
www.acwapower.com

QR Code

w
w

w
.a

cw
ap

ow
er

.c
om

نشرة إصدار
شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)

شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٥٣٣٩٢وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٠هـ (الموافق 
٢٠٠٨/٧/١٣م) والقرار الوزاري رقم ٢١٥/ق وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢هـ (الموافق ٢٠٠٨/٧/٥م)

طرح (٨١,١٩٩,٢٩٩) واحد وثمانون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وتسعة وتسعون سهم تمثل 
١١٫١٪  من رأس مال شركة أعمال المياه والطاقة الدولية بعد االكتتاب (والتي تمثل ما نسبته ١٢٫٦٪ من رأس مال 

الشركة قبل الزيادة) لالكتتاب العام  بسعر قدره  (٥٦) ريال سعودي للسهم الواحد

فترة الطرح ٣ أيام
تبدأ من ٢٢ صفر ١٤٤٣هـ (الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١م)

إلـى ٢٤ صفر ١٤٤٣هـ (الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢١م)

المستشارون الماليون

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب 
متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة 
قواعد  متطلبات  المالية بحسب  األوراق  إدراج  "الهيئة") وطلب  بــ  إليها  (المشار  السعودية  العربية 
اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على 
الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، 
ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال 
توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال 
تتحمل الهيئة والسوق أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطياّن أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو 
اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه 

النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٢هـ (الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢١م) 

"الشركة")  أو  باور"  بـ"أكوا  بعد  فيما  إليها  (يُشار  الدولية  والطاقة  المياه  أعمال  شركة 
هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ٢١٥/ق وتاريخ 
التجاري رقم ١٠١٠٢٥٣٣٩٢  بالسجل  والمقيدة  م)  (الموافق ٢٠٠٨/٧/٥  ١٤٢٩/٧/٢هـ 
العربية  المملكة  في  الرياض  بمدينة  ٢٠٠٨/٧/١٣م)  (الموافق  ١٤٢٩/٧/١٠هـ  وتاريخ 
السعودية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في الطابق الثاني، المبنى ٥، البوابة االقتصادية، 
طريق مطار الملك خالد الدولي، ص. ب. رقم ٢٢٦١٦ الرياض ١١٤١٦ المملكة العربية 
وأربعمائة  مليار  ستة   (٦٫٤٥٧٫٦٢٨٫٧٨٠) الحالي  الشركة  مال  رأس  ويبلغ  السعودية. 
وسبعة وخمسين مليون وستمائة وثمانية وعشرين ألًفا وسبعمائة وثمانين ريال سعودي 
مقسم إلى (٦٤٥٫٧٦٢٫٨٧٨) ستمائة وخمسة وأربعين مليوًنا وسبعمائة واثنين وستين ألًفا 
وثمانمائة وثمانية وسبعين سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية 

للسهم الواحد مدفوعة بالكامل.
يبلغ (٢٫٩٢٠٫٨٩٥٫٠٠٠)  تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال 
مليارين وتسعمائة وعشرين مليوًنا وثمانمائة وخمسة وتسعين ألف ريال سعودي مقسم 
وخمسمائة  ألًفا  وثمانين  وتسعة  مليوًنا  وتسعين  واثنين  مائتين   (٢٩٢٫٠٨٩٫٥٠٠) إلى 
سعودية  رياالت  عشرة   (١٠) قدرها  بالكامل  مدفوعة  اسمية  بقيمة  نقدي  عادي  سهم 
تاريخ ١٤٢٩/١٢/١هـ (الموافق ٢٠٠٨/١١/٢٩م) تمت زيادة  ("السهم"). وفي  لكل سهم 
رأس مال الشركة إلى (٣٫٣٦٠٫٠٠٥٫٠٠٠) ثالثة مليار وثالثمائة وستين مليوًنا وخمسة 
آالف ريال سعودي مقسم إلى (٣٣٦٫٠٠٠٫٥٠٠) ثالثمائة وستة وثالثين مليوًنا وخمسمائة 
سهم من خالل االكتتاب بأسهم جديدة من قبل كل من شركة محمد وعبداهللا إبراهيم 
للتسويق،  وشركاؤه  العيسائي  قاسم  عمر  شركة  القابضة،  الفوزان  شركة   ، السبيعي 
شركة مجموعة المطلق وشركة المعجل للتجارة والمقاوالت. وفي تاريخ ١٤٣١/٧/٢هـ 
إلى (٣٫٧١٠٫٢١٥٫٦٠٥) ثالثة  الشركة  مال  زيادة رأس  تمت  (الموافق ٢٠١٠/٦/١٤م) 
رياالت  وخمسة  وستمائة  ألًفا  عشر  وخمسة  ومائتين  ماليين  وعشرة  وسبعمائة  مليار 
إلى (٣٧١٫٠٢١٫٥٦٠) ثالثمائة وواحد وسبعين مليوًنا وواحد وعشرين  سعودية مقسم 
مساهمي  قبل  من  جديدة  بأسهم  االكتتاب  خالل  من  سهًما  وستين  وخمسمائة  ألًفا 
مال  رأس  زيادة  تمت  ٢٠١٣/١/١٢م)،  (الموافق  ١٤٣٤/٢/٣٠هـ  تاريخ  وفي  الشركة. 
وتسعمائة  ماليين  وأربعة  وستمائة  مليار  أربعة   (٤٫٦٠٤٫٩٥٢٫٤٤٠) إلى  الشركة 
 (٤٦٠٫٤٩٥٫٢٤٤) إلى  مقسم  سعودياً  رياالً  وأربعين  وأربعمائة  ألف  وخمسين  واثنين 
وأربعين سهماً  وأربعة  ومائتين  ألف  وتسعين  وأربعمائة وخمسة  مليون  وستين  أربعمائة 
من خالل إصدار أسهم جديدة وتخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد والشركة العربية 
لالستثمار "سنابل لالستثمار" كمساهمين جدد في الشركة. وفي تاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ 
(الموافق ٢٠١٣/٦/٢م)، تمت زيادة رأس مال الشركة عن طريق رسملة قروض مقدمة 
إلى  الشركات  نظام  من   (١٣٨) للمادة  وفقاً  منهم  قرار صادر  بموجب  المساهمين  من 
واثنين  وتسعمائة  مليوًنا  وثالثين  وخمسة  وثالثمائة  مليار  (٥٫٣٣٥٫٩٥٢٫٤٤٠) خمسة 
وخمسين ألًفا وأربعمائة وأربعين رياالً سعودياً مقسم إلى (٥٣٣٫٥٩٥٫٢٤٤) خمسمائة 
وأربعين سهماً.  وأربعة  ومئتين  ألًفا  وتسعين  مليوًنا وخمسمائة وخمسة  وثالثين  وثالثة 
الشركة  مال  رأس  تخفيض  تم  ٢٠١٣/١٠/٢م)،  (الموافق  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ  تاريخ  وفي 
ألف  وتسعين  وثالثة  وستمائة  مليوناً  وثالثين  وسبعة  مائة   (١٣٧٫٦٩٣٫٠٠٠) بمبلغ 
وثمانية  ومائة  مليار  خمسة   (٥٫١٩٨٫٢٥٩٫٤٤٠) المال  رأس  ليصبح  سعودي  ريال 
مقسم  سعودياً  رياالً  وأربعين  وأربعمائة  ألفاً  وخمسين  وتسعة  ومائتين  مليوناً  وتسعين 
ألفاً  وثمانمائة وخمسة وعشرين  مليوناً  وتسعة عشر  إلى (٥١٩٫٨٢٥٫٩٤٤) خمسمائة 
وذلك من خالل شراء الشركة ألسهمها وإلغائها. وفي  وتسعمائة وأربعة وأربعين سهماً 
تاريخ ١٤٣٥/١/١٤هـ (الموافق ٢٠١٣/١١/١٧م)، قرر المساهمون زيادة رأس مال الشركة 
إلى (٥٫٤٧٦٫٠٣٧٫٢١٠) خمسة مليار وأربعمائة وستة وسبعين مليوناً وسبعة وثالثين ألفاً 
ومائتين وعشرة رياالت سعودية مقسم إلى (٥٤٧٫٦٠٣٫٧٢١) خمسمائة وسبعة وأربعين 
وذلك من خالل إصدار  وستمائة وثالثة آالف وسبعمائة وواحد وعشرين سهماً  مليوناً 
الشركة. وفي  الدولية كمساهم جديد في  التمويل  أسهم جديدة وتخصيصها لمؤسسة 
تاريخ ١٤٣٩/١٠/١٤هـ (الموافق ٢٠١٨/٦/٢٦م) قرر المساهمون زيادة رأس مال الشركة 
إلى (٦٫٤٥٧٫٦٢٨٫٧٨٠) ستة مليار وأربعمائة وسبعة وخمسين مليوًنا وستمائة وثمانية 
وخمسة  ستمائة   (٦٤٥٫٧٦٢٫٨٧٨) إلى  مقسم  رياالً  وثمانين  وسبعمائة  ألًفا  وعشرين 
وأربعين مليوًنا وسبعمائة واثنين وستين ألًفا وثمانمائة وثمانية وسبعين سهماً وذلك من 
خالل إصدار أسهم جديدة وتخصيصها لصندوق االستثمارات العامة كمساهم جديد في 
الشركة. (لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم (٤-١١) ("تأسيس الشركة وتطور 

رأس مالها")).
وبتاريخ ١٤٤٢/١١/٣هـ (الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢١م)، وافقت الجمعية العامة غير العادية 
وسبعة  وأربعمائة  مليار  ستة   (٦٫٤٥٧٫٦٢٨٫٧٨٠) من  الشركة  مال  رأس  زيادة  على 
وخمسين مليوًنا وستمائة وثمانية وعشرين ألًفا وسبعمائة وثمانين رياالً سعودًيا مقسم إلى 
(٦٤٥٫٧٦٢٫٨٧٨) ستمائة وخمسة وأربعين مليوًنا وسبعمائة واثنين وستين ألًفا وثمانمائة 
وثمانية وسبعين سهًما عادياً نقدياً بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم 
وسبعة  وتسعمائة  ماليين  وعشرة  وثالثمائة  مليارات  سبعة   (٧٫٣١٠٫٩٩٧٫٢٩٠) إلى 
وتسعون ألفاً ومائتان وتسعون ريال سعودي مقسمة إلى (٧٣١٫٠٩٩٫٧٢٩) سبعمائة وواحد 
وثالثون مليوناً وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وعشرون سهًما عادياً بقيمة اسمية 
قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم، وإصدار عدد (٨٥٫٣٣٦٫٨٥١) خمسة وثمانون 
مليوناً وثالثمائة وستة وثالثون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون سهم عادي جديد (والتي 
تمثل ١١٫٦٧٪ من رأس مال الشركة بعد الزيادة) وطرح منها عدد (٨١٫١٩٩٫٢٩٩) واحد 
وثمانون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون سهم (تمثل ما نسبته 
١١٫١٪ من رأس مال الشركة بعد الزيادة) لالكتتاب العام وتخصيص األسهم الجديدة 
المتبقية بعدد (٤٫١٣٧٫٥٥٢) أربعة ماليين ومائة وسبعة وثالثون ألفاً وخمسمائة واثنان 
الزيادة) لبعض من  الشركة بعد  وخمسون سهم (تمثل ما نسبته ٠٫٥٧٪ من رأس مال 
األسهم  منح  خطة  بموجب  الموظفين  لتلك  ومنحها  التابعة  وشركاتها  الشركة  موظفي 

للموظفين (ولمزيد من التفاصيل حول خطة منح األسهم للموظفين، يرجى الرجوع للقسم 
(٥-١١) (برامج أسهم الموظفين)).

تتمثل عملية الطرح العام األولي ألسهم الشركة (يُشار إليه فيما بعد بـ "الطرح") في طرح 
(٨١٫١٩٩٫٢٩٩) واحد وثمانون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون 
سهم عادي (يُشار إليها فيما بعد بـ "أسهم الطرح") بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 
(١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد. وسيكون سعر الطرح (٥٦) ريال سعودي لكل 
سهم. وتمثل أسهم الطرح نسبة ١١٫١٪ من رأس مال الشركة بعد االكتتاب الذي سيتم 

طرحه وفق قرار الجمعية العامة غير العادية المذكور أعاله.
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين (يُشار إليهم فيما بعد 

باسم "المستثمرين") وهما: 
الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة 
في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات 
األولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (يُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة") (ويُشار إلى تلك 
التعليمات فيما بعد بـ "تعليمات بناء سجل األوامر") (يُشار إليهم مجتمعين فيما بعد بـ 
"الفئات المشاركة" ويُشار إلى كٍل منهم بـ "الفئة المشاركة") (لمزيد من التفاصيل، يرجى 
مراجعة القسم (١) ("التعريفات والمصطلحات")). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم 
تخصيصها للفئات المشاركة (٨١٫١٩٩٫٢٩٩) واحد وثمانون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون 
ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون سهم، تمثل ما نسبته ١٠٠٪ (مائة في المائة) من إجمالي 
أسهم الطرح. ويحق لمدير االكتتاب ومديري سجل اكتتاب المؤسسات في حال وجود طلب 
كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة 
إلى (٧٣٫٠٧٩٫٣٧٠) ثالثة وسبعون مليون وتسعة وسبعون ألف وثالثمائة وسبعون سهم 
لتمثل ما نسبته (٩٠٪) من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح 
مع  بالتشاور  الماليين،  المستشارين  قبل  من  المشاركة  للفئات  تخصيصها  سيتم  التي 
آلية  ("التعريفات والمصطلحات") باستخدام  القسم (١)  الشركة (كما تم تعريفهم في 

التخصيص االختيارية.
الشريحة (ب): المكتتبون األفراد: تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، 
أوالد قصر من زوج غير  لديها  التي  أو األرملة  المطلقة  السعودية  المرأة  بما في ذلك 
سعودي حيث يحق لها االكتتاب بأسمائهم لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة 
أو أرملة وما يثبت أمومتها ألوالدها القصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي 
مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات 
المستلمة كما يحق لهم فتح حساب استثماري لديهم. (يشار إليهم مجتمعين فيما بعد بـ 
"المكتتبين األفراد" ويُشار إلى كٍل منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد"، ويشار إليهم مع الفئات 
المشاركة بـ "المستثمرين" أو "المكتتبين"). ويعد الغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم 
مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيتم تطبيق النظام بحق مقدم الطلب. 
وفي حال تم االكتتاب مرتين، فسوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً، ويتم أخذ االكتتاب األول 
باالعتبار فقط. وسيتم تخصيص (٨٫١١٩٫٩٢٩) ثمانية مليون ومائة وتسعة عشر ألف 
وتسعة مائة وتسعة وعشرون سهم كحد أقصى بما يمثل ١٠٪ من أسهم الطرح للمكتتبين 
األفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد األسهم المخصصة لهم، 
يحق للمستشارين الماليين والمنسقين الدوليين والمنسق المحلي ومديري سجل اكتتاب 
المؤسسات تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد األسهم المكتتب بها 

من قبلهم.
يرد أسماء ونسب ملكيات كبار المساهمين (أي من يمتلكون ٥٪ أو أكثر من رأس مال 
عملية  استكمال  وعند  اإلصدار.  نشرة  من  (م)  رقم  الصفحة  في  الطرح)  قبل  الشركة 
الطرح، سيمتلك كبار المساهمين ما نسبته ٧٨٫١١٪ من األسهم وبالتالي سيحتفظون 
لزيادة  الطرح  الشركة باستخدام متحصالت  تقوم  الشركة. سوف  بحصة مسيطرة في 
مركزها المالي وتمويل المشروعات المستقبلية في قطاعي الكهرباء وتحلية المياه خالل 
السنوات الخمس القادمة من خالل متحصالت الطرح بعد خصم المصاريف المخصصة 
للطرح (لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم (٨) ("استخدام متحصالت الطرح")). 
وقد تم التعهد بتغطية الطرح بالكامل من ِقبل متعهدي التغطية (لمزيد من التفاصيل، 
يرجى مراجعة القسم (١٣) ("التعهد بالتغطية")). ويحظر على كبار المساهمين التصرف 
في أسهمهم لمدة ستة (٦) أشهر (يُشار إليها فيما بعد بـ "فترة الحظر") اعتباًرا من تاريخ 
كما هو  "تداول")  أو  "السوق"  بـ  بعد  فيما  إليه  (يُشار  السعودية  تداول  التداول في  بدء 
موضح في الصفحة (س) وبعد فترة الحظر، يحق لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم 
علما بأن كبار المساهمين هم صندوق االستثمارات العامة وشركة رؤية لالستثمار وشركة 
مجموعة الراجحي القابضة وترد تفاصيل نسب الملكية الخاصة بكل منهم في القسم 

"نظرة عامة عن الشركة" في مخلص المعلومات الرئيسية صفحة (ش).
الذين  المؤهلة  األجنبية  المالية  المؤسسات  بعض  على  الطرح  أسهم  طرح  يتم  سوف 
المبادلة  اتفاقيات  إبرام  خالل  من  األمريكية  المتحدة  الواليات  خارج  يتواجدون 
(SWAPs) وسوف يتم اكتتاب هذه الفئة خارج األراضي األمريكية وفقاً لالئحة "إس" 
الصادرة بموجب قانون األوراق المالية األمريكي لعام ١٩٣٣م وتعديالته ("قانون األوراق 
المالية"). لم يتم تسجيل أسهم الشركة ولن يتم تسجيلها بموجب قانون األوراق المالية أو 
بموجب أي من قوانين األوراق المالية األخرى السارية في الواليات المتحدة األمريكية. وال 
يجوز عرض أو بيع األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة في الواليات المتحدة األمريكية 
وال يجوز طرحها أو بيعها إال في إطار تعامالت مستثناة من أو غير خاضعة ألي متطلبات 
تسجيل بموجب قانون األوراق المالية األمريكي أو األنظمة الخاصة باألوراق المالية في 
أي دولة أخرى باستثناء المملكة العربية السعودية. وال يعتبر هذا الطرح دعوة لبيع أسهم 

أو الحث على شراءها في أية دولة ال يكون فيها هذا الطرح نظامي أو لم يُسمح به.
سبتمبر   ٢٩ (الموافق  ١٤٤٣هـ  صفر   ٢٢ في  األفراد  للمكتتبين  الطرح  فترة  تبدأ 
يوم ٢٤ صفر ١٤٤٣هـ  الطرح وهو  يوم إغالق  يوم شاملة  ٢٠٢١م) وتستمر لمدة ٣ 

تقديم  ويمكن  "فترة الطرح").  بـ  بعد  فيما  إليها  (يُشار  أكتوبر ٢٠٢١م)   ١ (الموافق 
طلبات اكتتاب المكتتبين األفراد في أسهم الطرح وذلك خالل فترة الطرح لدى فروع 
بـ"الجهات  بعد  فيما  إليهم  (يُشار  (ك)  الصفحة  في  المذكورين  المستلمة  الجهات 
المستلمة  الجهات  توفرها  التي  االلكترونية  الخدمات  خالل  من  أو  المستلمة")، 
بطلب  التقدم  ("كيفية  قسم  مراجعة  يرجى  التفاصيل،  من  (لمزيد  لعمالئها. 

االكتتاب") في الصفحة (ق).
يجب على كل مكتتب من المكتتبين األفراد التقدم بطلب اكتتاب بعدد ١٠ أسهم كحد 
أدنى، ويجب أن يكون أي طلب اكتتاب إضافي من مضاعفات ١٠ أسهم، علماً بأن الحد 
األقصى  لالكتتاب هو (٢٥٠٫٠٠٠) مائتان وخمسون الف سهم لكل مكتتب فرد. ويبلغ 
(إن  المتبقية  األسهم  (١٠) عشرة أسهم وسيتم تخصيص  للتخصيص  األدنى  الحد 
وجدت) على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد من إجمالي أسهم 
الطرح. وفي حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد ٨١١٫٩٩٢ (ثمانمائة واحدعشر الف 
وتسعمائة واثنان وتسعون) مكتتب فرد، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص، 
الماليون.  الشركة ٫والمستشارون  تقترحه  لما  وفقاً  الطرح  أسهم  وسيتم تخصيص 
وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) من قبل الجهات المستلمة إلى المكتتبين 
دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة. وسوف يتم اإلعالن عن عملية 
التخصيص النهائي ورد الفائض (إن وجد) في موعد أقصاه يوم ٢٨ صفر ١٤٤٣هـ 
(الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٢١م). (لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم ("التواريخ 
وأحكام  ("شروط   (١٦) والقسم  (ص)  صفحة  في  االكتتاب")  وإجراءات  المهمة 
االكتتاب"). ويمكن للفئات المشاركة االكتتاب في أسهم الطرح من خالل مديري سجل 
اكتتاب المؤسسات خالل عملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على 

المكتتبين األفراد.
للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد، 
ويحق لكل مساهم في الشركة ("المساهم") حضور اجتماعات الجمعية العامة ("الجمعية 
العامة") والتصويت فيها، وال يتمتع أي مساهم بأي حقوق تصويت تفضيلية، وتستحق 
أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباًرا من تاريخ هذه النشرة وللسنوات 
توزيع  ("سياسة   (٧) القسم  مراجعة  يرجى  التفاصيل،  من  (لمزيد  الالحقة  المالية 

األرباح")).
لم يسبق  إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية 
للهيئة  بطلب  الشركة  تقدمت  وقد  العام،  لالكتتاب  طرحها  قبل  خارجها  أو  السعودية 
لتسجيل وطرح أسهمها كما قامت بتقديم طلب إلدراج أسهمها إلى السوق وقد تم الحصول 
إدراج  فيها متطلبات  بما  الطرح  بعملية  للقيام  الالزمة  الرسمية  الموافقات  على جميع 
الشركة في السوق المالية  وال سيما الموافقات المتعلقة بنشر هذه النشرة، وتم تقديم 
كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق  
بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة 
(لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم ("التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب"). وبعد 
تسجيل وإدراج األسهم في السوق المالية سوف يسمح لمواطني المملكة العربية السعودية 
واألفراد غير الخليجين المقيمين في المملكة العربية السعودية إقامة نظامية والشركات 
والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
بالتداول في أسهم الشركة بعد بدء تداولها في السوق.  كما يحق للمستثمرين األجانب 
المؤسسات  الستثمار  المنظمة  القواعد  بموجب  الطرح  أسهم  في  التداول  المؤهلين 
المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة، ويحق أيضاً للمستثمرين األجانب 
المستثمرين  لتملك  المنظمة  التعليمات  بموجب  األسهم  في  التداول  اإلستراتيجيين 
االستراتيجيين األجانب حصص استراتيجية في الشركات المدرجة (على النحو المعرف 
في هذه النشرة). باإلضافة إلى ذلك، سيُسمح لألفراد غير الخليجين المقيمين خارج  
المملكة والمؤسسات المسجلة خارج دول مجلس التعاون الخليجي (بخالف المستثمرين 
األجانب المؤهلين والمستثمرين االستراتيجيين األجانب) (ويشار إلى هؤالء األفراد وهذه 
المؤسسات بـ "المستثمرون األجانب") االستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنفعة 
اإلقتصادية من أسهم الشركة، وذلك من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مع مؤسسات السوق 
المالية  المرخص لها بشراء األسهم المدرجة في السوق المالية من قبل الهيئة ("مؤسسات 
السوق المالية")  لشراء االسهم وحيازتها والتداول فيها في السوق لصالح  المستثمر 
األجنبي وبموجب اتفاقيات المبادلة ، سوف يتم تسجيل مؤسسة السوق المالية كمالك 

نظامي لتلك األسهم.
بعض  ولمناقشة  مؤكدة.   غير  وأمور  مخاطر  على  الطرح  أسهم  في  االكتتاب  ينطوي 
العوامل التي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ القرار باالكتتاب في أسهم الطرح، يجب 
مراجعة القسم ("إشعار مهم") في الصفحة (أ) والقسم (٢) ("عوامل المخاطرة") من 
هذه النشرة) حيث ينبغي دراسة هذين القسمين بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار 

في أسهم الطرح. 





المنسق المحلي ومدير االكتتاب

المنسقون الدوليون

المستشارون الماليون

مديرو سجل اكتتاب المؤسسات

متعهدو التغطية

الجهات المستلمة



إشعار مهم 
تحتوي هذه النشرة على معلومات مفصلة تتعلق بالشركة وأسهم الطرح. وعند التقدم بطلب لالكتتاب في أسهم الطرح، ستتم معاملة المستثمرين على 
أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها من الشركة أو مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة، 
www.citigroup.com/( الماليين  المستشارين  موقع  أو   )www.cma.org.sa( الهيئة  موقع  أو   )1( اإللكتروني  الشركة  موقع  زيارة  خالل  من  أو 
 ،)www.riyadcapital.com(  ،)www.jpmorgansaudiarabia.com(  ،)citi/about/countries-and-jurisdictions/saudi-arabia.html

 .)https://emea.cib.natixis.com/saudi-arabia/en( و

وقد قامت الشركة بتعيين كل من شركة الرياض المالية )»الرياض المالية«( وشركة سيتي جروب العربية السعودية )»سيتي جروب«( وشركة جي بي مورقان 
العربية السعودية )»جي بي مورقان«( وشركة ناتيكسيس العربية السعودية لالستثمار )»ناتيكسيس«( كمستشارين ماليين لها فيما يخص الطرح )ويشار 
إليهم مجتمعين بـ «المستشارين الماليين«( ومتعهدي التغطية. كما قامت الشركة بتعيين الرياض المالية كمنسق محلي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات 
ومدير االكتتاب. كما قامت الشركة بتعيين كل من سيتي جروب وجي بي مورقان وناتيكسيس كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات )ويشار 

إليهم مجتمعين بـ «منسقين دوليين«(.  

تحتوي هذه النشرة على معلومات وتفاصيل تم تقديمها وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة  )كما ورد 
تعريفه في القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«((. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )ج( مجتمعين ومنفردين كامل 
المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال 

توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. 

وعلى الرغم من أن الشركة قد أجرت كافة الدراسات المعقولة للتأكد من دقة وصحة المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها، إال أن 
جزًء كبيراً من المعلومات الواردة في هذه النشرة والمتعقلة بالسوق والقطاع اللذان تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية. وبالرغم 
بأنه ال يوجد لدى المستشارون الماليون أو الشركة أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحات من )هـ( إلى )ي( من هذه النشرة 
)«المستشارون«( أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق عن مدى دقة هذه المعلومات 

بشكل مستقل من قبل الشركة أو أي من مستشاريها. وعليه، فإنه ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بشأن صحة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

إن المعلومات التي تحتويها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي الفعلي للشركة وقيمة 
عوامل  أي  أو  الضرائب  أو  الفائدة  معدالت  أو  التضخم  مثل  بعوامل  المتعلقة  المستقبلية  التطورات  نتيجة  سلبية  بصورة  لالكتتاب  المطروحة  األسهم 
اقتصادية أو سياسية خارجة عن سيطرة الشركة )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )2( )»عوامل المخاطرة«((. وال ينبغي اعتبار تقديم هذه 
النشرة أو أي معلومات شفهية أو خطية أو مطبوعة متعلقة بأسهم الطرح أو تفسير هذه المعلومات أو االعتماد عليها بأي شكل من األشكال على أنها وعد 

أو تأكيد أو إقرار بتحقق اإليرادات أو النتائج أو األحداث المستقبلية للشركة. 

وال يجوز اعتبار هذه النشرة على أنها توصية من الشركة أو من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار المساهمين أو الجهات المستلمة أو المستشارين لالكتتاب 
في أسهم الطرح.  وتعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار أهداف االستثمار الفردية أو 
الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين في االستثمار في أسهم الطرح. وقبل اتخاذ أي قرار باالستثمار، على كل مستلم 
لهذه النشرة  الحصول على استشارة مهنية مستقلة من قبل مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص الطرح لتقييم مدى مالئمة فرصة االستثمار 
والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع المالية واالحتياجات االستثمارية الخاصة به بما في ذلك المزايا والمخاطر المتعلقة باالستثمار 
في أسهم الطرح. قد يكون االستثمار في أسهم الطرح مناسباً لبعض المستثمرين دون غيرهم. ويجب على المستثمرين عدم االعتماد على قرار أي شخص 

آخر باالستثمار في أسهم الطرح من عدمه كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو الظروف الخاصة بهم. 

ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة مجموعة من الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر 
وغيرها من الشروط واألحكام المنصوص عليها في هذه النشرة )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«( والقسم 

)16( )»شروط وأحكام االكتتاب«((.

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد 
قصر من زوج غير سعودي – حيث يحق لها االكتتاب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر 
السعوديين – والمقيمين األجانب ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي و يحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى الجهات 
المستلمة.  ويعد الغيًا اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت قيامه بذلك فسيطبق النظام بحقه.  وفي حال تم االكتتاب مرتين، يعتبر االكتتاب 

الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. 

ال تُشكل هذه النشرة دعوة لبيع أسهم الطرح أو الحث على شراءها من قبل أي شخص في أي دولة يكون قيام ذلك الشخص فيها بتقديم العرض بالبيع أو الحث 
بالشراء أمراً غير قانوني، علًما بأنه سيتم طرح أسهم الطرح خارج الواليات المتحدة من خالل صفقات خارجية وفًقا لقوانين األوراق المالية المعمول بها.

دول  مواطنو  من  المستثمرون  )باستثناءا  السعودية  العربية  المملكة  غير  أخرى  دولة  أي  في  الطرح  أسهم  بيع  أو  النشرة  هذه  توزيع  صراحة  وُيحظر 
مجلس التعاون الخليجي، المؤسسات األجنبية المؤهلة، المستثمرين األجانب اإلستراتيجيين وغيرهم من المستثمرين األجانب من خالل اتفاقية 
مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق األنظمة واللوائح السارية(. وتطلب الشركة  والمستشارين الماليين من مستلمي هذه النشرة 
االطالع على كافة القيود التنظيمية التي تتعلق بالطرح وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. وعلى المكتتبين األفراد والفئات المشاركة قراءة هذه 
النشرة بالكامل والتماس المشورة من مستشارين قانونيين وماليين وغيرهم من المستشارين المهنيين واالعتماد على االستشارة المقدمة منهم وذلك 
فيما يتعلق بأي اعتبارات قانونية، ضريبية، تنظيمية أو اقتصادية تتعلق بقرار استثمارهم في أسهم الطرح. ويكون المكتتبون األفراد والفئات المشاركة 
مسؤولون عن أتعاب مستشاريهم القانونيين ومحاسبيهم وغيرهم من المستشارين بجميع ما يتعلق بقرار االستثمار في أسهم الطرح.  ال يمكن تقديم 

أي ضمانات بتحقيق أرباح.

أ

http://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/saudi-arabia.html
http://www.cma.org.sa
http://www.acwapower.com
http://www.riyadcapital.com
http://www.jpmorgansaudiarabia.com
http://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/saudi-arabia.html
https://emea.cib.natixis.com/saudi-arabia/en


معلومات حول السوق والقطاع
إن معلومات السوق والمعلومات االقتصادية والصناعية الواردة في هذه النشرة مالم يتم ذكر مصدرها تمثل تقديرات المجموعة باالعتماد على المعلومات 
بالسوق وحجمه والحصة  النشرة والمتعلقة  الواردة في هذه  البيانات اإلحصائية والمعلومات األخرى  التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية. إن 
السوقية ووضع السوق ومعلومات القطاع  األخرى المتعلقة بأنشطة الشركة واألسواق التي تعمل فيها الشركة  تستند على بيانات منشورة متوفرة للعموم 

تم الحصول عليها من العديد من المصادر الخارجية المستقلة.

ما لم يرد خالف ذلك على وجه التحديد، تستند المعلومات الواردة في القسم )3( )»نظرة عامة على القطاع والسوق«( إلى التقرير الذي أعدته شركة 
إف تي آي فرانس إس إيه إس، التي تزاول أعمالها تحت اسم كومباس ليكسون )يُشار إليها في ما يلي باسم »كومباس ليكسون«(، لصالح الشركة في ما 
يتعلق باألسواق التي تزاول فيها الشركة أعمالها )يُشار إليه في ما يلي بـ »تقرير السوق«(. تم إعداد تقرير السوق في 1 أبريل 2021م. وعلى هذا النحو، 
فإنه يتناول مسائل البيانات الواردة فيه في ذلك الوقت أو في األوقات المحددة فيه بخالف ذلك، وال يأخذ في االعتبار أي تغييرات أو تطورات قد تكون 

حدثت منذ ذلك الحين.

شركة إف تي آي فرنسا  إس إيه إس هي تعاون بين خبراء الطاقة من شركة إف تي آي كونسالتنج وفرعها الذي تملكه بالكامل كومباس ليكسون، في إطار 
يجمع بين خبراء اقتصاديين ومحاسبين وممارسين متخصصين من ذوي الخبرة العالية. ويدعم خبراء إف تي آي عمالءهم بخصوص مجموعة واسعة من 
المهام بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، تصميم السياسات والسوق، ودعم قرارات االستثمار، ونمذجة أسواق الطاقة، والتقييم المالي لألصول، 

ووضع نماذج األعمال، ووضع إستراتيجية الشركة، وتقديم الخبرة االقتصادية في الدعاوى التجارية.

وتجدر اإلشارة إلى أن شركة إف تي آي فرنسا إس إيه إس  ال تمتلك وال أٌي من فروعها أو الشركات التابعة لها أو الشركاء أو المساهمين فيها أو أعضاء 
مجلس إدارتها أو مديريها أو أقاربهم أية أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو الشركات التابعة لها. وكما في تاريخ إصدار هذه النشرة، فقد منحت 
شركة إف تي آي موافقتها الخطية بشأن استخدام اسمها وشعارها وبياناتها وأبحاث السوق والبيانات التي قدمتها إلى الشركة بالشكل الوارد في هذه 

النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

لم تعتمد شركة إف تي آي فرنسا إس إيه إس إاّل على معلومات مستمدة من مصادر عامة لهذا التقرير. ويشتمل التقرير على معلومات تم الحصول عليها 
أو استنباطها من مجموعة مصادر عامة متنوعة يُعتقد بموثوقيتها، ولكن ال يوجد ما يضمن دقة هذه المعلومات واكتمالها. ومع مراعاة ما ورد في قسم 
)التوقعات واإلفادات المستقبلية( يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الخاصة بدراسة السوق الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول 
عليها من مصادر أخرى، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من مستشار دراسة السوق، هي معلومات وبيانات يمكن االعتماد عليها. إال أنه لم 
يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة وال من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها أو من المساهمين، وبالتالي ال يتحمل أي 

من هذه األطراف أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات. 

المعلومات المالية 
و2020م  و2019م  2018م  األعوام  من  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  وللسنوات  في  كما  للشركة  والموحدة  المراجعة  المالية  القوائم  اعداد  تم  لقد 
واإليضاحات المرفقة بها وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي )»IFRS«(  المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمراجعين والمحاسبين ، باإلضافة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية )»IASB«( وقد تمت 
مراجعتها من قبل المحاسب القانوني للشركة شركة إرنست ويونغ محاسبون قانونيون مرخصون  )»المحاسب القانوني«( بموجب التقرير الصادر عنه. 
وتم إدراج هذه القوائم المالية في القسم )19( ) »تقرير المحاسب القانوني«( من هذه النشرة. علماً بأن الشركة تعد قوائمها المالية بالريال السعودي. 

وتخضع المعلومات المالية واإلحصائية الواردة في هذه النشرة إلى التقريب. وعليه فإنه في حالة تقريب األرقام لألصغر أو األكبر فقد تكون هناك 
اختالفات طفيفة بين األرقام الواردة في نشرة اإلصدار والقوائم المالية المراجعة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات واإلفادات الواردة في هذه النشرة بناًء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات 
السوق المتاحة للجمهور. وقد تختلف الظروف التشغيلية المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة. وبالتالي، فإنه ال يوجد أي ضمان أو تأكيد فيما يتعلق 

بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. تؤكد الشركة، إلى حد علمها، بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناَء على العناية المهنية الالزمة.

تمثل بعض التوقعات واإلفادات المشار إليها في هذه النشرة أو يمكن اعتبارها كـ »إفادات مستقبلية« ومن الممكن أن يُستدل على هذه اإلفادات المستقبلية 
عن طريق استخدام بعض المفردات مثل »تخطط« أو »تُقدر« أو »تعتقد« أو »تتوقع« أو »تهدف« أو »من الممكن« أو »قد« أو »سوف« أو »ينبغي« أو »متوقع 
أو »سيكون« أو صيغ النفي لهذه المفردات أو المفردات األخرى المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية وجهة نظر الشركة 
وإدارتها حالياً فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، لكنها ليست ضماناً لألداء المستقبلي. حيث أن هناك عوامل عديدة قد تؤثر على اختالف األداء الفعلي 
للشركة أو اإلنجازات أو النتائج الفعلية للشركة عن أداء الشركة أو إنجازاتها أو نتائجها في المستقبل التي تضمنتها هذه اإلفادات صراحة أو ضمناً. وقد 
تم توضيح المخاطر والعوامل التي يمكن أن يكون لها األثر الوارد بالتفصيل في أقسام أخرى من هذه النشرة )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 
)2( )»عوامل المخاطرة«( والقسم )4( )»الشركة«((. وفي حال تحقق أي من هذه المخاطر أو االحتماالت أو ثبت عدم صحتها أو دقتها، فإن النتائج الفعلية 

للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن النتائج الموضحة أو المفصلة أو المقدرة أو المتوقعة في هذه النشرة. 

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت الشركة، في أي 
وقت بعد تاريخ نشر هذه النشرة وقبل اكتمال الطرح، بأي مما يلي: )أ( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة أو في أي مستند مطلوب 
بموجب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة أو )ب( ظهور أي مسائل مهمة أخرى كان يجب تضمينها في هذه النشرة. وباستثناء 
هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات عن القطاع أو السوق الذين تعمل بهما الشركة أو اإلفادات المستقبلية الواردة في 

ب



هذه النشرة سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور غير 
المؤكدة األخرى، فإن األحداث والظروف المستقبلية الواردة في هذه النشرة قد ال تحدث بالنحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث مطلقاً. وعليه يجب 

على المستثمرين المحتملين دراسة جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات وأن ال يعتمدوا على هذه اإلفادات بشكل أساسي.

التعريفات والمصطلحات
لالطالع على تفسير بعض العبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة، )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«((.

دليل الشركة

مجلس إدارة الشركة 
أعضاء مجلس إدارة الشركة(: 1-1الجدول  

الجهة التي صفة العضويةالعمرالجنسيةالمنصباالسم
يمثلها العضو

الملكية 
المباشرة 

قبل 
الطرح

الملكية 
المباشرة 

بعد 
الطرح

الملكية غير 
المباشرة 
قبل الطرح*

الملكية 
غير 

المباشرة 
بعد 

الطرح*

تاريخ 
التعيين

محمد عبد اهلل 
راشد أبو نيان

رئيس مجلس 
غير تنفيذي/ 59سعودياإلدارة 

غير مستقل
شركة رؤية 
5 يوليو 1.116%1.26405%*3.65%4.13%لالستثمار

2019م

ثامر  سعود 
إسماعيل الشرهان

نائب رئيس 
غير تنفيذي/ 59سعوديمجلس اإلدارة 

غير مستقل

شركة مجموعة 
الراجحي 

القابضة
30 يوليو ----

2020م

سليمان عبدالقادر 
عبدالمحسن 

المهيدب
غير تنفيذي/ 66سعوديعضو

غير مستقل
شركة رؤية 
5 يوليو 3.071%3.4776%**--لالستثمار

2019م

رشيد عبدالرحمن 
غير تنفيذي/ 55سعوديعضوناصر الرشيد

غير مستقل
شركة رؤية 
5 يوليو ----لالستثمار

2019م
معالي األستاذ 
/ محمد طالل 
محمد النحاس

غير تنفيذي/ 58سعوديعضو
غير مستقل

ال يمثل أي جهة 
5 يوليو ----معينة

2019م

عمر محمدنبيل 
غير تنفيذي/ 41سعوديعضومحمد الميداني 

غير مستقل
شركة رؤية 
5 يوليو ----لالستثمار

2019م
د/ محسن أحمد 

غير تنفيذي/ 68أمريكيعضوحسن خليل
مستقل

ال يمثل أي جهة 
5 يوليو ----معينة

2019م

رائد عبداهلل 
غير تنفيذي/ 48سعوديعضواسماعيل اسماعيل

غير مستقل

صندوق 
االستثمارات 

العامة
5 يوليو ----

2019م

إسماعيل محمد 
غير تنفيذي/ 39سعوديعضوصالح السلوم

غير مستقل

شركة مجموعة 
الراجحي 

القابضة
5 يوليو ----

2019م

عبد اهلل  
عبدالرحمن  

صعينين الرويس
غير تنفيذي/  55سعوديعضو

غير مستقل
ال يمثل أي جهة 

5 يوليو ----معينة
2019م

فيليب فينسنت 
جاك ليون دي 

ريفاز
غير تنفيذي/ 67فرنسيعضو

غير مستقل

صندوق 
االستثمارات 

العامة 
5 ديسمبر ----

2019م

المصدر: الشركة
*يمتلك محمد عبداهلل راشد أبو نيان بشكل غير مباشر نسبة 1,26405% من أسهم الشركة قبل الطرح، وذلك من خالل ملكيته لما نسبته 7,95% من شركة عبد اهلل أبو نيان التجارية والتي 
تملك نسبة 3,02% من أسهم الشركة بشكل مباشر ونسبة 12.88% من أسهم الشركة بشكل غير مباشر عن طريق ملكيتها لنسبة 50% من رأس مال شركة رؤية لالستثمار والتي تملك أسهماً 

تمثل 25,76% من أسهم الشركة. كما يمتلك محمد عبداهلل راشد أبو نيان بصورة مباشرة ما نسبته 4,13% من أسهم الشركة قبل الطرح.
** يمتلك سليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب بشكل غير مباشر نسبة 3.4776% من أسهم الشركة قبل الطرح، وذلك من خالل ملكيته لما نسبته 27% من رأس مال شركة أموال األجيال 

المحدودة والتي تملك 100% من رأس مال شركة عبد القادر المهيدب وأوالده والتي بدورها تملك 50% في شركة رؤية لالستثمار والتي تملك أسهم تمثل 25.76% من أسهم الشركة.

