على قرار مجلس الوزراء رقم           ن  الموافـق   ـه

 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      (ةالمحلية العاملة في مجال تقديم خدمة الطاقة الكهربائي       

باإلضافة إلى مشاريع المؤسسة العامة للكهرباء وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الـصناعة والكهربـاء               ) جغرافياًً

  .عودية للكهرباء   الشركة السيف)  مناطق مختلفة في شمال المملكة تشغيلياًًًًًًًًًً كانت تغطيعدد أحد عشر مشروعاًًًًًًًًً(

  

ـ ١٤٢٠رمضان   ٦المؤرخ   ١٦/مشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم       التأسست    ديـسمبر   ١٣الموافـق    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   ٢٠٤٧ رقم   وقرار وزير التجارة  

   الموافـق   ـه١٤٢١محرم   ٢٨ وتاريخ ١٠١٠١٥٨٦٨٣ برقم الصادر من الرياض     ي، بموجب السجل التجار   سعودية

  .م ٢٠٠٠ مايو٣

شركة المنتج الرئيـسي للطاقـة   يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، حيث تعتبر ال     

الكهربائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والـصناعية                

  .والزراعية والتجارية والسكنية 

  

دة كالماليـة   تقسم الشركة من حيث هيكلها التنظيمي إلى نشاطات أساسية للتوليد والنقل والتوزيـع ونـشاطات مـسان                

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 والنقـل والتوزيـع وتتحقـق                   

  .لمستهلك النهائي حسب التسعيرة الرسمية المقررة من قبل الدولة إيرادات الشركة من بيع التيار ل

  

 علـى    تحدد بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بنـاء        ى تعرفة الخدمات الكهربائية والتي    تخضع الشركة للرقابة عل   

ء رقم  م بموجب قرار مجلس الوزرا    ٢٠٠١ التي تأسست في نوفمبر      الكهرباء واالنتاج المزدوج  من هيئة تنظيم     توصية

تم إجراء آخر تعديل على تعرفة الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجلس الوزراء             . ـه١٤١٩شعبان  ١١ وتاريخ   ١٦٩

ساعة وبدأ تطبيقها إعتباراً    / هللة للكيلو واط   ٢٦ حيث بلغت أعلى شريحة فيها       ـه١٤٢١رجب  ١٢ وتاريخ   ١٧٠رقم  

  .   تعديالت على التعرفة بعد ذلك التاريخ إجراء أيم ، ولم يتم ٢٠٠٠ أكتوبر ٢٨ الموافق ـه١٤٢١ شعبان ١من 
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 وفقاً للنظـام األساسـي      سنة ميالدية   شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل        أولمن  تبدأ السنة المالية للشركة     

  . للشركة

الـسجل  بموجـب   سجلت   شركة الكهرباء للصكوك وهي شركة ذات مسؤولية محدودة           القوائم المالية حسابات   تتضمن

 وهي مملوكة بالكامل    م٢٠٠٧ يونيو   ٢ الموافق   هـ١٤٢٨ ى االول ى جماد ١٦وبتاريخ  ١٠١٠٢٣٣٧٧٥التجاري رقم   

  . لكهرباءل  السعوديةشركةلل

  

  السياسات المحاسبية الهامةملخص   - ٢

إن . سـبين القـانونيين     لقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحا             

  :السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة هي على النحو اآلتي 

  

  العرف المحاسبي

فيما عدا اإلستثمارات في حقوق ملكية شركات يتم قيدها وفقا لطريقـة          ،  تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية        

  .حقوق الملكية

  

  التقديرات المحاسبية

وفقاً للمباديء المحاسبية المتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر القوائم المالية إن إعداد 

 تاريخ القوائم محتملة فيعلى قيمة الموجودات والمطلوبات المقيدة وعلى اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات ال

 تاريخ إصدار القوائم ارة فيى أفضل المعلومات واألحداث المتوفرة لدى اإلدوبالرغم من أن التقديرات مبنية عل. المالية

  .المالية إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات 

  

  د المماثل النقد والنق

قابلة للتحويل إلى  الاألخرىواالستثمارات يتضمن النقد والنقد المماثل النقدية في الصناديق واألرصدة والودائع البنكية 

  . تكون تواريخ إستحقاقها خالل ثالث أشهر أو أقل من تاريخ ربطها والتيمبالغ نقدية 

  

  ذمم مستهلكي الكهرباء 

 ، ويتم إظهار ذمم مستهلكي الكهرباء  تاريخ المركز الماليلمستهلكين في لم يتم تحصيلها من اتمثل المبالغ التي

   .يكون تحصيلها أمرا مشكوكا فيهللذمم التي ة تجنيب المبالغ الالزمبالصافي بعد 



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة  (

  حول القوائم الماليةإيضاحات
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
KA/SEC 

٨

  

  زون المخ

يتم تقييم مخزون مواد ولوازم التوليد والنقل والتوزيع والمواد األخرى ومخزون الوقود بالتكلفة وفقاً لطريقة المتوسط 

  .كة  بعد تكوين المخصصات الالزمة للمخزون المتقادم وبطىء الحررجح ، ويتم إظهار المخزون بالصافيالم

  

تسجل مواد المخزون المعتبرة جزء أساسي من محطات التوليد أو شبكات النقل والتوزيع والمنشآت األخرى مثل المواد 

  .اإلستراتيجية واإلحتياطية ضمن بند الموجودات الثابتة 

  

  خرىأ واإلستثمارات في حقوق ملكية شركات

  والتي تقضيأو أكثر وفقاً لطريقة حقوق الملكية% ٢٠م تسجيل اإلستثمارات في الشركات المستثمر فيها بنسبة يت

  صافيضوء التغير فى حصة الشركة في فة على أن يتم تعديله بعد ذلك فيلبإثبات 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 

  . االستثمارات عند تحصيل توزيعات االرباح من الشركات المستثمر بهاهقيد االيرادات من هذ

  
و الخصم عند ألة بالعالوة المعد( التكلفة تظهر االستثمارات المشتراة لهدف االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق ب

 غير متداولة  كموجوداتتصنف هذه االستثمارات. ناقصة المخصص لقاء أي انخفاض غير مؤقت في قيمتها ) الشراء

ويتم قيد هذه اإلستثمارات  .حيث يتم تصنيفها موجودات متداولةفيما عدا السندات التي تستحق في الفترة المالية التالية ، 

  .ريخ استحقاقهابتا

  

  ودات الثابتة الموج

لطريقـة   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        ضاإلقترا

قـدر   ، ويتم إثبات الربح أوالخسارة الناتجة ضمن قائمـة الـدخل ، وت             حذفها من الحسابات بتاريخ بيعها أو استبعادها      

   :األعمار التشغيلية حسب ما يلي
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   سنة٢٥ إلى ٢٠من   ر التوليدمنشآت ومعدات وقطع غيا

   سنة٣٠ إلى ٢٠من   شبكات ومعدات وقطع غيار النقل

   سنة٢٥ إلى ١٥من   شبكات ومعدات وقطع غيار التوزيع

   سنة٣٠ إلى ٢٠من   يالمبان

   سنة٢٠  إلى ٤من   رىالموجودات األخ
  

  نخفاض في قيمة الموجودات إلا

فترية للموجودات الملموسة للتأكد من وجود أي دليل على وقوع أي  للقيمة الد دوريةجراء مراجعةبا تقوم الشركة