ج



عنوان الشركة وممثلوها وأمين سر مجلس إدارتها
عنوان الشركة

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(
الطابق الثاني، المبنى الخامس

البوابة االقتصادية
طريق مطار الملك خالد الدولي
ص. ب: 22616 الرياض 11416

المملكة العربية السعودية
الهاتف:  5555 283 )11( 966+
الفاكس: 5500 283 )11( 966+

www.acwapower.com :الموقع اإللكتروني
  ir@acwapower.com  :البريد اإللكتروني

ممثلو الشركة

سنثار يسان بادمان ناثان 
الرئيس التنفيذي

الطابق الثاني، المبنى )أ(
البوابة االقتصادية

طريق مطار الملك خالد الدولي
ص. ب: 22616 الرياض 11416

الهاتف:  2835522 )11( 966+ )خط مباشر(
الفاكس: 5555 283 )11( 966+

www.acwapower.com :الموقع اإللكتروني
padmanathan@acwapower.com  :البريد اإللكتروني

محمد عبداهلل راشد أبونيان 
رئيس مجلس اإلدارة

الطابق الثاني، المبنى )أ(
البوابة االقتصادية

طريق مطار الملك خالد الدولي
ص. ب: 22616 الرياض 11416

الهاتف:  2506300 )11( 966 + )رقم التحويلة: 1501(
الفاكس:  5555 283 )11( 966+

www.acwapower.com :الموقع اإللكتروني
mabunayyan@acwapower.com  :البريد اإللكتروني

أمين سر مجلس اإلدارة

هاجر التويجري
الطابق الثاني، المبنى أ

البوابة االقتصادية
طريق مطار الملك خالد الدولي 
ص. ب: 22616 الرياض 11416

المملكة العربية السعودية
الهاتف:  2835586 )11( 966+ 
الفاكس: 5500 283 )11( 966+

www.acwapower.com :الموقع اإللكتروني
haltwegieri@acwapower.com  :البريد اإللكتروني

تداول السعودية  تداول(

 

تداول السعودية )تداول(
أبراج التعاونية، البرج الشمالي

6897 طريق الملك فهد – العليا
وحده رقم: 15

الرياض 3388-12211 
المملكة العربية السعودية

الهاتف:  1919 000 )92( 966+ 
الفاكس: 9133 218 )11( 966+

www.saudiexchange.sa  :الموقع اإللكتروني
 csc@saudiexchange.sa : البريد اإللكتروني

د

http://www.acwapower.com
http://www.acwapower.com
mailto:%20padmanathan@acwapower.com
mailto:%20padmanathan@acwapower.com
http://www.acwapower.com
mailto:ir@acwapower.com
mailto:ir@acwapower.com
http://www.acwapower.com
mailto:haltwegieri@acwapower.com
http://www.saudiexchange.sa


المستشارون
المستشارون الماليون

شركة سيتي جروب العربية السعودية
الطابق العشرون، برج المملكة

ص. ب: 301700 الرياض 11372
المملكة العربية السعودية

هاتف:  6140 224 )11( 966+
فاكس:  0020 211 )11( 966+

www.citigroup.com/citi/about/countries-and- :الموقع اإللكتروني
jurisdictions/saudi-arabia.html

 projecteclipse@citi.com :البريد االلكتروني
شركة جي بي مورقان العربية السعودية

برج الفيصلية 
طريق الملك فهد

ص. ب: 51907 الرياض 11553
المملكة العربية السعودية

هاتف: 3800 299 )11( 966+
فاكس:3840 299 )11( 966+

www.jpmorgansaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
Eclipse_JPM_Core@jpmorgan.com :البريد اإللكتروني

شركة الرياض المالية 
واحة غرناطة لألعمال 2414- حي الشهداء، وحدة رقم 69

7279 الرياض 13241
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5649 486 )11( 966+
فاكس: 5908 486 )11( 966+

www.riyadcapital.com :الموقع اإللكتروني
projecteclipse@riyadcapital.com :البريد اإللكتروني

ناتيكسيس العربية السعودية لالستثمار
سيرفكورب – برج الفيصلية 

الطابق 18، برج الفيصلية، طريق الملك فهد 
الرياض

المملكة العربية السعودية
هاتف: 3946 490 )11( 966+
فاكس: 3938 490 )11( 966+

emea.cib.natixis.com/saudi-arabia/en :الموقع اإللكتروني
project.eclipse@natixis.com :البريد اإللكتروني

المنسق المحلي و مدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومدير االكتتاب

شركة الرياض المالية 
واحة غرناطة لألعمال 2414- حي الشهداء، وحدة رقم 69

7279، الرياض 13241
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5649 486 )11( 966+
فاكس: 5908 486 )11( 966+

www.riyadcapital.com :الموقع اإللكتروني
projecteclipse@riyadcapital.com :البريد اإللكتروني
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المنسقون الدوليون  ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات

شركة سيتي جروب العربية السعودية
الطابق العشرون، برج المملكة

ص. ب: 301700 الرياض 11372
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6140 224 )11( 966+
فاكس: 0020 211 )11( 966+

https://www.citigroup.com/citi/about/countries-  :الموقع اإللكتروني
 and-jurisdictions/citigroup-saudi-arabia.html

projecteclipse@citi.com  :البريد االلكتروني
شركة جي بي مورقان العربية السعودية

برج الفيصلية 
طريق الملك فهد

ص. ب: 51907 الرياض 11553
المملكة العربية السعودية

هاتف: 3800 299 )11( 966+
فاكس: 3840 299 )11( 966+

www.jpmorgansaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
Eclipse_JPM_Core@jpmorgan.com :البريد اإللكتروني

ناتيكسيس العربية السعودية لالستثمار
سيرفكورب – برج الفيصلية 

الطابق 18، برج الفيصلية، طريق الملك فهد 
الرياض، المملكة العربية السعودية

هاتف: 3946 490 )11( 966+
فاكس: 3938 490 )11( 966+

emea.cib.natixis.com/saudi-arabia/en :الموقع اإللكتروني
project.eclipse@natixis.com :البريد اإللكتروني

مستشار دراسة السوق

شركة كومباس ليكسون
22 باالس دي ال مادلينو، الدور الرابع

باريس 75008 فرنسا
هاتف: 3633 5305 )1( 33+
فاكس: 3616 5305 )1( 33+

www.compasslexecon.com :الموقع اإللكتروني
  froques@compasslexecon.com :البريد اإللكتروني 

المستشار القانوني المحلي للشركة

شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني  
المبنى الخامس عشر

البوابة االقتصادية
طريق مطار الملك خالد الدولي

 ص. ب: 90239  الرياض 11613
المملكة العربية السعودية

هاتف: 9780 481 )11( 966+
فاكس: 9701 481 )11( 966+

www.ashlawksa.com :الموقع اإللكتروني
Info.ASH@ashlawksa.com :البريد االلكتروني
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المستشار القانوني للطرح خارج المملكة

شركة كليفورد تشانس إل إل بي
برج دمام، الدور 15

مركز دبي المالي العالمي 
ص. ب: 9380  دبي 

اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 2600 4503 971+
فاكس: 2800 4503 971+

https://www.cliffordchance.com/people_and_  :الموقع اإللكتروني
places/offices/dubai.html

info.acwapoweripo@cliffordchance.com :البريد االلكتروني
المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومنسقي الطرح ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية

عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون
مبنى العليان، برج 2 ،الدور 3

شارع االحساء، الملز
ص.ب. 69103 ،الرياض 11547

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8900 265 )11( 966+
فاكس: 8999 265 )11( 966+

www.legal-advisors.com :الموقع اإللكتروني
RIY-ProjectEclipse@legal-advisors.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية بالنسبة للطرح خارج المملكة العربية السعودية

بيكر ماكينزي ليميدت
100 شارع نيو بريدج

لندن إي سي 4 في 6 جاي أيه
المملكة المتحدة

هاتف: 1000 7919 )20( 44+
فاكس: 1999 7919 )20( 44+

 www.bakermckenzie.com :الموقع اإللكتروني
RIY-ProjectEclipse@legal-advisors.com :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني

إرنست ويونغ )محاسبون قانونيون مرخصون(
ص.ب 2732 

برج الفيصلية، الطابق السادس 
طريق الملك فهد، العليا 

الرياض 11461
المملكة العربية السعودية

هاتف: 9898 215 )11( 966+
فاكس: 4730 273 )11( 966+

www.ey.com :الموقع االلكتروني
ey.ksa@sa.ey.com :البريد االلكتروني
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مستشار العناية المهنية الالزمة المالي

برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون
برج المملكة

ص. ب:8282 الرياض 11482
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0400 211 )11( 966+
فاكس: 0401 211 )11( 966+

www.pwc.com :الموقع اإللكتروني
 mer_project_eclipse@pwc.com  :البريد اإللكتروني

مديرو سجل االكتتاب

شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية 
الطابق الثالث، البرج الشمالي
برج سكاي، طريق الملك فهد

العليا، الرياض
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8048 293 )11( 966+
فاكس: 8032 293 )11( 966+

www.efghermes.com :الموقع اإللكتروني
efg_hermes_IPO@efg-hermes.com :البريد اإللكتروني

اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية
واحة غرناطة لألعمال 2414- حي الشهداء، وحدة رقم 69

7279 الرياض 13241
المملكة العربية السعودية

هاتف:  3900 299 )11( 966+
فاكس: 3955 299 )11( 966+

www.emiratesnbdcapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
project.eclipse@emiratesnbd.com :البريد اإللكتروني

فاب كابيتال – المملكة العربية السعودية
مبنى مجموعة كيان، 7756 طريق الملك فهد، 

حي الملقا – الملقا،
الرياض 4181 – 13524،
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4372 283 )11( 966+
www.bankfab.com/ar-sa :الموقع اإللكتروني

ECM@bankfab.com :البريد اإللكتروني
متعهدو التغطية

شركة سيتي جروب العربية السعودية
الطابق العشرون، برج المملكة

ص. ب: 301700 الرياض 11372
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6140 224 )11( 966+
فاكس: 0020 211 )11( 966+

www.citigroup.com/citi/about/countries-and- :الموقع اإللكتروني
jurisdictions/saudi-arabia.html

projecteclipse@citi.com :البريد االلكتروني
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شركة جي بي مورقان العربية السعودية
برج الفيصلية 

طريق الملك فهد
ص. ب: 51907، الرياض 11553

المملكة العربية السعودية
هاتف: 3800 299 )11( 966+
فاكس: 3840 299 )11( 966+

www.jpmorgansaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
Eclipse_JPM_Core@jpmorgan.com :البريد اإللكتروني

شركة الرياض المالية 
واحة غرناطة لألعمال 2414- حي الشهداء، وحدة رقم 69

7279 الرياض 13241
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5649 486 )11( 966+
فاكس: 5908 486 )11( 966+

www.riyadcapital.com :الموقع اإللكتروني
projecteclipse@riyadcapital.com :البريد اإللكتروني

ناتيكسيس العربية السعودية لالستثمار
سيرفكورب – برج الفيصلية 

الطابق 18، برج الفيصلية، طريق الملك فهد 
الرياض

المملكة العربية السعودية
هاتف: 3946 490 )11( 966+
فاكس: 3938 490 )11( 966+

emea.cib.natixis.com/saudi-arabia/en :الموقع اإللكتروني
project.eclipse@natixis.com :البريد اإللكتروني

شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية
الطابق الثالث، البرج الشمالي
برج سكاي، طريق الملك فهد

العليا، الرياض
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8048 293 )11( 966+
فاكس: 8032 293 )11( 966+

www.efghermes.com :الموقع اإللكتروني
efg_hermes_IPO@efg-hermes.com :البريد اإللكتروني

اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية
مركز سيجنتشر - حي حطين

ص.ب 341777 الرياض 11333
المملكة العربية السعودية

هاتف: 3900 299 )11( 966+
فاكس: 3955 299 )11( 966+

www.emiratesnbdcapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
 iproject.eclipse@emiratesnbd.com :البريد اإللكتروني
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فاب كابيتال – المملكة العربية السعودية
مبنى مجموعة كيان، 7756 طريق الملك فهد، 

حي الملقا – الملقا،
الرياض 4181 – 13524،
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4372 283 )11( 966+
www.bankfab.com/ar-sa :الموقع اإللكتروني

ECM@bankfab.com :البريد اإللكتروني
شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة )االستثمار كابيتال(

طريق الملك فهد – حي العقيق
ص.ب 442 جدة 21411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 7666 254 )11( 966+
فاكس: 2653 489 )11( 966+

www.icab.com.sa :الموقع اإللكتروني
 info@icap.com.sa :البريد اإللكتروني

شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي 

ص.ب. 22216، الرياض 11495 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 7106 874 )11( 966+
فاكس: 0052 406 )11( 966+

 www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإلكتروني

شركة البالد المالية
طريق الملك فهد

ص.ب 140، الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 636 003 920 )11( 966+
فاكس: 6299 290 )11( 966+

www.albilad-capital.com :الموقع اإللكتروني
clientservices@albilad-capital.com :البريد اإللكتروني

الجزيرة كابيتال
طريق الملك فهد

ص.ب 20428، الرياض 11455
المملكة العربية السعودية

هاتف: 60000 225 )11( 966+
فاكس: 6811 225 )11( 966+

www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

مالحظة: قدم المستشارون المشار إليهم أعاله موافقتهم الخطية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في 
هذه النشرة، ولم يتم سحب أي من هذه الموافقات حتى تاريخ هذه النشرة.  كما أن جميع المستشارين والعاملين لديهم من ضمن فريق العمل القائم على 
تقديم خدمات للشركة أو أقربائهم ال يملكون أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو الشركات التابعة لها كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على 

استقالليتهم.
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الجهات المستلمة
بنك الرياض
حي الشهداء

ص.ب 22622 الرياض 11416
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: 3030 401 )11( 966+
فاكس رقم: 5909 486 )11( 966+

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

البنك األهلي السعودي
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 3555، جدة 21481
المملكة العربية السعودية

هاتف: 3333 649 )12( 966+
فاكس: 7426 643 )12( 966+

www.alahli.com :الموقع اإللكتروني
contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي
شارع العليا

ص.ب 28، الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 609 )11( 966+
فاكس: 8888 609 )11( 966+

www.alrajhibank.com :الموقع اإللكتروني
contactcenter1@alrajhibank.com :البريد اإللكتروني

بنك الجزيرة
طريق الملك عبدالعزيز 

ص.ب 6277، جدة 21442
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 609 )12( 966+
فاكس: 1888 609 )12( 966+

www.baj.com.sa :الموقع اإللكتروني
shakwa@baj.com.sa :البريد اإللكتروني

المصدر: الشركة
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ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم نبذه موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. إال أن هذا الملخص ال يتضمن جميع المعلومات التي قد تكون 
مهمة للمستثمرين المحتملين، لذلك فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لنشرة اإلصدار هذه وينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة  ومراجعة هذه 

النشرة بالكامل. ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين على مراعاة هذه النشرة ككل. 

وعلى وجه الخصوص، يتعين قراءة ودراسة القسم »إشعار مهم« والقسم )2( »عوامل المخاطرة« الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية، قبل اتخاذ أي 
قرار باالستثمار في أسهم الطرح.

الشركة

وتاريخ   1010253392 برقم  تجاري  السجل  في  سعودية مقيدة  مساهمة  شركة  وهي  الدولية،  والطاقة  المياه  أعمال  شركة   
1429/7/10هـ )الموافق 2008/7/13م( وتأسست بموجب القرار الوزاري رقم 215/ق بتاريخ 1429/7/2هـ )الموافق 2008/7/5م(، 
البوابة االقتصادية، طريق مطار الملك خالد الدولي، ص. ب. 22616،  الثاني، مبنى )5(،  ويقع المقر الرئيس للشركة في الدور 

الرياض 11416، المملكة العربية السعودية. 
مليوناً  وعشرين  وتسعمائة  مليارين   )2,920,895,000( قدره  مال  برأس  ابتداًء  مقفلة  مساهمة  سعودية  كشركة  الشركة  وتأسست 
ألفاً  وثمانين  وتسعة  مليوناً  وتسعين  واثنين  مائتين   )292,089,500( إلى  مقسم  سعودي  ريال  ألف  وتسعين  وخمسة  وثمانمائة 
1429/12/1هـ  تاريخ  وفي  )»السهم«(.  الواحد  للسهم  سعودية  رياالت  عشرة   )10( قدرها  اسمية  بقيمة  عادي  سهم  وخمسمائة 
)الموافق 2008/11/29م(، تمت زيادة رأس مال الشركة إلى )3,360,005,000( ثالثة مليار وثالثمائة وستين مليوناً وخمسة آالف 
ريال سعودي مقسم إلى )336,000,500( ثالثمائة وستة وثالثين مليوناً وخمسمائة سهم من خالل االكتتاب بأسهم جديدة من قبل كل 
من شركة محمد  وعبداهلل إبراهيم السبيعي، شركة الفوزان القابضة، شركة عمر قاسم العيسائي وشركاؤه للتسويق، شركة مجموعة 
المطلق وشركة المعجل للتجارة والمقاوالت. وفي تاريخ 1431/7/2هـ )الموافق 2010/6/14م( تمت زيادة رأس مال الشركة إلى 
إلى  ألًفا وستمائة وخمسة رياالت سعودية مقسم  )3,710,215,605( ثالثة مليار وسبعمائة وعشرة ماليين ومائتين وخمسة عشر 
)371,021,560( ثالثمائة وواحد وسبعين مليوًنا وواحد وعشرين ألًفا وخمسمائة وستين سهًما من خالل االكتتاب بأسهم جديدة من 
قبل مساهمي الشركة. وفي تاريخ 1434/2/30هـ )الموافق 2013/1/12م(، تمت زيادة رأس مال الشركة إلى )4,604,952,440( أربعة 
مليار وستمائة وأربعة ماليين وتسعمائة واثنين وخمسين ألف وأربعمائة وأربعين رياالً سعودياً مقسم إلى )460,495,244( أربعمائة 
وستين مليون وأربعمائة وخمسة وتسعين ألف ومائتين وأربعة وأربعين سهماً من خالل إصدار أسهم جديدة وتخصيصها للمؤسسة 
العامة للتقاعد والشركة العربية السعودية لالستثمار )سنابل لالستثمار( كمساهمين جدد في الشركة. وفي تاريخ 1434/7/23هـ 
)الموافق 2013/6/2م(، تمت زيادة رأس مال الشركة عن طريق رسملة قروض مقدمة من المساهمين بموجب قرار صادر منهم وفقاً 
للمادة )138( من نظام الشركات إلى )5,335,952,440( خمسة مليار وثالثمائة وخمسة وثالثين مليوًنا وتسعمائة واثنين وخمسين ألًفا 
وأربعمائة وأربعين رياالً سعودياً مقسم إلى )533,595,244( خمسمائة وثالثة وثالثين مليوًنا وخمسمائة وخمسة وتسعين ألًفا ومئتين 
وأربعة وأربعين سهماً . وفي تاريخ 1434/11/26هـ )الموافق 2013/10/2م(، تم تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ )137,693,000( 
مليار ومائة  المال )5,198,259,440( خمسة  ريال سعودي ليصبح رأس  ألف  وستمائة وثالثة وتسعين  مائة وسبعة وثالثين مليوناً 
وثمانية وتسعين مليوناً ومائتين وتسعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وأربعين رياالً سعودياً مقسم إلى )519,825,944( خمسمائة وتسعة 
عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرين ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعين سهماً وذلك من خالل شراء الشركة ألسهمها وإلغائها.  وفي 
مليار  خمسة   )5,476,037,210( إلى  الشركة  مال  رأس  زيادة  المساهمون  قرر  2013/11/17م(،  )الموافق  1435/1/14هـ  تاريخ 
وأربعمائة وستة وسبعين مليوناً وسبعة وثالثين ألفاً ومائتين وعشرة رياالت سعودية مقسم إلى )547,603,721( خمسمائة وسبعة 
وأربعين مليوناً وستمائة وثالثة آالف وسبعمائة وواحد وعشرين سهماً وذلك من خالل إصدار أسهم جديدة وتخصيصها لمؤسسة 
التمويل الدولية كمساهم جديد في الشركة. وفي تاريخ 1439/10/14هـ )الموافق 2018/6/26م( قرر المساهمون زيادة رأس مال 
الشركة إلى )6,457,628,780( ستة مليار وأربعمائة وسبعة وخمسين مليوًنا وستمائة وثمانية وعشرين ألًفا وسبعمائة وثمانين رياالً 
مقسم إلى )645,762,878( )ستمائة وخمسة وأربعين مليوًنا وسبعمائة واثنين وستين ألًفا وثمانمائة وثمانية وسبعين( سهماً وذلك 
من خالل إصدار أسهم جديدة وتخصيصها لصندوق االستثمارات العامة كمساهم جديد في الشركة )لمزيد من التفاصيل، يرجى 

مراجعة القسم )4-11( )»تأسيس الشركة وتطور رأس مالها«((. 

أنشطة الشركة

تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية )وفقاً لنظامها األساسي( باآلتي:  
توليد الطاقة الكهربائية 	
توزيع الطاقة الكهربائية وبيعها بالجملة 	
تحلية المياه 	
إنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمحوالت 	
إصالح وصيانة محطات الطاقة الكهربائية والمحوالت 	
البيع بالجملة للمياه المحالة 	

وتشارك الشركة في المشاريع التي تشمل أنشطتها ما يلي:
والبخار  	 المالحة  المياه  تحلية  ومحطات  الكهربائية  الطاقة  توليد  محطات  وتأجير  وتملك  وإنشاء  تطوير 

واألنشطة المتصلة أو المتعلقة أو المكملة لذلك.
أعمال توليد وبيع الطاقة الكهربائية والمياه المحالة واألنشطة المتصلة أو المتعلقة أو المكملة لذلك. 	
صيانة وتشغيل محطات الكهرباء والبخار وتحلية المياه المالحة. 	
شراء محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه المالحة. 	
 شراء العقارات والمنقوالت الالزمة لتنفيذ أغراض الشركة. 	

ل



كبار المساهمين

 يبين الجدول التالي أسماء كبار المساهمين في الشركة ونسبة ملكيتهم قبل الطرح وبعده:(: د-1الجدول  

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة األسمية عدد األسهم
 بالريال السعودي(

نسبة الملكية 
القيمة األسمية عدد األسهمالمباشرة

 بالريال السعودي(
نسبة الملكية 

المباشرة
صندوق 

االستثمارات 
العامة

322,881,4393,228,814,390%50.00322,881,4393,228,814,390%44.16

شركة رؤية 
22.75%25.76166,320,1841,663,201,840%166,320,1841,663,201,840لالستثمار

شركة 
مجموعة 
الراجحي 

القابضة

81,918,658819,186,580%12.6981,918,658819,186,580%11.20

78.11%810,د0د,815,711د,0د88.45571,1%810,د0د,805,711د,0د571,1اإلجمالي

رأس مال الشركة قبل الطرح 
وبعده

 بلغ رأس مال الشركة قبل الطرح )6,457,628,780( ستة مليار وأربعمائة وسبعة وخمسين مليوناً وستمائة وثمانية وعشرين ألفاً 
وسبعمائة وثمانين رياالً سعودياً، وسيبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح مبلغ )7,310,997,290( سبعة مليارات وثالثمائة وعشرة ماليين 

وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعون ريال سعودي.

إجمالي عدد أسهم الشركة قبل 
الطرح وبعده

 بلغ عدد األسهم في الشركة قبل الطرح )645,762,878( ستمائة وخمسة وأربعين مليوًنا وسبعمائة واثنين وستين ألًفا وثمانمائة 
وثمانية وسبعين سهماً، وسيكون عدد األسهم في الشركة بعد الطرح )731,099,729( سبعمائة وواحد وثالثون مليوناً وتسعة وتسعون 

ألفاً وسبعمائة وتسعة وعشرون  سهماً عادياً.

 عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. القيمة االسمية للسهم

 الطرح

ومائتان وتسعة وتسعون  سهم عادي من إجمالي رأس مال  ألفاً  ومائة وتسعة وتسعون  طرح )81,199,299( واحد وثمانون مليوناً 
ريال سعودي   )56( قدره  وبسعر طرح  رياالت سعودية  )10( عشرة  بالكامل قدرها  اسمية مدفوعة  بقيمة  العام  لالكتتاب  الشركة 
للسهم الواحد، وذلك عن طريق زيادة رأس مال المصدر من )6,457,628,780( ستة مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون وستمائة 
وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وثمانين  ريال سعودي إلى )7,310,997,290( سبعة مليارات وثالثمائة وعشرة ماليين وتسعمائة 
وسبعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعون ريال سعودي، حيث سيتم تخصيص عدد )4,137,552( أربعة ماليين ومائة وسبعة وثالثون ألفاً 
وخمسمائة واثنان وخمسون سهم من األسهم المصدرة لبعض من موظفي الشركة وشركاتها التابعة ومنحها لتلك الموظفين بموجب 
خطة منح األسهم للموظفين )ولمزيد من التفاصيل حول خطة منح األسهم للموظفين، يرجى الرجوع للقسم )5-11( )برامج أسهم 

الموظفين((.

)81,199,299( واحد وثمانون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون  سهم عادي مدفوع بالكامل.  إجمالي عدد أسهم الطرح

نسبة أسهم الطرح من  رأس 
مال الشركة

  تمثل أسهم الطرح ما نسبته 11.1% من  رأس المال للشركة )بعد زيادة رأس المال(، والتي تمثل ما نسبته 12.6% من رأس مال 
الشركة قبل الزيادة. 

)56( ريال سعودي للسهم الواحد. سعر الطرح

4,547,160,744 ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح

استخدام متحصالت الطرح

 يقدر إجمالي متحصالت الطرح بحوالي 4,547 مليون ريال سعودي سيخصص منها حوالي 160 مليون ريال سعودي لتسديد جميع 
اكتتاب  االكتتاب، ومديري سجل  الماليين، ومدير  المستشارين  أتعاب كل من  والتي تشمل  بالطرح  المتعلقة  والمصاريف  التكاليف 
المؤسسات، والمنسقين الدوليين، والمنسق المحلي، والجهات المستلمة، والمستشار القانوني ، ومستشار العناية المهنية الالزمة 
والمصاريف  بالتغطية  التعهد  مصاريف  إلى  باإلضافة  والتسويق،  والتوزيع  الطباعة  ومصاريف  المستشارين،  من  وغيرهم  المالي 

األخرى المتعلقة بعملية الطرح. 
وستتحمل الشركة كافة التكاليف واألتعاب والمصاريف المتعقلة بالطرح. 

ومن المتوقع أن يبلغ صافي متحصالت الطرح مبلغ وقدره 4,387 مليون ريال سعودي، وستقوم الشركة باالحتفاظ به. وتنوي الشركة 
استخدام 70% من صافي متحصالت الطرح لتمويل مساهماتها في رأس المال للمشاريع المستقبلية، وستقوم الشركة باستخدام  
نسبة الـ 30% المتبقية ألغراض مؤسسية عامة.  ولمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )8( )»استخدام متحصالت الطرح«(. 

عدد أسهم الطرح المتعهد  
)81,199,299( واحد وثمانون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون سهم. بتغطيتها

 إجمالي قيمة الطرح المتعهد 
4,547,160,744 ريال سعودي.بتغطيته

م



فئات المستثمرين 
المستهدفين

الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وغيرها 
من الشروط واألحكام المنصوص عليها في هذه النشرة )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )1( )التعريفات والمصطلحات( 

والقسم )16( )شروط وأحكام االكتتاب(.
المكتتبون األفراد: تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها 
أوالد قصر من زوج غير سعودي – حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت 
أمومتها لألوالد القصر– باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي  ممن لديهم 
حساب بنكي ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى الجهات المستلمة.  ويعد الغًيا اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته، 
وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيتم تطبيق النظام بحق مقدم الطلب.  وفي حال تم االكتتاب مرتين، يعتبر االكتتاب الثاني 

الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط.

إجمالي عدد األسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين في الطرح

 عدد األسهم المطروحة 
للفئات المشاركة

ومائتان وتسعة وتسعون سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد  ومائة وتسعة وتسعون ألفاً  )81,199,299( واحد وثمانون مليوناً 
أسهم الطرح.  علماً بأنه في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، يحق لمدير االكتتاب ومديري سجل اكتتاب المؤسسات 
تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى )73,079,370( ثالثة وسبعون مليون وتسعة وسبعون ألف وثالثمائة 

وسبعون سهم لتمثل ما نسبته ) 90 %( من إجمالي أسهم الطرح. 
عدد األسهم المطروحة 

للمكتتبين األفراد
)8,119,929( ثمانية مليون ومائة وتسعة عشر ألف وتسعةمائة وتسعة وعشرون سهم كحد أقصى تمثل نسبة 10% من إجمالي عدد 

أسهم الطرح.

 طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة االكتتاب للفئات 
المشاركة  المسجلة في 

المملكة

يحق للفئات المشاركة  المسجلة في المملكة التقدم بنموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة أو طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر 
وفقاً  بتوفيرها  المؤسسات  اكتتاب  مديري سجل  سيقوم  التي  الطلبات  و  النماذج  من خالل  وذلك  األوامر،  بناء سجل  فترة  أثناء 
للتعليمات الواردة في القسم  )16( »شروط وأحكام االكتتاب«( من هذه النشرة. وعلى الفئات المشاركة المسجلة في المملكة تعبئة 

نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح بناء على عدد األسهم المخصصة لهم بشكل مبدئي. 

طريقة االكتتاب للفئات 
المشاركة  غير المسجلة في 

المملكة

يحق للفئات المشاركة  غير المسجلة في المملكة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر عن طريق مديري سجل اكتتاب 
المؤسسات عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني، دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع استمارة طلب المشاركة، وفقاً للتعليمات الواردة 
في القسم  )16( »شروط وأحكام االكتتاب«( من هذه النشرة. وعلى الفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة تعبئة نموذج طلب 

اكتتاب الفئات المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح بناء على عدد األسهم المخصصة لهم بشكل مبدئي.

طريقة االكتتاب للمكتتبين 
األفراد

 ستكون نماذج طلبات اكتتاب األفراد متاحة خالل فترة الطرح للمكتتبين األفراد لدى مدير االكتتاب والجهات المستلمة. وينبغي 
تعبئة نماذج طلبات اكتتاب األفراد وفقًا للتعليمات المذكورة في القسم )16( »شروط وأحكام االكتتاب«( من هذه النشرة. بإمكان 
المكتتبين األفراد الذين شاركوا في أحدى االكتتابات التي جرت مؤخراً في المملكة االكتتاب عن طريق الخدمات االلكترونية التي 
توفرها الجهات المستلمة أو فروعها لعمالئها، بشرط استيفاء المتطلبات التالية: ))أ( يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى 
الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و)ب( ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الشخصية للمكتتب الفرد منذ 
اكتتابه في آخر طرح عام أولي، و )ج( يكون لدى المكتتبون األفراد من غير السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون  حساب لدى 

أحدى مؤسسات السوق المالية التي تقدم مثل هذه الخدمة.

 الحد األدنى لعدد أسهم الطرح التي يمكن لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين االكتتاب فيها

 الحد األدنى لعدد أسهم 
الطرح التي يمكن للفئات 

المشاركة  االكتتاب فيها
 100,000 )مائة ألف( سهم.

 الحد األدنى لعدد أسهم 
الطرح التي يمكن للمكتتبين 

األفراد االكتتاب فيها
 10)عشرة( أسهم.

قيمة  الحد األدنى لمبلغ االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

الحد األدنى لمبلغ االكتتاب 
5,600,000 ريال سعودي.للفئات المشاركة 

 الحد األدنى لمبلغ االكتتاب 
560 ريال سعودي.للمكتتبين األفراد

 الحد األقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين التقدم بطلب من أجلها

الحد األقصى لعدد أسهم 
الطرح التي يمكن للفئات 
المشاركة   االكتتاب فيها

)36,544,986( سته وثالثين مليون وخمسمائة وأربعة واربعون  الف وتسعمائة وسته وثمانون سهم يخضع للقيود المنصوص عليها 
في تعليمات بناء سجل األوامر.

 الحد األقصى لعدد أسهم 
الطرح التي يمكن للمكتتبين 

)250,000( مائتان وخمسون الف سهم.األفراد االكتتاب فيها

 قيمة الحد األقصى لمبلغ االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

 الحد األقصى لمبلغ االكتتاب 
2,046,519,216 ريال سعودي.للفئات المشاركة 

ن



الحد األقصى لمبلغ االكتتاب 
14,000,000 ريال سعودي.للمكتتبين األفراد

طريقة التخصيص ورد فائض مبلغ االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

 تخصيص أسهم الطرح للفئات 
المشاركة 

 يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئًيا للفئات المشاركة )81,199,299( واحد وثمانون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون 
ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون سهم بما نسبته مائة بالمائة )100%( من إجمالي عدد أسهم الطرح. وسيتم إجراء التخصيص النهائي 
بعد انتهاء اكتتاب المكتتبين األفراد.  علماً بأنه في حال اكتتاب المكتتبين األفراد في أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير 
االكتتاب ومديري سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها للفئات المشاركة  إلى )73,079,370( 
ثالثة وسبعون مليون وتسعة وسبعون ألف وثالثمائة وسبعون سهم لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة )90%( من أسهم الطرح وذلك بعد 

االنتهاء من عملية اكتتاب المكتتبين األفراد.

تخصيص أسهم الطرح 
للمكتتبين لألفراد

من المتوقع أن يتم االنتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد في موعد أقصاه 27 صفر 1443هـ )الموافق 4 أكتوبر 
2021م(. ويبلغ الحد األدنى لعدد أسهم الطرح التي يمكن االكتتاب فيها 10 )عشرة( أسهم، ويبلغ الحد األقصى لعدد األسهم 250,000 
والمستشارين  الشركة  تقترحه  الذي  النحو  ُوجدت، على  إن  المتبقية،  الطرح  ويتم تخصيص أسهم  الف( سهم.  )مائتان وخمسون 
الماليين. وفي حالة تجاوز عدد المكتتبين األفراد 811,992 )ثمانمائة واحدعشر الف وتسعمائة واثنان وتسعون( مكتتب، ال تضمن 
الشركة الحد األدنى للتخصيص البالغ )10( أسهم طرح لكل مكتتب فرد وسيتم تحديد تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد وفًقا 

لما تقترحه الشركة والمستشارون الماليون.

رد فائض أموال االكتتاب

الجهات  أو  االكتتاب  مدير  جانب  من  عمولة  أو  رسوم  أي  استقطاع  دون  المكتتبين  إلى  ُوجدت،  إن  االكتتاب،  فائض  إعادة  سيتم 
المستلمة. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في 27 صفر 1443هـ )الموافق 4 أكتوبر 2021م(، ورد فائض االكتتاب 
الفرعي )5-16(  القسم  يرجى مراجعة  التفاصيل،  )لمزيد من  أكتوبر 2021م(   5 )الموافق  إن وجد في موعد 28 صفر 1443هـ 

)«التخصيص األسهم ورد الفائض«( و القسم )16( )»شروط وأحكام االكتتاب«((.

تبدأ فترة الطرح في 22 صفر 1443هـ )الموافق 29 سبتمبر 2021م( وتستمر لمدة 3 يوم شاملة يوم إغالق الطرح وهو يوم 24 صفر فترة الطرح
1443هـ )الموافق 1 أكتوبر 2021م( )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة )»التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«( في صفحة )ص((.

تستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباًرا من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التالية )لمزيد من التفاصيل، توزيعات األرباح
يرجى مراجعة القسم )7( )»سياسة توزيع األرباح«((.

حقوق التصويت

حامله  سهم  كل  ويمنح  تفضيلية،  تصويت  حقوق  أي  أسهم  أي  تحمل  وال  واحدة،  فئة  من  عادية  أسهم  هي  الشركة  أسهم  جميع 
الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت على قراراتها، )لمزيد من التفاصيل، يرجى 
مراجعة األقسام الفرعية )»ملخص النظام األساسي للشركة«( و)»وصف األسهم – حقوق التصويت«( من القسم )12( )»المعلومات 

القانونية«((.

فترة الحظر / القيود 
المفروضة على األسهم

يخضع كبار المساهمين المذكورين في الصفحة رقم )م( من نشرة اإلصدار إلى فترة حظر تبلغ ستة أشهر من تاريخ بدء تداول 
أسهم الشركة في السوق. وخالل تلك الفترة، يحظر على كبار المساهمين التصرف في أسهمهم، وبعد انقضاء هذه الفترة يجوز لهم 

التصرف في أسهمهم دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. 

إدراج األسهم

 لم يسبق إدراج  وتداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب 
العام، وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل وطرح أسهمها وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. كما قامت 

بتقديم طلب إلدراج أسهمها إلى السوق وفقاً لقواعد اإلدراج. وتم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة للقيام بعملية 
طرح األسهم.  ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم )لمزيد من التفاصيل، يرجى 

مراجعة قسم )»التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«( في صفحة)ص((.

عوامل المخاطرة

 هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح.  ويمكن تصنيف هذه المخاطر كالتالي: )1( المخاطر المتعلقة بالعمليات 
التشغيلية للمجموعة  )2( المخاطر المتعلقة بمشاريع المجموعة )3( المخاطر المتعلقة بعمليات التمويل  للمجموعة )4( المخاطر 
المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية )5( المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح وقد تم استعراض هذه المخاطر في القسم )2( 

)«عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة ويجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح.

 مصاريف الطرح

 تقدر مصاريف الطرح وتكاليفه بحوالي 160 مليون ريال سعودي تشمل أتعاب المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين، 
والمنسق المحلي، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، ومدير االكتتاب، ومتعهدي التغطية، والجهات المستلمة، والمستشار القانوني، 

ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي، ومستشار دراسة السوق، المستشارين القانونيين لمتعهدي التغطية والمحاسب القانوني 
ومراجعي الحسابات باإلضافة إلى مصاريف التسويق والطباعة والتوزيع والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية الطرح.  وستتحمل 

الشركة هذه المصاريف.

 متعهدو التغطية

شركة سيتي جروب العربية السعودية
 الطابق العشرون، برج المملكة

ص. ب. رقم 90239
الرياض 11613

المملكة العربية السعودية
 هاتف: 6140 224 )11( 966+
فاكس:  0020 211 )11( 966+

www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/saudi-arabia.html :الموقع اإللكتروني
 projecteclipse@citi.com :البريد االلكتروني

س
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 متعهدو التغطية

شركة جي بي مورقان العربية السعودية
 مركز الفيصلية

طريق الملك فهد
ص. ب رقم 51907، الرياض 11553

المملكة العربية السعودية
 هاتف: 3800 299 )11( 966+
فاكس:  3840 299 )11( 966+

www.jpmorgansaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
Eclipse_JPM_Core@jpmorgan.com :البريد اإللكتروني

شركة الرياض المالية 
 واحة غرناطة لألعمال 2414- حي الشهداء، وحدة رقم 69

7279، الرياض 13241
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5649 486 )11( 966+
فاكس: 5908 486 )11( 966+

www.riyadcapital.com :الموقع اإللكتروني
projecteclipse@riyadcapital.com :البريد اإللكتروني

ناتيكسيس العربية السعودية لالستثمار
سيرفكورب – برج الفيصلية 

الطابق 18، برج الفيصلية، طريق الملك فهد 
الرياض

المملكة العربية السعودية
هاتف: 3946 490 )11( 966+
فاكس: 3938 490 )11( 966+

emea.cib.natixis.com/saudi-arabia/en :الموقع اإللكتروني
project.eclipse@natixis.com :البريد اإللكتروني

شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية
الطابق الثالث، البرج الشمالي
برج سكاي، طريق الملك فهد

العليا، الرياض
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8048 293 )11( 966+
فاكس: 8032 293 )11( 966+

www.efghermes.com :الموقع اإللكتروني
efg_hermes_IPO@efg-hermes.com :البريد اإللكتروني

اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية
مركز سيجنتشر - حي حطين

ص.ب 341777 الرياض 11333
المملكة العربية السعودية

هاتف: 3900 299 )11( 966+
فاكس: 3955 299 )11( 966+

www.emiratesnbdcapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
 info@emiratesNBDCapital.com.sa :البريد اإللكتروني

ع
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 متعهدو التغطية

فاب كابيتال – المملكة العربية السعودية
مبنى مجموعة كيان، 7756 طريق الملك فهد، 

حي الملقا – الملقا،
الرياض 4181 – 13524،
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4372 283 )11( 966+
www.bankfab.com/ar-sa :الموقع اإللكتروني

ECM@bankfab.com :البريد اإللكتروني
شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة )االستثمار كابيتال(

طريق الملك فهد – حي العقيق
ص.ب 442 جدة 21411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 7666 254 )11( 966+
فاكس: 2653 489 )11( 966+

www.icab.com.sa :الموقع اإللكتروني
 info@icap.com.sa :البريد اإللكتروني

شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي 

ص.ب. 22216، الرياض 11495 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 7106 874 )11( 966+
فاكس: 0052 406 )11( 966+

 www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإلكتروني

شركة البالد المالية
طريق الملك فهد

ص.ب 140، الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 636 003 920 )11( 966+
فاكس: 6299 290 )11( 966+

www.albilad-capital.com :الموقع اإللكتروني
clientservices@albilad-capital.com :البريد اإللكتروني

الجزيرة كابيتال
طريق الملك فهد

ص.ب 20428، الرياض 11455
المملكة العربية السعودية

هاتف: 22560000 )11( 966+
فاكس: 6811 225 )11( 966+

www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

مالحظة: يجب دراسة قسم »إشعار مهم« صفحة )أ( والقسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة كاماًل قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم الطرح 
بموجب هذه النشرة. 

ف

http://www.icab.com.sa
mailto:info@icap.com.sa
http://www.alahlicapital.com
http://www.albilad-capital.com
mailto:clientservices@albilad-capital.com
http://www.aljaziracapital.com.sa
mailto:contact
http://www.albilad-capital.com


التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب(: د-1الجدول  

التاريخالحدث

فترة تبلغ ثالثة عشر )13( يوم تبدأ من 8 صفر 1443هـ )الموافق 15 سبتمبر فترة تسجيل الطلبات وبناء سجل األوامر للفئات المشاركة 
2021م( حتى نهاية الطرح في 20 صفر 1443هـ )الموافق27 سبتمبر 2021 م(.

 فترة تبلغ ثالثة 3 أيام تبدأ من 22 صفر 1443هـ )الموافق 29 سبتمبر 2021م( فترة اكتتاب األفراد
حتى نهاية الطرح في 24 صفر 1443هـ )الموافق 1 أكتوبر 2021م(

آخر موعد لتقديم نماذج طلبات االكتتاب بناًء على أسهم الطرح المخصصة 
 23 صفر 1443هـ )الموافق 30 سبتمبر 2021م(مبدئياً للفئات المشاركة 

 24 صفر 1443هـ )الموافق 1 أكتوبر 2021م(آخر موعد لتقديم نماذج طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب للمكتتبين األفراد

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للفئات المشاركة  بناًء على أسهم الطرح 
23 صفر 1443هـ )الموافق 30 سبتمبر 2021م(المخصصة مبدئياً

 27 صفر 1443هـ )الموافق 4 أكتوبر 2021م(اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

28 صفر 1443هـ )الموافق 5 أكتوبر 2021م(إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة )إن ُوجدت(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق
يتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء 

من جمع اإلجراءات النظامية ذات العالقة، وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم 
.)www.saudiexchange.com.sa( على موقع  تداول

تظهر  خالل إعالنات  من  الفعلية  التواريخ  عن  اإلعالن  يتم  وسوف  تغييرها.  يتم  وقد  تقريبية،  أعاله  إليها  المشار  والتواريخ  الزمني  الجدول  يعتبر 
www.(و  )www.citigroup.com( الماليين  للمستشارين  اإللكترونية  والمواقع   ))www.saudiexchange.com.sa( اإللكتروني  تداول  موقع  على 

.)emea.cib.natixis.com/saudi-arabia/en( ) )www.riyadcapital.comو )jpmorgansaudiarabia.com

ص

http://www.saudiexchange.com.sa
ttp://www.jpmorgansaudiarabia.com
http://www.saudiexchange.com.sa
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة
وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر والشروط واألحكام األخرى المنصوص عليها 
في هذه النشرة )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم )1( )»التعريفات والمصطلحات«( والقسم رقم )16( )»شروط وأحكام االكتتاب«(( ويحق 

لهؤالء المكتتبون التقدم بطلب لالكتتاب وفقاً لما ورد في هذه النشرة. ويمكن الحصول على نموذج طلب االكتتاب من مديري سجل اكتتاب المؤسسات.

الشريحة )ب(: المكتتبين األفراد
وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي، حيث 
يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي 
غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ممن لديهم حساب بنكي ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى الجهات المستلمة، ويعد 
الغيًا اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيتم تطبيق النظام بحق مقدم الطلب.  وفي حال تم االكتتاب مرتين، 

فسوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم األخذ باالكتتاب األول فقط.

الفئات المشاركة 
يمكن للفئات المشاركة الحصول على استمارة الطلب من مديري سجل اكتتاب المؤسسات أثناء فترة بناء سجل األوامر، والحصول على نماذج طلبات 
االكتتاب من مديري سجل اكتتاب المؤسسات بعد التخصيص المبدئي. ويقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات – بعد الحصول على موافقة الهيئة – بعرض 
أسهم الطرح على الفئات المشاركة وذلك خالل فترة بناء سجل األوامر فقط. وتبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك 
المكتتبين األفراد وذلك وفقاً للشروط والتعليمات المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.  ويجب تقديم نموذج طلب اكتتاب موقع إلى مديري سجل اكتتاب 

المؤسسات، بحيث يمثل نموذج طلب االكتتاب اتفاًقا ملزًما بين الشركة والفئات المشاركة مقدمة الطلب.

المكتتبون األفراد
 سيتم توفير نماذج طلب االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح لدى فروع الجهات المستلمة، ويمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب أيًضا عن طريق 
الخدمات االلكترونية المقدمة من أي جهة من الجهات المستلمة التي تقدم جميع هذه الخدمات أو أي منها للمكتتبين األفراد الذين شاركوا في اكتتاب 

عام جرى مؤخراً شريطة استيفاء الشروط التالية:

أن يكون للمكتتب الفرد حساب مصرفي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات. 	
 أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات الشخصية أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد )بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته( منذ اكتتابه  	

في طرح جرى مؤخراً.
أن يكون لدى المكتتبون األفراد من غير السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حساب لدى احدى مؤسسات السوق المالية التي  	

تقدم مثل هذه الخدمة. 

يجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب وفقاً للتعليمات المبينة في القسم )16( »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة.  ويتعين على كل مكتتب تعبئة جميع 
األقسام ذات الصلة في نموذج طلب االكتتاب. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض نموذج طلب االكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفائه ألي من 
شروط االكتتاب وأحكامه. وال يسمح بإجراء تعديالت على نموذج طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه.  ويعد نموذج طلب االكتتاب بمثابة اتفاقية ملزمة 

بين المكتتبين ذوي العالقة والشركة )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )16( )»شروط وأحكام االكتتاب«((.

ابتداًء، دون أي عموالت أو  سيتم إعادة فائض االكتتاب، إن وجد، إلى حساب المكتتب الرئيسي لدى الجهة المستلمة الذي ُخصم منه مبلغ االكتتاب 
استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة. ولن يُسمح برد قيمة االكتتاب نقًدا أو إلى حسابات أطراف ثالثة.

لمزيد من المعلومات عن اكتتاب المكتتبين األفراد والفئات المشاركة، )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )16( )»شروط وأحكام االكتتاب«(.

ق



ملخص المعلومات األساسية
 يهدف هذا الملخص إلى تقديم لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. وبالتالي، فإن هذا الملخص ال يحتوي على جميع المعلومات التي 

قد تهم المستثمرين المحتملين. يتعين على المستثمرين المحتملين قراءة هذه النشرة بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري فيما يتعلق بأسهم الطرح. 

وعلى التحديد من المهم االطالع على )»إشعار مهم«( الوارد في الصفحة )أ( والقسم )2( )»عوامل المخاطرة«( قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم 
الطرح.

الشركة

تأسيس الشركة وتطور رأس مالها 
تأسست شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )يُشار إليها فيما بعد بـ »أكوا باور« أو »الشركة«( )ويشار إليها مع شركاتها التابعة معاً بـ »المجموعة«( كشركة 
مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية وفقاً للقرار الوزاري رقم 215/ق وتاريخ 1429/7/2هـ )الموافق 2008/7/5م(، بموجب السجل التجاري رقم 
1010253392 بتاريخ  1429/7/10هـ )الموافق 2008/7/13م(، برأس مال يبلغ )2,920,895,000( مليارين وتسعمائة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة 
وتسعون ألف ريال سعودي مقسم إلى )292,089,500( مئتين واثنين وتسعين مليوًنا وتسعة وثمانين ألًفا وخمسمائة سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ )10( 
عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد )ويشار إلى كل منها بـ »سهم«( لمزيد من التفاصيل حول تطور رأس مال الشركة، يرجى مراجعة القسم )11-4( 
)«تأسيس الشركة وتطور رأس مالها«( ويقع المقر الرئيسي للشركة في الطابق الثاني، المبنى 5، البوابة االقتصادية، طريق مطار الملك خالد الدولي، 
ص. ب. رقم 22616 الرياض 11416 المملكة العربية السعودية. وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تطوير وتشغيل محطات الطاقة وتحلية المياه في 

المملكة العربية السعودية ودولياً.

وفي تاريخ 1429/12/1هـ )الموافق 2008/11/29م(، قرر المساهمون  زيادة رأس مال الشركة ليصل إلى 3,360,005,000 )ثالثة مليار وثالثمائة  	
وستون مليون وخمسة آالف( ريال سعودي مقسم إلى )336,000,500( ثالثمائة وستة وثالثين مليون وخمسمائة سهم من خالل االكتتاب بأسهم 
جديدة من قبل كل من شركة محمد  وعبداهلل إبراهيم السبيعي، شركة الفوزان القابضة، شركة عمر قاسم العيسائي وشركاؤه للتسويق، شركة 

مجموعة المطلق وشركة المعجل للتجارة و المقاوالت. 
وفي تاريخ 1431/7/2هـ )الموافق 2010/6/14م(، قرر المساهمون  زيادة رأس مال الشركة ليصل إلى )3,710,215,605( ثالثة مليار وسبعمائة  	

وعشرة ماليين ومائتان وخمسة عشر ألًفا وستمائة وخمسة ريال سعودي مقسم إلى )371,021,560( ثالثمائة وواحد وسبعين مليوًنا وواحد 
وعشرين ألًفا وخمسمائة وستين سهًما من خالل االكتتاب بأسهم جديدة من قبل مساهمي الشركة.

وفي تاريخ 1434/2/30هـ )الموافق 2013/1/12م(، قرر المساهمون زيادة رأس مال الشركة ليصل إلى )4,604,952,440( أربعة مليار وستمائة  	
ألًفا وأربعمائة وأربعون ريال سعودي مقسم إلى )460,495,244( أربعمائة وستين مليون وأربعمائة  وأربعة ماليين وتسعمائة واثنين وخمسون 
وخمسة وتسعين ألًفا ومائتين وأربعة وأربعين سهم عن طريق إصدار أسهم جديدة وتخصيصها لكل من المؤسسة العامة للتقاعد والشركة العربية 

السعودية لالستثمار »سنابل لالستثمار« شركة مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة، ودخولهم كمساهمين جدد في الشركة.
وفي تاريخ 1434/7/23هـ )الموافق 2013/6/2م( تم زيادة رأس مال الشركة  من خالل رسملة قروض المساهمين  بموجب قرار صادر منهم  	

وفقاً للمادة )138( من نظام الشركات ليصل إلى )5,335,952,440( خمسة مليار وثالثمائة وخمسة وثالثين مليوًنا وتسعمائة واثنان وخمسين 
ألفاً وأربعمائة وأربعين ريال سعودي مقسم إلى )533,595,244( خمسمائة وثالثة وثالثين مليوًنا وخمسمائة وخمس وتسعون ألًفا ومائتين وأربعة 

وأربعين سهم.
وفي تاريخ 1434/11/26هـ )الموافق 2013/10/2م(، قرار المساهمون خفض رأس مال الشركة بمبلغ )137,693,000( مئة وسبعة وثالثون  	

ومائتين  مليوًنا  وتسعين  وثمانية  ومائة  مليار  المال )5,198,259,440( خمسة  رأس  ليصبح  ريال سعودي  ألف  وتسعون  وثالثة  مليوًنا وستمائة 
وتسعة وخمسين ألًفا وأربعمائة وأربعين ريال سعودي مقسم إلى )519,825,944( خمسمائة وتسعة عشر مليوًنا وثمانمائة وخمسة وعشرين ألًفا 

وتسعمائة وأربعة وأربعين سهم وذلك من خالل شراء الشركة ألسهمها وإلغائها.
مليار  	 )5,476,037,210( خمسة  إلى  ليصل  الشركة  مال  رأس  زيادة  المساهمون  قرر  2013/11/17م(،  )الموافق  1435/1/14هـ  تاريخ  وفي 

وأربعمائة وستة وسبعين مليوًنا وسبعة وثالثين ألًفا ومائتين وعشرة ريال سعودي مقسم إلى )547,603,721( خمسمائة وسبعة وأربعين مليوًنا 
وستمائة وثالثة آالف وسبعمائة وواحد وعشرين سهم عن طريق إصدار أسهم جديدة وتخصيصها لمؤسسة التمويل الدولية كمساهم جديد في 

الشركة.
وفي تاريخ 1439/10/14هـ )الموافق 2018/6/26م( ، قرر المساهمين بقرار صادر منهم زيادة رأس مال الشركة ليصل إلى )6,457,628,780(  	

ستة مليار وأربعمائة وسبعة وخمسين مليوًنا وستمائة وثمانية وعشرين ألًفا وسبعمائة وثمانين ريال سعودي مقسم إلى )645,762,878( ستمائة 
وخمسة وأربعين مليوًنا وسبعمائة واثنين وستين ألًفا وثمانمائة وثمانية وسبعين سهًما عن طريق إصدار أسهم جديدة وتخصيصها لصندوق 

االستثمارات العامة كمساهم جديد في الشركة.

وكما في تاريخ هذه النشرة، بلغ رأس مال الشركة الحالي المصرح به والمدفوع )6,457,628,780( ستة مليار وأربعمائة وسبعة وخمسين مليوًنا وستمائة 
وثمانية وعشرين ألًفا وسبعمائة وثمانين رياالً سعودًيا مقسم إلى )645,762,878( )ستمائة وخمسة وأربعين مليوًنا وسبعمائة واثنين وستين ألًفا وثمانمائة 

وثمانية وسبعين(سهًما عادياً نقدياً بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.

ر



نظرة عامة عن الشركة
تأسست شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )يشار إليها في ما بعد بـ »أكوا باور« أو »الشركة«، ومجتمعة مع شركاتها التابعة بـ »المجموعة«( كشركة 
مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم 215/ق وتاريخ 1429/7/2هـ )الموافق 5 يوليو 2008م( والسجل التجاري رقم 
وثمانمائة  مليوًنا  وعشرين  وتسعمائة  ملياران   )2,920,895,000( يبلغ  مال  برأس  2008/7/13م(،  )الموافق  1429/7/10هـ  في  المؤرخ   1010253392
وخمسة وتسعين ألف ريال سعودي مقسم إلى )292,089,500( مائتين واثنين وتسعين مليوًنا وتسعة وثمانين ألًفا وخمسمائة سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 
)10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل )يُشار إلى كٍل منها بـ »السهم«(. لمزيد من المعلومات حول التطورات في رأس مال الشركة، 
الرجاء مراجعة القسم )4-11( )»تأسيس الشركة وتطور رأس مالها«(. ويقع المقر الرئيسي للشركة في الدور الثاني، مبنى 5، البوابة االقتصادية، طريق 
مطار الملك خالد الدولي، ص. ب. 22616، الرياض 11416 المملكة العربية السعودية. وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تطوير وتشغيل محطات 

الطاقة وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي.

بـ  يلي  ما  في  إليها  )ويشار  المياه  وتحلية  الطاقة  إلنتاج  مشروًعا   )64( وستين  اربعة  مجموعه  لما  ومشغلة  ومستثمرة  رئيسياً  مطوراً  المجموعة  تُعد 
«المشاريع«( قيد التشغيل، أو البناء أو في مرحلة متقدمة من التطوير  كما في 1 يونيو  2021م، حيث تشمل محفظة الشركة محطات في كل من المملكة 
العربية السعودية، وعلى المستوى الدولي في كٍل من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وإثيوبيا والمغرب وجنوب إفريقيا وتركيا، وأزباكستان، وأذربيجان 
وفيتنام. وتعد المجموعة مزوًدا رئيسًيا للطاقة والمياه المحالة، سواء عبر استخدام الوقود األحفوري أو تقنيات الطاقة المتجددة، في المملكة العربية 
السعودية تلعب الشركة دوًرا رئيسًيا في إنتاج الطاقة والمياه المحالة في المناطق التي تزاول نشاطها فيها وذلك من حيث الطاقة الكهربائية التي تقاس 
بالميجاواط والمياه المحالة التي تقاس بماليين األمتار المكعبة. وكما في 15 مايو 2021م، لدى المجموعة حصص سوقية في قطاع الكهرباء في المملكة 
العربية السعودية وسلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة والبحرين واألردن واوزبكستان تبلغ 24% و43% و14% و29% و22% و23% على التوالي، بناًء على 
الطاقة اإلنتاجية للكهرباء المتعاقد عليها. و49% و21% و18% و25% على التوالي من الطاقة اإلنتاجية للمياة المحالة في كل من المملكة العربية السعودية 
واالمارات العربية المتحدة و سلطنة عمان و مملكة البحرين وكما في 1 يونيو 2021م، بلغت محفظة الشركة من حيث إجمالي تكاليف المشاريع المتوقعة 
248 مليار ريال سعودي، تشمل )64( مشروًعا للكهرباء و/أو تحلية المياه وذلك في )13( دولة تقع في ثالثة قارات تتنوع بين مشاريع الطاقة المتجددة 

والوقود التقليدي مقسمة على النحو التالي: 

)39( مشروًعا قيد التشغيل تبلغ قيمتها التقديرية 100.3مليار ريال سعودي.  	
)12( مشروًعا قيد اإلنشاء تبلغ تكلفتها اإلجمالية 55.5 مليار ريال سعودي. 	
)13( مشروًعا في مرحلة متقدمة من التطوير )وذلك إما من خالل ترسية المشروع على المجموعة أو توقيع المجموعة اتفاقية شراء اإلنتاج  	

طويلة األجل، أو بالنسبة لبعض الصفقات التي تم التفاوض عليها قد خصصت موارد مالية كبيرة وتعمل المجموعة على تحقيق اإلغالق المالي( 
تبلغ تكلفتها اإلجمالية 91.6 مليار ريال سعودي.

يوضح الجدول التالي الطاقة اإلنتاجية التشغيلة لمحفظة المجموعة:(: 4-1الجدول  
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16.920.520.3السعة اإلنتاجية التشغيلية )جيجا واط(

2.42.72.7السعة اإلنتاجية التشغيلية )مليون م3 /يوم(

* سبب اإلنخفاض في عام 2020م كان نتيجة إلزالة محطة شركة بوارج وإحدى محطات شركة توليد الكهرباء المركزية وبيع مشروع كراد في العام 2020م. 

وكما في 1 ينونيو 2021م، يستخدم ما يقارب 33% من الطاقة اإلجمالية لمشاريع توليد الطاقة للمجموعة )بما في ذلك التشغيل، ومشاريع قيد اإلنشاء 
ومشاريع في مرحلة متقدمة من التطوير( التقنيات المتجددة )الطاقة الشمسية والرياح( ، ويستخدم الغاز الطبيعي  44%، بحيث يستخدم ما يقرب من 
77% من الطاقة اإلجمالية لمشاريع توليد الطاقة للمجموعة إما مصادر متجددة أو منخفضة الكربون. يستخدم الفحم والنفط ما يقارب 23% من الطاقة 
اإلجمالية لمشاريع توليد الطاقة للمجموعة. ومع ذلك، تماشياً مع قرار الشركة والذي وافقة عليه مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ مارس 2020م 
بالتوقف عن متابعة أي مشروع جديد يعمل بالفحم أو النفط، فإن المجموعة ملتزمة بالتخفيض التدريجي لكثافة انبعاثات غازات االحتباس الحراري  

وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 م. 

وتركز المجموعة على األصول الكبيرة التي تعمل بمعايير عالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات.  ويأتي ما يقارب 71% من إجمالي إنتاج المجموعة 
للطاقة من المحطات التي لديها إنتاج فردي يزيد عن 1 جيجاواط. ولدى اتفاقيات شراء اإلنتاج الخاصة بالمجموعة )بما في ذلك االتفاقيات المتعلقة 
بأصول في مرحلة متقدمة من التطوير( معدل مرجح )معدل مرجح بتكلفة المشروع( للعمر المتبقي يبلغ )22( سنة تقريباً. وفي الفترة بين 31 ديسمبر 
2006م و31 ديسمبر 2020م، شهد إجمالي سعة اإلنتاج للطاقة والمياه للمجموعة )يشمل ذلك المشاريع قيد اإلنشاء والمشاريع التي في مرحلة متقدمة 
من التطوير( نمًوا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 28.4% )من 1.3 جيجاواط إلى 41.7 جيجاواط( و13.3% )من 1.0 مليون متر مكعب إلى 5.8 مليون 

متر مكعب يومًيا( على التوالي.

تهدف المجموعة إلى أن تصبح واحدة من أكبر الجهات الفّعالة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه في الدول التي تزاول الشركة فيها نشاطها وكذلك 
كجهة رئيسية في إنتاج »الهيدروجين األخضر« )أي انشاء معامل الستخالص الهايدروجين المستخدم كوقود و مخزن للطاقة عن طريق فصل الهيدروجين 
واألكسجين عن الماء عبر التحليل الكهربائي باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة(، ، مع الحفاظ على التزامها بتوفير الطاقة والمياه 
المحالة بموثوقية وبمسؤولية عالية وبتكلفة منخفضة. ولهذا الغرض تسعى المجموعة إلى تنمية حجم سعة اإلنتاج المتعاقد عليها للطاقة والمياه المحالة 
من خالل التركيز بصورة أكبر على أسواق الشراء السيادية في المملكة العربية السعودية )الدخول في اتفاقية شراء االنتاج مع شركات مملوكة للدولة( 
ودول مجلس التعاون الخليجي واالقتصادات ذات النمو المرتفع األخرى من خالل توسيع مرافقها الحالية وتطوير مشاريع جديدة واالستحواذ على حصص 
ملكية في الشركات التي تدير المحطات القائمة.تعمل المجموعة أيًضا على قيادة عملية االنتقال الطاقي وأن تكون العًبا رئيسًيا في سوق الهيدروجين 
األخضر، وذلك بعد اإلعالن عن مشروع على نطاق المرافق في المملكة العربية السعودية ومشاريع إضافية يجري استكشافها بنشاط عالي داخل وخارج 
المملكة العربية السعودية . وتهدف المجموعة إلى أن تكون المطور والمستثمر والمشغل الرئيسي ألهم أصول الطاقة وتحلية المياه والهيدروجين األخضر. 

ش



تهدف المجموعة إلى أن تكون مطوًرا استراتيجًيا رائًدا من خالل استهداف األصول الهامة في األسواق ذات النمو المرتفع، وهي األصول التي تعتبر 
أساسية لالقتصاد والمجتمع مثل محطات تحلية المياه و انتاج الطاقة. ولتكون المجموعة هي الرائدة في عملية االنتقال الطاقي ، فإنها تركز في الغالب 
على المشاريع التي تعتمد على الطاقة المتجددة والمشاريع التي تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتسعى إلى استخدام إستراتيجيات مبتكرة تقنًيا 
وتجارًيا ومالًيا مع التركيز على أقل األسعار من خالل تقديم العطاءات والعروض مع توفير حلول متكاملة لصانعي المعدات األصلية )»صانعي المعدات 
األصلية«( ومقاولي الهندسة والمشتريات والبناء. وفي هذه المشاريع، تبرم الشركة ذات الغرض الخاص والمؤسسة في الدولة المضيفة للمشروع ذي 
الصلة والمكلفة بتنفيذه والتي تمتلك أصوله )»شركة المشروع«( في العادة عقد شراء طويل األجل مع جهات شراء تتميز بالجدارة االئتمانية )التي تكون 
عادًة تابعة للحكومة و/أو جهات تحمل تصنيف ائتماني من الفئة االستثمارية عالية(. تمثل اتفاقيات شراء اإلنتاج طويلة األجل اتفاًقا ببيع السعة اإلنتاجية 
لتوليد الكهرباء الناتجة عن المشروع و/أو إنتاج المياه المحالة بتعرفة متفق عليها مسبًقا أو بيع الكهرباء أو المياه المحالة المنتجة من المشروع ذي 
الصلة. وفي الغالب تتضمن جهات الشراء كيانات من الفئة االستثمارية ذو متانة السيادية أو شبه سيادية باإلضافة إلى الشركات الصناعية التي تعتمد 
على خدمات المياه والكهرباء بشكل كبير وتكون عادًة قادرة على تزويد المشاريع بموارد الوقود العائدة لها )مثل محطات الطاقة المساعدة لشركات 

النفط والغاز(.

إلى  المجموعة  وتهدف  المشاريع.  تلك  أداء  على  والتشغيلية  الفنية  السيطرة  على  الحفاظ  من  يمكنها  بشكل  مشاريعها  جميع  في  المجموعة  تستثمر 
االستثمار في مشاريعها بكفاءة من خالل إدخال شركاء في أغلب مشاريعها باستخدام القروض التمويلية التي تتميز بعدم خضوعها لحق الرجوع أو بحق 
الرجوع المحدود والقروض التجسيرية  في شكل مساهمة رأسمالية. وكثيًرا ما تستخدم القروض التجسيرية في شكل مساهمة رأسمالية كأسلوب هيكلي 
في المشاريع المستقلة إلنتاج المياه والطاقة أو الطاقة وذلك نظًرا ألن تكلفة المساهمات الرأسمالية في هذه المشاريع تكاد تكون دائًما أكبر من تكلفة 
القروض . وتستفيد المجموعة من خالل تقليل المصاريف الرأسمالية بتقديم  تعرفة مخفضة  لمشتري اإلنتاج وذلك من خالل ضخ مساهمتها الرأسمالية 
بصورة مرحلية خالل فترة اإلنشاء من خالل قرض تجسيري مقدم على شكل مساهمة رأسمالية. وباإلضافة إلى ذلك، تسعى المجموعة إلى التحسين 

المستمر لرأس المال من خالل إعادة تمويل القروض التجسيرية المقدمة في شكل مساهمة رأسمالية بهدف تحقيق عائد إضافي على استثماراتها.

تتسم أعمال المجموعة بكثافة احتياجاتها الرأسالية ، حيث تستخدم المجموعة مصادر متنوعة للتمويل تشمل مزيجا من تمويل النقدي والديون من مصادر 
متنوعة تشمل المستثمرين المؤسسيين، وبنوك التنمية الدولية ، والبنوك التجارية الدولية والوطنية )السعودية(.  تشمل تمويالت المجموعة على تمويالت 

لها حق الرجوع على المجموعة وتمويالت ليس لها حق الرجوع على المجموعة.

التمويالت لها حق الرجوع على المجموعة هي )1( عمليات اقتراض مباشرة على مستوى المجموعة لدعم السيولة وغيرها من األغراض العامة للشركات؛ 
)2( مرافق شركات المشاريع، بما في ذلك التزامات األسهم التي تكون عادة في شكل قروض تجسيره لرأس المال، التي تكفلها الشركة )انظر القسم 
3-9-3-6( الطوارئ وااللتزامات(؛ و )3( خصوم أخرى تتعلق بالقروض القابلة للتحويل وقرض المقدم من صندوق االستثمارات العامة إلى الشركة دون 
فوائد )قابل للتحويل( )لالطالع على مزيد من التحليل لصافي ديون الشركة المتعلقة الرجوع ، يرجى الرجوع إلى القسم )9( )»الرسملة والمديونية«(، 

صافي ديون الشركة(.

التمويالت ليس لها حق الرجوع على المجموعة هي عمليات اقتراض تقوم بها شركات المشاريع أو الشركات القابضة ، والتي يتم إعادة تمويالها دون 
حق الرجوع على المجموعة. وهي تتألف من )1( تمويالت ليس لها حق الرجوع التي تؤمنها شركة المشروع بأصولها الخاصة وتدفقاتها النقدية وحقوقها 
التعاقدية؛ و )2( تمويالت ليس لها حق الرجوع التي تؤمنها الشركة القابضة باستثماراتها وتدفقاتها النقدية عن طريق شركة المشاريع دون حق الرجوع 
على الشركة بما في ذلك السند ACWA39 الحالي الذي أصدرته الشركة الفرعية المملوكة بالكامل APMI دون اللجوء إلى الشركة والمضمن من التدفقات 
النقدية من مجموعة مختارة من محفظة المشاريع في المملكة العربية السعودية)انظر القسم )9( )»الرسملة والمديونية«(، APMI سندات الفرد وغيرها 

من أدوات التمويل(.

تستهدف المجموعة االحتفاظ بحصص مساهمة كبيرة وطويلة األجل في أغلب مشاريعها وتسعى إلى أن تلعب دور المستثمر الرئيس الذي يتمتع بسيطرة 
فعلية على االستثمار )على سبيل المثال من خالل التمتع بصالحية تعيين كبار المدراء واالحتفاظ بتلك الصالحية )مثل الرئيس التنفيذي والرئيس المالي( 
واإلدارة التشغيلية وأن تلعب دور المشغل عن طريق شركة نوماك ، الشركة التابعة للمجموعة المملوكة لها بالكامل، التي تعمل كمقاول لتقديم خدمات 
التشغيل والصيانة على أساس تجاري بحت(. تركز المجموعة على بناء منصات استثمارية قابلة لالتساع وعلى زيادة حجم محفظتها والحفاظ عليها من 
خالل تنويع قاعدة أصولها. وباإلضافة إلى ذلك، تسعى المجموعة إلى تنويع وزيادة عوائدها من خالل استخدام رسوم التطوير لجميع مشاريعها )وهي 
التي يواجهونها  المخاطر  التجاري كتعويض عن  التشغيل  تاريخ  أو  المالي  الراعية عند اإلغالق  الجهات  أو  المطورين  إلى  تُدفع عادًة  عبارة عن رسوم 
والجهود التي يبذلونها أثناء تطوير المشروع(، ورسوم إدارة المشروع والرسوم األستشارية )وهي رسوم تُدفع عادًة للمجموعة إلدارة بناء المشروع(، ورسوم 
الخدمات الفنية )وهي رسوم تُدفع عادًة للمجموعة مقابل تقديم خدمات استشارية فنية للمشروع أثناء تشغيله(، ورسوم التشغيل والصيانة )وهي الرسوم 
التي تدفعها شركة المشروع إلى الشركات األخرى، التي تكون عادًة شركة تابعة للمجموعة، التي تقدم خدمات التشغيل والصيانة للمحطة التابعة لشركة 

المشروع بعد بدء التشغيل(. 

وال تقوم المجموعة عادًة بتشغيل أصول تابعة ألطراف أخرى كما ليس لديها أي أصول تتم إدارتها من قبل أطراف أخرى. وبشكل عام، تحتفظ المجموعة 
بدالً من ذلك بنسبة كبيرة من حقوق الملكية في األصول التي تقوم بتشغيلها وتحتفظ إلى حٍد كبير بحصة أغلبية في الشركات التي تدير أصولها. تستفيد 
المجموعة بشكل عام من شركة نوماك التابعة والمملوكة لها بالكامل أو الشركات التابعة لشركة نوماك أو المشاريع المشتركة لشركة نوماك لتشغيل أغلبية 
مشاريع المجموعة وفًقا لنموذج التشغيل الموحد الخاص بها مع ما تراه اإلدارة بمستوى عالي من الصحة والسالمة واألمن وحماية البيئة بما يتماشى 
مع المعايير العالمية. تهدف المجموعة وشركة نوماك إلى خلق قيمة من خالل استخدام نموذج تشغيلي موحد يسعى إلى ضمان مستوى عاٍل من فهم 
وإدارة تشغيل األصول خالل دورة حياتها، وتوفير دخل ثابت طويل األجل وتدفقات نقدية فائقة، وتحفيز تطبيق معايير تشغيلية ثابتة عالية، تأسيس ثقافة 
السالمة، وتعزيز استخدام الرقمنة لتحسين أداء األصول، واالستفادة من مزايا وفورات الحجم،وخلق تآزرات تشغيلية من التعلم القابل للتكرار والقابل 

للتحويل وتعزيز التخفيف من المخاطر، وتقديم تكاليف مخفضة بشكل منهجي عبر سلسلة التوريد.

باإلضافة إلى ذلك، تسعى المجموعة إلى التنفيذ المستمر للمبادرات المالية والتشغيلية لزيادة تحسين العوائد التي تحققها المحفظة. وتهدف بشكل 
منهجي إلى إعادة تدوير رأس مالها من خالل عمليات بيع حصص األقلية في مشاريعها )مع االحتفاظ بالسيطرة التشغيلية والفعلية(، وتمديد العقود بما 
يتجاوز المدة األصلية التفاقية شراء الطاقة أو المياه، وتحسين هيكل رأس المال على مستوى المحفظة من خالل )1( إعادة تمويل القروض التجسيرية 

ت



المقدمة في شكل مساهمات رأسمالية )من خالل تمديد فترات استحقاق القروض التجسيرية المقدمة في شكل مساهمة رأسمالية فردية أو إعادة تمويل 
القروض التجسيرية المقدمة في شكل مساهمة رأسمالية لمحفظة القروض برأس مال دائم طويل األجل( و/أو )2( إدخال شريك )شركاء( رأس المال 

في محفظة أصول في دول متعددة، بهدف تحقيق عائد إضافي على استثماراتها.

تعتقد المجموعة أن نموذج دورة أعمالها القائم على التطوير واالستثمار والتشغيل والتحسين يسمح لها بتحقيق إجمالي عوائد تزيد بشكل كبير عن تكلفة 
رأس المال أو الحد األدنى للعائد عبر التقنيات والمحفظة.

وكما في  1 يونيو 2021م، أنتجت محفظة المجموعة للمشاريع قيد التشغيل، أو البناء، أو في مرحلة متقدمة من التطوير 42 جيجاواط من الكهرباء من 
إجمالي السعة االنتاجية لتوليد الكهرباء و6.4 مليون متر مكعب من المياه المحالة في اليوم من إجمالي السعة االنتاجية للمياه المحالة. مثلت حصة 
المجموعة من إجمالي سعة اإلنتاج هذه استناداً إلى حصص ملكية المجموعة في األصول 18.4جيجاواط من سعة اإلنتاج لتوليد الكهرباء و2.8 مليون 
متر مكعب في اليوم من سعة إنتاج المياه المحالة. وشكلت مشاريع المجموعة في المملكة العربية السعودية كما في 1 يونيو 2021م ما نسبته 55% تقريًبا 
من السعة اإلنتاجية لتوليد الطاقة للمجموعة بشكل عام، كما شكلت مشاريع المجموعة في عمان واإلمارات العربية المتحدة واوزبكستان كأكبر أسواق 
للمجموعة بعد المملكة العربية السعودية ممثلة ما نسبته 12% و11% و10% على التوالي من سعة إنتاج الطاقة المتعاقد عليها لمشاريع المجموعة. وكما في 
1 يونيو 2021م، شكلت مشاريع المجموعة في المملكة العربية السعودية أيًضا ما نسبته 67% من السعة االنتاجية المتعاقد عليها المجموعة للمياه المحالة 

بشكل عام، حيث أنتجت اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين النسبة المتبقية البالغة 25% و 5% و 4% على التوالي. 

هيلك الملكية في الشركة
تلخص الجداول التالية هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده:

كبار المساهمين(: 5-1الجدول  

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة األسمية عدد األسهم
 بالريال السعودي(

نسبة الملكية 
القيمة األسمية عدد األسهمالمباشرة 

 بالريال السعودي(
نسبة الملكية 

المباشرة 

44.16%50.00322,881,4393,228,814,390%322,881,4393,228,814,390صندوق االستثمارات العامة

22.75%25.76166,320,1841,663,201,840%166,320,1841,663,201,840شركة رؤية لالستثمار

11.20%12.6981,918,658819,186,580%81,918,658819،186،580شركة مجموعة الراجحي القابضة

78.11%810,د0د,815,711د,0د88.45571,1%810,د0د,815,711د,0د571,1اإلجمالي

المصدر: الشركة

يبين الشكل التالي هيكل ملكية الشركة قبل الطرح:

هيكل ملكية الشركة قبل الطرح العام األولي:(: 1الشكل  

شركة مجموعة الطوخي 
التجارية

شركة مجموعة الراجحي 
القابضة

شركة عبداهللا أبونيان 
التجارية

شركة بداد الدولية للتجارة
و املقاوالت احملدودة

شركة أجدى للخدمات 
الصناعية
و التقنية 

شركة رؤية العاملية 
لالستثمار

محمد بن عبداهللا راشد 
أبونيان

شركة مجموعة املطلق

صندوق االستثمارات
العامة

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)

٪٥٠٪١٢.٦٩٪٣.٠٢٪٠.٤٦٪٠.٢٤

٪٢٥.٧٦ ٪٤.١٣ ٪٣.٢٥ ٪٠.٤٦
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يبين الشكل التالي هيكل ملكية الشركة بعد الطرح:

هيكل ملكية الشركة بعد الطرح العام األولي:(: دالشكل  

شركة مجموعة الطوخي 
التجارية

مجموعة الراجحي
القابضة

شركة عبد اهللا أبونيان 
التجارية

شركة بداد الدولية للتجارة
و املقاوالت

شركة أجدى للخدمات 
الصناعية
و التقنية 

شركة رؤية العاملية 
لالستثمار

محمد بن عبد اهللا راشد 
أبونيان

شركة مجموعة املطلق

صندوق االستثمارات
العامة

موظفني يف الشركة و 
شركاتها التابعة*

املساهمني اجلدد بعد
الطرح

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)

٪٠.٥٧٪١١.١

٪٤٤.١٦٪١١.٢٠٪٢.٦٧٪٠.٤٠٪٠.٢١

٪٢٢.٧٥ ٪٣.٦٥ ٪٢.٨٧ ٪٠.٤٠

*من خالل صندوق يتم إنشاءه إلدارة خطة منح األسهم للموظفني فيما يتعلق بالطرح

الرسالة والقيم واالستراتيجية

الرسالة والقيم
يتمثل هدف المجموعة في أن تصبح واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في محطات المياه والطاقة المستقلة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا 
وأفريقيا دون التخلي عن مسؤوليتها بتوفير الطاقة والمياه المحالة بموثوقية وبأقل تكلفة وكذلك جهة فاعلة مبتكرة في مجال الهيدروجين األخضر 
والغازات الصناعية. وبناًء عليه تعمل المجموعة ضمن القيم الرئيسية التالية سعياً منها للعب دور أساسي في هذا القطاع. وتسعى المجموعة لتحقيق 
رسالتها من خالل توفير وإنتاج الكهرباء والمياه المحالة بموثوقية وبمسؤولية عالية وبتكلفة منخفضة قدر اإلمكان لضمان كامل التدفق النقدي المتعاقد 
عليه دون انقطاع طوال مدة العقد على أن يظل مرتفعاً بما يكفي لتغطية جميع التكاليف وخلق استثماراً ذا قيمة للمساهمين. مما يساهم في تحقيق الرؤية 
العامة للمجموعة التي تهدف إلى ضمان التميز والدور الريادي للقطاع الخاص وتوفير الكهرباء والمياه المحالة بشكل موثوق لدعم التنمية االجتماعية 
رئيساً في عملية االنتقال الطاقي من استخدام الطاقة  والنمو االقتصادي للدول التي تعمل فيها المجموعة. كما تهدف المجموعة إلى أن تلعب دوراً 

التقليدية إلى استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين األخضر.

تركز القيم األساسية للمجموعة حول السالمة واألفراد واألداء.

السالمة: تسعى المجموعة إلى جعل السالمة من أولوياتها وتلتزم بحماية رفاهية موظفيها وشركائها ومحطاتها والمجتمعات التي تعمل فيها،  	
والعمل على إيجاد حلول مستدامة لحماية البيئة والحفاظ عليها لألجيال القادمة.

األفراد: تسعى المجموعة إلى خلق بيئة عمل صحية وشاملة ومنتجة لموظفيها وشركائها ترتكز على االحترام واالحترافية والمهنية. كما تسعى  	
كذلك إلى خلق بيئة تشجع العمل الجماعي، بحيث يتمكن األفراد من المساهمة واالبتكار والتميز لتحقيق أهداف العمالء واألهداف الشخصية 

وأهداف المجموعة. وعليه، تتبنى المجموعة معايير أخالقية ومهنية قوية وتؤكد على قيم النزاهة والشفافية والتعاون.
األداء: تلتزم المجموعة بالتميز في أعمالها وعملياتها التشغيلية، وهي تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة من خالل رفع مستويات األداء بشكل  	

مستمر، ومن أجل تحقيق ذلك، فإن المجموعة  تعمل بسرعة ومرونة وبمسؤولية للتعامل مع أي تحديات أو مستجدات تواجهها.

خ



االستراتيجية
تتمثل اإلستراتيجية العامة للمجموعة في أن تكون المجموعة في الصدارة في مجال عملية االنتقال الطاقي من خالل توفير الطاقة والمياه المحالة 
والهيدروجين األخضر بشكل موثوق وبمسؤولية عالية وبتكلفة أقل وذلك في كل من المملكة العربية السعودية وأغلب دول مجلس التعاون الخليجي واألسواق 

الجاذبة ذات النمو المرتفع وذلك على أساس نموذج األعمال المتعاقد عليها الخالي من المخاطر. 

وتتمثل العناصر األساسية الستراتيجية المجموعة في ما يلي:

الريادة في المملكة العربية السعودية وبعض األسواق سريعة النمو.- 1
التركيز على عملية االنتقال الطاقي واألجندة البيئية واالجتماعية واإلدارية في جميع األسواق المستهدفة.- 2
نموذج أعمال خاٍل من المخاطر  مدعوم بعقود طويلة األجل متنوعة.- 3
االستفادة من الخبرة المركزية لتحسين عمليات المحفظة واقتصادياتها عبر شركة التشغيل والصيانة المملوكة بالكامل للمجموعة،شركة  نوماك.- 4
استخدام منهج قائم على العوائد بشكل كامل ويرتكز على االستفادة من جميع مراحل سلسلة القيمة بهدف توفير أفضل تعرفة مربحة للطرفين.- 5

نقاط القوة الرئيسية للشركة ومزاياها التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية للمجموعة قدرتها وإتقانها على تطوير المشاريع حيث أن ذلك مدعوماً بحلول أكوا باور المتكاملة، والمحفظة المتعاقدة 
عليها عالية الجودة ذات التدفقات النقدية المتنوعة، ونموذج أعمال مهيأ لتحقيق العوائد عبر دورات الحياة، واإلدارة المحنكة من خالل فريق قوي داخلي 
النمو المرتفع ومخطط نمو واضح والملكية طويلة األجل من المساهمين  متعدد التخصصات من الخبراء، والتواجد القوي في األسواق الجاذبة ذات 

االستراتيجيين.

إتقان تطوير المشاريع من خالل »حلول أكوا باور المتكاملة« التي تركز على التكلفة.- 1
الحجم القوي والريادة في مختلف األسواق.- 2
محفظة مشاريع تعاقدية طويلة األجل وعالية الجودة تمتاز  بالتنوع الجغرافي والتقني.- 3
تصميم نموذج عمل لتحقيق القيمة األفضل من خالل دورة حياة األصول والمشاريع.- 4
فريق إدارة محنك من المتمرسين بخبرة تمتد إلى عقود من العمل في القطاع.- 5
ضخامة حجم األعمال التجارية والوضع الريادي في األسواق عالية النمو والتي لديها مخطط نمو مرئي وفوري وفرص تنمية طويلة األجل.- 6
بقاء المساهمين في الشركة على المدى الطويل.- 7
نظرة مستقبلية قوية.- 8
الرسوم التي تحصل عليها المجموعة من المشاريع الجديدة، وتشمل رسوم التطوير ورسوم إدارية واستشارية للمشاريع.- 9

ذ



نظرة عامة على السوق والقطاع
تزاول الشركة أعمالها في 13 دولة بما في ذلك سوقها المحلي في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وكذلك عدة دول 
كبرى، كما تدرس الشركة التوسع في العديد من األسواق الدولية . ويشمل نشاطها الرئيسي توليد الكهرباء بالجملة من المحطات التي تعمل بموارد الطاقة 
التقليدية )االحفورية( والطاقة المتجددة، وتشغيل محطات تحلية المياه، وتوفير خدمات التشغيل والصيانة من خالل شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل 
»شركة نوماك«. و بعد اإلعالن عن اتفاقية إنشاء محطة الهيدروجين األخضر في نيوم، من المتوقع أن تصبح الشركة جهة فاعلة في سوق الهيدروجين 
األخضر، وتشهد جميع المناطق الجغرافية المستهدفة من أكوا باور تحوالً تاريخًيا في مجال الطاقة ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب على الكهرباء واالنتشار 

المتسارع للطاقة المتجددة. 

يقدم هذا القسم نظرة عامة على االتجاهات العامة في تطور قطاع المياه والطاقة، وكذلك التكاليف واالستثمارات في المناطق الجغرافية التي تستهدفها 
أكوا باور، والتي كشفت عن االتجاهات الرئيسية التالية:

تحتل األسواق في دول مجلس التعاون الخليجي واالقتصاديات ذات النمو المرتفع في جنوب شرق آسيا وأفريقيا مرتبة الصدارة في ارتفاع  	
استهالك الكهرباء في ظل تزايد االحتياجات لتلبية الطلب على الطاقة.

تنعم المناطق التي تعمل بها الشركة بوفرة في إمكانيات الطاقة المتجددة وتدرس على نحٍو متزايد تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لضمان  	
استدامة إمدادات الكهرباء وأمانها وسهولة الوصول إليها.

أصبحت تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية مناِفسة للتقنيات التقليدية على المستوى العالمي وخصوًصا في دول مجلس  	
التعاون الخليجي التي شهدت عطاءات متعددة اتسمت بكونها األقل تكلفة لتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مدار السنوات الماضية.

تحولت استثمارات الطاقة العالمية لتتجه نحو االقتصادات الناشئة، ومعظمها على نطاق واسع ومتصلة بالشبكة ، حيث أصبحت اإلستراتيجيات  	
البيئية واالجتماعية الحكومية هي االتجاه السائد.

توفر أسواق توليد الكهرباء التي تزاول فيها أكوا باور أعمالها أو تخطط للتوسع فيها فرًصا لالستثمارات بإيرادات تعاقدية ذات تدفقات نقدية  	
واضحة بفضل نماذج األعمال التعاقدية المنّظمة.

من المتوقع أن تشهد خدمات التشغيل والصيانة نمًوا متسارًعا يقوده مقدموا الخدمات التابعو، وذلك مع تطور التقنيات المتسارع في قطاع طاقة  	
الرياح والطاقة الشمسية التي تحل محل المشاريع القائمة حالياً.

من المقرر تلبية الطلب على تحلية المياه )في دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص( من خالل الطاقة المتجددة وذلك من خالل  	
برامج للبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية.

من المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء والطاقة المنتجة من المصادر المتجددة في األسواق المستهدفة

تتمثل الدوافع الرئيسية لنمو الطلب العالمي على الكهرباء في النشاط الصناعي وتبريد المساحات وتسخين المياه واألجهزة والسيارات الكهربائية، ولكن 
تختلف هذه الدوافع اختالًفا كبيًرا بحسب المنطقة الجغرافية )المصدر: تقرير توقعات الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، ص. 253(. 
وباإلضافة إلى ذلك، وبسبب العوامل الديموغرافية واالقتصادية على مدى العقدين الماضيين، احتلت دول مجلس التعاون الخليجي واالقتصاديات ذات 
النمو المرتفع في جنوب شرق آسيا وأفريقيا مكانة في صدارة المناطق على المستوى العالمي من حيث نمو توليد الكهرباء، متجاوزًة بذلك اقتصادات 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وأمريكا الجنوبية. ووفًقا للوكالة الدولية للطاقة، تشهد االقتصادات المتقدمة نمواً في التحول الرقمي والكهربائي 
والتي تقابله تحسينات في كفاءات الطاقة، لكن سيستمر نمو توليد الكهرباء في االقتصادات النامية نتيجة لزيادة معدالت النمو السكاني وارتفاع الدخل 

وزيادة الناتج الصناعي وزيادة الكهرباء في األسواق التي كانت تعاني من نقص في الخدمات في السابق:

المحلي  	 الناتج  الكهرباء من  الواحد وكثافة  للفرد  الكهرباء  زيادة كبيرة في استهالك  الخليجي  التعاون  اقتصادات دول مجلس  لطالما شهدت 
اإلجمالي )وهي مقياس لعدم كفاءة الطاقة في االقتصاد(  ويعزى ذلك إلى المشاريع السكنية والتجارية باإلضافة الى تزايد اعتماد المركبات 

الكهربائية وانتشار وسائل النقل الذكية  )المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2019أ، ص. 45 و119 و124(. 
تبلغ نسبة المنازل المجهزة بمكيفات هواء في جنوب شرق آسيا  اقل من 20% بل ما زال 45 مليون شخص في تلك المناطق ال يحصلون على  	

الكهرباء، ولذلك يدفع ارتفاع الدخل واحتياجات ضبط درجات الحرارة المرتفعة نحو ارتفاع الطلب على أجهزة التبريد الذي بات االستخدام 
األسرع نمًوا للكهرباء )المصدر: الوكالة الدولية للطاقة 2019ب، ص. 15-14(.

تُعد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى موطًنا ألكبر عدد من السكان غير المخدومين بالكهرباء في العالم، حيث ما زال نحو 600 مليون  	
شخص يفتقرون إلى كهرباء، لذا يجب إضافة الطلب من خالل تحقيق الحصول الشامل على الكهرباء في تلك المنطقة. ويتمثل الدافع اآلخر 
في التحضر: حيث ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في المدن من 32% في عام 2000 إلى 40% في الوقت الحالي )المصادر: الوكالة الدولية 

للطاقة المتجددة 2015، ص. 56؛ الوكالة الدولية للطاقة 2019ج، ص. 83(.

تتمتع المناطق الجغرافية التي تستهدفها أكوا باور بإماكنيات عالية لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة

تهيمن التقنيات المتجددة على السوق العالمي إلجمالي إنتاج الطاقة الجديدة. ووفًقا للوكالة الدولية للطاقة، فإّنها ستوفر أكثر من نصف مقدار توليد 
الطاقة اإلضافية على مستوى العالم بحلول عام 2040، معززًة بدعم السياسات في نحو 170 دولة لتحسين القدرة التنافسية للتقنيات. ويجرى تحويل 
بيئة  عوامل:  أربعة  على  كبيًرا  اعتماًدا  اإلقليمية  التوقعات  وتعتمد  كبيرة.  بدرجة  التغيير  مدى  يختلف  لكن  العالم،  أنحاء  جميع  في  الكهرباء  إمدادات 
السياسات، وتفضيالت التقنية، والموارد المتاحة، واقتصادات تقنيات توليد الطاقة المختلفة ذات الصلة )المصدر: تقرير توقعات الطاقة العالمي الصادر 

عن الوكالة الدولية للطاقة، ص. 264 و268(.

تقّدر الوكالة الدولية للطاقة السعة المرّكبة اإلضافية على الصعيد العالمي ماسعته 3,000 جيجاواط بحلول نهاية عام 2030، ونحو 2,900 جيجاواط في 
عام 2040. والتي يقدر لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة بأن تكون حصته أكثر من 80% من السعة اإلضافية، األمر الذي سيحقق نصف مزيج الطاقة 
في غضون 10 سنوات )المصدر: تقرير توقعات الطاقة العالمي الصادر عن ورشة عمل الطاقة الدولية، ص. 680(. وفي الدول التي تزاول فيها أكوا باور 

ض



أعمالها في الوقت الحالي أو التي تتوسع فيها - في دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان( )باإلضافة إلى باكستان وجنوب 
أفريقيا(، أعلنت الحكومات عن خطط النشاء أكثر من 400 جيجاواط من الطاقة اإلنتاجية للكهرباء، تتضمن أكثر من 230 جيجاواط من مصادر الطاقة 

المتجددة )انظر الجزء 1ب(.

تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة آسيان بإمكانيات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، مما يجعلها مناسبًة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة 
التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وأفريقيا على  الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح )بدرجة أقل(. وقد وّقعت جميع الدول داخل منطقة مجلس 
اتفاقية باريس، والتزمت بالمساهمة على النحو المحدد لها وطنياً في الجهود العالمية الرامية إلى التخفيف من انبعاثات غازات االحتباس الحراري. 
وللحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بأقل من درجتين مئويتين ونحو 1.5 درجة مئوية وفًقا ألهداف اتفاقية باريس، يجب أن تنخفض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون السنوية المتعلقة بالطاقة بأكثر من 70% من اآلن وحتى عام 2050. ويمكن أن يؤدي التحول على نطاق واسع إلى تدابير الطاقة المتجددة 
وتوليد الكهرباء إلى تحقيق ثالثة أرباع التخفيضات المطلوبة. )المصادر: تقرير توقعات الطاقة العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، ص. 341؛ 
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2020ج، ص. 64(. وتوجد أيًضا اتجاهات خاصة بكل منطقة تدعم الحاجة إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية للطاقة المتجددة.

تعتمد هذه التوجهات الخاصة بالمناطق في بادئ األمر على المستوى االجتماعي واالقتصادي للتنمية وما يترتب على ذلك من تحديات خاصة تواجه قطاع 
الطاقة فضاًل عن أولويات السياسات. وقد أدى االرتفاع الكبير الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي في استهالك الطاقة المحلي، بما في ذلك في 
قطاع الطاقة، إلى وضع تحٍد أمام واضعي السياسات لتلبية الطلب اقتصادًيا، دون المساس بإيرادات تصدير الهيدروكربونات الحالية والمستقبلية، مع 
إدارة المخطط الكربوني لبلدانهم أيًضا. وقد وضعت العديد من الحكومات أهداًفا لنشر الطاقة المتجددة، وذلك ضمن مبادرات أوسع نطاًقا تهدف إلى 
تحقيق قدر أكبر من االستدامة االقتصادية واستدامة الطاقة لجني الفوائد التي تشمل توفير الوقود األحفوري وخفض االنبعاثات والوظائف الجديدة. 
وتوجد أيًضا أوجه تكامل بين الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع المياه، على سبيل المثال من خالل إنتاج المياه المبّردة عبر الطاقة المتجددة - 

راجع نهاية الجزء 1أ لالطالع على مزيد من التفاصيل )المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2019أ، ص. 38 و51 و101 و130 و136(.

ثانًيا، تتشّكل هذه االتجاهات الخاصة بالمناطق من خالل خصائص أنظمة الطاقة والمياه المحلية، مثل أوجه التكامل مع تقنيات تحلية المياه في منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة الترابط عبر رابطة آسيان، والتكامل مع االحتياجات الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويتمثل أحد 
التحديات الرئيسية في جنوب شرق آسيا في كيفية توفير الطلب المتزايد على الطاقة مع تعزيز أمن الطاقة في الوقت ذاته. وتُعد زيادة مرونة أنظمة 
الطاقة من األمور الضرورية الستيعاب مصادر التوليد باستخدام الطاقة المتجددة المتغيرة. وفي هذا السياق، قد تؤدي الزيادة في تكامل أنظمة الطاقة 
اإلقليمية إلى دعم نمو مصادر الطاقة المتجددة، وبخاصٍة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية لما توفره من مرونة. وقد أحيا أعضاء رابطة 
آسيان في السنوات األخيرة جهودهم لتنفيذ مفهوم شبكة الطاقة المتكاملة، بما في ذلك إنشاء سوق طاقة متعددة األطراف )المصادر: الوكالة الدولية 

للطاقة المتجددة 2016، ص. 31 و35 و40؛ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2019أ، ص. 139 و143(.

تتجاوز إمكانات توليد الطاقة الشمسية في أفريقيا الطلب المستقبلي بدرجة كبيرة. وقد مّثل إمداد الطاقة غير الموثوق به أحد العقبات التي تعوق تسريع 
النمو االقتصادي لمعظم الدول األفريقية. وتواجه دول القارة تحدي االستثمار في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد ودعم النمو االقتصادي. ويتمّثل 
الهدف على المدى الطويل أيًضا في ضمان وصول الطاقة الجديدة إلى جميع السكان. ويتيح زيادة نطاق نشر الطاقة المتجددة أمام أفريقيا في الوقت 
الحالي مساًرا فعاالً من حيث التكلفة لتحقيق نمو مستدام وعادل. وتعتمد الغالبية العظمى من األسر الريفية في أفريقيا على الزراعة، وقد ينتج تأثير 
إيجابي عن دمج احتياجات الطاقة الزراعية مثل الري والمعالجة الزراعية والتخزين في تصميم تقنيات ونماذج أعمال لتوصيل الكهرباء )المصدر: الوكالة 

الدولية للطاقة المتجددة 2015، ص. 14 و36 و38(.