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد . خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات 

السترداد لذلك األصل ، وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة ل. لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة 

  . قدية التي ينتمي إليها ذلك األصلتقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للن

وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدفترية ، 

ترداد لها ، ويتم إثبات خسائر ك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسعندئذ تخفض القيمة الدفترية لذل

  . 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 

لى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له ، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي للنقدية إ

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 إيرادإلة ايتم إثبات عكس قيد خسار. قة السنوات الساب

  

  رسملة تكلفة اإلقتراض

 تمثل تكاليف القروض طويلة األجل وأي أعباء تمويليـة أخـرى تكبـدتها               والتي – اإلقتراضيتم رسملة صافي تكلفة     

تحت التنفيذ ذات المبـالغ      على جميع المشاريع     – 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 يمتوسط المبالغ الت
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  مشتقات االدوات المالية ومحاسبة تغطية المخاطر

ات المالية لتغطية تعرضها ألجزاء معينة من مخاطر نسب الفوائد الناتجة عن النـشاطات  تستخدم الشركة مشتقات االدو  

ان استخدام المشتقات المالية    . التمويلية، وتصنفها كتغطية مخاطر التدفقات النقدية للوقاية من مخاطر أسعار المرابحات          

ال .  الشركة فـي إدارة المخـاطر        اتيجيةإستروتتفق مع   كة المعتمدة من قبل مجلس االدارة       هي خاضعة لسياسات الشر   

يتم قياس المشتقات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ العقد، ويعـاد           . تستخدم الشركة المشتقات المالية ألغراض المضاربة     

في حال عدم استيفاء كامل شروط محاسـبة التحـوط وفقـا             . قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ الفترات المالية الالحقة       

  .مصاريف التمويلمعايير المحاسبية المتعارف عليها يتم قيد التغير في القيمة العادلة لالدوات المالية المشتقة ضمن لل

  

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

  .مل في المملكة العربية السعوديةيتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين سنوياً وفقاً لنظام الع

  

  مخصص الزكاة 

قـد   تعديالت، وأية   اً وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية          لزكاة سنوي ا مخصص   سابإحتيتم  

     . فيها النهائي الربط إستالم يتميالت للسنةتسجيلها ضمن قائمة الدخل تنتج عند الربط النهائي للزكاة يتم 

  

  اإليرادات

 عند إصدار الفواتير للمشتركين بقيمة إستهالكهم للطاقة الكهربائية يتم إثبات إيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية •

 لم يويتم تقدير اإليرادات المستحقة للطاقة المستهلكة من قبل المشتركين والت. ساعة /  تقاس بالكيلو واط يوالت

 . يصدر بها فواتير حتى تاريخ المركز المالي

  

 عن التعرفة ت وإعداد الفواتير عند إصدارها للمشتركين وهى عبارةيتم إثبات إيرادات تعرفة قراءة وصيانة العدادا •

 على سعة العدادات المستخدمة من قبل المشتركين ويتم تقدير اإليرادات  يتم إحتسابها بناءالشهرية الثابتة التي

 .المستحقة للتعرفة الخاصة بالفواتير التي لم تصدر حتى تاريخ المركز المالي 

  

تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية المستلمة من المشتركين كإيراد مؤجل ضمن المطلوبات ومن ثم يتم تسجيل مبالغ  •

على متوسط أعمار المعدات المستخدمة في خدمة المشتركين يتم إثباتها كإيراد بإستخدام طريقة القسط الثابت بناء 

 .والمقدرة بعشرين سنة 
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  المصروفات

لمصروفات الخاصة بالتوليد والنقل والتوزيع باإلضافة إلى نصيب تلك األنشطة          تتضمن مصروفات التشغيل والصيانة ا    

 تلك المصروفات ضمن المـصروفات العموميـة      نشطة المساندة ، ويتم إدراج باقي     من مصروفات الخدمات العامة واأل    

تلك المـصروفات ،    يتم توزيع مصروفات الخدمات العامة واألنشطة المساندة حسب إستفادة كل نشاط من             . واإلدارية  

  .ويتم تقييم ذلك دورياً 

  

  اإلحتياطي النظامي 

من صافي الدخل الـسنوي لتكـوين اإلحتيـاطي         % ١٠تمشياً مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة يتم تجنيب          

  .النظامي ، ويجوز للشركة التوقف عن هذا التجنيب عندما يبلغ رصيد هذا اإلحتياطي نصف رأس المال 

  

  ت األجنبية العمال

جـراء تلـك   إلى الريال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة حين         إتحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية        

تاريخ المركـز   األجنبية في    المعامالت وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية والمسجلة بالعمالت         

  محققة أو غير محققة    رئح أو خسا  ارب أ سعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ، وأي        إلى الريال السعودي وفقا أل     المالي

  . قائمة الدخل تسجل ضمنتنتج عن ذلك 

  

 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   ألجلودائع قصيرة ا

   ٥,٥٨٩,٣٠٤   ١,٢٣٢,٠٩٧ 
  



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة  (

  حول القوائم الماليةإيضاحات
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
KA/SEC 

١٢

  

 صافي ، مستحقةاليرادات االذمم مستهلكي الكهرباء و  - 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( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها : 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

  

تم إعادة تصنيف ذمم مستهلكي التيار الحكومي والتي تمت الموافقة على سدادها من قبل الحكومة خالل ثالثة                   ) أ – ٤

 التيـار    الـى ذمـم مـستهلكي      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 السنة حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها فيما 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 
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١٣

  

  صافي ،خرىالمدينة األرصدة األمقدمة والدفعات ال  - ٥

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
 ١,٠٣٩,١٨٣    ٢,٥٩٠,٤٠٥    دفعات مقدمة للمقاولين والموردين

 ٤٤٧,١٤١    ١٢٥,٣٢١    القائمةاإلعتمادات المستندية 
 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 
  

 صافي ، زونمخال  - ٦

  السعوديةالرياالتبآالف  
 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  الحركةالمخزون بطيء 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
  



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة  (

  حول القوائم الماليةإيضاحات
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
KA/SEC 

١٤

  

  خرىأفي حقوق ملكية شركات وستثمارات إ  - ٧

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٧   ٢٠٠٨  

  ١,٤١٥,٣١٨   ١,٧٢١,٨٣٦    )أ ( استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق الملكية 
 ١,٢١٠   ١,٢١٠    )ب ( االستثمارات االخرى بالتكلفة 

 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 (التعاون الخليجيهيئة 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
 

  لدول مجلس التعاون الخليجيهيئة الربط الكهربائي  ) ١-أ( 

مال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وذلـك لتعزيـز               شاركت الشركة في رأس     

ر  مليـون دوال   ٤٤٢,٣نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين الدول االعضاء ، تبلغ قيمة المـشاركة             االستفادة من   

هيئة  بزيادة رأسمالها في ٢٠٠٨قامت الشركة خالل سنة  . مليون ريال سعودي    ١,٦٥٨امريكي بما يعادل مبلغ     