تتحول اتجاهات استثمارات الطاقة العالمية نحو االقتصادات الناشئة

لقد تجاوز قطاع انتاج الكهرباء للسنة الرابعة على التوالي على المستوى العالمي قطاعي النفط والغاز باعتباره أكبر قطاع استثماري ويشهد التركيز 
فيه تحوالً نحو االقتصادات الناشئة والنامية. ويمثل انتاج الكهرباء 50% من إجمالي استثمارات إمدادات الطاقة في جميع أنحاء العالم ويشمل اإلنفاق 
على محطات الطاقة الجديدة وخطوط النقل والتوزيع فضاًل عن أعمال التجديد والتحديث. ويتوقع ان تشكل الطاقة المتجددة نحو 1,350 مليار ريال 
سعودي سنوًيا، معظمها موجهة نحو الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح. وقد كانت القدرة التنافسية المتزايدة من حيث التكلفة لتقنيات الطاقة 
المتجددة على الصعيد العالمي أكثر وضوًحا في السوق المرتبط بالشبكة على نطاق واسع )المصدر: تقرير توقعات الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة 

الدولية للطاقة، ص. 272(.

يتشكل اإلنفاق على مصادر الطاقة المتجددة من خالل اإلستراتيجيات البيئية واالجتماعية و الحوكمة التي أصبحت سائدة من خالل البحث عن عائدات 
إيجابية طويلة األجل من االستثمارات المستدامة واألخالقية والمسؤولة اجتماعياً. وستستفيد الدول بدرجة كبيرة من منشآت الطاقة المتجددة من خالل 

توفير الوقود األحفوري وخفض االنبعاثات وخلق فرص العمل )الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2019أ، ص. 17(.

لقد كانت منطقة مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا خالل الفترة من 2015 إلى 2018 من بين المناطق الرئيسية التي شهدت نمًوا في االستثمار 
في مصادر الطاقة المتجددة: بقيمة إجمالية بلغت نحو 11.25 مليارات ريال سعودي في منطقة مجلس التعاون الخليجي و1.9 مليار ريال سعودي في 
جنوب شرق آسيا. وتختلف معدالت النمو بدرجة كبيرة، ففي السنوات الخمسة الماضية، ارتفع االستثمار في قطاع الطاقة في دول الخليج العربي وشمال 
أفريقيا بنسبة 40% تقريًبا، بينما استقر في جنوب شرق آسيا على المستوى ذاته، ويرجع ذلك جزئًيا إلى المخاطر المتعلقة بتطوير الشبكة واألداء المالي 

للمرافق الحالية )المصادر: االستثمار العالمي في الطاقة للوكالة الدولية للطاقة لعام 2019، صفحة 57 و60(.

وتمّثل المشاريع الكبيرة القائمة بذاتها الدافع وراء جزء كبير من االستثمار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وباإلضافة إلى المشاريع نفسها، 
تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي أيًضا في سلسلة القيمة بما في ذلك استثماراتها في مطوري المشاريع وشركات التصنيع ومبادرات البحث والتطوير. 
وقد تم استخدام المزادات منذ عام 2015 لترسية أكثر من 3,500 ميجاواط من مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة. وتشمل العوامل المفيدة األخرى 
ثقة المستثمرين والفوائد اإلستراتيجية المتحققة من دخول سوق واعد وانخفاض الضرائب وأدنى حد لتكاليف التوصيل الحد بالشبكة والمتعلقة باألرض 

)المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2019أ، ص. 15(.

غ



في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، شهد االستثمار في الطاقة نمًوا بنسبة 8% في عام 2018، في حين أنه قد تجاوزت نسبته 80% منذ عام 2010. 
والجدير بالذكر، أن هذا النمو كله يُعزى إلى توليد الطاقة، وكان أكثر من 65% منه في مصادر الطاقة المتجددة )المصادر: االستثمار العالمي في الطاقة 

للوكالة الدولية للطاقة لعام 2019، ص. 60(.

هذا وقد أُطلقت إصالحات في قطاع الطاقة في عدد من الدول في آسيا الوسطى والقوقاز بما في ذلك االنتقال إلى مخططات برنامج الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص، فقد تم في بعض الدول التي تنفتح على االستثمارات األجنبية وتعمل على تحرير أسواقها باستبدال وتوسعة محفظتها القديمة 

وغير الفعالة لتوليد الطاقة بشكل متسارعمع كٍل من محطات الطاقة التي تعمل بالمصادر التقليدية والمصادر المتجددة.

نماذج األعمال المدعومة باإليرادات المتعاقد عليها لالستثمار 

التي تمثل  لتأمين اإليرادات  الدولة  آليات متعاقد عليها أو مدعومة من  إلى جانب  يعتمد االستثمار في قطاع الطاقة عادًة على مجموعة من اآلليات 
غالبية المشاريع. وهناك مجموعة واسعة من الترتيبات السوقية والتنظيمية عبر مختلف الدول، تنتج عنها درجات مختلفة من التعرض للمخاطر بالنسبة 

للمستثمرين.

إّن السوق المفتوحة في الدول التي أدخلت أسواًقا متحررة للكهرباء هي تلك المحطة غير المملوكة ألي منشأة أو لعمالء االستخدام النهائي وليس لها 
عقد ثنائي طويل األجل لبيع الطاقة، ولكنها تجني إيراداتها بالكامل من سوق الجملة للطاقة الكهربائية. وحتى وقتنا الحاضر، كان نوع المعامالت األكثر 

شيوًعا للتعامل مع مخاطر التجار طويلة األجل هو اتفاقية شراء الطاقة المؤسسية 

وال تزال العديد من الدول تتميز إما باالحتكارات المنّظمة أو أنها أدخلت درجة معينة من التحرير مع محطات إنتاج طاقة مستقلة من جهات خارجية. 
وعادًة ما يتم تنظيم االستثمار في إنتاج الطاقة في مثل هذه الدول أو دعمه بموجب اتفاقيات شراء طاقة طويلة األجل توفر إيرادات مضمونة على المدى 
الطويل. وتولي مشاريع أكوا باور األولوية التفاقيات شراء الطاقة طويلة األجل مع المشترين المدعومين من الحكومة بدرجة كبيرة )المصدر: أكوا باور(.

يُعد التيقن من التدفق النقدي أمًرا بالغ األهمية لمشاريع توليد الطاقة من أجل إدارة المخاطر وتسهيل التمويل. وتحقق كافة االستثمارات تقريًبا على نطاق 
المرافق حتى وقتنا هذا استفادةً من التسعير طويل األجل بموجب مخططات السياسات - على سبيل المثال: المزادات المتعلقة بالعقود والتعريفات التفضيلية 
إلمدادات الطاقة - واتفاقيات شراء الطاقة الفعلية إلى جانب المرافق الخاضعة اللتزامات الشراء. وبالنظر إلى المستقبل، فمن المقرر أن تستفيد معظم 

االستثمارات في الطاقة المتجددة من هذه السياسات )المصدر: تقرير توقعات الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، ص. 137(.

وفًقا للوكالة الدولية للطاقة، يتم تنفيذ معظم االستثمارات في الطاقة المتجددة وفق الميزانيات العمومية للمطورين، ولكن معامالت تمويل المشاريع 
قد شهدت نمًوا، وبخاصة بالنسبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح على نطاق المرافق، لتتجاوز قيمتها 187.5 مليار ريال سعودي في عام 
2019. ويعتمد االستثمار في الطاقة المتجددة إلى حٍد كبير على السياسات والعقود التي تساعد في إدارة مخاطر األسعار، علًما بأنه ال يزال هناك 
تحرك عالمي نحو العقود طويلة األجل التي تتم ترسيتها من خالل المزادات التنافسية، ولكن يتعين على المطورين والممولين بشكل متزايد أن تكون لديهم 
إستراتيجيات لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح إلدارة مخاطر اإليرادات. وتمثل اتفاقيات شراء الطاقة المؤسسية أكبر ترتيب تجاري 
للطاقة المتجددة باستثمارات مصاحبة تزيد على 67.5 مليار ريال سعودي في عام 2019، وال سيما في الواليات المتحدة وأوروبا حيث يعتمد أكثر من 
10% من استثمارات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح على نطاق المرافق على اتفاقيات شراء الطاقة المؤسسية )تقرير االستثمار العالمي في 

الطاقة للوكالة الدولية للطاقة 2020، ص. 153-152(.

تقنيات الطاقة المتجددة أصبحت قادرة على المنافسة ضد تقنيات الطاقة التقليدية 

يوفر االعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة بشكل متزايد لمحطات إنتاج الطاقة قدرات أكبر على المنافسة على األسعار حيث أصبحت تكاليف إنتاج 
الكهرباء تنافسية مقارنًة بالمصادر التقليدية في السنوات األخيرة.

تحليل التكلفة العمرية الخاصة بتوليد الطاقة هو منهجية لقياس التكلفة تتيح مقارنة تقنيات إنتاج الكهرباء المختلفة. ويستند حساب التكلفة العمرية 
الخاصة بتوليد الطاقة إلى إجمالي التكاليف المثبتة الخاصة بالمشروع وعوامل الطاقة اإلنتاجية، إلى جانب تكاليف التشغيل والصيانة.  وتختلف التكلفة 
العمرية الخاصة بتوليد الطاقة بالنسبة لتقنيات الطاقة المتجددة حسب التقنية والدولة والمشروع، استناًدا إلى مصادر الطاقة المتجددة وتكاليف رأس 

المال والتشغيل وكفاءة/أداء التقنية )المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2020أ، ص. 136(.

تؤثر أسعار الوقود تأثيًرا كبيًرا على التكلفة الخاصة بتوليد الطاقة بالنسبة لتقنيات التوليد باستخدام المصادر التقليدية، ولكن المقارنات المباشرة 
لتقنيات توليد الطاقة باستخدام المصادر المتجددة »المنافسة« يجب أن تنظر في مسائل مثل خصائص التوزيع )على سبيل المثال: الحمل األساسي و/
أو الطاقة اإلنتاجية الوسيطة القابلة للتوزيع مقابل تلك الخاصة بالتقنيات ذات الذروة أو المتقطعة( واألهم من ذلك كله التفاضل بين مدخالت الرياح 

وموارد الطاقة الشمسية المتاحة في المواقع والدول المختلفة.

وتقترب تقنيات الطاقة المتجددة )الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح( من التكلفة العمرية الخاصة بتوليد الطاقة للتوليد باستخدام المصادر التقليدية، 
ومن المتوقع أن تستمر االتجاهات في المستقبل على النحو الموضح في الجدول الوارد أدناه.

الكهروضوئية من أرخص  الشمسية  الطاقة  وتعتبر  الدولية.   االتجاهات  الخليجي متوافقة مع  التعاون  التكلفة في دول مجلس  اتجاهات  كانت  لطالما 
المصادر لتوليد الكهرباء للمشاريع الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي، متفوقًة على الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والنفط والفحم والطاقة 
النووية. وفي الوقت نفسه، فإن تكلفة الطاقة الشمسية المركزة أقل مما تدفعه بعض المرافق مثل هيئة الكهرباء والمياه في دبي مقابل الخيارات القائمة 
على الغاز. ولطالما كانت المناقصات ذات الكفاءاة في التصميم ضرورية لخفض التكاليف. فقد تم استخدامها منذ عام 2015 لترسية أكثر من 3,500 

ميجاواط من مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة.

شهدت مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية واسعة النطاق في دبي مناقصات منخفضة القيمة في عام 2014 )224.3 ريال سعودي لكل  	
ميجاواط في الساعة لمشروع 200 ميجاواط( ومرًة أخرى بعد بضع سنوات )112.1 ريال سعودي لكل ميجاواط في الساعة لمشروع 800 

ظ



ميجاواط(. ومع ذلك، تبدو هذه العطاءات عالية القيمة في الوقت الحالي مقارنًة بالعطاء الفائز بقيمة 87.8 ريال سعودي لكل ميجاواط في 
العربية السعودية، 90 ريال سعودي لكل  المملكة  تبلغ 300 ميجاواط في  إنتاجية  باور لمشروع سكاكا بطاقة  أكوا  المقدم من شركة  الساعة 
ميجاواط في الساعة لمجمع طاقة شمسية آخر بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ميجاواط، في دبي في أواخر عام 2018. وفي وقت سابق من العام 
الجاري، تمت ترسية المرحلة الخامسة بطاقة إنتاجية تبلغ 900 ميجاواط لمشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 
5 جيجاواط بموجب اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عاًما بعطاء قيمته 63.6 ريال سعودي لكل ميجاواط في الساعة. في دبي، حصلت أبو ظبي 
على عرض قياسي عالمي منخفض للطاقة الشمسية بقيمة 50.6 ريال سعودي لكل ميجاواط في الساعة على أساس التكلفة العمرية الخاصة 

بتوليد الطاقة من قبل تحالف شركات عرض بناء محطة بقدرة إنتاجية 1.5 جيجاواط تعمل بالطاقة الكهروضوئية.
بالنسبة للطاقة الشمسية المركزة مع التخزين، فيمكن أن توفر مصدًرا قاباًل للتوزيع لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة بما يمكن اعتباره  	

طاقة إنتاجية ثابتة توفرها المرافق. وتتميز تقنية الطاقة الشمسية الممزوجة مع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالسعر المنخفض للطاقة 
الكهروضوئية وتخزين الطاقة الشمسية المركزة لتوفير بديل شامل لتوليد الطاقة المعتمد على الغاز. ويتضح ذلك من خالل القيمة المنخفضة 

البالغة 273.8 ريال سعودي لكل ميجاواط/ساعة للمرحلة الرابعة بطاقة إنتاجية تبلغ 700 ميجاواط لمجمع الطاقة الشمسية بدبي.
تستفيد الحكومات أيًضا من توفر موارد الرياح القوية، مما يزيد من القدرة التنافسية للرياح البرية في المنطقة. وقد ُقدرت التكلفة العمرية  	

الخاصة بتوليد الطاقة في عام 2018 بفضل تحسينات األداء بقيمة 225 ريال سعودي لكل ميجاواط/الساعة. وفي المملكة العربية السعودية، من 
بين المخططات التي تم طرحها بالفعل مشروع دومة الجندل للرياح البرية بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ميجاواط ومشروع سكاكا للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط. وفي يوليو، سجل مشروع دومة الجندل انخفاًضا قياسًيا جديًدا في التكلفة العمرية الخاصة 
بتوليد الطاقة باقترابه من 74.6 ريال سعودي لكل ميجاواط في الساعة )المصادر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2019أ، ص. 15-16 و87 

و99، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2020ب، ص. 52، الطاقة الكهروضوئية 2020ب والطاقة الكهروضوئية 2020جـ(.

يتضح انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية بشكل خاص من خالل العطاءات المدرجة في القائمة المختصرة بشأن الطاقة 
اإلنتاجية للطاقة الشمسية الكهروضوئية باعتبارها جزًءا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. وفي عام 2018، كجزء من الجولة األولى لبرنامج الشراء 
الذي نظمه مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، تمت ترسية عقد مشروع سكاكا )بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط( على أكوا باور بسعر 8.79 ريال 
سعودي لكل كيلوواط/ساعة )أو 88.5 ريال سعودي لكل ميجاواط/ساعة(.  وقد جذبت الجولة الثانية في البداية 250 من مقدمي العطاءات، إذ تتضمن 
أربع محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بإجمالي يبلغ 1.4 جيجاواط. وقد قدم المطورون المحتملون المدرجون في القائمة المختصرة عطاءات 
تتراوح قيمتها بين 59.6– 66.8 ريال سعودي لكل ميجاواط/ساعة.  وقد لوحظ االتجاه نفسه لتخفيض تعريفات تقنية طاقة الرياح األرضية، عندما تم 
طرح مناقصة مشروع دومة الجندل للرياح البرية بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ميجاواط المذكور أعاله في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. وقد سجل 
المشروع انخفاًضا قياسًيا عالمًيا جديًدا في التكلفة العمرية الخاصة بتوليد الطاقة باقترابه من 74.6 ريال سعودي لكل ميجاواط في الساعة. )المصادر: 

الطاقة الكهروضوئية 2020أ، مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي(.

الحاجة إلى خدمات التشغيل والصيانة ستدعم تطوير سلسلة القيمة

في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة اإلنتاجية وتقادم التقنيات الحالية، يوجد سوق كبير ومتنامي لخدمة محطات الطاقة، بما في ذلك تلك المحطات التي 
تستخدم تقنيات تقليدية وكذلك المحطات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.

يتمتع توليد الطاقة التي تعمل بالغاز بتكاليف تشغيل وصيانة منخفضة نسبًيا، ولكن نظًرا لقدرته على زيادة اإلنتاج أو خفضه بسرعة حسب الحاجة، فمن 
المحتمل أن تكون المتطلبات المتزايدة إلمدادات مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة هو المحرك لتكاليف التشغيل والصيانة التي تعمل بالغاز. كما تعد 
مراقبة وخدمة األجزاء المتحركة المتعددة التي تشتمل عليها عملية توليد الطاقة، بما في ذلك التوربينات ومجموعات التوليد وناقالت أحواض الفحم 
وأنظمة المناولة محرًكا رئيسًيا لتكاليف التشغيل والصيانة في المحطات التي تعمل بالفحم. ونظًرا ألن محطات توليد الطاقة بالفحم غالًبا ما تكون 
محطات أحمال أساسية، فمن المتوقع أن تعمل هذه المكونات باستمرار أثناء تعرضها ألحمال ثقيلة ودرجات حرارة مرتفعة، باإلضافة إلى مستويات 

مختلفة من الغبار واألوساخ والرطوبة )المصدر: باور تكنولوجي(.

عند التعبير عن نفقات التشغيل والصيانة على أساس ريال لكل ميجاواط في الساعة في ما يتعلق بالمحطات التي تعمل بالوقود األحفوري، فإن هذه 
النفقات تميل إلى الزيادة بالتقادم. ويعود ذلك في المقام األول إلى تراجع عوامل طاقة المحطة اإلنتاجية بمرور الوقت. ويمكن أن يكون التراجع في عوامل 
الطاقة اإلنتاجية، بدوره نتيجًة النخفاض كفاءة معدالت الحرارة وزيادة أعطال المكونات وارتفاع معدالت االنقطاع بمرور الوقت. وغالًبا ما يكون العامل 
الرئيسي المساهم في هذا التراجع في األداء بسبب زيادة عملية التدوير، مما يؤدي إلى زيادة اإلنفاق على التشغيل والصيانة بمرور الوقت )المصدر: 

اتفاقية الربط الكهربائي 2019(.

وفًقا لشركة وود آند ماكينزي، سيرتفع اإلنفاق السنوي على عمليات التشغيل والصيانة غير المتعلقة بالسكن للطاقة الشمسية الكهروضوئية ليصل إلى 
33.8 ماليين ريال سعودي بحلول 2025. ويعد المحرك الرئيسي وراء الطلب على خدمات التشغيل والصيانة ألنظمة الطاقة الشمسية هو اقتراب عدد 
متزايد منها من نهاية عمرها االفتراضي. )المصدر: وود آند ماكينزي 2020(. ومن المتوقع أن ينمو السوق العالمي لعمليات التشغيل والصيانة المتعلقة 
بطاقة الرياح البحرية بنسبة 17% سنوًيا. وتشكل تكاليف تشغيل وصيانة التوربينات النسبة األكبر من النفقات التشغيلية على الرياح البحرية. ويؤدي عدم 

اليقين الناجم عن أعطال المكونات الرئيسية إلى زيادة التكاليف. )المصدر: وود آند ماكينزي 2019(.

المتجددة دوًرا رئيسًيا في عملية االنتقال  الطاقة  الطاقة من مصادر  توليد  يلعب  الفاعلة في السوق حيث  التشغيل والصيانة األطراف  تجذب فرصة 
الطاقي. وبالنسبة لجميع التقنيات المتقادمة باستخدام الطاقة المتجددة، فيجب على مالكي المشاريع تقييم اقتصاديات إعادة التشغيل والتجديد وإيقاف 
التشغيل. ويمكن أن تؤدي زيادة استخدام الطاقة المتجددة إلى إنشاء سوق إقليمي للمعدات والخدمات، مما يوفر فرًصا واعدًة للدول التي لديها صناعات 
اعتماد سياسات صناعية  السوق عن طريق  هذا  في  تساهم  أن  نسبًيا  الناشئة  الصناعات  ذات  للدول  أيًضا  يمكن  للغاية.  متطورة  وقطاعات خدمات 

للمساعدة في بناء قدراتها المحلية أو تعزيزها )الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2019أ، ص. 112(.

أ أ



تزايد الطاقة اإلنتاجية لتحلية المياه على مستوى العالم في حين أن تاكليف التقنيات آخذة في االنخفاض

بينما تزداد ندرة المياه وفي ظل التقدم المحرز في تقنية تحلية المياه وانخفاض تكلفة اإلنتاج، يتساءل بجدية واضعوا السياسات حول العالم عّما إذا كان 
ينبغي أن تلعب التحلية دوًرا في سد الفجوة بين العرض والطلب في السنوات المقبلة. وفي عام 2018، أفادت التقارير بعمل 18,426 محطة تحلية في أكثر 
من 150 دولة، ُمنِتجًة 87 مليون متر مكعب من المياه النظيفة يومًيا لتوفرها ألكثر من 300 مليون شخص(. وتتركز نسبة 44% من هذه الطاقة اإلنتاجية 
في دول الخليج العربي )المصدر: البنك الدولي، ص. 8( وتبدأ بعض الدول المطلة على بحر قزوين في آسيا الوسطى والقوقاز باإلضافة إلى مجموعة 

من الدول األفريقية بالنظر في خيارات تحلية المياه باعتبارها حاًل لمشكلة قلة توافر مياه الشرب )انظر الجزء 1ب(.

ثمة طريقتان رئيسيتان لتحلية المياه، إحداهما حرارية واألخرى غشائية، ويمكن الجمع بينهما كطريقة هجينة:

التحلية الحرارية: تكثيف البخار الناتج عن تبخر المياه المالحة. ويستخدم التقطير متعدد التأثير الرش بالفوهة، بينما يبخر التقطير الوميضي  	
متعدد المراحل المياه بآلية الوميض.

تعتمد الطرق الغشائية عملية التناضح الطبيعية )أي معادلة ضغط المذاب لسائلين تحت ضغط(. وعادًة ما يتم إنشاء محطات التناضح العكسي  	
لمياه البحر في مرافق معالجة مسبقة ال تستخدم األنظمة الحرارية للمعالجة المسبقة لمياه البحر المصدر. 

في عام 2014، مثلت تقنية التناضح العكسي لمياه البحر حوالي 63% من الطاقة اإلنتاجية العالمية للتحلية، يليها التقطير الومضي متعدد المراحل بنسبة 
)23%(، والتقطير متعدد التأثير بنسبة )8%(، وتقنيات هجينة بنسبة )6%(. ورغم ذلك، ال تزال التقنية الحرارية هي إحدى التقنيات الرائدة في دول مجلس 
التعاون الخليجي، حيث قامت 53% من المحطات و47% من التناضح العكسي لتحلية المياه كما في 2015 باستخدام التقنية الحرارية )المصدر: البنك 

الدولي، ص. 17(.

لقد انخفضت تكلفة تحلية المياه على مّر السنين، وأصبحت خياًرا مناسًبا بشكل متزايد. وحتى اآلن، لطالما كان التقطير الومضي متعدد المراحل هو 
التقنية الحرارية األكثر تنافسيًة للمشاريع الكبيرة، كما أصبحت تقنية التقطير متعدد التأثير أكثر تنافسيًة بالنسبة للمشاريع الصغيرة، بينما أصبح التقطير 
متعدد التأثير هو األكثر تنافسيًة على جميع المستويات. ومن حيث متوسط التكلفة، فتسجل تقنية التناضح العكسي التكلفة األقل، في حين أنه تم إثبات 
أن تكاليف اإلنتاج للمشاريع الهجينة غالًبا ما تكون أقل من تكاليف اإلنتاج باستخدام تقنية واحدة. وعلى الرغم من التخفيضات الكبيرة في التكلفة في 
السنوات األخيرة، بالنسبة لجميع التقنيات، إال أّن الطاقة تظل إلى حد بعيد أكبر عنصر مستقل للتكاليف المتجددة. وتحتاج المحطات الحرارية إلى طاقة 

حرارية بشكل أساسي، بينما تستخدم تقنية التناضح العكسي المزيد من الكهرباء )المصدر: البنك الدولي، ص. 43(.

سيكون التحول عن إمدادات الطاقة القائمة على الوقود األحفوري لتحلية المياه إلى الطاقة المتجددة هو أحد مجاالت التركيز في المستقبل. وعلى الرغم 
من أن المملكة العربية السعودية رائدة في مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إال أن مشاريع التحلية الكبيرة القائمة على الطاقة 
المتجددة تقتصر إلى حد كبير على طاقة الرياح. وتتسم تكاليف تحلية المياه بالطاقة الشمسية بأنها مرتفعة في الوقت الحالي، ولكن ستزيد التطورات 
التكنولوجية من تنافسية تكلفة الطاقة الشمسية المركزة وتقنيات الطاقة المتجددة األخرى. وفي الوقت الحالي، تعد تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه 
بالطاقة الشمسية القائمة على الطاقة الكهروضوئية هي الخيار البارز للطاقة الشمسية وهي محور التركيز الرئيسي لمزيد من البحث: مناطق العالم التي 
تعاني من ندرة المياه العذبة هي أيًضا تلك التي تتمتع بإمكانيات طاقة شمسية جيدة. كما أنها تتمتع عادًة بوجود صحراء كبيرة أو أراٍض جرداء يمكن 
استخدامها لمزارع الطاقة الشمسية. وتتمثل التحديات الرئيسية للطاقة المتجددة )خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح( في تقطع اإلمداد ومتطلبات 
التخزين والمساحة الالزمة لتركيب معدات الطاقة المتجددة. وستستمر حاجة توليد طاقة تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة إلى دعم استراتيجي 
للوصول إلى مرحلة النضج والتكلفة الفعالة: إلغاء إعانات الوقود األحفوري وخلق بيئة مواتية التفاقيات شراء الطاقة طويلة األجل والتعريفات التفضيلية 

إلمدادات الطاقة ودعم االستثمارات األولية والبحث والتطوير في ما يتعلق بالطاقة المتجددة )المصدر: البنك الدولي، ص. 59-56(.

يكتسب استخدام مخططات البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية لشراء البنية التحتية لتحلية المياه وخدماتها شعبية كبيرة، حيث تسمح بتمويل المشروع 
من الميزانية العمومية لسلطة البت في العطاءات المقدمة من الشركات المقدمة. وتم تمويل 47% من استثمارات رأس المال لتحلية المياه في عام 2016 
)10.9 مليار ريال سعودي ( باستخدام مخططات البناء والتشغيل والتملك ونقل الملكية. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحصة لتصل إلى 50 بالمائة بحلول 

عام 2020 )المصدر: البنك الدولي، ص. 66(.

سيكون للهيدروجين األخضر دور مهم في إزالة الكربون

تعمل أكوا باور منذ سنوات على عدد من الفرص االستراتيجية للهيدروجين األخضر في األسواق التي تركز عليها بصفة أساسية، وذلك بهدف أن تتخذ 
لنفسها مكانة في هذا المجال كأحد الموردين الرئيسيين ألحدث حلول الطاقة المتجددة المتكاملة بقوة مع إنتاج الهيدروجين األخضر )في يوليو 2020، 
أعلنت شركة أكوا باور، باالشتراك مع شركتي إير برودكتس ونيوم، عن توقيع اتفاقية إلنشاء إحدى أكبر منشأة إلنتاج األمونيا الخضراء في العالم باالعتماد 

على الهيدروجين بقيمة 18.75 مليار ريال سعودي وتعمل بالطاقة المتجددة فقط(.

الهيدروجين حامل للطاقة وهو أحد الخيارات القليلة لتخزين الكهرباء من أيام إلى شهور. وينتج عن احتراق كيلو واحد من الهيدروجين طاقة تزيد بمقدار 
ثالثة أضعاف عن كيلو البنزين وال يُنتج سوى الماء. ومن الطرق األخرى لتخزين الطاقة هي استخدام خاليا الوقود، والتي يمكنها إنتاج الكهرباء باستمرار 
طالما يتم توفير الهيدروجين واألكسجين )المصدر: شركة الماء والكهرباء 2019أ، ص. 2,8( يمكن أن يساعد الهيدروجين في إزالة الكربون من مجموعة 
من القطاعات، بما في ذلك النقل لمسافات طويلة، والمواد الكيميائية، والحديد والصلب، التي ثبت أنه من الصعب تقليل االنبعاثات فيها، على الرغم من 

أنه يستخدم حالًيا بشكل أساسي في قطاعي التكرير والمواد الكيميائية )المصدر: الوكالة الدولية للطاقة(.

يمكن إنتاج الهيدروجين من جميع مصادر الطاقة تقريًبا ويمكن أن يكون:

رمادًيا - من الوقود األحفوري من الغاز الطبيعي بشكل عام ، وينبعث منه ثاني أكسيد الكربون في الهواء أثناء احتراقه، 	
أزرق - من الغاز الطبيعي، الذي يتم عزل ثاني أكسيد الكربون به عبر تقنيات احتجاز الكربون التي تسمح بتخزينه أو استخدامه بأمان في  	

العمليات الصناعية، و
أخضر - من التقنيات المتجددة )المصدر: شركة الماء والكهرباء 2019أ، ص. 9(. 	

ب ب



يتم إنتاج 96% من الهيدروجين حالًيا من الوقود األحفوري عبر عمليات كثيفة الكربون: إصالح غاز الميثان بالبخار وتغويز الفحم )المصدر: شركة الماء 
والكهرباء 2019أ، ص. 8(.

يتضمن المساران الرئيسيان إلنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ما يلي: اقتران التقنيات التقليدية مع تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه  وتوليد 
الهيدروجين من خالل التحليل الكهربائي للماء:

االحتباس  للحد من ظاهرة  المطلوب  الطاقة  لتحول  اجتماعًيا  اقتصادًيا ومفيدة  يقدم حلواًل مجدية  أن  للهيدروجين  يمكن  الهيدروجين،  لمجلس  وفًقا 
الحراري بمقدار درجتين مئويتين. ووفًقا لرؤية المجلس، سيمكن الهيدروجين، بحلول عام 2050، من نشر مصادر الطاقة المتجددة عن طريق تحويل 
وتخزين أكثر من 500 تيراواط ساعة من الكهرباء التي سيتم تقليصها لوال استخدامه. وإلى جانب فوائده البيئية، يمكن القتصاد الهيدروجين أن يخلق 
فرًصا للنمو االقتصادي المستدام. ويتوقع المجلس سوًقا للهيدروجين وتقنياته بإيرادات تزيد عن 9.375 تريليون ريال سعودي سنوًيا، ووظائف ألكثر من 

30 مليون شخص على مستوى العالم بحلول عام 2050 )المصدر: مجلس الهيدروجين 2017(.

يبلغ الطلب الحالي على الهيدروجين النقي حوالي 70 مليون طن متري سنوًيا )تبلغ نسبة التكرير منها 38.2 مليون طن متري ويستهلك قطاع األمونيا 
31.5 مليون طن متري(، ولكن يتم إنتاج معظمه تقريًبا من الوقود األحفوري. ومع ذلك، سيكون هناك نمو كبير في المستقبل للهيدروجين األخضر، مدفوًعا 
بالطلب في شرق آسيا وأوروبا اللتين ستصبحان سوق التصدير المحتمل الرئيسي للمنتجين الرئيسيين )المصدر: الوكالة الدولية للطاقة 2019، ص. 18(.

من شأن االتجاهات العالمية للتحول إلى المركبات الكهربائية، وحقن الهيدروجين في شبكة الغاز واستبدال الهيدروجين »الرمادي« ليحل محله الهيدروجين 
»األخضر« في التصنيع أن تعزز الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون بشكل كبير )المصدر: الوكالة الدولية للطاقة 2020(.

في أوروبا وحدها، هناك إمكانية لتوليد ما يقارب 2,250 تيراواط ساعة من الهيدروجين في عام 2050، وهو ما يمثل ربع إجمالي الطلب على الطاقة 
في االتحاد األوروبي تقريًبا. وفي »السيناريو المهيمن على التحليل الكهربائي للماء«، يتم تلبية الطلب الجديد على الهيدروجين إلى حد كبير من التحليل 
استيراد  يكون  أن  يمكن  الشبكة،  من  كافية  متجددة  طاقة  على  الحصول  من  الكهربائي  التحليل  جهات  فيها  تتمكن  ال  التي  الحاالت  وفي  الكهربائي. 
الهيدروجين السائل من المناطق ذات الطاقة المتجددة الزائدة خياًرا قاباًل للتطبيق )المصدر: مشروع خاليا الوقود والهيدروجين المشترك باالتحاد 

األوروبي(.

ملخص المعلومات المالية
ينبغي أن تقرأ المعلومات المالية المختارة المبينة أدناه جنبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة والمدققة للسنوات المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م، 
و31 ديسمبر 2019م، و31 ديسمبر 2020م، ، واإليضاحات المرفقة بها، والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في 

المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى المعلومات الواردة في قسم 19 )»تقرير المراجع«( من هذه النشرة.

يعرض الجدول أدناه ملخص قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم، و1د ديسمبر (: د-1الجدول  
019دم، و1د ديسمبر 0د0دم

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

معدل النمو السنوي 
 المركب

من 018دم إلى 
0د0دم

العمليات المستمرة

د.دد%17.4%7.5د%9,111د4,114,9994,8دد7,8دد,دإيرادات

8.2%13.4%3.2%)2,301,362()2,028,804()1,965,965(تكاليف تشغيل

41.5%د.1د%د.5د%7,749د5,د195,د08,د8د1,8دد,1إجمالي الربح 

تكلفة تطوير ومخصص ومشطوبات، بعد خصم عكس 
-181.3%-410.3%)142,856()50,790(16,368القيد

20.6%32.6%9.7%)818,882()617,747()562,930(مصاريف عمومية وإدارية 

الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها يتم 
المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية، بعد خصم 

الضريبة 
942,716283,794231,107%69.9-%18.6-%50.5-

-2.7%8.0%-12.3%160,325140,645151,872دخل عمليات أخرى

 دخل العمليات قبل خسائر اإلنخفاض في القيمة 
5.د%5.8%د.1%0971,948,990,د471,84د,1,818ومصاريف أخرى 

-46.1%-79.4%41.1%)181,051()880,203()623,748( خسارة انخفاض في القيمة ومصاريف أخرى، صافي

 دخل العمليات بعد خسارة اإلنخفاض في القيمة 
1.7د%8.د8%-19.5%9د7,9د1,8941,7د1,194,5999والمصاريف األخرى  

54.8%-53.8%418.6%64,948336,820155,608إيرادات أخرى 

ج ج



ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

معدل النمو السنوي 
 المركب

من 018دم إلى 
0د0دم

65.4%-19.4%239.4%)23,460()29,106()8,576(خسارة تحويل عمالت أجنبية، صافي  

36.8%22.8%52.4%)1,068,448()869,862()570,655( أعباء مالية، صافي  

د.10%108.0%-د.41%9دد,1د8د99,74دد1د,80د الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

--168.8%85.3%50,950)74,008()39,942(الزكاة وضريبة مستردة/ )محملة(

17.4%171.0%-49.1%589,د888د5,7دد74د,40د ربح السنة من العمليات المستمرة 

 العمليات المتوقفة 

 الربح/ )الخسارة( من العمليات المتوقفة، بما في ذلك 
الربح/ )الخسارة( المثبتة نتيجة فقدان السيطرة على 

شركة تابعة، بعد خصم الضريبة
)1,539,288(554,34519,798%136.0-%96.4--

-5.د%-197.9%87د,د90د880,08)898,914( ربح  خسارة( السنة  

الربح  الخسارة( المتعلق بـ: 

--24.8%-251.7%1,173,865882,568)773,842(المساهمين في الشركة األم

--106.7%134.9%19,819)293,782()125,072(حقوق الملكية غير المسيطرة 

-5.د%-197.9%87د,د90د880,08)898,914(

الربح )الخسارة( األساسي والمخفض للسهم )بالريال 
--25.3%-240.0%1.821.36)1.30(السعودي(

الربح األساسي والمخفض للسهم من العمليات المستمرة 
2.7%36.7%-22.8%1.270.981.34)بالريال السعودي(

-5.د%-197.9%87د,د90د880,08)898,914(ربح  خسارة( السنة

 الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر 

البنود التي يتم أو يمكن إعادة تصنيفها الحًقا إلى الربح 
-أو الخسارة 

--91.2%-235.4%268,48123,585)198,257( عمليات أجنبية – فروقات تحويل عمالت أجنبية 

 شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة 
-63.3%-331.1%)1,191,366()729,442(315,667حقوق الملكية – الحصة في الدخل الشامل اآلخر 

 صافي التغير في القيمة العادلة الحتياطي تغطية 
-35.9%-365.4%)400,330()294,596(111,014مخاطر التدفقات النقدية 

 بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 

-5.8%-163.1%-240.8%11,506)18,244(12,960 إعادة قياس التزامات المنافع المحددة 

-د.101%-د.0د4%)05د,د1,55()801,د77(84د,41د إجمالي  الخسارة( الدخل الشامل اآلخر 

-د.0%-715.5%-د.د11%)18د,54د(د8د,د10)0د57,5د( إجمالي  الخسارة( الدخل الشامل 

 إجمالي  الخسارة(/ الدخل الشامل المتعلق بـ: 

-0.3%-204.5%-195.1%)554,615(530,529)557,650(المساهمين في الشركة األم

-0.1%-76.5%324.8%)99,603()424,247()99,880( حقوق الملكية غير المسيطرة 

-د.0%-715.5%-د.د11%)18د,54د(د8د,د10)0د57,5د(

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة للمجموعة

د د



يعرض الجدول أدناه ملخص مؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم، و 1د ديسمبر 019دم، (: 7-1الجدول  
و 1د ديسمبر 0د0دم.

باأللف ريال سعودي

ارتفاع /  انخفاض(كما في السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم0د0دم019دم018دم

معدل النمو 
السنوي المركب 
من 018دم إلى 

0د0دم
دخل العمليات قبل خسائر االنخفاض 

3.50%5.80%1.30%1,818,3471,842,0971,948,990في القيمة ومصاريف أخرى

األرباح / )الخسائر( الخاصة 
--25.40%-251.70%1,173,865875,240-773,842بمساهمي الشركة األم

صافي الربح المعدل العائد لمساهمي 
9.40%-5.50د%0د.0د%099,ددد,41د8,د9د,901د,1,054الشركة األم

-78.80%-89.70%-0د.د5%د09,د0دددد,1د0,د7,777دد,4الرصيد النقدي في نهاية الفترة

نسبة صافي الرافعة المالية للشركة 
األم  الرافعة المالية / صافي حقوق 

الملكية الملموسة(
-غير متوفر--غير متوفر--غير متوفر-د0.10.50.9

يعرض الجدول أدناه ملخص قائمة المركز المالي المجمع للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم، و 1د ديسمبر (: 8-1الجدول  
019دم، و 1د ديسمبر 0د0دم.

قائمة المركز المالي الموحد

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبر باأللف ريال سعودي

0د0دم019دم0د0دم019دم018دم

معدل النمو 
 السنوي المركب
من 018دم إلى 

0د0دم

-24.0%-29.4%-18.2%9,306,7617,609,9015,372,970الموجودات المتداولة

7.3%2.8%12.1%26,860,40130,111,38230,949,629الموجودات غير المتداولة

د.0%-7.د%د.4%599,ددد,ددد8د,1د7,7ددد7,1د1,ددإجمالي األصول

14.1%6.1%22.8%5,522,2446,783,5187,194,110المطلوبات المتداولة

5.4%6.9%3.9%19,570,76120,332,38821,728,334المطلوبات غير المتداولة

7.4%7.د%8.1%444,دد8,9دد7,115,90د005,د5,09داجمالي المطلوبات

-18.3%-30.2%-4.2%11,074,15710,605,3777,400,155إجمالي حقوق الملكية

د.0%-7.د%د.4%599,ددد,ددد8د,1د7,7ددد7,1د1,ددإجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات المتداولة - قروض مع حق 
-100.0%-100.0%183.3%-424,5021,202,729الرجوع

المطلوبات المتداولة -- قروض بدون 
40.8%10.3%79.8%594,1351,068,5001,178,360حق الرجوع

15.6%33.3%0.2%4,503,6074,512,2896,015,750المطلوبات المتداولة - أخرى

14.1%1.د%8.دد%5187,194,110,د78,د44د,دد5,5االلتزامات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة - قروض مع 
-44.1%38.9%-77.5%2,772,848624,283866,944حق الرجوع

المطلوبات غير المتداولة - قروض 
8.4%4.3%12.7%14,961,83416,856,66117,574,596بدون حق الرجوع

33.8%15.3%55.3%1,836,0792,851,4443,286,794المطلوبات غير المتداولة - أخرى

5.4%9.د%9.د%4دد,8د1,7د88د,ددد,0د1د19,570,7المطلوبات غير المتداولة

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة للمجموعة

ه ه



و1د (: 9-1الجدول   018دم،  ديسمبر  1د  في  المنتهية  المالية  للسنوات  للمجموعة  الموحدة  النقدية  التدفقات  قائمة  ملخص  أدناه  الجدول  يعرض 
ديسمبر 019دم ، 1د ديسمبر 0د0دم.

قائمة التدفقات 
ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرالنقدية

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

معدل النمو 
السنوي 
 المركب

من 018دم إلى 
0د0دم

صافي النقدية من 
0.9%19.7%-15.0%1,877,9341,595,6161,910,323األنشطة التشغيلية

صافي النقدية في 
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الزيادة في النقدية 

وشبه النقدية خالل 
السنة

--د.7د%-19.5د%)47د,5د1,9()99,950د,د(دد59,0د,د

النقدية وشبه النقدية 
-7.1%-49.1%69.7%3,239,2295,498,2652,798,315في بداية السنة

النقدية وشبه النقدية 
-1.1د%-د.70%-49.1%8دد,دد158د,798,د5دد,5,498في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة للمجموعة 

ملخص عوامل المخاطرة
قبل اتخاذ قرار باالكتتاب في أسهم الطرح، يتعين على المستثمرين المحتملين االطالع بعناية على جميع المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار، ال سيما 

المخاطر الموضحة أدناه والتي تم تناولها بالتفصيل في القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة.

المخاطر المتعلقة بمشاريع المجموعة
أو  	 المحالة،  المياه  إنتاج  أو  و/  الكهرباء  لتوليد  المتاحة  اإلنتاجية  للسعة  المتوقعة  المستويات  تحقيق  على  القدرة  بعدم  المتعلقة  المخاطر 

المستويات المتوقعة للكهرباء المولدة أو المياه المنتجة  لشركات المشاريع أو الحفاظ عليها
المخاطر المتعلقة بتعرض المجموعة للتأخير في تطوير مشاريعها و/ أو في تحقيق اإلغالق المالي لتلك المشاريع 	
المخاطر المتعلقة بالتأخير  وتجاوز  التكاليف ومشاكل جودة التصنيع في إنشاء وبناء مشاريع المجموعة عند عدم تضمين عقود  الهندسة  	

والمشتريات والبناء ما يتعلق بهذه التأخيرات والتجاوزات ومشاكل الجودة
المخاطر المرتبطة باستراتيجيات النمو  والتوسع الخاصة بالمجموعة 	
المخاطر المتعلقة بالمنافسة والتسعير 	
المخاطر المتعلقة بالصعوبات المالية التي قد يواجها مشترو اإلنتاج بموجب اتفاقيات شراء اإلنتاج أو االتفاقيات المماثلة مع شركات المشاريع   	
المخاطر المرتبطة بحقوق مشترين اإلنتاج بإنهاء اتفاقات شراء اإلنتاج بسبب حاالت إخالل معينة من جانب شركة المشروع  	
المخاطر المتعلقة بمدى اعتماد الربحية للمجموعة والتشغيل والصيانة لمشاريع المجموعة على تكاليف التشغيل وأداء مقاولي التشغيل والصيانة  	

اللتزاماتهم التعاقدية
المخاطر المتعلقة بعدم التزام شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بالمتطلبات التشغيلية الصارمة التي تخضع لها، وحاالت اإلنهاء المرتبطة  	

بالتشغيل 
المخاطر المتعلقة بتمديد اتفاقيات شراء اإلنتاج لمشاريع المجموعة التي يتم تنفيذها على أساس البناء والتملك والتشغيل 	
المخاطر المرتبطة بعوامل االقتصاد الكلي العالمي واإلقليمي 	
المخاطر المرتبطة بالشركاء في االستثمار المشترك والمشاريع المشتركة 	
المخاطر المتعلقة باالنخفاض المحتمل في شهرة المجموعة أو انخفاض قيمة أصولها طويلة األجل 	
المخاطر المتعلقة بحركة العمالت وما يطرأ عليها، بما في ذلك فك ارتباط بعض العمالت بالدوالر األمريكي أو تعديل قيمتها أو ارتفاع قيمة  	

اليورو مقابل الدوالر األمريكي والريال السعودي، والتغيرات التي تطرأ على القواعد والضوابط  الحالية والجديدة لتنظيم أسعار صرف العمالت 
و/أو القيود المفروضة على تحويالت المستثمرين األجانب لمتحصالت استثماراتهم

المخاطر المتعلقة بصافي األصول السلبية لبعض مشاريعها الواقعة في المغرب 	

و و



المخاطر المتعلقة بخضوع المجموعة لمتطلبات نظامية وتعاقدية للحفاظ على مستويات معينة من التوطين فيما يتعلق بالموظفين والتوريدات  	
والمواد

المخاطر المرتبطة باإلتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي المبرمة بين الشركة وصندوق االستثمارات العامة 	
المخاطر المتعلقة بمشروع البحر األحمر 	

المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية للمجموعة
المخاطر المتعلقة باألعطال في األجهزة والمعدات أو حدوث انقطاعات غير مخطط لها في الطاقة و/أو المياه المحالة على نحو يتجاوز النطاق  	

المسموح به وفقاً لبنود العقد، و/أو انخفاض اإلنتاج وظهور نفقات رأسمالية غير متوقعة 
المخاطر المتعلقة باعتماد توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة على األحوال الجوية  	
المخاطر المرتبطة بالزيادة الكبيرة في األسعار أو االنقطاع في إمدادات الوقود 	
المخاطر المتعلقة بمدى اعتماد المجموعة على بنيتها التحتية لتقنية المعلومات، وقد تتعرض تلك البنية لألعطال أو تتأثر سلباً وتتضرر نتيجة  	

الجرائم اإللكترونية
المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على المحافظة على مستوى جودة عملياتها التشغيلية وسمعتها 	
المخاطر المتعلقة بحاالت القوة القاهرة مثل األزمات الصحية )بما في ذلك وباء فيروس كورونا المستجد( والحرائق والفيضانات والهزات  	

األرضية والتسونامي والعواصف الرملية واالنفجارات واألعمال اإلرهابية والتخريبية أو أي أحداث خارجة عن إرادة المجموعة
المخاطر المتعلقة بمحطات توليد الطاقة و/أو محطات تحلية المياه أو محطات البخار التابعة للمجموعة وموردي الوقود والمقاولين وبعض  	

مشاريع التطوير التابعة للمجموعة المرتبطة بنشاط اتحادات العمال مما قد يؤدي إلى تعطيل تشغيل المشاريع أو تأخير إكمالها 
المخاطر المرتبطة بالحصول على تغطية تأمينية كافية للمخاطر المتعلقة بعمليات المجموعة 	
المخاطر المتعلقة بالتقصير االئتماني بشركة اكوا إلعادة التأمين 	
المخاطر المتعلقة بخبرة اإلدارات العليا في مجال إدارة شركة مدرجة عامة 	
المخاطر المتعلقة بمدى اعتماد الشركة على أداء العديد من شركاتها التابعة والشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية وتوزيعات  	

أرباحها وتدفقات إيراداتها  األخرى 
المخاطر المتعلقة بالقيود على قدرة المجموعة على التخارج من االستثمارات بموجب شروط اتفاقياتها  	
المخاطر المتعلقة بموسمية اإليرادات ومستويات الربحية للمشاريع التقليدية 	

المخاطر المتعلقة بعمليات التمويل للمجموعة 
المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على تسديد ديون المجموعة وعدم توفر التمويل أو التمويل بالمساهمة في رأس المال أو الحاجة للقيام  	

بالمزيد من االستثمارات في رؤوس األموال
المخاطر المرتبطة بالتمويل القائم والمستقبلي 	
المخاطر المتعلقة بحاالت اإلخالل بموجب ترتيبات التمويل الخاصة بالمجموعة 	
المخاطر المتعلقة  بسندات المجموعة 	
المخاطر المتعلقة بالقيود المفروضة على توزيعات األرباح )أو غيرها من التوزيعات( من قبل شركات المشاريع بموجب ترتيبات التمويل الخاصة بها 	
المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار الفائدة واألوراق المالية المملوكة من المجموعة 	
المخاطر المتعلقة بإمكانية كون المجموعة أن تصبح دائن غير مضمون  لمشتري اإلنتاج في حالة اإلنهاء المبكر لبعض اتفاقيات شراء إنتاج 	
المخاطر المتعلقة برأس المال العامل 	
المخاطر المتعلقة بقرض شركة اكوا باور للطاقة المتجددة القابضة القابل للتحويل 	
المخاطر المتعلقة بوجود  أحكام تتعلق بالتغير في السيطرة في بعض من اتفاقيات المجموعة، والتي قد يكون لها عواقب سلبية على المجموعة  	
المخاطر المتعلقة بصكوك الشركة 	

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية
المخاطر المتعلقة  بوباء فيروس كورونا المستجد والتي قد يكون لها آثار سلبية وجوهرية على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها  	

و فرصها المستقبلية
المخاطر السياسية في الدول والمناطق التي تعمل فيها المجموعة 	
المخاطر المتعلقة باألنظمة البيئية في الدول التي تعمل فيها المجموعة والتغييرات التي تطرأ على تلك األنظمة  	
المخاطر المتعلقة ب بعدم االلتزام بمعايير البيئة والسالمة واألمن 	
المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح ومتطلبات تسجيل الشركات  	
المخاطر المتعلقة بتغيير األنظمة واللوائح الضريبية في الدول التي تعمل فيها مشاريع المجموعة أو تفسيرها بشكل سلبي أو تنفيذها بشكل  	

متباين
المخاطر المتعلقة بأنظمة الزكاة ولوائحها وكيفية تفسيرها وتنفيذها فيما يتعلق بالمشاريع ذات الصلة 	

ز ز



المخاطر المتعلقة بأنظمة مكافحة االحتكار ، بما في ذلك نظام المنافسة السعودي، والتشريعات المشابهة والتشريعات المتعلقة بالممارسات  	
التنافسية غير العادلة والسلوكيات المماثلة في الدول التي تعمل فيها المجموعة

المخاطر المتعلقة بعدم التزام المجموعة بأنظمة  ولوائح العمل السارية و/أو عدم قدرتها على االحتفاظ بفريق اإلدارة العليا الحالي أو غيرهم  	
من الموظفين المهرة أو االستمرار في استقطاب وتوظيف موظفين رئيسيين يمتلكون المهارات والخبرات المناسبة

المخاطر المتعلقة بتنفيذ أحكام المحاكم األجنبية وقرارات التحكيم في الدول التي تعمل فيها المجموعة 	
المخاطر المتعلقة بقيام المجموعة بجزء  كبير من أعمالها في دول، بما فيها دول نامية، مما يعرض المجموعة لمخاطر كبيرة قد تؤثر سلًبا على  	

نشاطها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وسمعتها
المخاطر المتعلقة بعدم إمكانية المجموعة من الكشف عن حاالت غسل األموال والرشوة واألنشطة غير القانونية أو غير المشروعة األخرى  	

بشكل كامل أو في الوقت المناسب، مما قد يعرضها للمسؤولية القانونية وإلحاق الضرر بأعمالها أو سمعتها
المخاطر المتعلقة بدخول المجموعة وشركاتها في صفقات مع أطراف ذات عالقة 	
المخاطر المتعلقة باألراضي التي ال تمتلكها المجموعة  	
المخاطر المتعلقة بالنزاعات الجوهرية واحتمال اللجوء إلى التقاضي 	
المخاطر المتعلقة بالتغييرات المستقبلية في المعايير الدولية للتقارير المالية  	
المخاطر المتعلقة ببعض األحكام الواردة في اتفاقيات المساهمين التي أبرمتها المجموعة  	
المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق األهداف البيئية والمجتمع والحوكمة بشكل كامل أو جزئي أو في الوقت المناسب  	
المخاطر المتعلقة بالتزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة 	

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح 
مخاطر سيطرة كبار المساهمين 	
مخاطر عدم وجود سوق سابق لألسهم 	
المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار أسهم الشركات المساهمة العامة  	
المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم بعد الطرح 	
المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع أرباح 	
المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم جديدة في السوق بعد الطرح 	

ح ح
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التعريفات والمصطلحات   	
فيما يلي بعض التعريفات واالختصارات المستخدمة في هذه النشرة.

قبول إدراج األسهم بما في ذلك أسهم الطرح للتداول في السوق المالية السعودية وفقاً لقواعد طرح األوراق قبول اإلدراج
المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

مستشارو الطرح للشركة الواردة أسماؤهم في الصفحات من )هـ( إلى )ي( من هذه النشرة.المستشارون

العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.درهم إماراتي

أي شخص يسيطر على شخص آخر أو يخضع لسيطرة ذلك الشخص اآلخر، أو يخضع هو وذلك الشخص تابع
لسيطرة شخص آخر. وفي جميع ما سبق، يمكن أن تكون السيطرة مباشرة أو غير مباشرة.

إرنست ويونغ وشركاؤهم )محاسبون قانونيون مرخصون(.المحاسب القانوني

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.الهيئة أو هيئة السوق المالية

طلبات المشاركة في بناء سجل األوامرللمستثمرين 
خارج المملكة العربية السعودية

أو  الهاتف  عبر  المؤسسات  اكتتاب  مديري سجل  إلى  تقدم  التي  األوامر  بناء سجل  في  المشاركة  طلبات 
البريد اإللكتروني دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيعها وفقاً للتعليمات المذكورة في القسم )16( )»شروط وأحكام 

االكتتاب«(.

استمارة الطلب
استمارة الطلب التي تستخدم من قبل الفئات المشاركة المسجلين في المملكة العربية السعودية لتسجيل 
الطلبات  الحال(  )حسب  المصطلح  هذا  ويشمل  األوامر،  بناء سجل  فترة  الطرح خالل  أسهم  في  طلباتهم 

المقدمة عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني واستمارة الطلب اإللحاقية عند تغيير النطاق السعري.

مجلس إدارة الشركة.مجلس اإلدارة

تعليمات بناء سجل األوامر

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية 
وتعديالته  2016/7/20م(  )الموافق  1437/10/15هـ  بتاريخ  الصادر   2016-94-2 رقم  القرار  بموجب 
الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-102-2019 الصادر بتاريخ 1441/1/18هـ )الموافق 

2019/9/17م(.

المجموعة مدير سجل اكتتاب المؤسسات وشركة  المالية.  الرياض  وشركة  وناتيكسيس  مورغان  بي  وجي  السعودية  العربية  سيتي جروب 
المالية هيرميس السعودية واإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وفاب كابيتال.

أي يوم )باستثناء أيام الجمعة والسبت والعطالت الرسمية( تعمل فيه الجهات المستلمة في المملكة العربية يوم العمل
السعودية.

النظام األساسي للشركة والذي تم تلخيصه في القسم )12-14( )»ملخص حول النظام األساسي للشركة«(.النظام األساسي

31 نظام السوق المالية )الموافق  1424/6/2هـ  وتاريخ  م/30  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  المالية  السوق  نظام 
/2003/7م( وتعديالته.

الرئيس التنفيذي للشركة.الرئيس التنفيذي 

المدير المالي للشركة.المدير المالي 

رئيس مجلس إدارة الشركة.رئيس مجلس اإلدارة

مدير االستثمار في الشركة.مدير االستثمار

نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 1437/1/28هـ )الموافق 2015/11/10م( نظام الشركات
بصيغته المعدلة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية.الشركة أو أكوا باور

قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة 
قرار  بموجب  المعدلة  بصيغتها  2004/10/4م(،  )الموافق  1425/8/20هـ  بتاريخ   2004-11-4 رقم  الهيئة 

مجلس  الهيئة رقم 2-22-2021 وتاريخ 1442/7/12هـ الموافق )2021/2/24م(.

الئحة حوكمة الشركة الداخلية المعدة بتاريخ 25 شعبان 1442هـ )الموافق 07 أبريل 2021م(، كما هو موضح الئحة حوكمة الشركة الداخلية
في القسم )5( »الملكية والهيكل التنظيمي للشركة« من هذه النشرة.

نظام المنافسة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/75 بتاريخ 1440/6/29هـ )الموافق 2019/3/6م(.نظام المنافسة

السيطرة

حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة، القدرة على التأثير على أفعال 
أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خالل أي من 
اآلتي: )1( تملك نسبة 30% أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة، أو )2( التمتع بالحق في تعيين 30% أو 

أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري، وتُفسر كلمة »الطرف المسيطر« بناًء على ذلك.

الئحة حوكمة الشركات
بتاريخ  القرار رقم 2017-16-8  بموجب  المالية  السوق  الصادرة عن مجلس هيئة  الشركات  الئحة حوكمة 
1438/5/16هـ )الموافق 2017/2/13م( )بموجب نظام الشركات(، وتعديالتها بموجب القرار رقم 7-31-

2021 وتاريخ 1442/6/1هـ )الموافق 2021/1/14هـ(.

مركز إيداع األوراق المالية، وهي شركة مملوكة بالكامل لتداول.مركز إيداع األوراق المالية
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أعضاء مجلس إدارة الشركة.أعضاء مجلس اإلدارة 

الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية
الشركات التي يكون للشركة نسبة جوهرية مؤثرة فيها -بشكل مباشر أو غير مباشر- ولكن ال تسيطر عليها 
الشركة. وبالنسبة للمشاريع المشتركة، هي الشركات التي تسيطر الشركة على سياساتها المالية والتشغيلية 

بالشراكة مع الغير. ويشمل ذلك الشركات الجوهرية المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية.

العملة الرسمية لعدد من أعضاء لالتحاد األوروبي.يورو  

السوق المالية السعودية )تداول( وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في إدراج األوراق المالية السوق أو تداول
في المملكة.

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والتي تُعقد وفقا للنظام األساسي للشركة.الجمعية العامة غير العادية

البنوك وشركات الخدمات المالية.المؤسسات المالية

سعر السوق.القيمة السوقية العادلة

المستثمرون األجانب المؤهلون والمستثمرون االستراتيجيون األجانب.المستثمرون األجانب

المستثمرون االستراتيجيون األجانب

شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك حصة استراتيجية في الشركات المدرجة وفًقا للتعليمات المنظمة 
لتملك المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصص استراتيجية في الشركات المدرجة. ويقصد بمصطلح 
“الحصة االستراتيجية” نسبة الملكية المباشرة في أسهم الشركة المدرجة، حيث يهدف المالك من خاللها 

إلى المساهمة في تعزيز األداء المالي أو التشغيلي للشركة المدرجة.
التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين 

االستراتيجيين األجانب حصص استراتيجية في 
الشركات المدرجة.

التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصص استراتيجية في الشركات المدرجة 
1440/10/14هـ  في  المؤرخ   2019-65-3 رقم  القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة 

)الموافق 2019/6/17م( بصيغتها المعدلة.

السنة المالية للشركة.السنة المالية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.مجلس التعاون الخليجي

مستثمر خليجي ذو شخصية اعتبارية

الشخص االعتباري المملوك غالبية رأسماله لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي أو حكوماتها وتتمتع 
الخليجي  التعاون  لمجلس  األعلى  المجلس  قرار  في  الوارد  للتعريف  وفقاً  المجلس،  دول  إحدى  بجنسية 
1418/1/20هـ،  وتاريخ   )16( رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  عليه  الموافق  عشرة  الخامسة  دورته  في  الصادر 
وكذلك الصناديق االستثمارية ذات الشخصية االعتبارية المؤسسة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي 
والمطروحة وحداتها طرحاً عاماً على مستثمرين في تلك الدول وفقاً ألنظمتها المعمول بها، والمملوك غالبية 

رأس مالها لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي أو حكوماتها.

الناتج المحلي اإلجمالي.إجمالي الناتج المحلي

الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية العامة العادية للشركة.الجمعيات العامة

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة

الكهربائي الهيدروجين األخضر التحليل  طريق  عن  المياه  من  واألوكسجين  الهيدروجين  فصل  خالل  من  الهيدروجين  صناعة 
وباستعمال الطاقة التي تم انتاجها من مصادر الطاقة المتجددة.

الشركة وشركاتها التابعة وغيرها من الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية.المجموعة

مجلس معايير المحاسبة الدولية.مجلس معايير المحاسبة الدولية

المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة من قبل  مجلس معايير المحاسبة الدولية.المعايير الدولية للتقرير المالي

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 
المملكة العربية السعودية

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة والمعايير والتصريحات األخرى الصادرة من قبل الهيئة 
السعودية  للمراجعين والمحاسبين.

المكتتبون األفراد

تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي 
لها أوالد قصر من زوج غير سعودي – حيث يحق لها أن تكتتب باسمها و/أو بأسماء أوالدها القّصر لصالحها 
شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر السعوديين –  باإلضافة إلى 
أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي  ممن لديهم حساب بنكي  و 

يحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى الجهات المستلمة.

النموذج الذي تستخدمه الفئات المشاركة لالكتتاب في أسهم الطرح.نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة 

الئحة صناديق االستثمار
الالئحة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم 1-219-2006 وتاريخ 1427/12/3هـ )الموافق 
2006/12/24م( بصيغته المعدلة بموجب قرار الهيئة رقم  رقم 2-22-2021 بتاريخ 1442/7/12هـ )الموافق 

2021/2/24م(.

سيتي جروب العربية السعودية و جي بي مورقان العربية السعودية وناتيكسيس و شركة الرياض الماليةالمستشارون الماليون

 سيتي جروب العربية السعودية و جي بي مورقان العربية السعودية وناتيكسيس.المنسقون الدوليون

المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية
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)الموافق نظام العمل 1426/8/23هـ  وتاريخ  )م/51(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  السعودي  العمل  نظام 
2005/9/27م( وتعديالته.

التنفيذية نظام مراقبة شركات التمويل والئحته التنفيذية والئحته  1433/8/13هـ،  وتاريخ  م/51  الملكي  بالمرسوم  الصادر  التمويل  شركات  مراقبة  نظام 
الصادرة بقرار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 2/ م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ.

شركة الرياض المالية.مدير االكتتاب

شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني. المستشار القانوني 

إدراج األوراق المالية في السوق وفًقا لقواعد اإلدراج.اإلدراج

قواعد اإلدراج
قواعد اإلدراج في تداول الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 
1439/4/9هـ )الموافق 2017/12/27م( بصيغتها المعدلة  بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 22-1-

2021 وتاريخ 1442/7/12هـ )الموافق 2021/2/24م(.

شركة ذات مسؤولية محدودة.ش.ذ.م.م.

شركة الرياض المالية.المنسق المحلي

تاريخ فترة الحظر  من  أشهر  بعد ستة  تنتهي  والتي  بأسهمهم،  التصرف  المساهمين خاللها  لكبار  يجوز  ال  التي  الفترة 
اإلدراج.

شركة إف تي آي  كومباس ليكسون.مستشار دراسة السوق

الشركات التابعة الموضحة في القسم  )1-4( »قائمة الشركات التابعة الجوهرية«.الشركات التابعة الجوهرية

العضو المنتدب للشركة.العضو المنتدب

صافي القيمة الدفترية
لرصيد حساب  وفًقا  األصول  أحد  قيمة  إلى  يشير  الدفترية.و مصطلح مصطلح محاسبي،  القيمة  صافي 
ميزانيته العمومية. تعتمد القيمة على التكلفة األصلية لألصل ناقص أي تكاليف إهالك، أو استهالك، أو 

تكاليف انخفاض القيمة يحدث مقابل األصول.

متحصالت الطرح بعد خصم كافة المصاريف ذات الصلة بالطرح.صافي متحصالت الطرح

الطرح العام األولي ألسهم الشركة بالشروط المنصوص عليها في هذه النشرة.الطرح

الفترة التي ستبدأ في 22 صفر 1443هـ )الموافق 29 سبتمبر 2021م( وتستمر لمدة  3 يوم شاملة يوم إغالق فترة الطرح للمكتتبين األفراد
الطرح وهو يوم إلى 24 صفر 1443هـ )الموافق 1 أكتوبر 2021م(

56 ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح. سعر الطرح

)81,199,299( واحد وثمانون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وتسعة وتسعون سهم تمثل 11.1%  أسهم الطرح
من رأس مال شركة أعمال المياه والطاقة الدولية بعد االكتتاب

الجمعية العامة العادية للمساهمين والتي تنعقد وفقا للنظام األساسي للشركة.الجمعية العامة العادية

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 
3-123-2017 بتاريخ 1439/4/9هـ )الموافق 2017/12/27م( بموجب نظام السوق المالية بصيغتها المعدلة 

بموجب قرار مجلس الهيئة  رقم 1-7-2021 وتاريخ 1442/6/1هـ )الموافق 2021/1/14م(.

الفئات المشاركة

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر، 
وهي:
الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا أ- 

كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة 
صناديق االستثمار وتعليمات بناء سجل األوامر.

مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، مع االلتزام باألحكام ب- 
المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم نماذج طلب االكتتاب.

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفقاً لألحكام والقيود ج- 
المنصوص عليها في تعليمات بناء سجل األوامر.

األشخاص االعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، د- 
باستثناء المستثمرين األجانب غير المقيمين – عدا  المستثمرون األجانب المؤهلون بموجب  القواعد 

المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.
الجهات الحكومية أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة أو السوق وأي بورصة أخرى تعترف بها الهيئة ه- 

أو مركز اإليداع.
الشركات الحكومية، سواء كانت تستثمر مباشرة أو من خالل مدير محفظة.و- 
الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.ز- 

سندات المشاركة الصادرة عن المستثمرين األجانب بموجب ترتيبات اتفاقيات مبادلة.سندات المشاركة

الشركة ذات الغرض الخاص والمؤسسة في الدولة التي يوجد فيها المشروع لغرض تنفيذه والتصرف بأصوله شركة المشروع
)ويشار إليها باإلجماع بـ »شركات المشاريع«(.

مشاريع المجموعة )ويشار إلى كٍل منها بـ »مشروع«(. المشاريع
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هذه النشرة المعّدة من قبل الشركة فيما يتعلق بالطرح وفق قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. النشرة

المستثمرون األجانب المؤهلون

المستثمر األجنبي المؤهل المرخص له، وفًقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة 
التأهيل إلى أي  المالية المدرجة. ويتم تقديم طلبات  المالية المدرجة، باالستثمار في األوراق  في األوراق 
األجنبية  المالية  المؤسسات  الستثمار  المنظمة  للقواعد  وفًقا  والقبول  للتقييم  لها  مرخص  سوق  مؤسسة 

المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية 
األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة 

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة عن 
مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-42-2015 بتاريخ 1436/7/15هـ )الموافق 2015/5/4م(، 
بتاريخ 1440/10/14هـ  رقم  2019-65-3  القرار  بموجب  المعدلة  بصيغته  المالية،  السوق  نظام  بموجب 

)الموافق 2019/6/17م( الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية.

هي بنك الرياض , البنك األهلي السعودي ، بنك الجزيرة، مصرف الراجحي.الجهات المستلمة

الضوابط التنظيمية الخاصة بالشركات المدرجة

المدرجة  المساهمة  بشركات  الخاصة  الشركات  لنظام  تنفيذاً  الصادرة  التنظيمية  واإلجراءات  الضوابط 
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-127-2016 بتاريخ 1438/1/16هـ )الموافق 
وتاريخ   2020-122-4 رقم  الهيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  الشركات،  نظام  على  بناًء  2016/10/17م(، 

1442/4/3هـ )الموافق 2020/11/18م(.

طرف ذو عالقة أو أطراف ذوي العالقة

يقصد به المعنى الوارد في  قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة ، والذي يشمل أي مما يلي :
تابعي الشركة- 1
كبار المساهمين في الشركة- 2
أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة- 3
أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين لتابعي الشركة- 4
أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة- 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في البنود )1( إلى )5( أعاله- 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في الفقرات من )1( إلى )6( أعاله.- 7

وألغراض الئحة حوكمة الشركات، يشمل هذا المصطلح ما يلي:
كبار المساهمين في الشركة.أ- 
أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.ب- 
كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.ج- 
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة.د- 
المنشآت -من غير الشركات- المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.ه- 
الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكاً فيها.و- 
الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عضواً في مجلس ز- 

إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها.
شركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما ح- 

نسبته )5%( أو أكثر، مع مراعاة ما ورد في الفقرة )د( من هذا التعريف.
الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو ط- 

بإسداء النصح أو التوجيه.
أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار ي- 

تنفيذييها.
الشركات القابضة أو التابعة للشركة.ك- 

م بشكل مهني من شخص  ويستثنى من الفقرتين )ط( و)ي( من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التي تقدَّ
مرخص له في ذلك.

األقارب

الزوج والزوجة واألوالد القصر. 
وألغراض الئحة حوكمة الشركات، يشمل هذا المصطلح ما يلي:

اآلباء واألمهات واألجداد والجدات )وما علوا(. 	

األوالد واألحفاد )وما نزلوا(. 	

األشقاء واألخوة من األمهات أو من اآلباء. 	

األزواج والزوجات. 	

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين األفراد تعبئته لالكتتاب في أسم الطرح خالل فترة الطرح نموذج طلب اكتتاب األفراد
للمكتتبين األفراد.

العملة الرسمية للمملكة العربية السعوديةريال سعودي أو ر.س

البنك المركزي السعودي )سابقاً »مؤسسة النقد العربي السعودي«(.البنك المركزي السعودي

أمين سر مجلس اإلدارة.أمين السر
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قانون الواليات المتحدة لألوراق المالية لعام 1933وتعديالته.قانون األوراق المالية 

كبار التنفيذين الواردة أسماؤهم  في قسم 5-2-4 «المليكة والهيكل التنظيمي للشركة - كبار التنفيذيين«.كبار التنفيذيين

حامل األسهم المسجل.المساهم

أي سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد في رأس مال الشركة.األسهم

الهيئة السعودية  للمراجعين والمحاسبين .الهيئة السعودية  للمراجعين والمحاسبين

المكتتبون األفراد والفئات المشاركة.المكتتبون أو المستثمرون

ويشمل نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة ونموذج طلب اكتتاب األفراد حسبما يقتضي السياق.نموذج طلب االكتتاب

الشركة التابعة 

تعريف  فيتم  النشرة،  هذه  من  للشركة«(  المالي  للوضع  اإلدارة  وتحليل  )»مناقشة   )6( القسم  ألغراض 
  .)IFRS( الشركات التابعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية

وألغراض جميع األقسام األخرى في هذه النشرة، فإن الشركات التابعة تعني أي شركات تسيطر عليها الشركة 
بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك الشركات التابعة الواردة في القسم )1-3( )»قائمة الشركات التابعة 

للشركة«( من هذه النشرة.

أي شخص يملك خمسة بالمائة )5%( أو أكثر من أسهم الشركة. كبار المساهمين

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.  نظام تداول

متعهدو التغطية

ناتيكسيس.  و  المالية  الرياض  وشركة  السعودية  العربية  مورقان  بي  وجي  السعودية  العربية  سيتي جروب 
كابيتال  وفاب  السعودية  كابيتال  الوطني  دبي  واإلمارات  السعودية   هيرميس  المالية  المجموعة  وشركة 
وشركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة )االستثمار كابيتال( وشركة األهلي المالية وشركة البالد المالية 

والجزيرة كابيتال.

للشروط الواردة في القسم اتفاقية التعهد بالتغطية اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بين الشركة والمتعهدين بتغطية االكتتاب وفقاً 
)13( )»التعهد بالتغطية«(.

العملة الرسمية للواليات األمريكية المتحدة.دوالر  أمريكي 

العملة الرسمية في جنوب افريقيا.الراند

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية.هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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تعريفات المصطلحات الفنية والمصطلحات األخرى  1 1
فيما يلي معاني بعض المصطلحات الفنية المستخدمة في هذه النشرة.

الطريقة التي اعتمدتها المجموعة لتقديم التعريفات التنافسية من خالل معالجة خمسة عناصر أساسية ، 
وهي: التطوير، والهندسة والمشتريات والبناء والمعدات، والتكنولوجيا، والتمويل، والتشغيل والصيانة. حلول أكوا باور المتكاملة

تم تكوين “مجلس الهيدروجين” من 13 من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين من قطاعات الطاقة والنقل 
والصناعة، وتحديد هدفه الطموح المتمثل في المساهمة في خفض االحتباس الحراري العالمي إلى درجتين 
مئويتين، وفقاً للهدف الذي حدده اتفاق باريس حول المناخ عام 2015. وتضم الشركات الدولية المؤسسة 
و”إنجي”،  و”ديملر”،  دبليو”،  أم  “بي  ومجموعة  أميريكان”،  و”أنغلو  و”ألستوم”،  ليكيد”،  “إير  للمجلس: 
و”هوندا”، و”هيونداي موتور”، و”كاواساكي”، و”رويال داتش شل”، و”ذا لينده غروب”، و”توتال”، و”تويوتا”. 

ويترأس المجلس رئيسان مشاركان من مناطق وقطاعات مختلفة، هما شركتا “إير ليكيد” و”تويوتا”.

مجلس الهيدروجين

يعني مع مراعاة أحكام االتفاقية ذات الصلة، اإليقاف الطوعي من قبل شركة المشروع لبناء أو تشغيل المرفق 
وإما )1( إعالن  شركة المشروع صراحًة وكتابًة أن إنشاء أو تشغيل المرفق لن يُستأنف، أو )2( استمرار 

اإليقاف  أليام معينة متتالية محددة في العقد.
التخلي عن المشروع

مرحلة للمشروع تبدأ من وقت تحديد مقدم العرض المفضل أو توقيع الشركة اتفاقيات المشروع الرئيسية 
والهامة )مثل اتفاقية المساهمين واتفاقية التنفيذ واتفاقية التطوير المشترك وغيرها( إلى أن يتم تحقيق 

اإلغالق المالي للمشروع.
مرحلة متقدمة من التطوير

زيت عالي اللزوجة ،يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، ال يتدفق بسهولة إلى آبار اإلنتاج في ظل ظروف 
اآلبار الطبيعية التي تنتجها في المملكة العربية السعودية. الزيت العربي الخام الثقيل

نفط خام متوسط   الجاذبية، يحتوي على نسبة عالية من الكبريت ينتج في المملكة العربية السعودية. الزيت العربي الخام الخفيف
قدرة  وحدة الطاقة أو وحدة تحلية المياه على تقديم الخدمة، سواء كانت تقوم بالفعل بتوصيل  طاقة كهربائية 

أو مياه محالة أم ال. التوافر أو توافر المحطة

خالل أي سنة تعاقدية )أو فترة أقصر مطبقة قيد النظر(، هو النسبة المئوية لصافي إرسال السعة اإلنتاجية 
الفعلية )لوحدة الطاقة أو وحدة التحلية( التي يتم توفيرها مقسومة على الحد األقصى لصافي إرسال السعة 

اإلنتاجية لهذه الطاقة أو وحدة التحلية، للفترة ذات صلة قيد النظر.
معدل التوافر

محطة طاقة تحرق الوقود األحفوري مثل الفحم أو الغاز الطبيعي أو البترول إلنتاج الكهرباء بشكل متواصل. المحطات التقليدية ذات الحمل األساسي
وفي هذه الطريقة تمر مياه البحر بعد تسخينها إلى غرف متتالية ذات ضغط منخفض فتحول المياه إلى بخار 

ماء يتم تكثيفه على أسطح باردة ويجمع ويعالج بكميات صالحة للشرب. لتقطير الومضي متعدد المراحل

عملية اعادة لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية دون االعتماد على شبكة النقل الخارجية، وذلك باستخدام 
الكهرباء الناتجة من المولدات الخاصة بالمصنع.

اعادة تشغيل المحطة دون االعتماد على الشبكة 
الخارجية

المواقع التي بنيت عليها المشاريع والتي سبق أن شهدت بعض التطور عليها. مشروع قائم
محطات إنتاج الطاقة أو المياه التي يتم بناؤها و تملكها وتشغيلها من قبل الشركة القائمة على المشروع، دون 

التزام بنقل ملكية المحطة لمشتري اإلنتاج في نهاية مدة االمتياز. بناء وتملك وتشغيل

محطات إنتاج الطاقة أو المياه التي يتم بناؤها و تملكها وتشغيلها من قبل الشركة القائمة على المشروع، 
مع التزام بنقل ملكية المحطة لمشتري اإلنتاج في نهاية االمتياز للحصول على قيمة اسمية أو بدون قيمة. بناء وتملك وتشغيل ونقل ملكية

عائد  معدل  على  )مؤشر  الوقت  بمرور  االستثمارات  نمو  معدل  يقيس  الذي  المركب  السنوي  النمو  معدل 
االستثمار(. معدل النمو السنوي المركب

المبالغ المدفوعة من مشتري اإلنتاج مقابل سعة اإلنتاج المتاحة للمحطة. مدفوعات السعة اإلنتاجية
بخدمة  أساسي  بشكل  تقوم  وهي  الطاقة.  لمستخدم  للطاقة  محلي  لتوفير مصدر  محطة طاقة مخصصة 
مستخدم محدد للطاقة بدالً من االتصال بشبكة الطاقة الوطنية / الموسعة التي تزود العديد من مستخدمي 

الطاقة المختلفين.
محطة مخصصة / محطة ِحْكر

تاريخ التشغيل التجاري للمحطة. تاريخ التشغيل التجاري
الملكي رقم م/56  بالمرسوم  الكهرباء الصادر  المياه والكهرباء بموجب نظام  رخصة تصدرها هيئة تنظيم 
وتاريخ 1426/10/20هـ للشخص المرخص له بممارسة اإلنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحالة أو البخار 

المستخدم في عمليات إنتاجية أخرى أو كليهما.
رخصة إنتاج مزدوج

محطة طاقة تستخدم كال من التوربينات الغازية والبخارية إلنتاج  نسبة كهرباء أكثر  من نفس وقود الكهرباء 
عن طريق توجيه الحرارة المهدرة من التوربين الغازي لتشغيل التوربين البخاري. محطة توليد الطاقة بالدورة المركبة

محطة إنتاج طاقة تولد الكهرباء باستخدام المرايا وذلك من خالل تركيز مساحة كبيرة من ضوء الشمس 
التوربينات  ينتج عنه تركز الحرارة من الشمس، والتي بدورها تعمل على تشغيل  على منطقة صغيرة، مما 

البخارية لتوليد الكهرباء.
محطة الطاقة الشمسية المركزة

أي وقود أحفوري مثل الفحم أو الغاز الطبيعي أو البترول. وقود تقليدي
تقنيات الطاقة وتشمل، الطاقة الشمسية، الرياح، والغاز و ولكن باستثناء النفط والفحم. تقنيات الطاقة الخالية من الكربون 

وزارة الطاقة في جنوب أفريقيا. وزارة الطاقة
الحساب الخاص بخدمة الدين. حساب خدمة الدين
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هي المقياس للتدفق النقدي المتاح لسداد التزامات الديون الحالية. وتشير هذه النسبة إلى صافي إيرادات 
التشغيل ك “مضاعفة االلتزامات المستحقة على الديون في غضون سنة واحدة”، بما في ذلك مدفوعات 

الفوائد بشكل أساسي وصندوق االحتياطي و مدفوعات اإليجار.
نسبة تغطية خدمة الدين

الحساب الخاص باحتياطي خدمة الدين. حساب احتياطي خدمة الدين
قرض مؤقت للمشاركة في رأس المال. قرض مرحلي للمشاركة في رأس المال

االتفاقية المتعلقة بالمساهمة في رأس المال. اتفاقية المساهمة في رأس المال
الفترة الزمنية التي يتوقع خاللها المصممون وجود عنصر ما في حدود معالمه المحددة ، أو متوسط   العمر 

المتوقع للمادة. العمر االقتصادي 

هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالمملكة العربية السعودية. هيئة تنظيم  المياه والكهرباء
قبل  للمحطة  والتشغيل  االختبار  مرحلة  أثناء  والمباعة  المولدة  الكهرباء  من  تحصيلها  يتم  إيرادات  وهي 

التشغيل التجاري. إيرادات التوليد المبكر

االتفاقية المبرمة بخصوص الربط الكهربائي. اتفاقية  الربط الكهربائي

.) T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( هيئة تنظيم سوق الطاقة في جمهورية تركيا هيئة تنظيم سوق الطاقة
عملية االنتقال من وسائل اإلنتاج التقليدية )مثل استعمال الغاز والفحم والنفط المحروق( إلى مصادر إنتاج 
والرياح  الشمسية  الطاقة  استعمال  )مثل  البيئة  استدامة  على  تحافظ  التي  والخضراء  المتجددة  الطاقة 

والهيدروجين األخضر(.
عملية االنتقال الطاقي

وقوع حالة تقصير ) في الغالب بموجب اتفاقية تمويل(. حالة تقصير

.)EPC( الهندسة والمشتريات والبناء الهندسة والمشتريات والبناء

المقاول المسؤول عن الهندسة والتصميم والمشتريات والبناء والتكليف للمصنع. مقاول الهندسة والمشتريات والبناء
ويجمع  الجهد  عالية  كهروستاتيكية  شحنة  تطبيق  طريق  عن  الغاز  من  المعلقة  الغبار  جزيئات  يزيل  جهاز 

الجزيئات على لوحات مشحونة. مرسبات كهروستاتيكية

االتفاقية المتعلقة باالكتتاب في رأس المال واالحتفاظ به. اتفاقية االكتتاب في رأس المال واالحتفاظ به
طريقة دفع متناسبة مع كمية الطاقة المولدة للجهات التي تولد الكهرباء الخاصة بها من خالل استخدام طرق 

ال تساهم في استنزاف الموارد الطبيعية. برنامج تعرفة التغذية الكهربائية

مجموعة من التقنيات المستخدمة إلزالة ثاني أكسيد الكبريت من محطات الطاقة وغيرها من عمليات انبعاث 
أكسيد الكبريت. نظام نزع الكبريت من الوقود

أوراسيا هي كتلة أرضية مساحتها 54,000,000 كم2 وهي مكونة من قارتي أوروبا وآسيا. تشكلت أوراسيا قبل 
حوالي 350 مليون سنة بعد اندماج القارات: سيبيريا وكازاخستانيا وبلطيقا. تقع أوراسيا في شمال الكرة 

األرضية. اسم الكتلة مركب من كلمتي “أوروبا” و”آسيا”. ويكيبيديا
أوراسيا

تحقيق التمويل الكامل للمشروع. اإلغالق المالي
أو وحدة تحلية من  إزالة وحدة طاقة  تتطلب: )1(  أو أي حالة أخرى  المكونات  أي فشل غير مجدول في 

الخدمة، أو )2( تقليل سعة وحدة الطاقة أو وحدة تحلية المياه. االنقطاع القسري

خالل أي سنة تعاقدية )أو فترة أقصر قيد النظر(، النسبة المئوية لصافي إرسال السعة اإلنتاجية الفعلية 
الحد  على  القسري  االنقطاع  بسبب  الخدمة  خارج  كانت  التي  التحلية(  وحدة  أو  الطاقة  )لوحدة  السنوية 

األقصى لصافي إرسال السعة اإلنتاجية لهذه الطاقة أو وحدة التحلية، لكل فترة ذات صلة قيد النظر.
معدل االنقطاع القسري

محرك احتراق يمكنه تحويل الغاز الطبيعي أو الوقود السائل إلى طاقة ميكانيكية. توربينات شركة جنرال الكتريك  GE( الغازية
أي غاز ينبعث في الغالف الجوي قادر على امتصاص األشعة تحت الحمراء ، وبالتالي يحبس الحرارة في 

الغالف الجوي. انبعاثات الغازات الدفينة

حكومة المملكة األردنية الهاشمية. حكومة األردن
مشروع يفتقر إلى القيود التي يفرضها العمل السابق أو التطورات السابقة القائمة على نفس الموقع. مشروع جديد

مواصفات تقنية )عادًة تصدر من سلطة تنظيمية مسؤولة عن إدارة شبكة الكهرباء الوطنية أو اإلقليمية( التي 
تحدد المعايير التي يجب أن تستوفيها المرافق المتصلة بشبكة الكهرباء العامة لضمان سالمة أداء النظام 

الكهربائي و ضمان فعاليته االقتصادية. 
كود النقل الكهربائي

وحدة طاقة كهربائية تعادل مليار واط من الطاقة. جيجاواط
وحدة طاقة تمثل مليار ساعة واط، وتعادل مليون ساعة كيلوواط. وغالباً ما تستخدم ساعات الجيجاواط 

كمقياس إلنتاج محطات توليد الكهرباء الضخمة. ساعة جيجاواط

مقياس كفاءة المولد أو محطة توليد الطاقة التي تحول الوقود إلى حرارة وإلى كهرباء. معدل الحرارة هو 
من  واط/الساعة  كيلو  لتوليد  الطاقة  توليد  محطة  أو  كهربائي  مولد  قبل  من  المستخدمة  الطاقة  مقدار 

الكهرباء.
معدل الحرارة

جزء يتم الحصول عليه من التقطير البترولي ، ناتج إما كتقطير أو بقايا. زيت الوقود الثقيل
خليط معقد من الهيدرو كربونات يستخدم عادة كوقود في محركات االشتعال بالضغط المتوسط   والعالي. مولد ديزل ذو سرعة عالية

االتفاقية الخاصة بالتنفيذ. اتفاقية التنفيذ
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اختبار يتم إجراؤه على محطة الطاقة أو المياه لتحديد إجمالي صافي القدرة التي يمكن للمصنع تحقيقها. االختبار األولي للطاقة اإلنتاجية الصافية الموثوق بها
الشركة التي من خاللها تمتلك المجموعة حصص أو أسهم في شركات المشاريع. الشركة القابضة الوسيطة

الفترة التي تلي إتمام مرحلة من مراحل بناء المصنع وتنتهي عادة قبل االنتهاء من إنجاز المشروع بالكامل. فترة تشغيلية مؤقتة
مشروع مستقل  إلنتاج الطاقة. مشروع مستقل إلنتاج الطاقة

.)ISO( المنظمة الدولية للمعايير المنظمة الدولية للمعايير

.)IT( تقنية المعلومات تقنية المعلومات

.)IWP( مشروع مستقل إلنتاج المياه مشروع مستقل للمياه

.)IWPP( مشروع مستقل إلنتاج المياه والطاقة مشروع مستقل للمياه والطاقة

.)IWSPP( مشروع مستقل إلنتاج المياه والبخار والطاقة مشروع مستقل للمياه والبخار والطاقة

المنطقة الحرة لجبل علي في اإلمارات. المنطقة الحرة لجبل علي
العملة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية. الدينار األردني

قانون الشركات األردني رقم 22 لعام 1997م وتعديالته. قانون الشركات األردني  
مقياس لقيمة التكلفة لتوليد الطاقة على مدى عمر المحطة. التكلفة العمرية لتوليد الكهرباء 

مقياس لقيمة التكلفة لتوليد الطاقة أو تحلية المياه )حسب مقتضى الحال( على مدى عمر المحطة. التعرفة  المتساوية
نسبة التغطية الخاصة بعمر القرض. نسبة تغطية مدة القرض

إشعار محدود للمضي قدما في أعمال البناء. إشعار محدود لالستمرار في أعمال البناء
الحساب الخاص باحتياطي الخصوم. حساب احتياطي الخصوم

مزيج من مفاهيم العقد التجاري للدفعة الواحدة والتسليم الجاهز. الدفعة الواحدة، يعني الدفعة الكاملة التي 
تتكون من مبلغ مقطوع من المال بينما مفتاح التسليم، يعني أن المنتج أو الخدمة ستكون جاهزة لالستخدام 

عند التسليم.
تسليم المفتاح بدفعة كاملة

العملة الرسمية في المملكة المغربية. الدرهم المغربي
مليون وحدة حرارية بريطانية، تستخدم في بعض األحيان كوحدة قياس للغاز الطبيعي وتوفر أساًسا مناسًبا 

لمقارنة محتوى الطاقة لمختلف درجات الغاز الطبيعي وأنواع الوقود األخرى. مليون وحدة حرارية بريطانية

وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة األردنية الهاشمية. وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية
الفترة التي يتم خاللها بيع المياه أو الطاقة مباشرة إلى السوق بدالً من الُمشتري )المملوك عادة للحكومة( 

بعد فترة االمتياز. فترة البيع في األسواق 

وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية. وزارة الدفاع  
بيئة تتوفر فيها فرصة لبيع المياه أو الطاقة إلى السوق بدالً من مشتري اإلنتاج )المملوك للحكومة عادة(. بيئة األسواق

.)T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı( وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا وزارة الطاقة والموارد الطبيعية   

)T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı( وزارة البيئة والتنمية الحضرية في تركيا وزارة البيئة والتنمية الحضرية  

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. وزارة الداخلية 
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان في المملكة العربية السعودية. وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

وزارة االستثمار في المملكة العربية السعودية. وزارة االستثمار
الفترة ما بعد البناء حيث يتم تهيئة المصنع وتشغيله. فترة التهيئة

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية. وزارة التجارة

وزارة الطاقة والمعادن لحكومة سلطنة عمان )والمعروفة سابقاً بـ”وزارة النفط والغاز”(. وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية. وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

عملية التقطير المستخدمة عادة لتحلية مياه البحر، التي تتكون من مراحل متعددة أو “تأثيرات” يتم فيها 
تسخين مياه التغذية بالبخار في األنابيب، عادة عن طريق رش المياه المالحة عليها. تقنية التبخير بطريقة التأثير متعدد المراحل

عملية تحلية مياه يتم من خاللها تقطير مياه البحر عن طريق رش   الماء إلى بخار عبر مراحل متعددة من 
مبادالت حرارية مضادة.

عملية تحلية المياه المالحة بالتبخير الوميضي 
متعدد المراحل

قياس الكهرباء يساوي 1 مليون واط. ميجا واط
إجمالي سعة  إنتاج المياه المحالة المتاحة للبيع لمشتري اإلنتاج بعد االستهالك الداخلي. صافي سعة إنتاج المياه المحالة

صافي سعة التوليد / التحلية المتاحة لإلرسال على النحو المحدد لكل سنة تعاقدية، والتي تم إثباتها من 
خالل االختبارات األولية والدورية التي تم إجراؤها )مع تطبيق التصحيحات المناسبة لعوامل مثل التدهور، 
وظروف الموقع وما إلى ذلك( وفًقا لشروط اتفاقية شراء الطاقة / اتفاقية شراء الطاقة والمياه / اتفاقية 

شراء المياه.

صافي إرسال السعة اإلنتاجية  الموثوق بها(

إجمالي سعة توليد الكهرباء المتاحة للبيع لمشتري اإلنتاج بعد االستهالك الداخلي. صافي سعة توليد الكهرباء
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اتفاقية بيع الغاز الطبيعي. اتفاقية بيع الغاز الطبيعي
أعمال التشغيل والصيانة. التشغيل والصيانة

اتفاقيات شراء الطاقة، و/أو اتفاقيات شراء المياه، و/أو اتفاقيات شراء الطاقة والمياه. اتفاقيات شراء اإلنتاج
مشتري المنتج أو الخدمة المقدمة. مشتري اإلنتاج

وهو العملة الرسمية في سلطنة عمان. الريال العماني
منظمة حكومية دولية، تم إنشاؤها في مؤتمر بغداد في 10 و 14 سبتمبر 1960 ، من قبل دولة إيران والعراق 

والكويت والمملكة العربية السعودية وفنزويال. منظمة الدول المصدرة للبترول  أوبك(

المبالغ المدفوعة من مشتري اإلنتاج مقابل الطاقة أو المياه أو البخار المنتجة من المحطة. مدفوعات اإلنتاج 
مؤشر إلى احتمالية تحقيق المصنع 50% من سعته في 50% من الوقت معامل السعة بي 50

تقنية يتم فيها تركيز ضوء الشمس من قبل نوع من المجمعات الحرارية الشمسية التي تكون مباشرة في بعد 
واحد ومنحني كعنصر مكافئ في االثنين اآلخرين، مبطنة بمرآة معدنية مصقولة.