 لم يتم إصدار القـوائم الماليـة        %.٣١,٦بدالً من   % ٤٠الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لتصبح        

  . حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية٢٠٠٨لعام 

  



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة  (

  حول القوائم الماليةإيضاحات
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
KA/SEC 

١٥

  

  شركة الماء والكهرباء ) ٢-أ       ( 

شاركت الشركة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تأسيس شـركة المـاء والكهربـاء كـشركة ذات                     

   المتـضمن   ٢٣/٣/١٤٢٣ وتاريخ   ٥/٢٣ على قرار المجلس االقتصادي األعلى رقم        مسؤولية محدودة وذلك بناء 

 مليـون ريـال   ١٥تحلية المياه المالحة ، تبلغ قيمة المشاركة       تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع        

لم يـتم اصـدار     . من رأسمال الشركة    % ٥٠ حصة تمثل    ٣٠٠,٠٠٠سعودي مسددة بالكامل وهي عبارة عن       

  . حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية ٢٠٠٨القوائم المالية لشركة الماء والكهرباء لعام 

  

  ه والكهرباءشركة رأس الزور للميا) ٣-أ( 

      شاركت الشركة مـع صـندوق       هـ١/١٢/١٤٢٨م وتاريخ   ٠٢/٧٣/٢٠٠٧  على قرار مجلس االدارة رقم     بناء 

         وتـاريخ   ٧٧ على المرسوم الملكي رقم      االستثمارات العامة في تأسيس شركة رأس الزور كشركة مساهمة بناء 

مـال   من رأس % ٢٠بالكامل وهي تمثل     مليون ريال سعودي مسددة      ١ ، تبلغ قيمة المشاركة      هـ١٤/٩/١٤٢٨

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 (

 قامـت   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       

مالية لشركة كهرباء رابـغ     لم تمارس الشركة نشاطها حتى تاريخه وبالتالي لم يتم إصدار قوائم            . 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 لكهرباء وا للمياه شركة الجبيل

 ١٦٠    ١٦٠    %٨ شركة الشعيبة القابضة
 ١,٢١٠    ١,٢١٠     التكلفةب االخرىمجموع اإلستثمارات 



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة  (

  حول القوائم الماليةإيضاحات
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
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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 
  

  قوق الملكيةفق طريقة ح والمستثمر فيهاالحصة في صافي أرباح الشركات    )د 

 الرياالت السعوديةبآالف  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 

 ١١,٣٤٤    ٣٧,٣٩١     هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي
 -  ٤,٦١٥     شركة الماء والكهرباء

 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 
  

عـام  ( ريال سـعودي      مليون ٦١٣لغ  بلغت صافي تكاليف التمويل المرسملة على المشاريع االنشائية خالل السنة مب          

   .) مليون ريال سعودي٦٣٤مبلغ  : ٢٠٠٧



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 

  حول القوائم الماليةإيضاحات
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
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 صافي ،ثابتة الموجودات ال  - ٩

   

 اراضي
  

 مباني
  

 اآلت ومعدات
  قطع غيار 

 رأسمالية
  

 سيارات وآليات
  

 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  ديسمبر٣١

               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    -  اإلضافات

    )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    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

  ٨٧,٦٥٤,٦٩٠    ٢,١٢٩,٢١٣    ١١٩,١٦٥   ٨٩٣,٥٢٢    ٧٧,٩٧٠,٨٣٥    ٥,١٣١,٨٥٦    ١,٤١٠,٠٩٩    ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١
              

  .تم نقل ملكيتها السم الشركة بعدم يل سعودي ، ل مليون ريا١٥١دفترية قطع اراضي كلفتها ال يتضمن بند األراضي أعاله            



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء
  )ةمساهمة سعوديشركة ( 

  حول القوائم الماليةإيضاحات
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
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  نـشطة الرئيـسية    أل موزعة علـى ا    ٢٠٠٨ ديسمبر   ٣١ الثابتة للشركة كما في       للموجودات ن صافي القيمة الدفترية   إ

  :كما يلي 

  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  

  المجموع    المجموع  المنشآت العامة  التوزيع  النقل  التوليد  

  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

  ٨٩٣,٥٢٢    ٩٨٠,٢٢٣    ٢١٩    ٣,٨٧٥    ٣٦٧,٠٨٥    ٦٠٩,٠٤٤    قطع غيار رأسمالية

  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  

  

   : ديسمبر٣١ة المختلفة خالل السنة المنتهية في لمحمل على األنشطبلغ مصروف االستهالك ا

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 

 ٢,٤٢٢,٨٦٩   ٢,٥٦٧,١٦٥   استهالك التوليد
 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 ٢٧ايضاحي ( ارامكو السعودية عن تكلفة الوقود 
 )١٣,٢٩٥,٦١٣(   )١٣,٢٩٥,٦١٣(   ) أ – ١٠( المحول لحساب الحكومة 
  ١٧,٣٥٥,٧٧٤     ٢٢,٣٥٩,١٧٦    كلفة الوقودتذمم ارامكو السعودية عن 

 ٦,٢١١,٨١٩    ٦,٩٢٦,٤٨٣    المؤسسة العامة لتحلية المياه عن الطاقة المشتراه
 ٢,٧١٦,٤٣٢    ٣,١١٦,٣٠٩    ذمم وتأمينات محتجزة من المقاولين

 ١,٧٣٩,٥٩٨    ٢,٠٦٣,٨٦٢    رسوم البلديات
 ١,٥٩٩,٧٤٦    ١,٠٣٧,٩٠٤    ذمم الموردين

 ٦٧٩,٦٩٦    ٧٨٦,٣٧٩    إلنشاء مشاريعمساهمات مستلمة 
 ١,٨٩٨,٨٠٨    ١,٩٨٨,٨٣١    ) ب – ١٠( أخرى 

   ٣٢,٢٠١,٨٧٣    ٣٨,٢٧٨,٩٤٤ 
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م مـن   ٣١/١٢/٢٠٠٣م الـى    ٠٥/٠٤/٢٠٠٠تم اعادة تصنيف الذمم الدائنة المستحقة للوقود للفتـرة مـن              )أ-١٠(

وذلك بناء على المحـضر    ) مم حكومية طويلة األجل   ذ(المطلوبات المتداولة الى بند المطلوبات غير المتداولة        

الوزاري المتخذ بين معالي وزير المالية ومعـالي وزيـر البتـرول والثـروة المعدنيـة الموقـع بتـاريخ                    

 والذي عالج المديونية المستحقة على الشركة لصالح شركة ارامكو الـسعودية والـذي              ـه ١٥/٠٥/١٤٢٧

  . الماليةينص على تحويل المبلغ الى حساب وزارة

  

ما زالت تحت التسوية بين الـشركة         مليون ريال سعودي   ١,٢٨١  بقيمة  مبالغ االخرىتتضمن الذمم الدائنة      )ب-١٠(

  .) ١( المشار اليه في ايضاح رقم الدمجعملية والدولة تتعلق بحسابات ما قبل 

  
 خرىألادائنة الرصدة ألمستحقات واال  -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 
  

غير مطالب بها من قبل     ية   توزيعات االرباح النقد   ٢٠٠٨ ديسمبر   ٣١ كما في    بند توزيعات ارباح مستحقة   يتضمن  * 