تقنية الطاقة الشمسية المركزة باستخدام الحوض 
المكافئ

محطة طاقة تستخدم األلواح الشمسية الكهروضوئية لجمع أشعة الشمس وتحويلها إلى كهرباء. محطات الطاقة الكهروضوئية
أي إزالة مجدولة لوحدة الطاقة أو وحدة تحلية المياه من الخدمة للصيانة والتي من المقرر إجراؤها وفًقا 
لشروط اتفاقية شراء الطاقة / اتفاقية شراء الطاقة والمياه / اتفاقية شراء المياه، ولها تاريخ ومدة محددان 

مسبًقا.
االنقطاع المخطط له

منشأة تحول المياه غير الصالحة للشرب إلى مياه صالحة للشرب. مرافق المياه الصالحة للشرب
عامل الحمولة الذي يعادل نسبة االستهالك الفعلي للطاقة )ساعة كيلو واط( الى السعة خالل فترة معينة. 
تلك  الساعات في  )السعة×عدد   \ واط(  كيلو  الفترة )ساعة  للطاقة في  الفعلي  )االستهالك  يلي:  لما  وفقاً 

الفترة( ×100
معامل الحمل للكهرباء

االتفاقية التي تنظم إنتاج وشراء الطاقة بين المشتري )مشتري المنتج( والبائع. اتفاقية شراء الطاقة
اتفاقية شراء الطاقة وتحصيل الغاز. اتفاقية شراء الطاقة وتحصيل الغاز

الفترة التي يتشارك فيها أكثر من مشروع أو مطور أو شركة في بنية تحتية أو اآلت أو مرفق. فترة ما قبل نقل المرافق المشتركة

اتفاقية شراء الطاقة والمياه، وهي االتفاقية التي تنظم إنتاج وشراء الطاقة والمياه بين المشتري )مشتري 
المنتج( والبائع. اتفاقية شراء الطاقة والمياه

مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الذي تم إنشائه في المملكة العربية السعودية  تحت وزارة الطاقة 
في عام 2017م، وذلك لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تماشيا مع رؤية  المملكة 2030. مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة

االتفاقية الخاصة بالمرافق المشتركة. اتفاقية المرافق المشتركة
االتفاقية الخاصة بالمساهمين. اتفاقية المساهمين

االتفاقية الخاصة بعقد اإليجار من الباطن. اتفاقية إيجار من الباطن
عملية التناضح العكسي لمياه البحر. التناضح العكسي لمياه البحر 

عقد بناء يكون المقاول مسؤوالً عن بناء المصنع بأكمله وجميع عناصر المشروع وتسليمه إلى شركة المشروع 
كمحطة تشغيلية تعمل بكامل طاقتها.

عقد الهندسة والمشتريات والبناء  على أساس تسليم 
المفتاح( 

وهو مقياس للكهرباء يعادل 1 تريليون واط. تيراواط
الحصول على طاقة بسعة 1 تيراواط )10 ^ 12 وات( لمدة ساعة واحدة. ساعة تيراواط

عامل الحمل الذي يعادل النسبة بين تصدير المياه الفعلي )مليون متر مكعب( الى السعة االستيعابية لتلك 
الفترة الزمنية، ويساوي عامل الحمولة: )التصدير خالل الفترة )مليون م 3( / )السعة × عدد الساعات في 

تلك الفترة( × 100
معامل الحمل للمياه

االتفاقية التي تنظم إنتاج وشراء المياه الصالحة للشرب  والطاقة بين المشتري )مشتري المنتج( والبائع. اتفاقية شراء المياه والطاقة
االتفاقية التي تنظم إنتاج وشراء المياه الصالحة للشرب بين المشتري )مشتري المنتج( والبائع. اتفاقية شراء المياه

االتفاقية الخاصة بتحويل المياه والطاقة. اتفاقية تحويل المياه والطاقة
عبارة عن قرض مؤقت يوفر تموياًل مؤقتاً عندما يحتاج المقترض إلى زمن إضافي للحصول على التمويل 

الدائم. القروض التجسيرية

هي تلك القروض المضمون بتعهد ضمان، وعادًة ما يكون اصاًل ، لكن يكون المقترض فيه غير مسؤول  في 
حال تخلفه عن السداد، يمكن للمقرض حينها حجز الضمان وبيعه.

القروض الغير خاضع لحق الرجوع أو بحق الرجوع 
المحدود 

هي منظمة دولية، تعمل في مجال البحث وتطوير وتسويق تقنية الطاقة واستخداماتها. الوكالة الدولية للطاقة
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تعريفات أسماء المشاريع والكيانات   2 1
فيما يلي التعريفات واالختصارات المتعلقة بالمشاريع والكيانات والمستخدمة في هذه النشرة:

شركة أكوا باور بوكبورت القابضة المؤسسة في جنوب أفريقيا أكوا بوكبورت القابضة

شركة اكوا للكهرباء واإلدارة الصناعية والتجارة المحدودة المؤسسة في الجمهورية التركيا  شركة اكوا للكهرباء واإلدارة الصناعية والتجارة المحدودة

شركة اكوا باور افريقيا هولدينجز ليمتد المؤسسة في أفريقيا شركة اكوا باور افريقيا هولدينجز ليمتد

أكوا باور البحرين القابضة المؤسسة في مملكة البحرين أكوا البحرين

الشركة العربية المحدودة لتنمية لمياه والطاقة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة أكوا للتنمية

شركة اكوا باور للطاقة )تركيا( المؤسسة في الجمهورية التركية شركة أكوا تركيا

اكوا باور الواحة الثالثة المؤسسة في االمارات العربية المتحدة اكوا باور الواحة الثالثة

شركة أعمال المياه والطاقة العربية المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة أعمال المياه والطاقة العربية

شركة اكوا باور الطاقة المتجددة القابضة المؤسسة في االمارات العربية المتحدة شركة اكوا باور الطاقة المتجددة القابضة

شركة أكوا باور إلعادة التأمين المحدودة المؤسسة في االمارات العربية المتحدة شركة أكوا إلعادة التأمين  أو اكوا باور ري انشورنس كومباني

مشروع عسكر المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية الواقع في مملكة البحرين. مشروع عسكر 

مشروع الدر 2 المستقل إلنتاج المياه والطاقة الواقع في البحرين مشروع الدر د أو المرحلة الثانية من مشروع الدور

شركة مجموعة الراجحي القابضة المؤسسة في المملكة العربية السعودية الراجحي القابضة

شركة اكوا باور بركاء للكهرباء المؤسسة في عمان شركة أكوا بركاء للكهرباء

شركة اكوا باور بركاء للمشاريع المؤسسة في عمان شركة  أكوا بركاء

شركة أكوا باور باركاء للخدمات 1 )موريشيوس( المحدودة  المؤسسة في دولة جمهورية موريشيوس شركة أكوا بركاء للخدمات 1

شركة أكوا باور باركاء للخدمات 2 )موريشيوس( المحدودة  المؤسسة في دولة جمهورية موريشيوس شركة أكوا بركاء للخدمات د

شركة أكوا باور العالمية للخدمات المحدودة المؤسسة في االمارات العربية المتحدة شركة أكوا العالمية للخدمات المحدودة

شركة اكوا باور المغرب المؤسسة في المملكة المغربية شركة أكوا المغرب

شركة اكوا باور ورزازات المؤسسة في المملكة المغربية شركة اكوا ورزازات

شركة اكوا باور ورزازات 2 المؤسسة في المملكة المغربية شركة اكوا ورزازات د

شركة اكوا باور ورزازات 3 المؤسسة في المملكة المغربية شركة اكوا ورزازات د

شركة اكوا باور ورزازات 4 المؤسسة في المملكة المغربية شركة اكوا ورزازات 4

مشروع العقبة المستقل إلنتاج الطاقة  الواقع في المملكة األردنية الهاشمية مشروع العقبة 

شركة أكوا لمرافق المياه والكهرباء المؤسسة في جزر العذراء البريطانية شركة أكوا لمرافق المياه والكهرباء

شركة اكوا باور بركاء المؤسسة في عمان شركة بركاء

مشروع بركاء 1 المستقل إلنتاج المياه والطاقة الواقع في عمان مشروع بركاء 1

المرحلة األولى من توسعة مشروع بركاء 1 المستقل إلنتاج المياه الواقع في عمان المرحلة األولى من توسعة مشروع بركاء 1

المرحلة الثانية من توسعة مشروع بركاء 1 المستقل إلنتاج المياه الواقع في عمان المرحلة الثانية من توسعة مشروع بركاء 1

الثانية من توسعة  المرحلة األولى من توسعة مشروع بركاء 1، والمرحلة  ويشمل مشروع بركاء 1، 
مشروع بركاء 1 مشروع بركاء

مشروع باش المستقل إلنتاج الطاقة الواقع في أوزباكستان مشروع باش

شركة أكوا باور باش ويند المحدودة المؤسسة في أوزباكستان أكوا باور باش ويند

شركة اكوا بنبان االولى للطاقة المؤسسة في جمهورية مصر العربية بنبان

مصر  جمهورية  في  الواقع  الكهروضوئية  الطاقة  باستخدام  الطاقة  إلنتاج  المستقل  بنبان  مشروع 
العربية مشروع بنبان 

شركة أكوا باور سوالفريكا بوكبورت سي إس بي باور بالنت المحدودة المؤسسة في جنوب أفريقيا شركة بوكبورت

جنوب  في  الواقع  المركزة  الشمسية  الطاقة  باستخدام  الطاقة  إلنتاج  المستقل  بوكبورت  مشروع 
أفريقيا مشروع بوكبورت

شركة أكوا باور بوجدور المؤسسة في المملكة المغربية شركة بوجدور
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شركة بوارج الدولية لتحلية المياه المحدودة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة بوارج 

مشروع بوارج المستقل إلنتاج المياه الواقع في المملكة العربية السعودية مشروع بوارج

المملكة  في  المؤسسة  الهاشمية  األردنية  المملكة  في  المؤسسة  المركزية  الكهرباء  توليد  شركة 
األردنية الهاشمية  شركة توليد الكهرباء المركزية

الريشة  مشروع  ابراهيمية،  رحاب  مشروع  حوفا،  رحاب  مشروع  رحاب،  مشروع  العقبة،  مشروع 
المستقل  لتوليد الطاقة الواقعة كل منها في المملكة األردنية الهاشمية. أصول شركة توليد الكهرباء المركزية

مشروع ديروت المستقل إلنتاج الطاقة والمياه الواقع في جمهورية مصر العربية مشروع ديروت

شركة ظفار للتحلية ش.م.ع. م المؤسسة في عمان شركة ظفار للتحلية

هيئة كهرباء ومياه دبي المؤسسة في االمارات العربية المتحدة هيئة كهرباء ومياه دبي

مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي المستقل إلنتاج المياه و الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة 
الواقع في االمارات العربية المتحدة مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي المستقل النتاج المياه و الطاقة

شركة حصيان 1 القابضة للطاقة المؤسسة في االمارات العربية المتحدة شركة هيئة كهرباء ومياه دبي القابضة

مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي بالطاقة الكهروضوئية مشروع بالطاقة الكهروضوئية الواقع في االمارات العربية المتحدة

شركة ظفار لتوليد الكهرباء المؤسسة في عمان شركة ظفار لتوليد الكهرباء أو شركة ظفار للتوليد

شركة ظفار العالمية لخدمات الطاقة المؤسسة في عمان شركة ظفار للطاقة

شركة ظفار للتشغيل والصيانة )المحدودة( المؤسسة في عمان شركة ظفار للتشغيل والصيانة

شركة ظفار للخدمات العقارية )المحدودة( المؤسسة في عمان شركة ظفار للعقارات

شركة ظفار للتنمية واالستثمار الدولية القابضة المؤسسة في عمان شركة ظفار القابضة

شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة المؤسسة في أوزباكستان أكوا باور دزهانكيلدي ويند

مشروع دزهانكيلدي للرياح المستقل إلنتاج الطاقة الواقع في أوزباكستان مشروع دزهانكيلدي 

البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية البنك األوروبي للتنمية

هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية )التي كانت معروفة سابقاً بهيئة تنظيم 
الكهرباء واإلنتاج المزدوج( هيئة تنظيم المياه والكهرباء

شركة إنارة الستثمارات الطاقة المؤسسة في عمان شركة إنارة

بنك االمارات دبي الوطني المؤسس في االمارات العربية المتحدة بنك االمارات

شركة إسكوم القابضة إس أو سي المحدودة المؤسسة في جنوب أفريقيا شركة اسكوم

الهيئة االتحادية للكهرباء والماء لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. الهيئة االتحادية للكهرباء والماء

شركة السفن العائمة للمشاريع المياه المحدودة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة السفن العائمة للمشاريع المياه المحدودة

شركة اكوا باور هاربن القابضة المحدودة  المؤسسة في االمارات العربية المتحدة شركة أكوا هاربن

شركة حصيان للطاقة المرحلة األولى أو حسيان للطاقة  شركة حصيان للطاقة  المرحلة األولى ش.م.خ المؤسسة في االمارات العربية المتحدة
-المرحلة األولى 

مشروع حصيان المستقل إلنتاج الطاقة الواقع في اإلمارات العربية المتحدة مشروع حصيان

شركة حيا للطاقة والتحلية  ش.م.ب المؤسسة في مملكة البحرين شركة حيا للطاقة والتحلية 

شركة هجر إلنتاج الكهرباء المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة هجر

شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء المؤسسة في عمان شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء أو شركة الظاهرة للتوليد

مشروع الظاهرة 2 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية الواقع في عمان مشروع الظاهرة د

مشروع الظاهرة المستقل إلنتاج الطاقة الواقع في عمان مشروع الظاهرة

مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية

شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة جيزان

مجمع جازان الذي يتألف  من محطة توليد طاقة بتقنية دورة التغويز المركبة المتكاملة ووحدة فصل 
هواء والمرافق المرتبطة الواقع في المملكة العربية السعودية مجمع جازان للتغويز 

شركة جبيل للتشغيل و الصيانة المحدودة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة جبيل للتشغيل و الصيانة المحدودة

شركة بيوغاز األردنية المؤسسة في المملكة االردنية الهاشمية شركة بيوغاز األردنية

شركة مصفاة البترول األردنية المؤسسة في المملكة االردنية الهاشمية شركة جوبترول 
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مشروع الجبيل 3أ المستقل إلنتاج المياه الواقع في المملكة العربية السعودية مشروع الجبيل دأ المستقل إلنتاج المياه

شركة الجبيل للعمليات القابضة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة الجبيل للعمليات القابضة

شركة الجبيل للمياه والكهرباء المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة الجبيل للمياه والكهرباء

شركة كهروماء المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة كهروماء 

مشروع اكوا باور سي أف كراد بي في بارك أي أيه دي الواقع في بلغاريا مشروع كراد

مشروع كارادلوزوفو المستقل إلنتاج الطاقة الواقع في بلغاريا مشروع كارادلوزوفو

شركة كهرباء المملكة )األردنية( لالستثمار في الطاقة المؤسسة في المملكة االردنية الهاشمية شركة كهرباء المملكة

مؤسسة تأمين الصادرات الكورية مؤسسة تأمين الصادرات الكورية

شركة الطاقة الكهربائية الكورية المؤسسة في كوريا الجنوبية شركة الطاقة الكهربائية الكورية

شركة اكوا باور خالدي المؤسسة في المملكة المغربية شركة أكوا باور خالدي

مشروع خالدي لتوليد الكهرباء عن طريق الرياح الواقع في المملكة المغربية مشروع خالدي المستقل

مشروع خانيسيا المستقل إلنتاج الطاقة الواقع في جنوب أفريقيا مشروع خانيسيا

مشروع كيركالي المستقل إلنتاج الطاقة بالدورة المركبة، المملوك  لشركة أكوا غوك، والواقع في 
الجمهورية التركية. مشروع كيركالي

شركة كيركالي القابضة المحدودة )البحرين( المؤسسة في مملكة البحرين. شركة كيركالي القابضة

سيركيتي  انيونيم  تيكريت  تي  في  سانيعي  يونتيم  في  اسليمتي  اليكتريك  كيه  يو  جي  اكوا  شركة 
المؤسسة في الجمهورية التركية. شركة كيركالي أو  أكوا غوك

مشروع كوم أمبو الواقع في جمهورية مصر العربية  مشروع كوم أمبو

شركة اكوا باور العيون المؤسسة في المملكة المغربية شركة العيون

شركة مجموعة مدى لالستثمار الصناعي والتجاري المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة مدى

شركة سنرايز للطاقة الشمسية المؤسسة في المملكة األردنية الهاشمية شركة المفرق للطاقة الشمسية

مشروع المفرق المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية الواقع في المملكة األردنية 
الهاشمية مشروع المفرق 

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة مرافق

مشروع مرافق المستقل النتاج المياه والطاقة الواقع في المملكة العربية السعودية مشروع مرافق 

شركة مارش للخدمات االدارية )دبي( المحدودة المؤسسة في االمارات العربية المتحدة شركة مارش

الوكالة المغربية للطاقة المستدامة )المعروفة سابقاً بـ “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية”(. الوكالة المغربية للطاقة المستدامة

شركة ماب كوستال هولدنق المحدودة المؤسسة في االمارات العربية المتحدة شركة ماب كوستال هولدنق

شركة المرجان النتاج الكهرباء المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة المرجان إلنتاج الطاقة

شركة ماب انالند هولدنج المحدودة المؤسسة في االمارات العربية المتحدة شركة ماب انالند هولدنج القابضة

صندوق تقاعد وزارة الدفاع في سلطنة عمان  صندوق تقاعد وزارة الدفاع 

مشروع مرجان المستقل إلنتاج الطاقة الواقع في المملكة العربية السعودية مشروع المرجان

مركز المراقبة والتنبؤ التابع لشركة نوماك المؤسسة في المملكة العربية السعودية مركز المراقبة  والتنبؤ 

شركة ماب باور هولدنق المؤسسة في االمارات العربية المتحدة شركة ماب باور هولدنق

شركة نام دينه األولى للطاقة المحدودة المؤسسة في دولة فيتنام شركة نام دينه

مشروع نام دينه 1 المستقل إلنتاج الطاقة الواقع في دولة فيتنام مشروع نام دينه 1

شركة الكهرباء الوطنية في المملكة األردنية الهاشمية المؤسسة في المملكة األردنية الهاشمية شركة الكهرباء الوطنية

شركة نوماك لخدمات الطاقة وصيانتها شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م المؤسسة في اإلمارات 
العربية المتحدة

شركة نوماك لخدمات الطاقة أو شركة نوماك لخدمات صيانة 
الطاقة

الشركة الوطنية األولى لخدمات التشغيل والصيانة)شركة مساهمة مقفلة( الواقع في المملكة العربية 
السعودية شركة نوماك

شركة نوماك انيرجي يوريوم استليم في بيكن هيزميلترين ليمتد سيركيت المؤسسة في الجمهورية 
التركية. شركة نوماك انيرجي

شركة نوماك الخليج لطاقة الفحم المؤسسة في االمارات العربية المتحدة شركة نوماك الخليج
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شركة نوماك المغرب المؤسسة في المملكة المغربية شركة نوماك المغرب

الشركة الوطنية األولى لخدمات التشغيل والصيانة بعمان المؤسسة في عمان شركة نوماك عمان

شركة نوماك اي ايه إي بوكبورت المحدودة المؤسسة في جنوب أفريقيا شركة نوماك جنوب أفريقيا

مشروع بوجدور المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية الواقع في المملكة المغربية مشروع نور بوجدور

شركة نور الطاقة 1 مساهمة خاصة المؤسسة في المملكة المغربية شركة نور الطاقة 1

مشروع نور 1 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة الواقع في المملكة المغربية مشروع نور 1

مشروع نور 2 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة الواقع في المملكة المغربية مشروع نور د

مشروع نور 3 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة الواقع في المملكة المغربية مشروع نور د

المملكة  في  الواقع  الكهروضوئية  الطاقة  باستخدام  الطاقة  إلنتاج  المستقل  العيون  نور  مشروع 
المغربية مشروع نور العيون

مشروع نور 4 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة الواقع في المملكة المغربية مشروع نور اورزازات 4

مشروع نور اورزازات 4، نور العيون ونور بوجدور الواقع في المملكة المغربية مشروع نور 1 باستخدام الطاقة الكهروضوئية 

الشركة الوطنية للبترول المؤسسة في جمهورية مصر العربية الشركة الوطنية للبترول

برنامج التحول الوطني للملكة العربية السعودية برنامج التحول الوطني

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الواقع في المملكة المغربية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المؤسسة في عمان الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

الهيئة العامة للكهرباء والمياه في عمان الهيئة العامة للكهرباء والمياه في عمان

شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة بترورابغ

مشروع بترورابغ المرحلة األولى المستقل إلنتاج المياه والبخار والطاقة الواقع في المملكة العربية 
السعودية مشروع بترورابغ  المرحلة األولى( المستقل

مشروع بترورابغ المرحلة الثانية  المستقل إلنتاج المياه والبخار والطاقة الواقع في المملكة العربية 
السعودية مشروع بترورابغ  المرحلة الثانية( المستقل

ويشمل مشروع بترورابغ )المرحلة األولى( المستقل و مشروع بترورابغ )المرحلة الثانية( المستقل مشروع بترورابغ

صندوق االستثمارات العامة السعودي صندوق االستثمارات العامة

شركة بناء الطاقة في الصين  شركة بناء الطاقة 

شركة القرية االستثمارية المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة القرية االستثمارية

شركة مشروع القرية المحدودة، المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة مشروع القرية 

مشروع القرية المستقل إلنتاج الطاقة المملوك لشركة هجر، والواقع في المملكة العربية السعودية. مشروع القرية

شركة رابغ للكهرباء المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة رابغ للكهرباء

شركة رابغ الثالثة شركة مساهمة مقفلة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة رابغ الثالثة 

مشروع رابغ المستقل إلنتاج الطاقة الواقع في المملكة العربية السعودية مشروع رابغ

مشروع رابغ 2 المستقل إلنتاج الطاقة الواقع في المملكة العربية السعودية مشروع رابغ د

مشروع رابغ 3 المستقل إلنتاج المياه الواقع في المملكة العربية السعودية مشروع رابغ د 

شركة طاقة رابغ المحدودة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة طاقة رابغ

شركة ركاء السعودية للطاقة والماء المحدودة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة ركاء السعودية للطاقة والماء 

شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

شركة مرافق البحر األحمر المشتركة للطاقة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة مرافق البحر األحمر

محطة أكوا باور ريدستون للطاقة الشمسية الحرارية الواقعة في جنوب أفريقيا محطة أكوا باور ريدستون

في جنوب  الواقع  المركزية  الشمسية  الطاقة  باستخدام  الطاقة  النتاج  المستقل  ريدستون  مشروع 
أفريقيا مشروع ريدستون 

مشروع رحاب حوفا المستقل النتاج الطاقة باستخدام الرياح الواقع في المملكة األردنية الهاشمية مشروع رحاب حوفا

األردنية  المملكة  في  الواقع  الرياح  باستخدام  الطاقة  النتاج  المستقل  ابراهيمية  رحاب  مشروع 
الهاشمية مشروع رحاب ابراهيمية

13



مشروع رحاب المستقل النتاج الطاقة الواقع في المملكة األردنية الهاشمية مشروع رحاب 

شركة رابغ االستثمارية المحدودة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة رابغ االستثمارية 

شركة الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية المؤسسة في المملكة األردنية الهاشمية شركة الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية

مشروع الريشة المستقل النتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية الواقع في المملكة األردنية 
الهاشمية مشروع الريشة

شركة رابغ للتشغيل والصيانة المحدودة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة رابغ للتشغيل والصيانة 

شركة مشروع رابغ المحدودة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة مشروع رابغ 

شركة البحر األحمر للطاقة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة البحر األحمر للطاقة

شركة سكاكا للطاقة الشمسية المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة سكاكا للطاقة الشمسية

مشروع سكاكا المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية الواقع في المملكة العربية 
السعودية مشروع سكاكا

يشمل مشروع صاللة 2 المستقل إلنتاج الطاقة القائم وصاللة 2 المستقل إلنتاج الطاقة الجديد مشروع صاللة د

مشروع صاللة 2 المستقل إلنتاج الطاقة القائم الواقع في عمان مشروع صاللة د القائم 

مشروع صاللة 2 المستقل إلنتاج الطاقة الجديد الواقع في عمان مشروع صاللة د الجديد

مشروع صاللة المستقل إلنتاج المياه باستخدام الطاقة الكهروضوئية الواقع في عمان مشروع صاللة للمياه

الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء المحدودة المؤسسة في المملكة العربية السعودية الشركة السعودية الماليزية

سامسونج سي اند تي كوربوريشن المؤسسة في كوريا الجنوبية شركة سامسونج

شركة سامسونج السعودية للتجارة واالنشاءات المؤسسة في المملكة العربية السعودية  شركة سامسونج السعودية

الشركة العربية السعودية لالستثمار المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة سنابل لالستثمار

الشركة السعودية للكهرباء المؤسسة في المملكة العربية السعودية الشركة السعودية للكهرباء

شركة توسعة الشعيبة القابضة المحدودة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة توسعة الشعيبة

شركة مشروع توسعة الشعيبة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة مشروع توسعة الشعيبة

شركة اس جي ايه مرافق  القابضة المؤسسة في مملكة البحرين  شركة اس جي ايه

شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه

شركة مشروع الشعيبة الثالث إلنشاءات الطاقة الكهربائية المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة مشروع الشعيبة الثالث إلنشاءات الطاقة الكهربائية

شركة شعاع الطاقة 1 مساهمة خاصة المؤسسة في االمارات العربية المتحدة شركة شعاع الطاقة 1 

شركة شعاع الطاقة 3 ش.م.خ المؤسسة في االمارات العربية المتحدة شركة شعاع الطاقة د

مشروع شعاع المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية الواقع في اإلمارات العربية 
المتحدة مشروع شعاع 

التوسعة األولى لمشروع الشعيبة المستقل إلنتاج المياه الواقع في المملكة العربية السعودية التوسعة األولى لمشروع الشعيبة النتاج المياه

التوسعة الثانية لمشروع الشعيبة المستقل إلنتاج المياه الواقع في المملكة العربية السعودية التوسعة الثانية لمشروع الشعيبة النتاج المياه

مشروع الشعيبة المستقل إلنتاج المياه والطاقة الواقع في المملكة العربية السعودية مشروع الشعيبة النتاج المياه والطاقة

مشروع الشقيق المستقل إلنتاج المياه والطاقة الواقع في المملكة العربية السعودية مشروع الشقيق 

مشروع سرداريا المستقل إلنتاج الطاقة الواقع في أوزبكستان مشروع سرداريا

شركة الشقيق الدولية للماء والكهرباء المحدودة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة الشقيق الدولية للماء والكهرباء

العربية  الشركة السعودية الماليزية لخدمات التشغيل و الصيانة المحدودة المؤسسة في المملكة 
السعودية

الشركة السعودية الماليزية لخدمات التشغيل و الصيانة 
المحدودة

شركة الشعيبة الوطنية للمياه والطاقة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة الشعيبة الوطنية للمياه والطاقة

شركة شناص لتوليد الكهرباء المؤسسة في عمان شركة شناص أو شيناس

مشروع صحار المستقل إلنتاج الطاقة الواقع في عمان مشروع صحار 

مشروع صحار 3 المستقل إلنتاج الطاقة الواقع في عمان مشروع صحار د

الشركة السعودية لشراء الطاقة المؤسسة في المملكة العربية السعودية الشركة السعودية لشراء الطاقة

شركة الشقيق للمياه والكهرباء المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة الشقيق للمياه والكهرباء
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مؤسسة الضمان االجتماعي األردني مؤسسة الضمان االجتماعي 

شركة سويز نوماك للتشغيل والصيانة القابضة ذ.م.م. المؤسسة في مملكة البحرين شركة سويز نوماك أو شركة سويز نوماك للتشغيل والصيانة

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الواقعة في المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

شركة الشعيبة للمياه والكهرباء المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة الشعيبة للمياه والكهرباء

الشركة السعودية لشراكات المياه في المملكة العربية السعودية )والمعروفة سابقاً بـ “شركة الماء 
والكهرباء”( المؤسسة في المملكة العربية السعودية الشركة السعودية لشراكات المياه

مشروع الطويلة المستقل إلنتاج المياه الواقع في اإلمارات العربية المتحدة. مشروع الطويلة 

شركة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي المؤسسة في االمارات العربية المتحدة شركة الطويلة 

شركة مرافق لتوريد المياه والطاقة المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة توريد

شركة تاي جن العالمية محدودة )هونج كونج( المؤسسة في هونج كونج شركة تاي جن

تي إس كيه الكترونيكا ي الكتريسيداد اس. ايه المؤسسة في أسبانيا شركة تي إس كيه

يو بي سي موروكو ويند بارتنر بي في المؤسسة في المملكة المغربية شركة يوبي سي المغرب

شركة فينه هاو 6 باور المؤسسة في فيتنام شركة فينه هاو د باور

شركة رؤية العالمية لالستثمار )والمعروفة سابقاً بـ«الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة« أو “أكوا 
القابضة”( المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة رؤية لالستثمار 

هي شركة أمريكية تعمل في مجال الغازات الصناعية تأسست في عام 1940م شركة إير برودكتس

شركة المياه والكهرباء القابضة )شركة مساهمة مقفلة( المؤسسة في المملكة العربية السعودية شركة المياه والكهرباء القابضة

تم تأسيس شركة الماء والكهرباء في المملكة العربية السعودية بمقتضى القرار رقم )235( المؤرخ 
2002/6/5م الموافق 1423/3/23هـ، والصادر عن المجلس االقتصادي األعلى ويهدف إلى إيجاد 
هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية / قانونية لشراء الماء والكهرباء من الشركات التي ستتملك 
مشاريع إلنتاج كليهما )الماء والكهرباء(.  ستقوم الجهة المذكورة بعدها ببيع الماء للمؤسسة العامة 
مع  شراكة  عقد  إلى  التوصل  وتم  للكهرباء.  السعودية  للشركة  والكهرباء  المالحة  المياه  لتحلية 
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتأسيس شركة الماء والكهرباء المذكورة والتي ستكون شركة 
ذات مسؤولية محدودة برأسما ل يبلغ )30( مليون ريال سعودي سيتم دفعها على قسطين متساويين 

من كال الطرفين. 

شركة الماء والكهرباء

شركة محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية المؤسسة في المملكة األردنية الهاشمية شركة محطة الزرقاء 

مشروع الزرقاء المستقل النتاج الطاقةالواقع في محافظة الزرقاء في المملكة األردنية الهاشمية مشروع الزرقاء
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قائمة الشراكت التابعة للشركة  3 1
كما في 1 يونيو 2021م:

نسبة الملكية غير نسبة الملكية المباشرة  %(بلد التأسيساسم الشركة التابعة
المباشرة 1  %(

0%51%اإلمارات العربية المتحدةشركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة 

0%100% اإلمارات العربية المتحدةشركة أكوا باور إلعادة التأمين المحدودة

0%100%المملكة العربية السعوديةشركة أكوا لالستثمار  الصناعية

5%95%المملكة العربية السعوديةشركة المساهمات المتعددة

0%33.33%ألمانياشركة دي أي أي جي إم بي إتش

0%100%المملكة العربية السعوديةشركة أكوا باور السعودية لتنمية المياه والطاقة

100%0%المملكة العربية السعوديةالشركة العربية ألعمال المياه والطاقة

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة أكوا باور إلدارة مشاريع الطاقة واالستحواذ

0%100%اإلمارات العربية المتحدةشركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز ليمتد

100%0%اإلمارات العربية المتحدةشركة أكوا باور العالمية القابضة المحدودة

0%100%اإلمارات العربية المتحدةشركة أكوا باور مانيجمينت أند إنفستمنتس ون ليمتد 

100%0%اإلمارات العربية المتحدةشركة أكوا باور كابيتال مانيجمينت ليمتد

0.03%99.97%المملكة العربية السعوديةشركة كهروماء

0.27%99.73%البحرينأكوا باور البحرين للطاقة القابضة

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة تملك المشاريع المحدودة

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة الشقيق العربية للمياه والكهرباء

53.34%0%المملكة العربية السعوديةشركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء المحدودة

32%0%المملكة العربية السعوديةشركة الشقيق للمياه والكهرباء

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة الشعيبة الوطنية للمياه والطاقة

50%0%المملكة العربية السعوديةالشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء المحدودة

30%0%المملكة العربية السعوديةشركة الشعيبة للمياه والكهرباء

30%0%المملكة العربية السعوديةشركة توسعة الشعيبة القابضة المحدودة

30%0%المملكة العربية السعوديةشركة مشروع توسعة الشعيبة

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة مشروع رابغ المحدودة

40%0%المملكة العربية السعوديةشركة رابغ للكهرباء

الشركة السعودية الماليزية لخدمات التشغيل والصيانة 
50%0%المملكة العربية السعوديةالمحدودة

50%0%المملكة العربية السعوديةشركة االمتياز للتشغيل والصيانة المحدودة

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة مشروع القرية

44.98%0%المملكة العربية السعوديةشركة القرية االستثمارية

100%0%جزر العذراء البريطانيةشركة أكوا مرافق للمياه والكهرباء

33.33%0%البحرينشركة اس جي ايه مرافق القابضة المحدودة )البحرين(

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة واحة الطاقة األولى للمياه والطاقة التقليدية

99%0%المملكة العربية السعوديةشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة بوارج الدولية لتحلية المياه المحدودة

35%0%المملكة العربية السعوديةشركة سدير األولى للطاقة المتجددة

34.34%0%المملكة العربية السعوديةشركة سدير األولى  القابضة

يبين هذا العامود نسبة ملكية الشركة الفعلية في شركاتها التابعة والتي تكون من خالل الشركات القابضة الوسيطة.   1
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نسبة الملكية غير نسبة الملكية المباشرة  %(بلد التأسيساسم الشركة التابعة
المباشرة 1  %(

100%0%المملكة العربية السعوديةكاف القابضة ذات مسؤولية محدودة

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة كاف للطاقة )شركة مساهمة(

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة الفيصلية للطاقة )شركة مساهمة(

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة واحة الطاقة الثانية للطاقة المتجددة

شركة قارا  للطاقة الشمسية المحدودة )شركة شخص واحد 
69.69%0%المملكة العربية السعوديةذات مسؤولية محدودة(

69.99%0%المملكة العربية السعوديةشركة سكاكا للطاقة الشمسية

99%1%المملكة العربية السعوديةشركة توسعة رابغ المحدودة

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة رابغ االستثمارية المحدودة

50%0%المملكة العربية السعوديةشركة المرجان إلنتاج الكهرباء

60%0%المملكة العربية السعوديةشركة رابغ للتشغيل والصيانة

99%1%المملكة العربية السعوديةشركة الشعيبة الثانية لتحلية المياه القابضة المحدودة 

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة مشاريع الواحة

69.7%0%المملكة العربية السعوديةشركة مياه عاليه 

70%0%المملكة العربية السعوديةشركة رابغ الثالثة شركة مساهمة مقفلة مختلطة

51%0%األردنشركة أكوا باور جوردن هولدينجز ليتمتد/ األردن 

51%0%األردنشركة الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية

51%0%األردنالشركة المحلية لمشاريع المياه والطاقة الشمسية

51%0%جنوب أفريقياشركة أكوا باور أفريقيا القابضة بي تي واي المحدودة

51%0%جنوب أفريقياأكوا باور بوكبورت القابضة

51%0%المغربأكوا باور المغرب المحدودة

100%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور جوردن هولدينجز ليمتد )المنطقة الحرة لجبل علي(

100%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور سوالر ليمتد  

51%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور أويسيس 2  ليمتد )المنطقة الحرة في جبل علي(

36.5%0%اإلمارات العربية المتحدة ايه سي دبليو ايه باور اوسيس ثري

100%0%مصرأكوا باور ايجبت  للطاقة

64.34%0%مصر أكوا شمس للطاقة 

32.81%0%مصرشركة الكوم للطاقة

32.81%0%مصرأكوا بنبان األولى للطاقة

55%0%اإلمارات العربية المتحدةشركة أكوا باور هاربن القابضة المحدودة

100%0%موريشيوسأكوا باور االستثمارية موريشيوس

100%0%مصرأكوا غارب وان للطاقة

100%0%مصرأكوا غارب تو للطاقة

33.33%0%اإلمارات العربية المتحدةإس جي أ مرافق القابضة ذ.م.م

100%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور جنرال القابضة 1 المحدودة

100%0%اإلمارات العربية المتحدةشركة أكوا باور للطاقة القابضة المحدودة

100%0%اإلمارات العربية المتحدةشركة ماب باور هولدنق

100%0%سنغافورةأكوا باور آسيا القابضة بي تي إي المحدودة

100%0%جنوب أفريقياشركة أكوا باور للطاقة أفريقيا
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نسبة الملكية غير نسبة الملكية المباشرة  %(بلد التأسيساسم الشركة التابعة
المباشرة 1  %(

100%0%سنغافورةأكوا باور فيتنام بي تي إي المحدودة

50%0%سنغافورةنام دينه فيرست باور هولدينجز

100%0%سنغافورةأكوا باور فيتنام للطاقة المتجددة بي تي إي المحدودة

60%0%فيتنامشركة فين هاو 6 باور المساهمة

100%0%جنوب أفريقياأكوا باور خانيسيا القابضة بي تي واي ليمتد

أكوا باور خانيسيا لمحطة الطاقة الحرارية بي تي واي 
100%0%جنوب أفريقياالمحدودة

35%0%عمانشركة ظفار للتشغيل والصيانة

51%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور سوالر سي اس بي القابضة المحدودة

100%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور أويسيس 1 ليمتد

100%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور كونفينشينال إينيرجي ليمتد

100%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور مشروع صاللة 2 المستقل القابضة

100%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور مشروع أوزبكستان القابضة

100%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور مشروع فيوا القابضة المحدودة

100%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور لوكسور بروجيكت هولدينج كومباني ليمتد

100%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور الطويلة القابضة المحدودة

100%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور مشروع صاللة القابضة المحدودة

50.1%0%عمانشركة ظفار للتحلية ش.م.ع. م

100%0%البحرينأكوا باور الدر اا القابضة ذ.م.م

100%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور تريجري القابضة

65%0%تركيااكوا باور إنديجو جيوترمال إينيرجي انونيم شركيت

أكوا باور كوستال القابضة المحدودة )المنطقة الحرة في جبل 
100%0%اإلمارات العربية المتحدةعلي(

47.26%0%اإلمارات العربية المتحدةشركة ماب كوستال القابضة المحدودة

44.9%0%عمانشركة شناص لتوليد الكهرباء

40%0%اإلمارات العربية المتحدةمحطة نقاء لتحلية المياه ذ.م.م

100%0%مصرأكوا باور ديروط للطاقة

40%0%اإلمارات العربية المتحدةشركة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي ذ.م.م

60%0%األردنشركة محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية

60%0%البحرينشركة حيا للطاقة والتحلية  ش.م.ب )مغلقة(

100%0%األردنشركة البحر األحمر للطاقة

100%0%األردنجنوب الطفيلة القابضة للطاقة

89.17%0%األردنالشركة الرائده للطاقة

80.25%0%األردنشركة إنارة الستثمارات الطاقة

80.25%0%األردنشركة إنارة 2 الستثمارات الطاقة

40.93%0%األردنشركة توليد الكهرباء المركزية

100%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور إنلند القابضة المحدودة

47.263%0%اإلمارات العربية المتحدةشركة ماب إنلند القابضة المحدودة

44.90%0%عمانشركة الظاهرة لتوليد الكهرباء

100%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور انترناشيونال القابضة المحدودة 
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نسبة الملكية غير نسبة الملكية المباشرة  %(بلد التأسيساسم الشركة التابعة
المباشرة 1  %(

100%0%عمانشركة اكوا باور عمان 

72.25%0%عمانشركة أكوا باور بركاء للمشاريع

41.9%0%عمانشركة اكوا باور بركاء

100%0%موريشيوسمشروع أكوا باور بركاء - شركة الخدمات الفنية واالستشارية

86.19%0%موريشيوسشركة أكوا باور باركاء للخدمات 1 )موريشيوس( المحدودة

86.19%0%موريشيوسشركة أكوا باور باركاء للخدمات 2 )موريشيوس( المحدودة

100%0%البحرين شركة نوماك آسكار سوالر باور سيرفسز

100%0%اإلمارات العربية المتحدةمواتيز القابضة المحدودة

100%0%أوزباكستانأكوا باور دزهانكيلدي ويند

100%0%أوزباكستانأكوا باور باش ويند

0%100%أذربيجانأكوا باور أذربيجان للطاقة المتجددة ذ.م.م

100%0%أوزباكستانأكوا باور سرداريا

100%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور انترناشيونال ش.ذ.م.م

100%0%اإلمارات العربية المتحدةشركة الظاهرة لتوليد الكهرباء

50%0%عمانشركة شمس الظاهرة لتوليد الكهرباء

100%0%جنوب أفريقياأكوا باور جرين إنرجي أفريقيا بي تي واي المحدودة

100%0%جنوب أفريقياأكوا باور ريدستون القابضة

60%0%جنوب أفريقيامحطة أكوا باور ريدستون للطاقة الشمسية الحرارية

100%0%البحرينشركة إحياء  المتجددة  ش.م.ب )مقفلة(

100%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور بلوفديف القابضة

42%0%مالطاشركة إيه سي اف للطاقة المتجددة المحدودة

100%0%اإلمارات العربية المتحدةمشروع أكوا باور إثيوبيا القابضة

99.99%0%إثيوبياأكوا باور ديشيتو للطاقة الشمسية الكهروضوئية

100%0%اإلمارات العربية المتحدةمشروع أكوا باور أذربيجان القابضة

100%0%اإلمارات العربية المتحدةمشروع أكوا باور كوم أمبو القابضة المحدودة

100%0%مصرأكوا باور كوم أمبو للطاقة

60%0%اإلمارات العربية المتحدةشركة الطاقة الشمسية 5 القابضة المحدودة

99.99%0%إثيوبياأكوا باور جاد للطاقة الشمسية الكهروضوئية

100%0%اإلمارات العربية المتحدةشركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة 

75%0%المغربشركة أكوا باور ورزازات 4

75%0%المغربأكوا باور نور العيون

75%0%المغربأكوا باور بوجدور

73.13%0%المغربشركة أكوا باور ورزازات

75%0%المغربشركة أكوا باور ورزازات 2 

75%0%المغربشركة أكوا باور ورزازات 3

99.01%0%تركياشركة أكوا باور للطاقة )تركيا(

99%0%البحرينأكوا باور كيركالي القابضة المحدودة

69.60%0%تركياأكوا غوك 

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة كفاءة العربية للتشغيل والصيانة )شركة مساهمة(
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المباشرة 1  %(

0%100%المملكة العربية السعوديةالشركة الوطنية األولى القابضة

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة ضياء سكاكا للتشغيل والصيانة ذ.م.م

100%0%المملكة العربية السعوديةالشركة الوطنية األولى لخدمات التشغيل والصيانة

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة طاقة رابغ المحدودة

100%0%اإلمارات العربية المتحدةالشركة الوطنية األولى لخدمات التشغيل والصيانة المحدودة

55%0%المملكة العربية السعوديةشركة نقاء للتشغيل والصيانة لتحلية المياه ذ.م.م

100%0%المغرب نوماك أطلنتيك ش.م.م

الشركة الوطنية األولى لخدمات التشغيل والصيانة صحارى 
100%0%المغربسارالو

40%0%المملكة العربية السعوديةشركة سويز نوماك أو اند أم القابضة ذ.م.م 

40%0%البحرينشركة جبيل للتشغيل القابضة

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة نوماك المغرب

75%0%المغربنوماك ورزازات 2 إس إيه

75%0%المغربنوماك ورزازات 3 إس إيه

49%0%المغربشركة الطاقة المتجددة في المغرب

36.75%0%المغربنوماك ورزازات 4 إس إيه

36.75%0%المغربنوماك العيون 4 

36.75%0%المغربنوماك بوجدور إس إيه

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة سقاية للتشغيل والصيانة المحدودة

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة تحلية المياه المحدودة

100%0%المملكة العربية السعوديةالشركة الوطنية األولى لخدمات التشغيل والصيانة )نوماك(

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة رابغ لخدمات إنتاج المياه المحدودة

100%0%مالطانوماك للطاقة الشمسية المحدودة

100%0%بلغاريانوماك بلغاريا أي أيه دي

شركة نوماك لخدمات الطاقة وصيانتها شركة الشخص 
100%0%اإلمارات العربية المتحدةالواحد ش.ذ.م.م

100%0%اإلمارات العربية المتحدةنوماك جلف سي أس بي تاور اينرجي ش.ذ.م.م

100%0%جنوب أفريقيانوماك افريقيا القابضة

70%0%جنوب أفريقياشركة نوماك اي ايه إي بوكبورت المحدودة

100%0%جنوب أفريقيانوماك آي أيه إي ريدستون )بي تي واي( المحدودة

نوماك أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية )بي تي واي( 
100%0%جنوب أفريقياالمحدودة

100%0%اإلمارات العربية المتحدةشركة نوماك فيتنام المحدودة

100%0%اإلمارات العربية المتحدةشرق أفريقيا بيزنيس فينتشرز منطقة حرة - ذ.م.م

100%0%اإلمارات العربية المتحدةنوماك قلف سوالر انرجي ش.ذ.م.م

100%0%اإلمارات العربية المتحدةشركة نوماك الخليج لطاقة الفحم

100%0%اإلمارات العربية المتحدةشركة نوماك جلف للتشغيل والصيانة ش.ذ.م.م

100%0%مصرنوماك نايل  للطاقة

100%0%مصر نوماك ايجبت للطاقة

100%0%مصرنوماك بنبان مصر للطاقة الشمسية

100%0%البحريننوماك الدر باور آند ووتر سيرفيسيس ذ.م.م  
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نسبة الملكية غير نسبة الملكية المباشرة  %(بلد التأسيساسم الشركة التابعة
المباشرة 1  %(

100%0%اإلمارات العربية المتحدة نوماك جلف تريدينج م م ح  

100%0%اإلمارات العربية المتحدةنوماك الطويلة لخدمات تحلية المياه ذ.م.م

100%0%اإلمارات العربية المتحدةنوماك لخدمات تحلية المياه ذ.م.م

85%0%جنوب أفريقيانوماك سوليس )بي تي واي( المحدودة

80%0%جنوب أفريقيانوماك خانيسيا )بي تي واي( المحدودة

شركة نوماك انيرجي يوريوم استليم في بيكن هيزميلترين 
100%0%تركياليمتد سيركيت

51%0%اإلمارات العربية المتحدةآسيا باور تريدينغ ش م ح

35%0%عمانشركة فيوليا الوطنية األولى لخدمات المياه ش م م

40%0%المملكة العربية السعوديةشركة جزلة لتحلية المياه

100%0%عمانالشركة الوطنية األولى لخدمات التشغيل والصيانة بعمان

100%0%اإلمارات العربية المتحدةإيه بيه إم باور  هولدينج كومباني ليمتد 

40%0%المملكة العربية السعوديةشركة تحالف المياه القابضة

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة مرافق البحر األحمر المشتركة للطاقة

50%0%سنغافورةنام دينه فيرست باور هولدينجز

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة نوماك السعودية للتشغيل والصيانة 

5 SA  70%0%موزمبيقأكوا باور مواتيز تيرموليكتريكا

100%0%اإلمارات العربية المتحدةمشاريع أكوا باور للمياه والطاقة

100%0%اإلمارات العربية المتحدةأكوا باور ووتر بروجكتس

شركة نوماك لخدمات الطاقة و صيانتها شركة شخص واحد 
100%0%اإلمارات العربية المتحدةذ.م.م - فرع أبو ظبي

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة سدير الثانية للطاقة المتجددة

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة أكوا باور جيزان للطاقة

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة أمواج العالمية المحدودة

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة مرافق القدية القابضة

100%0%اإلمارات العربية المتحدةنوماك بي في فيس فايف ذ.م.م. 

100%0%اإلمارات العربية المتحدةنوماك لخدمات الطاقة ذ.م.م

100%0%المملكة العربية السعوديةنوماك الجبيل للتشغيل والصيانة

100%0%أوزبكستاننوماك سيرداريا لخدمات التشغيل والصيانة ذ.م.م

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة مرافق طويق للطاقة

100%0%المملكة العربية السعوديةأكوا باور للطاقة

100%0%اإلمارات العربية المتحدةشركة هجر لإلدارة واالستثمارات المحدودة

100%0%إندونيسيابي تي أكوا باور اندونيسيا

المصدر: الشركة
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قائمة الشراكت التابعة الجوهرية  4 1
كما في 1 يونيو 2021م:

حصة غير مباشرة  %(حصة مباشرة  %(بلد التأسيساسم الشركة *

100%0%المملكة العربية السعوديةالشركة الوطنية األولى لخدمات التشغيل والصيانة )نوماك(
99%0%المملكة العربية السعوديةشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

41.90%0%عمانشركة اكوا باور بركاء
40.93%0%األردنشركة توليد الكهرباء المركزية

60%0%األردنشركة محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية
73.13%0%المغربشركة اكوا باور ورزازات

75%0%المغربشركة اكوا باور ورزازات 2
75%0%المغربشركة اكوا باور ورزازات 3

المصدر: الشركة

قائمة شراكت المجموعة المهمة  5 1
كما في 1 يونيو 2021م:

حصة غير مباشرة  %(حصة مباشرة  %(بلد التأسيساسم الشركة *

100%0%المملكة العربية السعوديةالشركة الوطنية األولى لخدمات التشغيل والصيانة )نوماك(
99%0%المملكة العربية السعوديةشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

30%0%المملكة العربية السعوديةشركة الشعيبة للمياه والكهرباء
32%0%المملكة العربية السعوديةشركة الشقيق للمياه والكهرباء
50%0%المملكة العربية السعوديةشركة المرجان إلنتاج الكهرباء

100%0%المملكة العربية السعوديةشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه
35%0%المملكة العربية السعوديةشركة سدير األولى للطاقة المتجددة )مساهمة سعودية مقفلة(

100%0% المملكة العربية السعوديةشركة طاقة رابغ المحدودة
100%0%المملكة العربية السعوديةشركة مرافق البحر األحمر المشتركة للطاقة

73,13%0%المغربشركة اكوا باور ورزازات
75%0%المغربشركة اكوا باور ورزازات 2
75%0%المغربشركة اكوا باور ورزازات 3

41.90%0%عمانشركة اكوا باور بركاء
100%0%عمانشركة الظاهرة لتوليد الكهرباء
44.90%0%عمانشركة شناص لتوليد الكهرباء

40%0%اإلمارات العربية المتحدةشركة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي ذ.م.م
60%0%البحرينشركة حيا للطاقة والتحلية ش.م.ب )مقفلة(

60%0%األردنشركة محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية
69.60%0%تركياأكوا غوك

100%0%أوزباكستاناكوا باور سرداريا
20%0%المملكة العربية السعوديةشركة الجبيل للمياه والكهرباء

22,49%0%المملكة العربية السعوديةشركة هجر إلنتاج الكهرباء
26.95%0% اإلمارات العربية المتحدةشركة حصيان للطاقة المرحلة األولى

24.9%0% اإلمارات العربية المتحدةنور الطاقة 1 ش.م.خ
25%0%المملكة العربية السعوديةجيزان المتكاملة لتحويل الغاز وللطاقة

100%0%أوزباكستانأكوا باور باش ويند
100%0%أوزباكستانأكوا باور دزهانكيلدي ويند

40%0%المملكة العربية السعوديةشركة رابغ للكهرباء
0%100%المملكة العربية السعوديةالشركة الوطنية األولى القابضة

المصدر: الشركة
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عوامل المخاطرة   	
يتعين على المستثمرين المحتملين دراسة جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية، وبوجه خاص عوامل المخاطرة الموضحة أدناه، قبل اتخاذ أي 
قرار باالستثمار في أسهم الطرح. علماً بأن المخاطر المبينة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي قد تواجهها المجموعة. حيث قد تواجه المجموعة 
مخاطر إضافية غير معلومة للمجموعة في الوقت الراهن أو قد يتم اعتبارها غير جوهرية إال أنها قد تؤثر على أعمالها. عند تقييم المخاطر الموضحة 
أدناه، يجب على المستثمر المحتمل أن يأخذ بعين االعتبار أيضاً المعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة من بينها المعلومات المتعلقة بالمجموعة 
وشركات المشاريع واالتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في القسم )4( )»الشركة«( والقسم )12( )»المعلومات القانونية«( من هذه النشرة. كما يؤكد 
أعضاء مجلس اإلدارة إلى حد علمهم واعتقادهم، أنه ال توجد هناك أي مخاطر أخرى جوهرية حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه بخالف تلك المذكورة في 

هذا القسم والتي قد يؤثر عدم اإلفصاح عنها على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.

كما أنه قد تتأثر أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أي من المخاطر المشار إليها، التي يرى أعضاء 
مجلس اإلدارة أنها جوهرية حالًيا، أو في حال أن أي من المخاطر األخرى غير المعروفة حالًيا ألعضاء مجلس اإلدارة حدثت أو أصبحت جوهرية. ونتيجة 
لهذه المخاطر أو غيرها من العوامل التي قد تؤثر على أعمال المجموعة، فإن األحداث والظروف المتوقعة في المستقبل التي تمت مناقشتها في هذه 

النشرة قد ال تحدث بالطريقة التي تتوقعها الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة، وقد ال تحدث على اإلطالق. 

إن االستثمار في أسهم الطرح ال يناسب إال المستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا االستثمار، والذين تتوفر لديهم موارد كافية لتحمل أي خسارة 
قد تنتج عن هذا االستثمار. يجب على أي مستثمر محتمل، في حال كان لديه أي شكوك حول أي جانب من جوانب االستثمار في األسهم المطروحة، 

استشارة مستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية.

وفي حال حدوث أي من عوامل المخاطرة المذكورة أدناه، أو أي مخاطر أخرى ال يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أنها جوهرية في الوقت الحالي أو مخاطر 
غير معلومة لهم بتاتاً بتاريخ هذه النشرة ، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض سعر أسهم المجموعة في السوق، مما قد يؤدي إلى خسارة المستثمر كامل قيمة 

استثماره في أسهم الطرح أو جزء منه.

إن المخاطر الموضحة أدناه تم عرضها بترتيب يهدف إلى مساعدة المستثمرين في فهمها ولكن ذلك ال يعكس بالضرورة أهميتها أو حدوثها أو تأثيرها 
المتوقع على المجموعة. كما قد يترتب على المجموعة مخاطر أخرى غير معلومة أو قد تعتبرها الشركة غير جوهرية في الوقت الراهن ويكون لها نفس 
اآلثار أو العواقب الواردة في هذه النشرة. وعليه فإن المخاطر المبينة في هذا القسم )2( )»عوامل المخاطرة«( قد: )أ( ال تشمل جميع المخاطر التي 
قد تؤثر على الشركة أو على عملياتها أو أنشطتها أو أصولها أو األسواق التي تعمل فيها؛ و )ب( ال تشمل جميع المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار 

في أسهم الطرح.

المخاطر المتعلقة بمشاريع المجموعة  1 2

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تحقيق المستويات المتوقعة للسعة اإلنتاجية  1 1 2
المتاحة لتوليد الكهرباء و/ أو إنتاج المياه المحالة، أو المستويات المتوقعة للكهرباء 

المولدة أو المياه المنتجة ، لشراكت المشاريع أو الحفاظ عليها.
أبرمت جميع شركات المشاريع )باستثناء شركة أكوا غوك وشركة بوارج( اتفاقيات شراء الطاقة أو اتفاقيات شراء المياه أو اتفاقيات شراء المياه والطاقة 
أو اتفاقيات تحويل المياه والطاقة )ويُشار إليهم بـ »اتفاقيات شراء اإلنتاج«( التي تقوم المجموعة من خاللها ببيع سعة اإلنتاج للمشروع من الكهرباء و/أو 
المياه المحالة أو البخار وفق تعرفة متفق عليها مسبًقا، أو بيع الكهرباء المولدة و/أو المياه المحالة المنتَجة من المشروع ذي الصلة إلى مشترين اإلنتاج 
)بما في ذلك الكيانات الحكومية وشبه الحكومية من الفئة االستثمارية، باإلضافة إلى الشركات الصناعية ذات الفئة االستثمارية  التي تعتمد على خدمات 
المياه والكهرباء بشكل كبير وتكون عادًة قادرة على تزويد المشاريع الخاصة بها بموارد الوقود الالزمة )مثل محطات توليد الكهرباء المستقلة الخاصة 
بشركات إنتاج الزيت والغاز(. ووفًقا التفاقيات شراء اإلنتاج، تتحدد إيرادات شركات المشاريع بشكل أساسي باالعتماد على )1( سعة اإلنتاج المتاحة 
لتوليد الطاقة و/ أو إلنتاج المياه المحالة و/أو البخار للمحطة ذات الصلة كما هو مطلوب من قبل مشتري اإلنتاج المعني )وذلك فيما يتعلق بالمحطات 
التقليدية ذات الحمل األساسي، وهي تلك التي تولد طاقة كافية و/أو مياه محالة وفقاً لمتطلبات الحمل لشبكة كهربائية معينة من المشروع ذي الصلة( 
و )2( الكهرباء التي يتم توليدها لمشتري اإلنتاج أو التي يتم اعتبارها مولدة )وذلك فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة(. ولمزيد من التفاصيل حول 
المبالغ التي يتم دفعها للمجموعة بموجب اتفاقيات شراء اإلنتاج الخاصة بالمجموعة، يرجى  مراجعة القسم )4( )»الشركة«( والقسم )12-7( )»المعلومات 
القانونية - ملخص اإلتفاقيات الجوهرية«(. كما في 31 ديسمبر 2020م، بلغ المتوسط المرجح للمدة المتبقية لعقود المجموعة الحالية )بناًء على إجمالي 
تكلفة المشروع( حوالي )22( عاًما، وفي نفس الوقت بلغ المتوسط المرجح للمدة المتبقية لعقود المجموعة الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة )المشاريع 

التي تستخدم أو تنتج طاقة متجددة( حوالي )27( عاًما كما في 31 ديسمبر 2020م.

بالنسبة إلى المحطات التقليدية ذات الحمل األساسي، تمثل مدفوعات السعة اإلنتاجية التي يتم دفعها من قبل مشتري اإلنتاج أغلبية اإليرادات اإلجمالية 
لكل مشروع )باستثناء مشروع كيركالي في تركيا، والذي تم استبعاده في عام 2018م(. وتختلف مدفوعات السعة اإلنتاجية عن المبالغ التي يتم دفعها  من 
قبل مشتري اإلنتاج مقابل الكهرباء المولدة فعاًل أو المياه المحالة التي يتم إنتاجها فعاًل في هذه المحطات التقليدية ذات الحمل األساسي. وإذا كانت 
المحطات غير قادرة على توليد الكهرباء و/ أو إنتاج المياه المحالة حسب المستويات المطلوبة بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج ذات الصلة ألي سبب من 
األسباب، بما في ذلك، على سبيل المثال، ما ينتج عن فشل المعدات الرئيسية واإلغالق أو التوقف للمحطة غير المخطط له، فسيتم تخفيض مدفوعات 
السعة اإلنتاجية. باإلضافة على ذلك، فإن فشل أحد مقاولي التشغيل والصيانة أو مقاولي التشغيل والصيانة من الباطن في تشغيل وصيانة المحطة ذات 
العالقة بالشكل الذي يضمن تحقيقها للمستويات المطلوبة من سعة اإلنتاج المتاحة لتوليد الكهرباء و/ أو إنتاج المياه المحالة، قد يؤدي إلى انخفاض 
في إيرادات شركة المشروع، وفي حال استمرار ذلك لفترات طويلة، يمكن أن يؤثر ذلك على سمعة المجموعة. وعلى سبيل المثال، قد يؤدي إخفاق مقاول 
التشغيل والصيانة في توليد المستويات المطلوبة من الكهرباء / الماء إلى حدوث حالة إخالل بموجب )1( عقد التشغيل والصيانة، أو )2( اتفاقية شراء 
االنتاج ذات الصلة )وذلك في حال كان اإلخفاق في توليد الكهرباء أو المياه أقل من المستوى المتفق عليه( أو )3( اتفاقيات التمويل للمشروع، وبالتالي 
يؤدي ذلك إلى انخفاض في اإليرادات وفرض تعويضات متفق عليها تدفع لشركات المشروع  من قبل مقاول التشغيل والصيانة ذو الصلة ، كما قد يؤدي 
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ذلك إلى إنهاء عقد التشغيل والصيانة. إن ترتيبات التعويض المتعاقبة )back-to-back arrangements( المتفق عليها بين شركات المشروع ومقاولي 
التشغيل والصيانة فيما يتعلق بالمستويات المطلوبة ألداء المحطة قد ال تكون كافية لتعويض شركة المشروع ذات الصلة بشكل كامل عن االنخفاض في 
اإليرادات الناتج عن االنخفاض في توافر المحطة  نظًرا ألن التعويضات المتفق عليها التي يدفعها مقاولي التشغيل والصيانة لشركة المشروع  تغطي نسبة 
محددة من االنخفاض في إيرادات شركة المشروع فقط وفي بعض الحاالت تخضع هذه التعويضات أيًضا لحد أقصى سنوي. وعليه إذا كان مقاول التشغيل 
والصيانة هو شركة نوماك )أو شركة تابعة لشركة نوماك(، فأن المركز المالي للمجموعة سيتأثر بشكل سلبي )بحسب نسبة ملكية المجموعة في شركة 
مقاول التشغيل والصيانة( حتى وأن اعتمدت شركة المشروع على ترتيبات التعويض المتعاقبة )back-to-back arrangements(. ولمزيد من المعلومات 
حول ترتيبات التشغيل والصيانة للمجموعة، يرجى مراجعة القسم )2-1-8( )»المخاطر المتعلقة بمدى اعتماد الربحية للمجموعة والتشغيل والصيانة 
لمشاريع المجموعة على تكاليف التشغيل وأداء مقاولي التشغيل والصيانة اللتزاماتهم التعاقدية«(. في حالة وقوع أٍي من هذه األحداث، فسيؤثر ذلك 

بشكل سلبي على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. 

حدثت إغالقات قسرية في عام 2019م ) حيث تجاوزت االنقطاعات القسرية 5% من السعة اإلنتاجية )لكل محطة(( لمشروع رابغ بسبب تعطل المعدات 
ومشروع الشقيق بسبب انقطاع الشبكة الوطنية مما أدى ذلك إلى حدوث انقطاعات غير مخطط لها بالمحطة، مع فقدان كامل سعة اإلنتاج لتوليد الطاقة 
في مشروع رابغ لمدة ثالثة أشهر تقريًبا وفقدان ثلث سعة اإلنتاج في مشروع الشقيق لمدة خمسة أشهر تقريًبا. وبلغ إجمالي الخسارة في اإليرادات الناتجة 
من هذه الحاالت 379,8 مليون ريال سعودي، منها مبلغ 284,6 مليون ريال سعودي ناتج عن مشروع رابغ ومبلغ 95.2 مليون ريال سعودي ناتج عن مشروع 
الشقيق، وتم الموافقة والحصول على مبلغ 172 مليون ريال سعودي من شركة التأمين  وذلك وقفاً لوثيقة تأمين توقف األعمال الخاصة بالمجموعة. 
ويقارن ذلك بإجمالي اإليرادات الناتجة عن مشروع رابغ بمبلغ 674.7 مليون ريال سعودي وكذلك عن مشروع الشقيق بمبلغ 697 مليون ريال سعودي للسنة 
المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م مقارنة بإجمالي اإليرادات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م لمشروع رابغ بمبلغ 923,5 ريال 
سعودي و ومشروع الشقيق بمبلغ 798,7 ريال سعودي. وخالل هذه اإلغالقات القسرية ظلَّ إجمالي توافر محطات المجموعة للطاقة والمياه في  أعلى من 
الحدود التعاقدية المتفق عليها وذلك عند 90% للطاقة و94% للمياه ، كما أدت هذه اإلغالقات القسرية إلى زيادة أقساط التأمين واالستقطاعات الخاصة 
بالمجموعة المتعلقة بالمشاريع المتأثرة. باإلضافة إلى ذلك، عندما يكون مقاول التشغيل والصيانة أو المقاول من الباطن شركة تابعة للمجموعة، فإن 

إيراداتها سوف تتأثر بشكل سلبي وفقاً لحجم التعويضات المتفق عليها التي تلتزم الشركة التابعة بدفعها. 

بلغ معدل االنقطاعات غير المخطط لها لجميع مشاريع المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020م 6,9% و 8.6% و2.6% للطاقة على التوالي، و 3.2% و 4,0% و 3,2% للمياه على التوالي. بلغت مساهمة االنقطاعات 
القسرية للشركات التابعة في نتائج المجموعة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م 3.1% و1% و0.2% للطاقة التقليدية على التوالي، و 13,3% و21.7% و16.5% للطاقة المتجددة على التوالي، و 
6,1% و2.3% و0.7% للمياه على التوالي.  وفي عام 2020م، حدثت حاالت انقطاع جوهرية غير مخطط لها حيث تجاوزت االنقطاعات القسرية 5% من 
السعة اإلنتاجية السنوية للمحطة )لكل محطة( وذلك في مشروع نور 3، ومشروع نور 2، ومشروع بوكبورت، ومشروع الشعيبة إلنتاج المياه والطاقة، ومشروع 

المرجان، ومشروع الشقيق، لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم )4-9( )»األعطال الكبيرة في األعمال«(:

تعرض مشروع نور 3 في المغرب إلغالق شامل غير مخطط له نتيجة تسرب الملح المنصهر داخل برج الطاقة الشمسية ، والذي تمت معالجته  	
، باإلضافة إلى انقطاع المحطة نتيجة عطل ميكانيكي في المبخر وانسداد صمام األمان عند الطوارئ مما أدى إلى انقطاع قسري في المحطة 

في عام 2020م. ونتج عن هذه الحاالت خسارة مالية تقدر حصة شركة أكوا باور منها مبلغ 77 مليون ريال سعودي 
تعرض مشروع نور 2 في المغرب النقطاًعا جزئًيا في يناير 2020م بسبب انقطاع التوربينات، كما شهد المشروع انقطاًعا جزئًيا آخر لمدة 18  	

يوًما خالل شهري يونيو ويوليو من عام 2020م نتيجة تسرب في نظام مولد البخار، باإلضافة إلى إجراء المزيد من عمليات الفحص واإلصالح 
لنظام مولد البخار في نوفمبر 2020م مما أدى إلى انقطاع قسري للمحطة في 2020م. وقد نتج عن هذه الحاالت خسارة مالية تقدر حصة 

شركة أكوا باور منها مبلغ 53 مليون ريال سعودي.
بلغ معدل االنقاع القسري لمشروع بوكبورت المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا  نسبة 8% في 2020م وكان  	

السبب األساسي لذلك هو فشل االتصال بين نظام التحكم الموزع والحقل الشمسي خالل شهر مارس، وفشل صمام اإلغالق عند الطوارئ 
الخاص بالتوربينات ذات الضغط العالي في شهر يوليو، وتعثرت تربينات البخار نتيجة ارتفاع ضغط المكثف خالل شهر فبراير وخسائر األداء 

نتيجة لذلك. وقد نتج عن هذه الحاالت خسارة مالية تقدر بمبلغ 19 مليون ريال سعودي.
بلغ معدل االنقطاع القسري لمشروع الشعيبة إلنتاج المياه والطاقة في المملكة العربية السعودية نسبة 7,9% في الطاقة و 7,2% في المياه. ويرجع  	

االنقطاع في الطاقة بشكل أساسي إلى تسربات في غالية أنابيب المياه أدى إلى إغالق الوحدات لمعالجة هذه التسربات. وبالنسبة للمياه، كان 
االنقطاع القسري ناتًجا بشكل أساسي عن قيود على إنتاج البخار بسبب قيود على حمولة غالية أنابيب المياه أو بسبب أعمال معالجة تسرب 

األنابيب. وقد نتج عن هذه الحاالت خسارة مالية تقدر بمبلغ 13 مليون ريال سعودي.
لذلك   	 األساسي  السبب  وكان  2020م،  في عام   %6,9 نسبة  السعودية   العربية  المملكة  في  المرجان  لمشروع  القسري  االنقطاع  معدل  بلغ 

اإلصالحات والصيانة المطلوبة لتوربينات البخار وإغالق توربينات الغاز من أجل تشغيل محطة الزيت العربي الخفيف الممتاز. وقد نتج عن ذلك 
خسارة مالية تقدر بمبلغ 14 مليون ريال سعودي.

بلغ معدل االنقطاع القسري لمشروع الشقيق في المملكة العربية السعودية نسبة 5,4% بالنسبة للطاقة، ويرجع ذلك بشكل أساسي لتصحيح  	
محمل المولد وأضرار الدوار في إحدى الوحدات. وقد نتج عن ذلك خسارة مالية تقدر بمبلغ 22 مليون ريال سعودي.

بالنسبة لمشاريع الطاقة المتجددة، تحصل شركات المشاريع ذات الصلة على مبالغ مقطوعة مقابل الكهرباء المولدة )أو التي يتم اعتبارها مولدة حسب 
عقود الشراء ذات الصلة على سبيل المثال، في حال لم تستطيع شركة المشروع أن تولد الطاقة المطلوبة بموجب العقد  بسبب إخالل مشتري اإلنتاج، 
فتعتبر هذه الطاقة طاقة مولدة ويلتزم مشتري اإلنتاج بدفع المقابل المحدد في العقد لها( من مشتري اإلنتاج ذو الصلة. ونظراً لعدم وجود مدفوعات 
السعة اإلنتاجية بالنسبة لهذه المشاريع لتعويض شركة المشروع عن سعة اإلنتاج المتاحة في المحطة، فإن مشتري اإلنتاج ملتزم بشكل عام بإرسال 
واستهالك كل الطاقة التي تستطيع شركة المشروع توليدها بالفعل، وفي حال الفشل في ذلك، يلتزم مشتري اإلنتاج بتعويض شركة المشروع بشكل عام 
عن الطاقة التي كانت ستقوم بتوليدها ولكن تعذر ذلك بسبب إخفاق مشتري اإلنتاج في استهالك طاقة المحطة ذات الصلة. وعلى العكس من ذلك، إذا 
أخفقت شركة المشروع لمشروع طاقة متجددة في تسليم الطاقة المتفق عليها إلى مشتري اإلنتاج، بما في ذلك بسبب عدم توفر الموارد الفعلية للتوليد 
المتوقع والعيوب أو األعطال الفنية التي تؤثر على إنتاج الطاقة الفعلي، فقد يتم احتجاز المبالغ المستحقة للمجموعة من قبل مشتري اإلنتاج وقد ال يمكن 
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الحصول على تعويضات كافية لتغطية هذه المبالغ من أي طرف آخر )مثل مقاول الهندسة والمشتريات والبناء المُخل(. على سبيل المثال، تأثر مشروع نور 
1 من شهر أغسطس إلى نوفمبر 2019م بسبب حدوث عطل شديد في مكينة الدوار مما استلزم استبداله. وتم إغالق المحطة من تاريخ 22 أغسطس إلى 
6 نوفمبر 2019م ونتج عنه انخفاض إجمالي في الطاقة المولدة بـ 96 جيجاواط/ساعة مقارنة بالتوليد المخطط ، وبلغ إجمالي حصة شركة أكوا باور  في 
الخسارة في اإليرادات 45 مليون ريال سعودي مقارنة بإجمالي إيرادات المشروع بمبلغ  158,6 مليون ريال سعودي للعام 2019م.   ونظًرا النتهاء صالحية 
الضمان قبل تاريخ حدوث العطل، قامت المجموعة بإنشاء مطالبة من شركة التأمين قيمتها 71,3 مليون ريال سعودي بموجب بوليصة التأمين الخاصة 
بأضرار الممتلكات وانقطاع األعمال من أجل التعويض عن تكاليف االستبدال والمبالغ المحتجزة الناتجة عن انخفاض الطاقة المولدة بسبب االنقطاع. 
كما في تاريخ هذه النشرة، استلمت المجموعة دفعة تعويضات مؤقتة بمبلغ وقدره 13.1 مليون ريال سعودي وفًقا لهذه المطالبة، مع بقاء المبلغ المتبقي 
البالغ 58.2 ريال سعودي غير مسدد. باإلضافة إلى ذلك، تأثرت العمليات في مشروع نور 2 نتيجة حدوث صدع في قاعدة خزان الملح خالل الفترة من 
شهر مارس إلى ديسمبر 2019م، والذي نتج عنه انخفاض إجمالي في الطاقة المولدة  بـ 77 ساعة جيجاواط مقارنة بالتوليد المخطط وبلغ إجمالي حصة 
شركة أكوا باور في الخسارة في اإليرادات 30 مليون ريال سعودي مقارنة بإجمالي إيرادات المشروع بمبلغ 235,6 مليون ريال سعودي للعام 2019م. كما 
أدى تعطل المبخر والخطأ في بناء األنبوب النازل في مشروع نور 3 إلى توقف التشغيل في المحطة بشكل كامل من مايو 2019م حتى فبراير 2020م، 
والذي نتج عنه انخفاض إجمالي في الطاقة المولدة  بـ 355 ساعة جيجاواط مقارنة بالتوليد المخطط وبلغ إجمالي حصة شركة أكوا باور في الخسارة 
في اإليرادات 126 مليون ريال سعودي مقارنة بإجمالي إيرادات المشروع بمبلغ  45,8 مليون ريال سعودي للعام 2019م و 9.7 مليون ريال سعودي للعام 
2020م. راجع أيًضا القسم )2-1-3( )»المخاطر المتعلقة بالتأخير وتجاوز التكاليف ومشاكل جودة التصنيع في إنشاء وبناء مشاريع المجموعة عند 
عدم تضمين عقود  الهندسة والمشتريات والبناء ما يتعلق بهذه التأخيرات والتجاوزات ومشاكل الجودة«( وأدت مشاكل األداء الالحقة للمبادل الحراري 
في مشروع نور 3 في يونيو 2020م ونوفمبر 2020م إلى تراجع مؤقت في سعة المحطة من 150 ميجاواط في الساعة إلى 100 ميجاواط في الساعة 
لفترات قصيرة )أسبوعين( وتقليل تدفق المستقبل عندما تتجاوز مستويات المياه حدوًدا معينة مثل ما يحدث خالل األيام التالية للعواصف، والتي أدت 
إلى انخفاض إجمالي في الطاقة المولدة بـ 96 ساعة جيجاواط مقارنة بالتوليد المخطط وبلغ إجمالي حصة شركة أكوا في الخسارة في اإليرادات مبلغ 

38.3 مليون ريال سعودي مقارنة بإجمالي إيرادات المشروع بمبلغ  9.7 مليون ريال سعودي للعام 2020م.  

في حال تحقق أي من المخاطر المذكورة أعاله، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بتعرض المجموعة للتأخير في تطوير مشاريعها و/ أو في تحقيق  2 1 2
اإلغالق المالي لتلك المشاريع

كما في 18 مايو 2021م، يوجد لدى المجموعة )13( مشروًعا في مرحلة متقدمة من التطوير )يرجى مراجعة القسم )4-6-2-4( )»الشركة – المشاريع«(، 
تبدأ المرحلة المتقدمة من التطوير للمشروع من وقت تحديد مقدم العرض المفضل أو توقيع الشركة اتفاقيات المشروع الرئيسية والهامة )مثل اتفاقية 
المساهمين واتفاقية التنفيذ وغيرها( إلى أن يتم تحقيق اإلغالق المالي للمشروع )«مرحلة متقدمة من التطوير«(. وخالل تلك المرحلة توجد مخاطر 
كامنة بحدوث تأخيرات جوهرية في تحقيق اإلغالق المالي للمشروع، أو عدم تحقيقه  على اإلطالق. وقد يرجع ذلك إلى أسباب مختلفة، بما في ذلك 
التأخر في الحصول على جميع التصاريح والتراخيص الالزمة للتطوير والبناء، بما في ذلك تصاريح استعمال األرض والكهرباء والتصاريح البيئية. تعمل 
المجموعة حالياً على الحصول  على جميع التصاريح والتراخيص الالزمة لمعظم مشاريعها التي في مرحلة متقدمة من التطوير والتي يتطلب الحصول 
عليها في هذه المرحلة ولكي تتمكن شركات المشروع من تحقيق اإلغالق المالي للمشروع. على سبيل المثال، لم يحصل مشروع دزهانكيلدي ويند ومشروع 
باش ويند بعد على الترخيص الالزم لتشغيل المنشآت الصناعية الخطرة. قد يؤثر عدم الحصول على التراخيص المطلوبة في الوقت المناسب على 

تحقيق اإلغالق المالي للمشروع. 

وفي حال عدم قدرة المجموعة على تحقيق اإلغالق المالي لمشاريعها ، فقد تفقد ضمان التطوير الخاص بالمشروع )والذي تصدره شركة المشروع 
بقاء عرض شركة  للمشروع وذلك لضمان  المالي  المشروع وحتى تحقيق اإلغالق  المشروع على شركة  اإلنتاج ويكون ساري من وقت ترسية  لمشتري 
المشروع ساري( وأي تكاليف تطوير أولية للمشروع، فضاًل عن تكاليف األعمال المبكرة التي قام بتنفيذها مقاول الهندسة والمشتريات والبناء وفق إشعار 
محدود للبدء بالعمل بموجب عقود البناء ذات العالقة وأي تحوطات مسبقة لإلغالق المالي يتم الحصول عليها للتنازل عنها للمشروع بعد اإلغالق المالي، 
وال تتلقى العائدات المتوقعة من ذلك المشروع. سيؤدي عدم القدرة على تحقيق اإلغالق المالي لمشروع معين تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

باإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي التأخير في تطوير المشروع إلى تأخير حصول المجموعة على رسوم التطوير )وهي عبارة عن رسوم تدفع مقدماً يتم دفعها 
عادًة للمطورين أو الجهات الراعية من مشتري اإلنتاج كتعويض عن المخاطر التي يتعرضون لها والجهود التي يبذلونها أثناء تطوير المشروع(. نتيجة 
لذلك، سوف يؤدي التأخير في الحصول على هذه الرسوم إلى تأثير سلبي وجوهري على التدفقات النقدية واألرباح لدى المجموعة خالل فترة التأخير.

في حال تحقق أي من المخاطر المذكورة أعاله، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

وبناء  3 1 2 إنشاء  التصنيع في  جودة  التاكليف ومشالك  وتجاوز  بالتأخير  المتعلقة  المخاطر 
مشاريع المجموعة عند عدم تضمين عقود الهندسة والمشتريات والبناء ما يتعلق 

بهذه التأخيرات والتجاوزات ومشالك الجودة
تتعرض المجموعة لمخاطر التعرض لتأخيرات جوهرية في تشييد وبناء المشروع خالل مرحلة التشييد، وهي الفترة من اإلغالق المالي إلى تاريخ التشغيل 
التجاري للمشروع، والتي قد تعود لعدة أسباب، بما فيها التأخير في الحصول على أي من تصاريح وتراخيص البناء الالزمة أو تجديدها أو التأخير في 
التشييد والبناء نفسه بسبب، على سبيل المثال، مشاكل غير متوقعة في الموقع أو مشاكل في التشغيل التجريبي أو بسبب إخفاق المقاول في األداء، على 
سبيل المثال، عندما تكون جودة البناء رديئة، أو جودة المعدات المركبة ال تستوفي المعايير النظامية المطلوبة أو المتفق عليها والذي يمكن أن يكون 
ناجًما عن فشل مقاولي المقاول من الباطن أو موردي المقاول من الباطن أو بسبب إفالس المقاول. باإلضافة إلى ذلك، نظًرا ألن معظم المشاريع التي 
يتم تطويرها من قبل المجموعة تتم بموجب عقد هندسة ومشتريات وبناء )على أساس تسليم المفتاح( واحد للمشروع  )مع المقاول ذي الصلة أو اتحاد 
مقاولين بحيث يتحملون كامل المسؤولية عن إجراءات التطوير والبناء والعمل(، فإنه إذا أخل المقاول أو اتحاد المقاولين في الوفاء بالتزاماتهم بموجب 
بالمشروع  يتعلق  التصنيع فيما  التكاليف ومشاكل جودة  المجموعة تأخيرات كبيرة وتجاوز في  الهندسة والمشتريات والبناء ذو الصلة، فستواجه  عقد 
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المعني. ومن المحتمل أن تزيد هذه التأخيرات أو  مشاكل الجودة أو تجاوز التكاليف في الحاالت التي يستلزم فيها استبدال المقاول كنتيجة إلخالله. 
على سبيل المثال، قامت شركة ابينجوا إس ايه، الشركة األم التحاد الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع صاللة للمياه، ومشروع رابغ 3 ومشروع الطويلة 
لتحلية المياه، بتقديم طلب إفالس لمحكمة إشبيلية بتاريخ 22 فبراير 2021م. ومع ذلك، ال تعلم المجموعة حتى تاريخ هذه النشرة عن أي طلبات إفالس 
مقدمة من قبل أٍي من كيانات ابينجوا المتعاقدة مع الشركة. وال يؤثر إفالس الشركة األم المذكورة آنفاً على عقود الشركة بشكل مباشر. باإلضافة إلى 
ذلك، تعمل ابينجوا في كل المشاريع المتأثرة مع شركاء من الدرجة االستثمارية بموجب مسؤولية متعددة وفردية. لذلك، يتم نقل المخاطر إلى شركاء 
الهندسة والمشتريات والبناء. تمتلك شركة المشروع ضمانات صادرة عن شركة ابينجوا لتغطية أي خسائر تحدث في أسوأ الحاالت. تم إصدار هذه 
الضمانات من قبل بنوك غير إسبانية وهي قابلة لالسترداد عند الطلب، مع العلم أن مشروع صاللة قد حقق تاريخ التشغيل التجاري في 12 مارس 2021م  
. ومع ذلك، قد يكون هناك ضرر على سمعة المشاريع في حال استبدال كيان تابع لشركة ابينجوا بكيان آخر من قبل مقاول الهندسة والمشتريات والبناء، 
ولم يكن الكيان المسؤول عن الهندسة والمشتريات والبناء قادًرا على إكمال أنشطة التشييد الخاصة بالمشروع في الوقت المناسب. وقد بدأت المحكمة 
إجراءات اإلفالس لشركة ابينجوا إس ايه في 26 فبراير 2021م وتم تعيين مسؤول وقدم الدائنون مطالباتهم، باإلضافة إلى ذلك، في عام 2017م أعلن 
أحد شركاء اتحاد الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع المفرق إفالسه، وبالتالي تم استبدال مقاول الهندسة والمشتريات والبناء بشريك آخر. وقد أدى 

ذلك إلى شطب مبلغ 9.6 مليون ريال سعودي للمجموعة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

باإلضافة إلى ذلك،  يتعرض المشروع في نهاية مرحلة التشييد لمخاطر مواصفات األداء، وهي المخاطر المتعلقة بعدم استيفاء المحطة المكتملة أو 
بعض الجوانب األخرى للمشروع معايير األداء المحددة في اتفاقية شراء اإلنتاج ذات الصلة،  بما في ذلك، على سبيل المثال، عدم قدرة مقاول الهندسة 
والمشتريات والبناء على استيفاء مواصفات األداء المنصوص عليها في اتفاقية شراء اإلنتاج )حيث  أن المسؤولية عن استيفاء مواصفات األداء التي تنص 
عليها اتفاقية شراء اإلنتاج يتم تمريرها إلى مقاول الهندسة والمشتريات والبناء(. على سبيل المثال، ازداد استهالك الوقود في مشروع الظاهرة ومشروع 
صحار 3 منذ مايو 2019م نظًرا النخفاض أداء معدل الحرارة خالل اختبارات األداء عن مستويات األداء المضمونة بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج ذات 
الصلة والتي نتج عنها تكبد تكاليف إضافية الستهالك الوقود اإلضافي  بقيمة إجمالية قدرها  57.7 مليون ريال سعودي )منها 25.9 مليون ريال سعودي 

على المجموعة على أساس حصص ملكيتها الفعلية في المشاريع( حتى 31 ديسمبر 2020م.

باإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي المشاكل المتعلقة بجودة التصنيع من قبل مقاول الهندسة والمشتريات والبناء إلى عيوب في المشروع والتي قد تؤدي إلى 
تأخيرات كبيرة أو تجاوزات في التكلفة إذا تم تحديدها قبل تاريخ التشغيل التجاري، أو إلى انقطاعات في المشروع غير مخطط لها، أو تعطل المعدات 

ونفقات رأسمالية غير متوقعة فضاًل عن مخاطر الصحة والسالمة، ويمكن أن يكون لجميع هذه المخاطر تأثير سلبي على إتمام المشروع أو تشغيله.

باإلضافة إلى ذلك، عادة ما تكون شركات المشاريع التي تقوم ببناء المشاريع ملزمة بدفع تعويضات متفق عليها إلى مشتري اإلنتاج إذا لم يتم إكمال كل 
مرحلة من مراحل المشروع في الوقت المتفق عليه )وفقاً التفاقية شراء اإلنتاج(. وفي حال التعذر على شركة المشروع دفع التعويضات المتفق عليها 
المرتبطة بالتأخير، فيحق لمشتري اإلنتاج التنفيذ على سند ضمان األداء السترداد هذه التعويضات المتفق عليها. يتحمل المساهمون في شركة المشروع 
وحدهم عادة المسؤولية بالحصول على سندات الضمان بحسب ما هو مطلوب بموجب وثائق التمويل. على سبيل المثال، يتحمل المساهمون )باستثناء 
الوكالة المغربية للطاقة المستدامة( بموجب اتفاقيات المساهمين في أكوا ورزازات 2 وأكوا ورزازات 3 المسؤولية وحدهم عن الحصول على  سندات 
الضمان المطلوبة بموجب وثائق التمويل من قبل مؤسسات مالية ، ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، سند التطوير وسند التشييد وسند األداء )وهي 
السندات التي تصدر بدون حق الرجوع على الوكالة المغربية للطاقة المستدامة(. باإلضافة إلى ذلك، إذا لم تحقق شركة المشروع التشغيل التجاري 
بتاريخ التسليم النهائي، يحق لمشتري اإلنتاج إنهاء اتفاقية شراء اإلنتاج دون إي التزام منه بشراء المشروع. وفي حال قرر مشتري اإلنتاج شراء المشروع، 
فسيتعين عليه فقط دفع الديون المستحقة كجزء من مدفوعات إنهاء اتفاقية شراء اإلنتاج. على سبيل المثال، لم يحقق مشروع نور 2 ومشروع المفرق 
تواريخ التشغيل التجارية النهائية الخاصة بهم بحلول تاريخ التسليم النهائي. بالنسبة لمشروع المفرق، فقد قامت شركة المشروع ومشتري اإلنتاج بتعديل 
اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 9 يوليو 2018م بموجبه تم تمديد تاريخ التسليم النهائي )المجدول في 1 أغسطس 2018م( إلى 31 ديسمبر 2018م. أما 
بالنسبة لمشروع نور 2، فتقوم المجموعة حالياً بمناقشة ومفاوضة مشتري اإلنتاج بالنسبة لمشروع نور 2 لتمديد تاريخ التشغيل التجاري النهائي. قد 
ال تكون أي تسوية مع مقاول الهندسة والمشتريات والبناء الناتجة عن األحداث الموضحة أعاله وفقاً لشروط اتفاقية الهندسة والمشتريات والبناء ذات 

الصلة بشكل كامل نظًرا العتبارات تجارية.

ونتيجة لذلك، فإن التعويضات المتفق عليها التي يتم دفعها لمشتري اإلنتاج للتأخير الذي يحصل في إكمال المشروع )وفقاً التفاقية شراء اإلنتاج( يتم 
تضمينها في  قائمة الربح أو الخسارة الخاصة بالمجموعة بدون أي تعويضات متفق عليها تستلمها المجموعة من مقاول الهندسة والمشتريات والبناء.

في حالة تجاوز التكاليف في إنشاء مشاريع محددة، والتي ال يتم تعويضها بموجب اتفاقيات المشاريع األخرى ذات الصلة، قد يتحمل المساهمون في 
شركة المشروع المسؤولية عن تلك التكاليف. على سبيل المثال، يخضع التعويض عن تلك التكاليف من شركة المشروع وفًقا التفاقية المساهمين في 
أكوا ورزازات 2 وأكوا ورزازات 3 الحتفاظ الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بعائد من حقوق الملكية بنسبة محددة طوال مدة اتفاقية شراء الطاقة. 
ومثال آخر، بموجب اتفاقية المساهمين في شركة حصيان، تتحمل أكوا باور هاربن، بالنيابة عن شركة حصيان، المسؤولية عن أي تجاوز للتكاليف في 
مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء )ما لم تحصل شركة حصيان أو يحق لها الحصول على تعويض بموجب أي اتفاقية مشروع أو وثيقة تأمين ذات صلة( 

والحصول وتوفير ضمان أداء لمشتري اإلنتاج وفًقا التفاقية شراء الطاقة.