 مليـون ريـال     ٩٦ السعودية الموحدة للكهرباء قبل الدمج بمبلغ        علن توزيعها من قبل الشركات    أحملة االسهم والتي    

  ) . مليون ريال سعودي ٩٧مبلغ  : ٢٠٠٧عام ( سعودي 
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  اة ـالزك  -١٢

  :هي كما يلي  العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة إن

 ديةالرياالت السعوبآالف  
 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 
  

 قامـت   ،٢٠٠٧خالل سنة    .لم يتم احتساب مخصص الزكاة حيث ان صافي الربح المعدل والوعاء الزكوي بالسالب              

 مليون ريال   ٤١لغ  الشركة االخذ بعين االعتبار فروقات االستهالكات المؤقتة ونتج عن ذلك مصروف زكاة مؤجل بمب             

  .سعودي تقريبا 

  

، ) تاريخ الـدمج    ( هـ  ١٤٢٠تم انهاء الموقف الزكوي للشركات السعودية الموحدة للكهرباء السابقة حتى نهاية عام             

ة المستحقة لتلك   يحيث تم تحميل الفروقات الزكوية التي كانت تطالب بها مصلحة الزكاة والدخل على االعانة الحكوم              

نه حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية لم تقم مصلحة الزكاة والدخل بتسليم الشركة مخالصة نهائية                أالشركات ، اال    

  .بذلك وما يفيد اقفال الملفات الزكوية للشركات المذكورة 
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حسب الربوط النهائية المستلمة من قبل مصلحة الزكـاة          , ٢٠٠٧حصلت الشركة على الشهادة المقيدة حتى نهاية عام         

 ٢٠٠٢ لعام    وكذلك ٢٠٠١ ديسمبر   ٣١وحتى  ) الدمج  تاريخ   ( ٢٠٠٠ ابريل   ٥لدخل توجد فروقات عن الفترة من       وا

 مليون ريال سعودي تتمثل في قيام المصلحة باحتساب زكاة على مبلغ الفروقات المطلوبـة مـن                 ١٣يبلغ مجموعها   

و بسداد التعرفة الصناعية علـى المنـشآت        شركة ارامكو عن االيرادات من منشآتها السكنية حيث تقوم شركة ارامك          

لم تقم االدارة بتسجيل مبلغ الفروقات المذكور اعاله ضمن هذه القـوائم            . السكنية التابعة لها بدال من التعرفة التجارية        

نه ال يمكن دفع زكاة على ايرادات غير محققـة ولـم            أنها تتوقع عدم سداد هذه المطالبة على اعتبار         أالمالية ، حيث    

حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية لم يتم استالم رد المصلحة على اعتراض الـشركة               . دخل في حسابات الشركة     ت

   .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    سنةرصيد القروض أول ال
 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(   الجزء المتداول: 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    نواتما بين ثالث سنوات الى اربع س

 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 
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 مليـار ريـال سـعودي مـن         ٦حصلت الشركة خالل السنة على قرض متوافق مع احكام الشريعة االسالمية بقيمة             

استخدم منها   مليار ريال سعودي     ٤,٣٥ مبلغ   ٢٠٠٨ ديسمبر   ٣١ منه حتى    لبنوك المحلية بلغ المسحوب   عة من ا  مجمو

 يخضع هذا القرض لبعض التعهدات الماليـة والتـي التزمـت             .القائمة سداد القروض     مليار ريال سعودي في    ٣,٧

   .٢٠٠٨ ديسمبر ٣١الشركة بها كما في 

سداد بعض القروض القائمة على الشركة ، حيث تم سداد مبلـغ وقـدره               قامت الشركة بالتعجيل ب    ،٢٠٠٧خالل سنة   

  .  مليون ريال سعودي لمجموعة من البنوك التجارية المحلية والدولية٤,٥٥٠

  

ن بعض  إ. جل في القروض الممنوحة من قبل بنوك تجارية وذلك لتمويل المشاريع االنشائية             ألتتمثل القروض طويلة ا   

   .المحصلة لدى البنوكيرادات إلت ألمر البنوك وباهذه القروض مضمونة بسندا

  

 ١,٢ مع بنوك تجارية محلية بمبلـغ        ٢٠٠٨ ديسمبر   ٣١لدى الشركة اتفاقيات لتسهيالت ائتمانية غير مستغلة كما في          

  . ان هذه التسهيالت مضمونة بموجب سندات ألمر. ريال سعودي مليار

  

 وكصكـال  -١٤

 ٥٠٠ مليار ريال سعودي والقيمة االسمية للصك الواحـد          ٥كة صكوكا بقيمة     ، اصدرت الشر   ٢٠٠٧ يوليو   ١بتاريخ  

   .٢٠٢٧الف ريال بدون خصم او عالوة اصدار تستحق الدفع في عام 

  
ساس سعر سايبور زائدا هامش ربحي تستحق دوريا علـى اسـاس ربـع              أتحمل عائد يحسب على     ن هذه الصكوك    إ

 شـركة   –صكوك التي يحتفظ بها أمـين موجـودات الـصكوك           سنوي من صافي الدخل المتحصل من موجودات ال       

 سنوات ستدفع الشركة مبلغـا يعـادل        ٥في نهاية كل فترة     . المملوكة بالكامل للشركة    ) صكوك  ( للصكوك  الكهرباء  

من اجمالي القيمة االسمية للصكوك منحة لحملة الصكوك ، كما تعهدت الشركة بشراء هـذه الـصكوك مـن                   % ١٠

  .ترتيبات معينة وفقاً ل ٢٠٢٢ ، ٢٠١٧ ، ٢٠١٢وام حامليها في االع

  

  مشتقات ماليةال  -١٥

 مليـون   ٤,٧٥٠أبرمت الشركة اتفاقيات التحوط مع عدد من البنوك لحماية تقلبات اسعار الفائدة بقيمة اسميه بلغـت                 

يمة االسميه من الق% ١٥ وتشتمل على جزء بالدوالر األمريكي يمثل حوالي         ٢٠٠٨ ديسمبر   ٣١ريال سعودي كما في     

كما أن اتفاقيات التحوط تقوم على أساس عمل المقايضة بين الشركة والبنوك على األسعار الثابتة مقابـل                 . المذكورة  

  . األسعار المتغيرة وفق مبالغ القروض األصلية كل ستة أشهر
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  صافي،مؤجلة اليرادات إلا  -١٦

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 

 ١٠,٥٣٣,٩٩٧    ١١,٥٧٤,٨١٠    نةرصيد اول الس
 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 

  

   حكوميالقرض ال  -١٧

تحديد صافي مـستحقات الحكومـة لـدى الـشركة           تم   ١١/٨/١٤١٩ وتاريخ   ١٦٩طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم      

السعودية للكهرباء وكذلك صافي مستحقات الشركة لدى الحكومة حسب األسس والقواعد الواردة في المحضر الموقع               

 وتـم   ٢٩/١٠/١٩٩٧ الموافق   ٢٧/٦/١٤١٨بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير المالية واالقتصاد الوطني بتاريخ          

 المحدد بتاريخ نهاية اليوم السابق لصدور المرسـوم الملكـي           –مستحق للحكومة على الشركة     اعتبار صافي الفرق ال   

 قرضا حسنا طويل االجل ولفترة سماح مدتها خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ اعـالن                –القاضي بتأسيس الشركة    

  .ة الشركة ، ويعاد النظر بشأن هذا القرض بعد ذلك وفقا للظروف المالية للحكومة وللشرك

  
 والذي  – ٢١/٧/١٤٢٢لقد تضمن المحضر بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير المالية واالقتصاد الوطني المؤرخ             

 بين مطالبات الـشركة  ت ان تتم التصفية النهائية للذمم الحكومية حسب نتيجة المطابقا–تحدد فيه قيمة القرض االولية    

 االنتهاء من تلك التصفية والتـي       ٢٠٠٥وقد تم خالل عام     . لذلك  وبعض الجهات الحكومية وتعديل قيمة القرض تبعا        

 المبالغ المستحقة على الشركة للجهات الحكومية وقد تم         وكذلكتضمنت تسوية بعض المبالغ الخاصة بمطالبات الشركة        

ومة  ليصبح رصيد قرض الحك    ١٥/٧/١٤٢٦توقيع محضر بذلك بين وزير المياه والكهرباء ووزير المالية في تاريخ            

   . الف ريال سعودي ١٤,٩٣٨,٠٦٠بعد تلك التصفية مبلغ 
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   رأس المـال  -١٨

 ريـال سـعودي مقـسما الـى         ٤١,٦٦٥,٩٣٨,١٥٠ مبلـغ    ٢٠٠٨ ديـسمبر    ٣١ كما فـي     مال الشركة  رأسيبلغ  

  . رياالت سعودية للسهم ١٠ سهما ، تبلغ القيمة االسمية لكل منها ٤,١٦٦,٥٩٣,٨١٥

  

  : اعاله مملوك لكل من مال الشركة المذكور ان رأس

 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%  
  

   عامالحتياطي اال  -١٩

ي كانت مسجلة ضمن القوائم المالية للشركات السعودية الموحـدة          يتكون االحتياطي العام من ارصدة االحتياطيات الت      

 الف ريال سعودي ، وكذلك عوائد استثمار مبالغ صـندوق           ٢١٣,٦٦٨للكهرباء في تاريخ الدمج والتي بلغ مجموعها        

ـ      لف ريال سعودي    أ ٢٩٤,٩٧٦رسم الكهرباء والتي بلغت      ن ، باالضافة الى المبالغ التي يتم تحصيلها من االفـراد ع

  لف ريـال سـعودي     أ ٢٥،٩٢٩ مبلغ   ٢٠٠٨ ديسمبر   ٣١ والتي بلغت حتى     ٣١/١٢/٢٠٠١رسم الكهرباء بعد تاريخ     

 مبلـغ   ٢٠٠٨ ديـسمبر    ٣١ليصبح رصيد االحتياطي العـام كمـا فـي          ) لف ريال   أ ٢٣,٧٧٤مبلغ   : ٢٠٠٧عام  ( 

  ) .لف ريال أ ٥٣٢,٤١٨مبلغ  : ٢٠٠٧عام ( لف ريال سعودي أ ٥٣٤,٥٧٣

  

  ف التشغيل والصيانةمصاري  -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    -  -  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  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  

  
يتضمن بند أخرى اعاله مصاريف غير مباشرة متعلقة بخدمات التخزين والتي تمت معالجتها كمصاريف فترة خالل الـسنة            

  . على توفر معلومات اضافية عن طبيعة هذه الخدمات  بناء٢٠٠٨ ديسمبر ٣١المنتهية في 
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  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    امات وجزاءاتغر

  حصة الشركة في صافي ارباح الشركات المستثمر فيها 

  )  د – ٧ايضاح (   وفق طريقة حقوق الملكية 

  

  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 
  

وعليه تم تخفيض  بمراجعة شاملة للقضايا القائمة والمرفوعة عليها من خالل ادارة الشؤون القانونية   قامت الشركة)أ(     

 مليون  ريال سعودي تقريبا، تم ادراج هذا المبلغ ضمن بند االيرادات والمصروفات ٧٨مخصص القضايا بمبلغ 

  .األخرى

  

     األساسيسهمربح ال  -  ٢٣

عمليات من البتقسيم الربـح  من العمليات التشغيلية وربح السهم من صافي ربح الفترةربح السهم        تـم إحتساب

 سهماً بما فيها ٤,١٦٦,٥٩٣,٨١٥عدد األسهم القائمة والبـالغة المرجح لربح السنة على المتوسـط التشغيلية وصافي 

  .أسهم الحكومة
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  ات سابقة  تعديالت سنو-٢٤

 مليون ريال ١٤٠,٤، قامت الشركة بتعديالت ناتجة عن قراءات استهالك بعض العدادات مبلغها ٢٠٠٨خالل سنة 

سعودي مما أدى إلى زيادة مبيعات الطاقة الكهربائية وصافي ربح السنة وأرصدة الذمم المدينة بنفس المبلغ لسنة 

وفيما يلي بيان . لتي تم نشرها سابقا وقد تم تخفيضها بنفس المبلغ  ، نتيجة لذلك قامت الشركة بتعديل األرصدة ا٢٠٠٧

  :األرصدة قبل وبعد التعديل 

  

  بآالف الرياالت السعودية  

  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١  

  بعد التعديل

  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١  

  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
  

  ارباح مقترح توزيعها على المساهمين وربحية السهم  -٢٥

من % ٥ة اولى للمساهمين ال تقل عن       دفع ك بعد خصم االحتياطيات  ،  طبقا للنظام األساسي للشركة يوزع من االرباح        

 والتـي  ١١/٨/١٤١٩ وتـاريخ   ١٦٩رأس المال المدفوع مع مراعاة االحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقـم              

من % ١٠بموجبه تنازلت الحكومة عن نصيبها في االرباح الموزعة بشرط اال تتجاوز االرباح السنوية الموزعة نسبة        

ك لمدة عشر سنوات من قيام الشركة ، وفي حالة تجاوز نسبة االربـاح الموزعـة النـسبة                  القيمة االسمية للسهم وذل   

  .المذكورة تعامل حصة الحكومة مثل بقية المساهمين 

م لألهالي ومن في    ٢٠٠٨م بتوزيع أرباح نقدية لسنة      ٢٤/٠٢/٢٠٠٩أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ        

من القيمة االسمية للـسهم     % ٧ ريال سعودي للسهم الواحد وتمثل       ٠,٧دي بواقع    مليون ريال سعو   ٥٤٧حكمهم بمبلغ   

هذا ويتطلب إعالن توزيع األرباح للسنة الحالية موافقـة الجمعيـة           ) . مليون ريال سعودي     ٥٤٧مبلغ   : ٢٠٠٧عام  (

 .العامة للشركة

  

  بدالت ومكافآت مجلس االدارة  -٢٦

 مصروفات وبدالت حـضور جلـسات        ، وكذلك  ء مجلس االدارة  وبدالت حضور الجلسات ألعضا   بلغت مصروفات   

 الف ريال   ٤٤٢ : ٢٠٠٧عام  (  الف ريال سعودي     ٤٢٠اللجان االخرى المنبثقة من مجلس االدارة خالل السنة مبلغ          

  ) .سعودي
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% ٥ مليون ريال سعودي من األرباح بعد توزيع دفعة ال تقل عـن              ٠,٦احتسبت مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ       

يستحق سداد هذه المكافـأة بعـد موافقـة         ) .  ٢٥ و   ١٨ إيضاحي   (من رأسمال المساهمين األهالي ومن في حكمهم        

 ) . مليون ريال سعودي ٠,٨. مبلغ : ٢٠٠٧عام ( الجمعية العامة للشركة 

  

 معامالت مع جهات ذات عالقةال  -٢٧

ان التعرفة المحملـة  . ات الحكومية وارامكو السعودية   تقوم الشركة بايصال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات والوزار       

هي التعرفة المعتمدة من مجلس الوزراء وهي نفس التعرفة المستخدمة مع المشتركين اآلخرين فيما عـدا المؤسـسة                  

ة  المنشآت السكنية لشركة ارامكو السعودية التي ترى الشرك         الصادر بشأنها قرار حكومي ، وكذلك      العامة لتحلية المياه  

وجوب تطبيق التعرفة التجارية عليها بينما تعترض شركة ارامكو السعودية على ذلك وتقوم بالـدفع الجمـالي قيمـة                   

 مليون ريـال سـعودي   ١٩٤مبيعات التيار عن تلك المنشآت بناء على التعرفة الصناعية ، مما نتج عنه فرق بحوالي         

 مبلـغ  ٢٠٠٨ ديـسمبر  ٣١بداية تأسيس الشركة وحتـى     والرصيد المجمع لتلك الفروقات منذ       ٢٠٠٨حتى نهاية عام    

لم يتم تسجيل تلك الفروقات في هذه القوائم المالية ، وال يزال هذا الموضوع قيد               . ريال سعودي تقريبا    مليون   ١,٥٠٤

باالضافة الى ذلك تقوم الشركة بشراء الوقود من ارامكو الـسعودية والطاقـة مـن                . الشركتينراسة بين   دالبحث وال 

مؤسسة العامة لتحلية المياه بناء على اسعار منصوص عليها بقرارات حكومية ، كما يتم احتـساب رسـوم لـصالح                 ال

  ات عن مبيعات الطاقة الكهربائية البلدي
  

  :  المعامالت الجوهرية والمبالغ التقريبية المتعلقة بها، هي كما يليإن
 الرياالت السعوديةآالف ب 

 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
     مبيعات

 ٥,٢٢٩,١٣٧    ٥,٤٧١,٩٥٣    حكومةال
 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 
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 رتباطات الرأسماليةإلا  -٢٨

رتباطات الرأسمالية في تاريخ المركز المالي في قيمة الجزء غير المنفذ من العقود الرأسمالية التي أبرمتهـا                 إلتتمثل ا 

 : ٢٠٠٧عـام  (  مليون ريال سعودي تقريبـا    ٥٩,٣٠٥خرى والتي بلغت    أول  صأالشركة النشاء وتركيب محطات و    

  .ن الوقت المتوقع النهاء هذه التعهدات هو ما بين سنة الى ثالث سنوات إ) .  مليون ريال سعودي ٣٥,٥٥٠مبلغ 

  

 االلتزامات المحتملة  -٢٩

  

 والتي تطالـب بـه شـركة        زيت الخام رسوم مناولة ال  يوجد خالف بين الشركة وشركة ارامكو السعودية حول            –أ 

 ٥ وقد بلغ إجمالى المبلغ المختلف عليه من بداية تأسيــس الـشركـة فـى                .ارامكو السعودية لبعض المواقع     

دارة أن ينـتج     تقريباً ، وال تتوقع اإل      مليون ريال سعودي   ١,٧١٧م مبلغ   ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١م وحتى   ٢٠٠٠إبريل

 هـ علـى    ٢٥/٧/١٤١٥ بتاريخ   ٨/رقم م ة إستناداً إلى المرسوم الملكى       إلتزام على الشرك   عن هذه المطالبة أي   

ليه لم يتم    ، وع  اعتبار أنه لم يتم بحثه من قبل  لجنة وزارية تم تشكيلها بناء على المرسوم الملكي المذكور اعاله                 

  . السجالت المحاسبية للشركةتسجيل تلك الفروقات في

  

مـال   ف نصيبها في األرباح السنوية الموزعة عن حصتها فـي رأس          كما تطالب شركة أرامكو السعودية بصر       -ب

 ١,٣٣١م بمبلـغ    ٢٠٠٧ ديـسمبر    ٣١الشركة وتقدر قيمة المطالبة عن أرباحها منذ بداية تأسيس الشركة وحتى            

 مليون ريال سعودي ، وترى الشركة السعودية للكهرباء عدم أحقية شركة أرامكو السعودية في هـذه المطالبـة                 

 بإعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة وينطبق عليهــا           سنوات األولى من تأسيس الشركة     خالل العشر 

  .هـ ١١/٨/١٤١٩ وتاريخ ١٦٩قرار مجلس الوزراء رقم 

  

 يوجد خالف بين الشركة  وشركة ارامكو السعودية حول قراءات العدادات االزدواجية في معامل غاز شدقم                 كما  -ج

تيجة لرفض شركة ارامكو السعودية سداد مبالغ تمت فوترتها باالعتماد على قراءات هـذه              والجعيمة والعثمانية ن  

    .ما زال الموضوع تحت البحث من قبل الشركة . العدادات 

  

وإن فروقــات   . ساعة  / يوجد خالف بين الشركة وأحد موردي الطاقة الكهربائية حول سعر شراء الكيلو واط               - د 

ـول مـن الشركة وما هو مطالب به من قبل المورد بلغ مجموعه من بداية التعامل               األسعـار بين ما هـو مقب    

المطالب به مغالى فيه    وترى اإلدارة أن السعر      .  ريال سعودي   مليون ١٧٨م مبلغ   ٢٠٠٨  ديسمبر ٣١معه حتى   

  .بية للشركة  السجالت المحاسليه لم يتم تسجيل هذه الفروقات في إتفاق يلزم الشركة بقبوله ، وعوال يوجد أي
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قدمت الشركة ضماناً ألحد البنوك التجارية عن نصيبها من القرض التمويلي الممنوح إلحدى الشركات المستثمر                -هـ

 ٣٧٩بما يعادل    ) دوالر امريكي  مليون   ١٠١,٤ : ٢٠٠٧(  مليون دوالر أمريكي   ١٠١تبلغ قيمة الضمان    . فيها  

  . مليون ريال سعودي

  

  تزامات محتملة ناتجة عن اعتمادات بنكية قائمة كما في تـاريخ المركـز المـالي بمبلـغ                 يوجد على الشركة ال     -و 

  ) . مليون ريال سعودي ١٩٨ : ٢٠٠٧(  مليون ريال سعودي ٣١٣

  

  إدارة المخاطر  -٣٠

  

تشتمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي ، بشكل رئيس ، على النقـد ومـا فـي حكمـه والمـدينين                       

  .وجودات االخرى والقروض البنكية والدائنين والمطلوبات المستحقة والمطلوبات غير المتداولة االخرى والم

  

  مخاطر االئتمان 

. ما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية         متمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ،            

تحتفظ الشركة باألموال النقدية لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني          لدى الشركة توزيع جيد لمخاطر االئتمان ، و       

  .يتم إظهار رصيد المدينين التجاريين بعد خصم الديون المشكوك في تحصيلها . جيد 

  

  مخاطر أسعار العموالت

ليـست  .  السوق   تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التقلبات في أسعار العمالت السائدة في              

للشركة موجودات هامة طويلة األجل مرتبطة بأسعار العموالت ، لكن لديها مطلوبات مرتبطة بأسعار العموالت كمـا      

 تحـوط تقوم الشركة بإدارة قروضها ذات أسعار العموالت العائمـة باسـتخدام اتفاقيـات         . م٢٠٠٨ ديسمبر   ٣١في  

  .ولة عائمة إلى قروض بعمولة ثابتهتحويل القروض من قروض بعممرتبطة بعموالت والتي لها تأثير اقتصادي على 

  

  مخاطر السيولة 

تحـدث مخـاطر    .  لتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية   لشركة في توفير األموال للوفاء با     تمثل المخاطر التي تواجهها ا    

ار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها     تد. السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة              

  . لتزامات مستقبلية انتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية اب

  

  

  



  
  
  

 الشركة السعودية للكهرباء
  )ةمساهمة سعوديشركة ( 

  حول القوائم الماليةإيضاحات
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
KA/SEC 

٣٠

  مخاطر العمالت 

 اإلدارة  تقـوم . تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار الـصرف األجنبـي                 

  .وتحمل آثارها على القوائم المالية وفقاً لذلك , ف األجنبي بمراقبة التغيرات في أسعار الصر

  

  القيمة العادلة

ـ           ا أو سداد     ,تمثل القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل       . ة  لتزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامـل عادل

 أن تنتج فروق بـين القيمـة الدفتريـة      للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، فإنه يمكن       القوائم المالية   وحيث يتم إعداد    

تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالـشركة ال تختلـف              .  والقيمة العادلة المقدرة  

  .كثيراً عن قيمتها الدفترية 

  

  



 ٩٩

  النماذج: ٢الملحق 

  "أ"الجزء 

  نموذج التوجيهات المحددة

  

  ركة ساب لألوراق الماليةش: إلى
  ، كوكيل لحملة الصكوك

  

  للكهرباءالشركة السعودية 

  ")الصكوك("م ٢٠٢٩صكوكاً تنتهي في 

  التوجيهات المحددة

نشرة  الواردة في الصكوكمن أحكام وشروط ) تاريخ سنة خامسة) (ت(١-١١ للشرطبهذا نوجهكم، وفقا
 للكهرباءالشركة السعودية الصادرة من  )م١٠/٦/٢٠٠٩الموافق ( هـ ١٧/٦/١٤٣٠  المؤرخة فياإلصدار

 تاريخ السنة الخامسة التالية والصكوك بخصوص لتعهد الشراء وفقا إشعار ممارسة، أن تقدموا ")الشروط("
  :١]٢٠٢٤، ٢٠١٩، ٢٠١٤[ يوليو٦ الواقع في

  ___________________________      :  المسجلحامل الصكوكاسم 

  .ريال سعودي__________________  :        وكللصكإجمالي 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
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 ١٠٠

  

  "ب"الجزء 

  الهيكلةإعادة نموذج توجيهات 

  

  شركة ساب لألوراق المالية : إلى
  ، كوكيل لحملة الصكوك

  

  للكهرباءالشركة السعودية 

  ")الصكوك("م ٢٠٢٩صكوكاً تنتهي في 

  إعادة الهيكليةتوجيهات 

 نشرة اإلصدار الواردة في الصكوكمن أحكام وشروط ) حاالت اإلخفاق (٢-١١ للشرطبهذا نوجهكم، وفقا
، ")الشروط ("للكهرباءالشركة السعودية الصادرة من  )م١٠/٦/٢٠٠٩لموافق ا( هـ ١٧/٦/١٤٣٠المؤرخة 
  :التالية الصكوك بخصوص  لتعهد الشراء وفقا إشعار ممارسةأن تقدموا

  ___________________________    :  المسجلحامل الصكوكاسم 

  .ريال سعودي__________________  :        للصكوكإجمالي القيمة االسمية 

المعاني نفسها المحددة في ،  للعبارات والمصطلحات المستخدمة ولكن غير المعرفة في هذا التوجيهيكون
  .الشروط

  المخلص،

  

  ____________________:عنها

  مفوض لصالح ونيابة عن

  :حامل الصكوكاسم 

  :تاريخال
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 ١٠١

  

  "ج" الجزء 

  نموذج إشعار الشراء

  

  شركة ساب لألوراق المالية : إلى
  ، ة الصكوككوكيل لحمل 

  

  للكهرباءالشركة السعودية 

  ")الصكوك("م ٢٠٢٩صكوكاً تنتهي في 

  إشعار الشراء

 نشرة اإلصدار المبينة في الصكوكمن أحكام وشروط ) حاالت اإلخفاق(٢-١١ للشرطبهذا نعلن، وفقا 
 للكهرباءالشركة السعودية الصادرة من  )م١٠/٦/٢٠٠٩الموافق ( هـ ١٧/٦/١٤٣٠ المؤرخة في

 المحددة أدناه حالة اإلخفاق بسبب حدوث لتعهد الشراء التالية وفقا الصكوك، أنه يتوجب شراء ")شروطال("
  .  واستمرار تلك الحالة حتى تاريخ هذا اإلشعار

        ___________________      : المسجلحامل الصكوكاسم 

  . ريال سعودي______________    :إجمالي القيمة االسمية الصكوك

  :٢ة اإلخفاقحالتفاصيل 

يكون للعبارات والمصطلحات المستخدمة ولكن غير المعرفة في هذا اإلشعار، المعاني نفسها المحددة في 
  .الشروط

  المخلص،

  

  ____________________:عنها

  مفوض لصالح ونيابة عن

  :حامل الصكوكاسم 

  :تاريخال
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  "د"الجزء 

  نموذج إشعار الممارسة

  

  ءللكهرباالشركة السعودية : إلى

  للكهرباءالشركة السعودية 

  ")الصكوك("م ٢٠٢٩صكوكاً تنتهي في 

  إشعار الممارسة

  :نشير إلى

الصادرة من الشركة ) م١٠/٦/٢٠٠٩الموافق ( هـ ١٧/٦/١٤٣٠ نشرة اإلصدار المؤرخة في  ) أ(
  ، و")نشرة اإلصدار ("للكهرباءالسعودية 

  و المتعلقللكهرباءسعودية الشركة الم والمعطى من قبل ٢٠٠٩]_/_[تعهد 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  (توجيهات قائمة لقد تسلمنا )تاريخ سنة خامسة ()ت(١-١١الشرط وفقا إلى  -
 طبقا لما هو محدد في حملة الصكوك والصكوك بخصوص هات محددة توجيأو/ و) في وقت الحق

إشعار  الذي يطلب منا القيام بإرسال )تاريخ سنة خامسة ()ت(١-١١الشرط القائمة المرفقة وفقا إلى 
تاريخ  في الصكوك، وعليه يتوجب عليكم شراء تلك حملة الصكوك والصكوك بخصوص ممارسة

-١١الشرط  وتعهد الشراء وفقا إلى ٣]٢٠٢٤، ٢٠١٩، ٢٠١٤[يوليو ٦  الواقع فيالسنة الخامسة
  .)تاريخ سنة خامسة ()ت(١

علما انه لم يتم إلغائها في  (توجيهات قائمة لقد تسلمنا )تاريخ سنة خامسة( )ث(١-١١لشرط لوفقا  -
 في أو قبل )تاريخ سنة خامسة ()ت(١-١١الشرط  وفقا إلى توجيهات محددةأو / و) وقت الحق
، ٢٠١٩، ٢٠١٤[ يوليو٦  الواقع فيتاريخ السنة الخامسةيوما من ) ٣٠(اقع قبل ثالثين التاريخ الو

تلك من قبل تاريخ السنة الخامسة  بخصوص إشعار ممارسة يطلب منا القيام بإرسال ٤]٢٠٢٤
 القائمة في القيمة االسمية للصكوك٪ من ٧٠ الذين يملكون مجتمعين، ما ال يقل عن حملة الصكوك
  المعنية وفقا إلى تاريخ السنة الخامسة فيالصكوكجميع ، وعليه يتوجب عليكم شراء ذلك التاريخ
 .)تاريخ سنة خامسة ()ث(١-١١الشرط  وتعهد الشراء

علما انه لم يتم إلغائها في  (إعادة الهيكلةتوجيهات  لقد تسلمنا )حاالت اإلخفاق (٢-١١شرط ل وفقا -
 القيمة االسمية ٪ من٧٠ مجتمعين، ما ال يقل عن  الذين يملكونحملة الصكوكقبل من ) وقت الحق
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 ١٠٣

  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 ) حاالت اإلخفاق(٢-١١لشرط لوفقا  -
، فانه حالة اإلخفاق طالما تستمر هذه  المحددة أدناه، وحالة اإلخفاق بخصوص رسةفترة المما

  . )حاالت اإلخفاق(٢-١١الشرط  و تعهد الشراء فوراً وفقا إلىالصكوكيتوجب عليكم شراء جميع 

  ] حالة اإلخفاق بالتفصيلفضال وضح[

عار المعاني نفسها المحددة في يكون للعبارات والمصطلحات المستخدمة ولكن غير المعرفة في هذا اإلش
  .الشروط

  

  المخلص،

  

  ____________________:عنها

  مفوض لصالح ونيابة عن

  شركة ساب لألوراق المالية
  ، كوكيل لحملة الصكوك

  
  

  :التاريخ
  
  

 
 
 
 

Dell
Rectangle




QGó°UEG Iô°ûf

(" ácô°ûdG ") AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG

(ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áª¶fC’ kÉ≤ah á°ù°SDƒe áªgÉ°ùe ácô°T)

1010158683 ºbQ …QÉŒ πé°S

 ìô£J

Ω2029 ‘ »¡àæJ kÉcƒµ°U

 IhÓY hCG º°üN ¿hO á«ª°S’G áª«≤dÉH ∂dPh ("∑ƒµ°üdG") Ω2029 ΩÉY ‘ »¡àæJ kÉcƒµ°U ("ácô°ûdG" hCG "Qó°üŸG") AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG Qó°üJ

.QGó°UEG

 …CG øµj ⁄ GPEG hCG ,Ω2029 ƒ«dƒj 6 Ωƒj ájÉ¡f ≈àMh Ω2009 ƒ«dƒj 6 øe kAGóàHG áæ°S πc øe ôHƒàcCGh ƒ«dƒjh πjôHGh ôjÉæj ô¡°T øe (6) ¢SOÉ°ùdG Ωƒ«dG ‘

 ‹ÉàdG πª©dG Ωƒj ¿ƒµ«a ,(("•hô°ûdG"") √òg QGó°UE’G Iô°ûf øe ("∑ƒµ°üdG •hô°Th ΩÉµMCG ") º°ùb ‘ ± qô©e ƒg Éªc) πªY Ωƒj ΩÉjC’G √òg øe

 ™jRƒàdG  ≠∏Ñe ∫OÉ©j kÉ¨∏Ñe ("∑ƒµ°üdG  á∏ªM") ∑ƒµ°üdG  á∏ª◊ ™aój ¿CG  Qó°üŸG  øe ™bƒà oj ,("…QhódG  ™jRƒàdG  ïjQÉJ"  É¡æe Ωƒj πc ≈∏Y ≥∏£ ojh)

 ±É°†e (•hô°ûdG ‘ ±ô©e ƒg Éªc) (Benchmark Rate) »°SÉ°SC’G ádƒª©dG ∫ó©e ¢SÉ°SCG ≈∏Y kÉHƒ°ù ("•hô°ûdG"" ‘ ± qô©e ƒg Éªc) …QhódG

 áaô©e »g Éªc) á«ª°S’G áª«≤dG ‹ÉªLEG øe ("•hô°ûdG" ‘ Éª¡æe πc ∞jô©J ” Éªc) (¢ûeÉ¡dG) ájƒæ°S ájƒÄe áÑ°ùæc Ö°ùëj Oó ¢ûeÉg ¬«dEG

 Éªc) á«æ©ŸG …QhódG ™jRƒàdG IÎa 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

.("•hô°ûdG" ‘ áaô©e »g

 ( √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

 AGô°ûH Qó°üŸG ó¡©àj ("AGô°ûdG ó¡©J") (√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ ± qô©e ƒg Éªc) ∫ÉØbE’G ïjQÉJ øe kÉÑjôb hCG ‘ (º¡æY áHÉ«fh ∑ƒµ°üdG á∏ªM ídÉ°üd)

 ájQhódG ™jRƒàdG ïjQGƒJ ‘ ,øeõdG Qhôe ™e ¢übÉæàj …òdGh nÉ≤Ñ°ùe OóëŸG ("•hô°ûdG" ‘ ±ô©e ƒg Éªc) AGô°ûdG ô©°ùH ∑ƒµ°üdG á∏ªM øe ∑ƒµ°üdG

 ä’ÉM(11  •ô°ûdG ™LGQ kÓ°†a) ("á°ùeÉN áæ°S ïjQÉJ"  É¡æe πc) Ω2024  ,2019  ,20014  ájOÓ«ŸG äGƒæ°ùdG øe ƒ«dƒj ô¡°T øe 6  Ωƒ«dG ‘ ™≤J »àdG

.()á°SQÉªŸG

 πªëàjh ("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–

 IOQGƒdG ∑ƒµ°üdGh 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

 QGó°UE’G Iô°ûf ‘ É¡æ«ª°†J 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 ‘

 ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …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

.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

Ω2009/6/10 ≥aGƒŸG `g1430/6/17 ïjQÉàH QGó°UE’G Iô°ûf √òg äQó°U

QGó°UE’G …ôjóe h ¢Vhô©dG ∫ÉÑ≤à°SG …ôjóe

¿É«Yô°ûdG ¿É≤°ùæŸG

á«dÉŸG ÉÑeÉ°S áYƒªéÃ ájò«ØæàdG á«Yô°ûdG áæé∏dGh áfÉeCG »°S »H ¢SEG ¢ûJEG