ونتيجة لذلك، وفي حال كان التأخير في اإلنجاز أو تجاوز التكاليف أو مشاكل الجودة ال ترجع إلى مخاطر يتحملها مقاول الهندسة والمشتريات والبناء 
المعني، أو في حال كانت بوليصة التأمين على المشروع ال تغطيها، فإن هذه التأخيرات أو التجاوزات في التكاليف أو مشاكل الجودة قد تكون لها عواقب 
مالية جوهرية على شركة المشروع والمجموعة )بموجب سندات الضمان التي قدمتها المجموعة للمقاولين(. ومن أمثلة هذه التأخيرات أو تجاوز التكاليف 

أو مشاكل الجودة ما يلي:

أبرمت شركة المشروع في سلطنة ُعمان بتاريخ 3 يوليو 2020م اتفاقية تسوية مع مقاول الهندسة والمشتريات والبناء بموجبها قام مقاول الهندسة  	
والمشتريات والبناء بدفع مبلغ 299,6 مليون ريال سعودي كتعويضات متفق عليها نتيجة لتأخيرات في التسليم المبكر للطاقة وتاريخ التشغيل 

التجاري للمشروع باإلضافة إلى التأخير في إصدار شهادة تسلم المشروع. 
استلم مشتري اإلنتاج لمشروع صحار 3 الواقع في سلطنة ُعمان تعويضات متفق عليها بقيمة 155.6 مليون ريال سعودي بسبب التأخيرات  	

)بخالف زيادة التكلفة المصاحبة بسبب هذه التأخيرات( الناتجة عن تأخر توريد الغاز من قبل وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان ، وتأخر 
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تغطية  وسيتم  والبناء.  والمشتريات  بالهندسة  المتعلقة  والمشاكل   )load restriction delay( القيود  بسبب سعة  والتأخير  العكسي،  اإلمداد 
لترتيبات  والبناء وفقاً  الهندسة والمشتريات  المتفق عليها من مقاول  التعويضات  المشروع من  التي تحملتها شركة  المتفق عليها  التعويضات 

التعويض المتعاقبة.
تأخر مشروع الزرقاء الواقع في األردن في تحقيق تواريخ التشغيل التجاري لكل من المرحلة األولى للمشروع بواقع )212( يوًما والمرحلة الثانية  	

للمشروع بواقع 120 يوًما  ، نتيجة لوقوع حادثة تتعلق مرفق الربط البيني الخاص بمشتريي اإلنتاج وكذلك مشاكل في فوهات الوقود وعدد من 
حاالت التأخير من قبل مقاول الهندسة والمشتريات والبناء.  فرض مشتري اإلنتاج على مشروع الزرقاء بسبب إجمالي التأخير في المرحلتين 
األولى والثانية مبلًغا وقدره 78.8 مليون ريال سعودي واحتجز على هذا المبلغ كتعويضات متفق عليها عن التأخير من فواتير إيرادات شركة 
محطة الزرقاء »شركة المشروع«، وهو ما لم تقبله شركة محطة الزرقاء. كما فرضت شركة محطة الزرقاء تعويضات متفق عليها عن التأخير 
على مقاول الهندسة والمشتريات والبناء بسبب التأخير في المشروع. وفيما يتعلق بمقاول الهندسة والمشتريات والبناء، توصلت شركة محطة 
الزرقاء إلى تسوية مع المقاول بمبلغ 87.4 مليون ريال سعودي كمبلغ كامل ونهائي للتعويضات المتفق عليها عن التأخير، وتم تحرير اتفاقية 

تسوية مع المقاول بعد الحصول على موافقة المقرضين. 
تأخر مشروع نور 3 الواقع في المغرب في تحقيق تاريخ التشغيل التجاري األولي بواقع 109 يوم نتيجة لتعليق تصاريح النقل الثقيل من قبل  	

السلطات المحلية في المغرب بسبب الفيضانات التي منعت تسليم المعدات الثقيلة المعنية، والتأخر في تقديم مستندات التصميم التفصيلية 
النهائية، وقبول المحطة من قبل مشتري اإلنتاج والمشاكل المتعلقة بجودة البناء. وقامت شركة المشروع بدفع التعويضات المتفق عليها لمشتري 
اإلنتاج. وفي حال لم تستطيع شركة المشروع من تغطية هذه المبالغ من التعويضات المتفق عليها من قبل مقاول الهندسة والمشتريات والبناء، 

ستتعرض المجموعة لمخاطر عدم القدرة على استرداد هذه المبالغ. 
تعذر تشغيل مشروع صاللة في عمان في البداية بسبب وجود خلل في المعدات مما تسبب في حدوث تأخيرات كبيرة. تعرض المشروع ألعطال  	

بمحرك التردد المتغير وذلك في المضخات ذات الجهد المتوسط المرتبطة بسحب مياه البحر في تتابع سريع. وتبين من الفحوصات الفنية 
األولية في وحدات محرك التردد المتغير ذات الجهد المتوسط المتعطلة الخاصة بمحطة مياه البحر المستقلة وجود خطأ معتاد أثناء التشغيل 
االعتيادي، مما يُظهر فشاًل كارثًيا في كل المراحل في لفات المحوالت الجانبية الثانوية )اإلخراج(. وفي شهر أكتوبر 2020م، تعطل المزيد من 
وحدات محرك التردد المتغير متوسطة الجهد الخاصة بمضخة سحب مياه البحر. كما كان آخر تعطل لمحول وحدات محرك التردد الخاصة 
بمضخة سحب مياه البحر في تاريخ 26 نوفمبر بنفس أسلوب تعطل المحوالت السابقة. وتبين من نتائج التقييم الذي تم إجرائه من قبل أطراف 
خارجية بأن السبب الرئيسي لتعطل المحول تمثل في الحمل الحراري الزائد نتيجة عدم كفاية التبريد، وقد أُعيد تصميم مكونات المحول البديلة 
لمعالجة هذا العطل. ونظًرا لمهلة اإلنجاز الطويلة للمكونات البديلة، تم تشغيل المحطة بمحوالت مضخة سحب مياه البحر الحالية ذات العيوب 
المعروفة من أجل التخفيف قدر اإلمكان من التأخير في أعمال التشغيل التجريبية والبرنامج. ونتيجة لهذا التدبير، كان من المتوقع أن يتعطل 
محول سحب مياه البحر مرة أخرى على األرجح عند تشغيله بأحمال أعلى /بسعة إنتاجية كاملة أثناء االختبار. وهذا ما حدث وقد كان التعطل 
األخير متوقًعا. وتم االنتهاء من تصنيع محوالت سحب مياه البحر البديلة ذات التصميم المعدل وتم شحنها جًوا إلى عمان في 30 ديسمبر 2020م 
و 1 يناير 2021م . وقد حقق مشروع صاللة تاريخ التشغيل التجاري في 12 مارس 2021م مع تأخير بخمسة أشهر. وقد نتج عن التأخير خسارة 
إيرادات لمدة 5 أشهر بلغت 31.1 مليون ريال سعودي مما تسبب في حدوث مشاكل في السيولة لشركة المشروع حيث كان هناك نقد أقل لخدمة 

الدين والمصروفات الثابتة األخرى وبالتالي كان على شركة المشروع استخدام تسهيالت رأس المال العامل لضمان السيولة.
تأخرت الوحدة األولى من مشروع حصيان الواقع في اإلمارات العربية المتحدة في تحقيق تاريخ التشغيل التجاري بواقع 263 يوماً نتيجة لتعليق  	

العمل بسبب استقرار أساس خزان المياه ووقوع حادثة وفاة في الموقع في عام 2019م، والتحقيق في جودة اللحام اليدوي في مرجل الوحدة 
األولى وتأخيرات في البناء بسبب التأثيرات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على توافر المعدات والعمالة. وقد نتج عن التأخير في الوحدة 
األولى تجاوز في التكاليف بمبلغ 465 مليون ريال سعودي. وقد قامت شركة المشروع يتوقيع اتفاقية تسوية مع مشتري اإلنتاج ومقاول الهندسة 
والمشتريات والبناء. ومع ذلك ، ال يزال هناك مبلغ لم يتم استرداده يبلغ 132 مليون ريال سعودي يتكون من تعويضات متفق عليها وتجاوزات في 
التكاليف والتي ستتحملها شركة أكوا باور وفًقا التفاقيات التسوية. وكما في مايو 2021م، من المتوقع حدوث تأخير لمدة 146 يوماً للوحدة 2 

و114 يوماً للوحدة 3 وال تتوقع المجموعة حدوث أي تأخيرات في تحقيق تاريخ التشغيل التجاري للمحطة.  
يواجه مشروع المرجان الواقع في المملكة العربية السعودية ومشروع هجر حالًيا تأخيرات محتملة في بدء أنشطة التشغيل المخطط له ألسباب  	

تتعلق بمدى جاهزية عمليات الوقود االحتياطية. على الرغم من أن المشروعين يعمالن منذ الربع األول من عام 2018 م وعام 2015م، على 
التوالي، فقد تجاوز تشغيل الوقود االحتياطي عدد األيام المتفق عليها مسبًقا بسبب فشل أو تأخر عمليات التحقق من الوقود االحتياطي وفًقا 
التأخير إلى حدوث انقطاعات لفترات طويلة، وانخفاض توافر المحطة، وتقديم مطالبات  للتصميم والمواصفات. وقد يؤدي هذا الفشل أو 
بالتعويضات المتفق عليها )وباإلضافة إلى ذلك فيما يتعلق بمشروع المرجان أيضاً التنفيذ ضد سندات الضمان على المشاريع )بمبلغ 100 مليون 
ريال سعودي( على المشروع التي تخضع لترتيبات التعويض المتعاقبة مع مقاول الهندسة والمشتريات والبناء(  في حال عدم توفر عمليات الوقود 
االحتياطية في الوقت المناسب.  في ما يتعلق بمشروع هجر، أبرمت المجموعة اتفاقية مع مشتري اإلنتاج الستكمال تشغيل الوقود االحتياطي 
من خالل خمس مجموعات، والتي بموجبها سيدفع مشتري اإلنتاج للمجموعة مبلًغا ثابًتا لتشغيل كل مجموعة ويتيح فترة توفر لمدة 100 يوم 
لتشغيل المجموعات الخمس المتبقية واختبارها. بدأ تشغيل الوحدة األولى )GT-11( الخاصة بمشروع مرجان في تاريخ فبراير 2020م وتم 
تشغيل الوحدة عند الحمل األساسي بالزيت العربي الخفيف الممتاز، ولكن بسبب مشاكل في االحتراق أثناء بدء تشغيل الغاز، تم إيقاف التشغيل 
بالزيت العربي الخفيف الممتاز. وطلبت شركة المشروع من مقاول الهندسة والمشتريات والبناء تقديم تحليل السبب الجذري المناسب الذي 
يؤكد موثوقية التغيير الذي طرأ على العملية للمضي قدًما في التشغيل التجريبي، وهو ما تم تقديمه على النحو الواجب. وانعقد اجتماع بين كل 
من شركة المشروع ومشتري اإلنتاج ومقاول الهندسة والمشتريات والبناء بموجب اتفاقية التسوية، والمناقشات قائمة حالًيا بين مقاول الهندسة 

والمشتريات والبناء ومشتري اإلنتاج بشأن المضي قدًما في اختبار الزيت العربي الخفيف الممتاز.

باإلضافة إلى ذلك، في حالة عدم قدرة مقاول الهندسة والمشتريات والبناء على استيفاء مواصفات األداء أو تأخره في بناء المشروع إلى ما بعد تاريخ 
التوقف النهائي المتفق عليه بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج ذات الصلة، فيمكن لمشتري اإلنتاج ممارسة حقه في رفض استالم المحطة، وهو ما قد يؤدي 
إلى خسارة المجموعة مساهمات رأس المال المستثمرة والعوائد المتوقعة لتلك المساهمات. وبالرغم من أن عقود الهندسة والمشتريات والبناء تعطي 
لشركة المشروع في هذه الحاالت حق رفض قبول المحطة من مقاول الهندسة والمشتريات والبناء ومطالبته بتعويضات متفق عليها، إال أن شركة المشروع، 
والمجموعة بموجب أي ضمانات قدمتها للمقاولين، قد تعاني من خسارة المتبقي من تكلفة المشروع. أي أضرار يطالب بها مقاول الهندسة والمشتريات 
والبناء تخضع لحد أقصى متفق عليه في عقد الهندسة والمشتريات والبناء، وقد ينتج عن ذلك عدم مقدرة شركة المشروع من الحصول على تعويضات 
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تغطي خسارتها بشكل كامل. باإلضافة إلى ذلك، في حالة إفالس أو إعسار أو تصفية مقاول الهندسة والمشتريات والبناء أو في حال حدوث إجراءات 
مماثلة ، فقد تتعرض شركة المشروع لعقوبات وجزاءات بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج ذات الصلة ألي تأخيرات جوهرية في استكمال المشروع، وتحّمل 
نفقات إضافية في تأمين مقاول هندسة ومشتريات وبناء جديد و/ أو تكبد خسارة كاملة للمشروع واالستثمار وذلك في حال كان لمشتري اإلنتاج الحق 
)وقرر ممارسة ذلك الحق( في إنهاء اتفاقية شراء اإلنتاج ذات الصلة. وفي حالة إفالس مقاول الهندسة والمشتريات والبناء، فقد ال تكون شركة المشروع 
قادرة على استرداد سعر العقد المدفوع مسبقاً إلى مقاول الهندسة والمشتريات والبناء. وبالرغم من حق شركة المشروع في التنفيذ ضد ضمان األداء 
)الضمان النهائي( الذي قدمه مقاول الهندسة والمشتريات والبناء للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها شركة المشروع، إال أن ضمانات األداء هذه تتفاوت 
عادة في قيمتها من 10% إلى 30% من قيمة عقد الهندسة والمشتريات والبناء، وبالتالي قد ال تغطي بشكل كامل التزامات مقاول الهندسة والمشتريات 
والبناء المستحقة تجاه شركة المشروع. وقد تتعرض المجموعة لخطر إذا كانت شركة المشروع غير قادرة على التنفيذ ضد الضمانات البنكية الصادرة 
باسم مقاول الهندسة والمشتريات والبناء إما بسبب اللوائح المحلية لبعض الدول أو بسبب عدم استجابة البنوك. وبالتالي، فإن حدوث مثل هذا الحاالت 
سيؤثر على سمعة المجموعة وسيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو مركزها المالي أو نتائج عملياتها. لمزيد من المعلومات، راجع 
القسم )2-3-1( )»المخاطر المرتبطة بعدم قدرة المجموعة على تسديد ديونها وعدم توفر التمويل أو التمويل بالمساهمة في رأس المال أو الحاجة 
للقيام بالمزيد من االستثمارات في رؤوس األموال«( والقسم )2-4-13( )»المخاطر المتعلقة بدخول المجموعة وشركاتها في صفقات مع أطراف ذات 

عالقة«(. 

قد تتفاقم المخاطر المذكورة أعاله نتيجة لوباء فيروس كورونا المستجد، حيث فرضت حكومات مختلف الدول إغالًقا على مستوى البالد، حيث يتم 
تخفيف بعض القيود تدريجًيا . ونتيجة لهذا اإلغالق، تباطأت أعمال البناء في مشاريع المجموعة لبضعة أسابيع أو أشهر )يعتمد ذلك على المشروع(. وال 
تستطيع المجموعة بعد هذا اإلغالق أن تكون متيقنة من سرعة استعادة الحياة الطبيعية بهدف بناء مشاريعها وتطويرها، أو من توافر العمالة والمكونات 
المرتبط بفيروس  المرض  البناء والتطوير بسبب  الذين يساهمون في  الرئيسيين  العمال  أيًضا  المجموعة  والمواد خالل فترة زمنية معينة. وقد تفقد 
كورونا المستجد والمشاكل المرتبطة به. واستلمت المجموعة إخطارات القوة القاهرة من مورديها بسبب فيروس كورونا المستجد .واستجابة لذلك، فقد  
قامت المجموعة بإرسال إخطارات القوة القاهرة إلى بعض مشترين اإلنتاج بما في ذلك الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية لشراكات المياه 
وهيئة كهرباء ومياه دبي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة وشركة الكهرباء الوطنية وشركة مرافق لتوريد المياه والطاقة وال تزال هذه اإلخطارات تحت 
االعتبار من قبل مشتريي اإلنتاج. لالطالع على المخاطر المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد على أعمال المجموعة، يرجى  مراجعة القسم )1-4-2( 
)«المخاطر المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد والتي قد يكون لها آثار سلبية وجوهرية على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها و 

فرصها المستقبلية«(.

تواجه  المجموعة إلى حداً ما بالنسبة لجميع مشاريعها تحت اإلنشاء وبعض مشاريعها التي في مرحلة متقدمة  تركز جغرافي بالنسبة لمقاولين الهندسة 
والمشتريات والبناء حيث أن معظم هؤالء المقاولين هم شركات صينية ، ومع ذلك تقوم المجموعة بتنويع  مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء الذين 
تتعاقد معهم حيث يشمل ذلك كيانات تمتلك فيها الحكومة الصينية و كيانات مدرجة في األسواق المالية  وعادة  تدعم الشركة األم لهؤالء المقاولين 

الضمانات المقدمة منهم عند الحاجة. 

إن حدوث أي من العوامل المذكورة أعاله خالل مرحلة تشييد وبناء أي مشروع )والتي لم يتم التأمين ضدها بشكل كاف أو معالجتها في عقد الهندسة 
والمشتريات والبناء ذي الصلة من خالل التعويضات المتفق عليها أو أي شكل آخر من أشكال التعويض( سيؤدي إلى تأخير كبير في إنجاز المشروع، 
ويتطلب ذلك دفع التعويضات المتفق عليها من قبل شركة المشروع، وحرمانها من إيراداتها المتوقعة أو التأثير جوهرًيا على سمعة المجموعة، ,وسيكون 

ألي من ذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة باستراتيجيات النمو والتوسع الخاصة بالمجموعة 4 1 2
تتعرض المجموعة للمخاطر المتعلقة باستراتيجيات النمو المختلفة، والتي تشمل تطوير مشاريع جديدة، وتطوير المشاريع الضخمة وتشغيلها، واالستحواذ 
على أصول قائمة والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة كما تم تفصيله أدناه. ولمزيد من المعلومات حول استراتيجية التوسع للمجموعة، يرجى مراجعة 
القسم )4-4( »الشركة- االستراتيجية«(. وتمتلك المجموعة )13( مشروًعا في مراحل متقدمة من التطوير كما في تاريخ 18 مايو 2021م )يرجى مراجعة 
القسم )4-6-2-4( )»الشركة - المشاريع«((.  قد تتعرض المجموعة للمزيد من المخاطر التي ترتبط بعمليات التطوير أو االستحواذ التي تحصل خالل 

المراحل المتقدمة من التطوير في المشاريع، والتي تبدأ  من تاريخ تحديد مقدمي العروض المفضلين.

تتعرض المجموعة لمخاطر تتعلق باستراتيجيتها بالتوسع في المشاريع الجديدة

يشكل تطوير المشاريع الجديدة جانباً مهماً من استراتيجية نمو المجموعة، ويتطلب تطوير هذه المشاريع الكثير من إدارة المجموعة ومواردها المالية 
ومواردها األخرى، كما يتطلب من المجموعة التطوير المستمر وتحسين ضوابطها التشغيلية والمالية والداخلية، واالستمرار في تعزيز قدرات اإلدارة 
التنفيذية وقدراتها التوظيفية واإلدارية. وعلى وجه الخصوص، فإن التوسع المستمر في األسواق الحالية أو المستهدفة للمجموعة يزيد من التحديات 
البنية  وتحسين  وتطوير  الكافية  المهارات  ذوي  واإلداريين  الفنيين  بالموظفين  واالحتفاظ  والتدريب،  والتوظيف،  والفنية،  المالية  باإلدارة  المرتبطة  
والقسم  عامة«(.  مدرجة  شركة  إدارة  مجال  في  العليا  اإلدارات  بخبرة  المتعلقة  »المخاطر   )10-2-2( القسم  أيًضا  )راجع  الداخلية.  اإلدارية  التحتية 
)2-4-9( )»المخاطر المتعلقة بعدم التزام المجموعة بأنظمة  ولوائح العمل السارية و/أو عدم قدرتها على االحتفاظ بفريق اإلدارة العليا الحالي أو 
غيرهم من الموظفين المهرة أو االستمرار في استقطاب وتوظيف موظفين رئيسيين يمتلكون المهارات والخبرات المناسبة«(. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
المجموعة معرضة لمخاطر التقليل من تقدير التكاليف الفعلية لتطوير المشاريع الجديدة خالل عملية تقديم العطاءات لهذه المشاريع، وتقليل تقدير 
المخاطر المرتبطة بتطوير وبناء مثل هذه المشاريع  قامت المجموعة بحجز مخصصات بناء على قرار اإلدارة وتقدير معدالت نجاح المشاريع ومتوسط 
معدالت النجاح التاريخية. بلغت مخصصات تكاليف التطوير 50,8 مليون ريال سعودي في عام 2019م وارتفعت إلى 142,9 مليون ريال سعودي في عام 
2020م. )يرجى مراجعة القسم )2-1-2( )»المخاطر المتعلقة بتعرض المجموعة للتأخير في تطوير مشاريعها و/ أو في تحقيق اإلغالق المالي لتلك 
المشاريع«( والقسم )2-1-3( )»المخاطر المتعلقة بالتأخير وتجاوز التكاليف ومشاكل جودة التصنيع في إنشاء وبناء مشاريع المجموعة عند عدم 
تضمين عقود الهندسة والمشتريات والبناء ما يتعلق بهذه التأخيرات والتجاوزات ومشاكل الجودة«( وقد تصبح المجموعة إضافًة لذلك عرضة لتحديات 
باللوائح  المتعلقة  التحديات والمخاطر  إلى دول و/أو مناطق جغرافية جديدة، منها  التي تتوسع فيها المجموعة  ومخاطر متزايدة، وذلك في الحاالت 
التنظيمية الجديدة والبيئة التجارية والعمالية والبيروقراطية غير المألوفة والرشوة والفساد، باإلضافة إلى عدم اإللمام باإلطار القانوني الذي ستخضع 
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له اتفاقيات شراء اإلنتاج الخاصة بالمجموعة. راجع أيًضا القسم )2-4-11( )»المخاطر المتعلقة بقيام المجموعة بجزء  كبير من أعمالها في دول، 
بما فيها دول نامية، مما يعرض المجموعة لمخاطر كبيرة قد تؤثر سلًبا على نشاطها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وسمعتها«( والقسم )12-4-2( 
)«المخاطر المتعلقة بعدم إمكانية المجموعة من الكشف عن حاالت غسل األموال والرشوة واألنشطة غير القانونية أو غير المشروعة األخرى بشكل 
كامل أو في الوقت المناسب، مما قد يعرضها للمسؤولية القانونية وإلحاق الضرر بأعمالها أو سمعتها«(. وفي بعض األسواق، بما في ذلك تلك التي قد 
يكون لدى المجموعة فيها مذكرات تفاهم مع الحكومة ذات الصلة أو حيث تكون السياسة التشريعية العامة أقل تطلباً، قد تتعرض المجموعة لخطر عدول 

مشتري اإلنتاج عن قراره بترسية المشروع على المجموعة بصورة تعسفية أو نتيجة لتأثير منافسي المجموعة.

يعتمد نمو المجموعة على قدرتها على مواجهة التحديات المذكورة أعاله بنجاح وقد تتطلب نفقات مالية كبيرة وتخصيص موارد إدارية اضافية. وعليه 
فإن عدم القدرة على إدارة هذا النمو بفعالية قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وسمعتها .

تتعرض المجموعة لمخاطر تتعلق باستراتيجيتها بالتوسع في تطوير وتشغيل مشروع جازان للتغويز المتاكمل بنظام 
الدورة المركبة الجديد ومشروع نيوم الهيدروجين األخضر

تواجه المجموعة مخاطر معينة تتعلق باستثماراتها في المشاريع االستراتيجية الكبرى، مثل استثمار المجموعة بحصة بنسبة 25% في مشروع مجمع جازان 
للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة الجديد )مشروع في مرحلة متقدمة من التطوير(، والذي من المتوقع أن تبلغ تكلفته اإلجمالية ما يقارب 11,7 مليار 
دوالر أمريكي، وقد استثمرت المجموعة في هذا المشروع بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية وتبلغ حصتها )20%( وشركة إير برودكتس وتبلغ حصتها 
)55%(، وهي شركة منتجة للغازات الصناعية والمتخصصة ومواد األداء والوسائط الكيميائية. وستكون المجموعة هي مشغل خدمات التشغيل والصيانة 
لوحدات توليد الطاقة التي تبلغ طاقتها 3800 ميجاواط والموجودة داخل مجمع جازان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة راجع القسم )1-3-6-4( 

)«الشركة - المشاريع الكبرى«(. ومن شأن هذا النوع من االستثمارات المميزة بالنظر إلى حجمها وتعقيدها أن تشكل مخاطر إضافية، بما في ذلك:

من المتوقع أن يمتلك مجمع جازان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة سعة توليد للطاقة تبلغ 3800 ميجاواط )منها 1500 ميجاواط سيتم  	
استخدامها داخلًيا من قبل شركة مجمع جازان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة بجازان ومصفاة جازان القريبة من أرامكو، كما سيتم 
استخدام ما يقارب 2300 ميجاواط للشبكة الكهربائية(، يعتبر مجمع جازان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة معقًدا من الناحية الفنية 
لتصميمه ألن يتضمن تحويل الوقود )الذي يوفره مورد الوقود( إلى غاز من خالل جهاز تغويز، وحدة فصل الهواء، نظام إزالة الغاز الحمضي 
ووحدات تنقية الهيدروجين ثم يتم استخدام الغاز لتشغيل كتلة الطاقة. هذا النظام المتكامل أكثر تعقيًدا من أي محطة عادية لتوليد الكهرباء 

باستخدام الغاز مما يؤدي إلى تعقيد في التشغيل بشكل مختلف. 
سيعمل مجمع جازان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة باستخدام الغاز االصطناعي، وقد ينتج عن استخدام أنواع الوقود غير المعتادة هذه  	

قيم حرارية أقل، مما يؤدي إلى تباين في أداء توربينات االحتراق، وعدم دقة المشاريع، وآثار على معدل التحكم في تراجع األداء، وزيادة الصيانة، 
وانخفاض التوافر، والمضاعفات التي تنشأ عن اللجوء إلى استخدام الوقود االحتياطي مثل الديزل.

تلتزم المجموعة برفع مستوى المحتوى المحلي لمجمع جازان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة بحوالي 50% بعد العام الثالث من التشغيل  	
وقد ينتج عن ذلك تكاليف إضافية للمجموعة إذا كانت المجموعة غير قادرة على إيجاد مواردها ومورديها محلياً. 

أعلنت المجموعة في يوليو 2020م عن مساهمتها في شروع مشترك وذلك من خالل اتفاقية تطوير مشتركة مع إير برودكتس آند كيميكالز )»إير برودكتس«(  
وشركة نيوم عن )مدينة ذكية ومنطقة اقتصادية مخطط لبنائها تقع في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية( وذلك إلنتاج وتسليم الهيدروجين 
الخالي من الكربون لتشغيل الحافالت والشاحنات حول العالم، باستخدام الطاقة المتجددة التي تنتجها المجموعة وذلك في توليد الطاقة المستخدمة 
إلنتاج الهيدروجين األخضر )من خالل استخدام األمونيا الخضراء كوسيلة للنقل(. يعتمد المشروع على تقنيات ذات قدرات عالية وتفاعل مبتكر للطاقة 
المتجددة والتي يبلغ إجمالي سعتها أربعة جيجاوات، وتوحي المؤشرات المبدئية بأن التكلفة المتوقعة للمشروع ستتجاوز 5 مليار دوالر إال أن تكاليف 
المشروع الحقيقية سيتم معرفتها أثناء تقدم المشروع. إير برودكتس هي مشتري اإلنتاج للمشروع وتتناسب مدة االتفاقية مع متوسط فترات االتفاقيات 
والعقود الخاصة بالمجموعة في اإلمارات وفي المغرب، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في عام 2025م. ولمزيد من المعلومات حول هذه 
االتفاقية، يرجى الرجوع للقسم )12-8-5( )»المعلومات القانونية – ملخص االتفاقيات والمعامالت الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة - عقد 
األعمال المبكرة لمشروع نيوم«(. علماً أنه ال يزال تمويل المشروع تحت المناقشة بين الشركاء وذلك بغرض تحديد الترتيبات األنسب للتمويل، بما في 
ذلك الحصول على القروض. تتوقع المجموعة أن يتم تمويل المشروع من خالل مجموعة من القروض ومساهمات رأس المال بما يتوافق مع نموذج العمل 
الخاص بالمجموعة. قد تؤدي االستثمارات في مرافق إنتاج الهيدروجين األخضر وتحديداً االستثمارات ذات النطاق الواسع كهذا االستثمار إلى تعريض 

المجموعة لمزيد من التحديات والمخاطر، بما في ذلك ما يلي:

تعدد موارد الطاقة المتجددة بالنسبة لمستويات اإلنتاج المقترحة، بما يتماشى مع أي مشروع قائم على الطاقة المتجددة. 	
ترتيبات الهندسة والمشتريات والبناء قد ال تغطي جميع المخاطر المحتملة المتعلقة بالبناء بما في ذلك مخاطر التأخير أو نقص األداء. 	
مخاطر التكامل وذلك في تفاعل وتكامل اإلنتاج للطاقة المتجددة مع التحليل الكهربائي في المراحل النهائية والعناصر العملية إلنتاج الهيدروجين  	

األخضر )بالقدر المطلوب في المشروع( والتوجه الجديد لقطاع النقل المرتبط بالمشروع. 
مخاطر الطرف المقابل فيما يتعلق باالستحواذ غير السيادي واتفاقيات المشروع المختلفة. 	

وال يوجد ما يضمن أن المجموعة ستكون قادرة على مواجهة مثل هذه التحديات بنجاح أو إدارة هذه المخاطر بشكل مناسب فيما يتعلق بأي مبادرات نمو 
للمجموعة فيما يتعلق بـ »للهيدروجين األخضر«.

تتعرض المجموعة لمخاطر تتعلق باستراتيجيتها بالتوسع  في االستحواذ على األصول القائمة

قامت المجموعة في الماضي، كما هو الحال بالنسبة لـ مشروع بركاء 1، ومشروع صاللة 2 القائم،  وأصول شركة توليد الكهرباء المركزية باالستحواذ على 
مشاريع تشغيلية قائمة وتتوقع في المستقبل زيادة عمليات االستحواذ على مثل هذه المشاريع. األمر الذي سيتطلب استثمارات كبيرة من موارد المجموعة 
للجهالة  النافي  الفحص  ودراسات  مكثفة  مفاوضات  يستلزم  عمليات خصخصة،  تشمل  أن  يمكن  التي  المشاريع،  هذه  مثل  على  االستحواذ  ألن  نظًرا 
ومساهمات كبيرة في األصول، وتتطلب من المجموعة األخذ في االعتبار عدًدا من االفتراضات فيما يتعلق بالطلب، والتكاليف، واالستفادة من األفراد 
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بشكل قوي، األنظمة الضريبية. باإلضافة إلى ذلك، تنطوي عمليات االستحواذ على عدد من المخاطر، بما فيها، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

أثر المخاطر غير المتوقعة، مثل االلتزامات المحتملة أو الكامنة المتعلقة بالنشاط التجاري المستحوذ عليه، والتي قد تظهر فقط بعد اكتمال  	
االستحواذ. بينما تبذل المجموعة العناية الواجبة بشأن عمليات االستحواذ المحتملة، قد ال تكتشف المجموعة جميع أوجه القصور التشغيلية 

المحتملة في مثل هذه المشاريع.
الفشل في دمج أعمال االستحواذ أو إدارتها بطريقة صحيحة أو عدم قدرة المجموعة على تحقيق أي من الفوائد المتوقعة أو وفورات التكلفة  	

المتوقعة من عمليات االستحواذ ضمن اإلطار الزمني المتوقع، أو عدم تحقيقها على اإلطالق. 
المشاكل القانونية أو التنظيمية أو التعاقدية أو العمالية أو غيرها من المشاكل غير المتوقعة التي تنشأ من االستحواذ، والمخاطر المتعلقة  	

بتشغيل األصول المستحوذ عليها في الدول النامية. فإن المجموعة لن يكون لها خبرة سابقة في امتالك وتشغيل األعمال والمشاريع المستحوذ 
عليها وربما تكون لها خبرة محدودة في التشغيل في الدولة أو المنطقة التي تقع فيها هذه األعمال والمشاريع أو ال تكون لها خبرة في التشغيل 
على اإلطالق. على وجه الخصوص، عندما تدخل المجموعة في أسواق جديدة، فإنها قد تتعرض لمجموعة متنوعة من المخاطر االقتصادية 
 )2-4-2( القسم  مراجعة  يرجى  التفاصيل  من  )لمزيد  معها  التعامل  في  أقل  خبرة  المجموعة  لدى  التي  والتشغيلية  والقانونية  والسياسية 

)«المخاطر السياسية في الدول والمناطق التي تعمل فيها المجموعة«(. 
أعباء كبيرة غير متوقعة أو نفقات طارئة ناتجة عن عمليات االستحواذ، والتي ال يتم تعويض المجموعة عنها بالكامل. 	

عمليات  تكون  قد  أعبائها.  من  تزيد  أن  ويمكن  اإلدارة  تركيز  من  كبيًرا  جزًءا  االستحواذ  بعمليات  المرتبطة  األنشطة  تستنفذ  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
االستحواذ المستقبلية كبيرة ومعقدة، وقد ال تتمكن المجموعة من إتمامها كما هو مخطط لها او عدم إتمامها على اإلطالق. وال يوجد أي ضمان بأن 
المجموعة ستكون قادرة على التفاوض على االتفاقيات الالزمة، والتغلب على أي تحديات سياسية أو اجتماعية أو تجارية )محلية أو دولية(، مثل مبادرات 
حماية اإلنتاج المحلي أو حماية البيئة، كما ال يمكن ضمان الحصول على التراخيص والتصاريح والتمويل الالزم. ويمكن ألي من هذه التحديات، إلى جانب 

التطورات السياسية الجوهرية، أن تعرقل أو تمنع المجموعة من هذه االستحواذات. 

تتعرض المجموعة لمخاطر تتعلق باستراتيجيتها بالتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة

باإلضافة إلى ذلك، يعتبر استهداف كٍل من مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة والقائمة جزءاً رئيسياً من استراتيجية المجموعة. وتتوقع المجموعة زيادة 
استثماراتها في مشاريع الطاقة المتجددة، وبالتالي زيادة حصتها من عمليات مشاريع الطاقة المتجددة ونتائجها المالية، وذلك  نتيجة قيام  المجموعة 
بتنفيذ برنامج صندوق االستثمارات العامة للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية وفقاً لالتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي المبرمة بين 
الشركة وصندوق االستثمارات العامة  )والذي يتألف من إنشاء حوالي 70% من مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية خالل الفترة 
الممتدة من عام 2020م إلى عام 2030م( والتي تتمتع فيه المجموعة بحقوق تطوير هذه المشاريع. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم )4-8-12( 
االستراتيجي«(  للتعاون  اإلطارية  االتفاقية   – العالقة  ذوي  األطراف  مع  المبرمة  الجوهرية  والمعامالت  االتفاقيات  ملخص   – القانونية  )«المعلومات 
ونتيجة الستراتيجية المجموعة هذه، قد تزداد المخاطر التي تتعرض لها المجموعة فيما يتعلق بإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة وتشغيلها. يرجى مراجعة 

القسم )2-2-2( )»المخاطر المتعلقة باعتماد توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة على األحوال الجوية«(.

النمو على  باإلضافة إلى ذلك، ال يوجد أي ضمان بنمو أعمال المجموعة لتعكس استراتيجيتها وخطة عملها أو حتى أن تتوافق مع تاريخها . يعتمد 
العديد من العوامل، منها قدرة المجموعة على إدارة أعمالها بفعالية، واالحتفاظ بالموظفين الرئيسيين، وتعزيز العالقات التعاونية مع الشركاء المتعددين 
للمجموعة )مثل مشتري اإلنتاج، مقاول الهندسة والمشتريات والبناء، الشركاء، الممولين وغيرهم والموردين(، واالستمرار في تقديم المناقصات للمشاريع 
والفوز بها، ووجود ظروف سوقية تصب في مصلحة أعمال المجموعة ونموها. إذا أصبحت ظروف السوق في غير مصلحة المجموعة أو إذا فشلت 
المجموعة في إدارة العوامل التي تؤثر على نموها بفعالية،أو إذا لم تتمكن المجموعة من إدارة أو دمج التوسعات المستقبلية بشكل صحيح ومربح أو 
تحقيق أهداف النمو الخاصة بها بما يتماشى مع استراتيجيتها وخطة عملها، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري  على أعمال المجموعة ومركزها 

المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالمنافسة والتسعير 5 1 2
في حين أن معظم مشاريع الطاقة وتحلية المياه وتوليد البخار التابعة للمجموعة تكون بموجب عقود بيع طويلة األجل )مع المشترين لإلنتاج الذين يكونون 
عادة ملزمين تعاقدًيا بشراء الكهرباء أو المياه المحالة أو البخار طوال مدة العقد بأسعار يتم تحديدها باالتفاق مسبقاً عند إبرام العقد( ، إال أن أسواق 
الطاقة وتحلية المياه للمشاريع الجديدة التي تعمل فيها المجموعة تتميز بوجود العديد من المنافسين )بما في ذلك على المستوى المحلي والدولي(، 
وقد يمتلك العديد منهم خبرة تطويرية أو تشغيلية واسعة ومتنوعة وموارد مالية مماثلة لتلك التي لدى المجموعة أو أكثر. باإلضافة إلى ذلك، اتسم قطاع 
الطاقة وتحلية المياه في السنوات األخيرة بمنافسة قوية ومتزايدة من المنافسين المحليين والدوليين فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة واالستحواذ على 
أصول توليد قائمة. نأمل الرجوع إلى الجدول رقم )4-3( )»نسب الفوز بالمناقصات«( لمزيد من المعلومات حول نسبة فوز المجموعة بالعطاءات. وفي 
بعض األسواق، ومنها اإلمارات العرية المتحدة بالنسبة لمشروع هيئة كهرباء ومياه دبي بالطاقة الكهروضوئية والمملكة العربية السعودية بالنسبة لمشروع 
الجبيل 3أ المستقل إلنتاج المياه )التي نجحت فيها المجموعة بتقديم تعرفة أقل من المتنافسين اآلخرين وفازت بالمشاريع(، التي تسببت المنافسة فيها، 
وقد تتسبب في المستقبل، في خفض األسعار لعقود الطاقة و/أو تحلية المياه الجديدة. وفي كثير من الحاالت، أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار االستحواذ على 
األصول القائمة في المناقصات التي تزداد فيها المنافسة. كما أن تطور أسواق الكهرباء التنافسية وتطوير محطات الكهرباء والمياه ذات الكفاءة العالية 
سببت، ومن المتوقع أن  تستمر بذلك، ضغوًطا على األسعار في أسواق معينة للطاقة والمياه التي تقوم المجموعة ببيع الطاقة والمياه فيها أو تنوي ذلك. 
باإلضافة إلى ذلك، قد يدخل بعض المنافسين في عروض مشتركة في مشاريع محددة مع مزود المعدات، مما سيحد من قدرة المجموعة على تأمين 
المعدات من ذلك المزود للمشروع ذي الصلة. باإلضافة إلى ذلك، قد يدخل المتنافسون في بعض الدول في اتحادات فيما بعضهم البعض  بشكل غير 
نظامي ويشاركون في ممارسات تجارية تنافسية أخرى غير عادلة قد تؤثر على عدالة المنافسة أثناء إجراءات المناقصة، في حين أن المجموعة نفسها 
قد تخضع لقوانين مكافحة االحتكار التي تقلل من قدرتها على التنافس على العطاءات في الدول التي يكون للمجموعة فيها هيمنة على السوق )راجع أيًضا 
القسم )2-4-8( )»المخاطر المتعلقة بأنظمة مكافحة االحتكار ، بما في ذلك نظام المنافسة السعودي، والتشريعات المشابهة والتشريعات المتعلقة 

بالممارسات التنافسية غير العادلة والسلوكيات المماثلة في الدول التي تعمل فيها المجموعة«(.
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باإلضافة إلى ذلك، فإن أي زيادة كبيرة ومفاجئة في الطلب على الطاقة أو المياه المحالة في أي منطقة من المناطق التي تعمل فيها مشاريع المجموعة، 
بما في ذلك الناتجة عن عوامل االقتصاد الكلي )يرجى مراجعة القسم )2-1-11( )»المخاطر المرتبطة بعوامل االقتصاد الكلي العالمي واإلقليمي«(، قد 
يؤدي إلى زيادة عدد المنافسين الذين يدخلون إلى األسواق، نتيجة لعدم قدرة المجموعة على تلبية هذا الطلب سواء من خالل مشاريعها الحالية أو الجديدة.

وعليه، فإن زيادة المنافسة في المستقبل، والتي بدورها ستؤدي إلى ضغوط تنافسية على األسعار وعلى شروط صفقات االستحواذ أو على أحكام اتفاقيات 
شراء الطاقة والمياه أو تتسبب في خسارة المجموعة في المشاركة في المشاريع الكبرى كما تم توضيحه سابقاً، قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على 

أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالصعوبات المالية التي قد يواجها مشترو اإلنتاج بموجب اتفاقيات  6 1 2
شراء اإلنتاج أو االتفاقيات المماثلة مع شراكت المشاريع  

كما في تاريخ هذه النشرة وباستثناء مشروع كيركالي الذي ال يوجد فيه حالياً أي مشترين لإلنتاج، ومشروع خالدي المستقل الذي يوجد فيه عدد من 
مشترين اإلنتاج، ، تعمل جميع المشاريع على أساس مشتري إنتاج واحد حيث يتعهد مسبقاً بشراء الطاقة و/أو المياه المحالة المنتجة والبخار باإلضافة 
إلى سعة إنتاج الطاقة والمياه المحالة المتاحة من هذه المشاريع بالتعرفة المتفق عليها حيث يعتبر نموذج التعاقد هذا نموذج شائع في قطاع الطاقة 

والمياه المحالة المستقل.

من بين محفظة المجموعة المكونة من 64 مشروعاً كما في 1 يونيو 2021م، فإن مشتريي اإلنتاج في 57 مشروع هم إما كيان حكومي أو كيان شبه حكومي 
مثل الشركة السعودية للكهرباء/الشركة السعودية لشراكات المياه/الشركة السعودية لشراء الطاقة في المملكة العربية السعودية )9 مشاريع في السنة 
المالية 2020م(، الوكالة المغربية للطاقة المستدامة في المغرب )6 مشاريع(، شركة الكهرباء الوطنية في األردن )7 مشاريع )تشمل 4 أصول في شركة 
توليد الكهرباء المركزية((، الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في عمان )9 مشاريع(، وغيرها، حيث يتم تقديم ضمانات حكومية أو أي شكل آخر من 
الضمانات لشركات المشاريع  في حالة مواجهة مشتري اإلنتاج ألي صعوبات مالية وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماته بموجب االتفاقية )باستثناء الشركة 
السعودية للكهرباء والوكالة المغربية للطاقة المستدامة بحسب ماتم توضيحه أدناه(.  وعلى سبيل المثال، تشكل  إيرادات المجموعة من مشترين اإلنتاج 
المرتبطين بالحكومة في المملكة العربية السعودية  ما نسبته 46%  ومن شركة الكهرباء الوطنية )5 مشاريع في السنة المالية 2020م( مانسبته %21، 
ومن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه )3 مشاريع( مانسبته 17% والوكالة المغربية للطاقة المستدامة )6 مشاريع( مانسبته 14%. للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر2020م وعلى الرغم من عدم تقديم دعم ائتماني حكومي مباشر فيما يتعلق بالتزامات السداد للشركة السعودية للكهرباء والتزامات سداد 
أي مبالغ مالية مرتبطة بإنهاء االتفاقية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة وذلك لثالثة من أهم مشاريع المجموعة في المملكة )وهم مشروع هجر، ومشروع 
المرجان، ومشروع رابغ(، إال أنه في حال انخفض التصنيف االئتماني للشركة السعودية للكهرباء دون )ب.ب.ب( أو)ب.أ.أ.2( الصادر من وكالة ستاندرد 
آند بورز أو وكالة موديز أو وكالة فيتش لمدة 6 أشهر و خفضت الحكومة السعودية ملكيتها في الشركة السعودية للكهرباء إلى أقل من 51% ، فإن الشركة 
السعودية للكهرباء ملزمة تعاقدًيا بالحصول على دعم ائتماني من مؤسسة مالية معترف فيها حائزة على األقل على تصنيف )أ-( أو )3أ( صادر من وكالة 
ستاندرد آند بورز أو وكالة موديز أو وكالة فيتش أو من الحكومة. مع العلم أنه حتى عندما يحصل متعهدي شراء اإلنتاج للمجموعة على ضمانات حكومية 
اللتزاماتهم المالية المقررة بموجب اتفاقيات شراء اإلنتاج ذات الصلة، فإن الحكومة ذات العالقة قد ال تمتلك تصنيًفا ائتمانًيا ذو درجة استثمارية.  على 
سبيل المثال، كانت المشاريع العمانية في السابق تستفيد من الضمانات الحكومية حكومة عمان لضمان التزامات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 
مادام أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه تحمل تصنيف ائتماني أعلى من )ب.أ.أ.2(. إال أنه اعتباًرا من يونيو 2020م، انخفض التنصيف االئتماني 
لها إلى درجة غير استثمارية )ب.أ.أ.3( وفًقا لوكالة موديز. وفي حين تضمن حكومة عمان لشركة بركاء االلتزامات المالية للشركة العمانية لشراء الطاقة 
والمياه بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه لمشروع بركاء 1 التي تكون مستحقة السداد أو في ستستحق في المستقبل، ال تقدم حكومة عمان ضماًنا 
مماثاًل لشركة بركاء فيما يتعلق بتوسعة مشروع بركاء 1. باإلضافة إلى ذلك، قدمت حكومة المغرب كذلك، الحاصلة على تصنيف ائتماني )ب.أ.أ.1( 
بحسب وكالة موديز، خطاب دعم تلتزم بموجبه بضمان وفاء الوكالة المغربية  للطاقة المستدامة بالتزاماتها بسداد مدفوعات اإلنهاء فيما يتعلق بنقل 
المحطة إلى الوكالة المغربية  للطاقة المستدامة عند إنهاء اتفاقية شراء الطاقة )بما في ذلك اإلنهاء بسبب )1( تقصير شركة أكوا ورزازات وشركة أكوا 
ورزازات 2 وشركة أكوا ورزازات 3، و)2( تقصير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة )الذي يتضمن إخفاق الوكالة المغربية  للطاقة المستدامة في السداد 
بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 60 يوًما أو أكثر((. ولم يتم تقديم أي دعم ائتماني حكومي أو دعم ائتماني خارجي آخر فيما يتعلق بالتزامات الوكالة 
المغربية للطاقة المستدامة المقررة بموجب اتفاقية شراء الطاقة. وفيما يتعلق بمشروعي دزهانكيلدي وباش، فإن التزامات المشترين ذات الصلة بالمبالغ 
المضمونة في اتفاقية شراء الطاقة مضمونة بموجب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل لالسترداد صادر عن بنك أوزباكستاني، والذي يجب أال يقل 

تصنيفه االئتماني طويل االجل عن التصنيف االئتماني لدولة أوزباكستان.

وكما في 31 ديسمبر 2020م، حصلت  )11( حكومات من إجمالي )13( حكومة تقدم مثل هذه الضمانات على تصنيفات ائتمانية ذات درجة غير استثمارية 
)علماً بأن خطابات الدعم المقدمة من جانب حكومة المغرب والتي تغطي التزامات الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة 
لمشروعات شركة أكوا ورزازات وشركة أكوا ورزازات 2 وشركة أكوا ورزازات 3 ال تعتبر ضمانات حكومية(. نتيجة لذلك، تعتمد مخاطر االئتمان الخاصة 
بمشتريي اإلنتاج للمجموعة في غالبية المشاريع على المالءة االئتمانية لمشتريي اإلنتاج  أو الحكومات التي تقدم دعًما ائتمانًيا لهم )أو للمشروعات 
بشكل مباشر(، إما بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وسائل أخرى، وبالتالي، فإن هناك خطًرا من عدم قدرة ُمشتري اإلنتاج ذي الصلة على سداد 
الدفعات ذات الصلة المقررة بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج، مما سيؤدي إلى حدوث تعثر بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج ذات الصلة. على سبيل المثال، كما 
في 31 ديسمبر 2020م، وصلت الدفعات المتأخرة لمشترين اإلنتاج لمشاريع المجموعة مبلغ 304.597 مليون ريال سعودي ألصول شركة توليد الكهرباء 
المركزية )حيث تخضع هذه المدفوعات لترتيبات متعاقبة بموجب اتفاقية توريد الوقود( للفترة من أغسطس 2017م إلى أغسطس 2018م، وبخصوص 
الدفعات المتعلقة بأصول المجموعة في سلطنة عمان )حيث ال تخضع هذه المدفوعات لترتيبات الدفع المتعاقبة )back-to-back( بموجب اتفاقية 
توريد الوقود(،مبلغ 162 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بمشروع صاللة 2 منذ شهر يناير 2020م، ومبلغ 148.3 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بـمشروع 
بركاء 1 منذ شهر يناير 2020م، ومبلغ 859.9 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بمشروع الظاهرة منذ شهر مايو 2019م، ومبلغ 847.2 مليون ريال سعودي 
فيما يتعلق بمشروع صحار 3 منذ مايو 2019م. باإلضافة إلى التأخيرات الملحوظة في سداد مدفوعات الوقود نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، 
تأخرت شركة الكهرباء الوطنية في المملكة األردنية الهاشمية في سداد مدفوعات اإليرادات بشكل جزئي بالنسبة لمشروع الزرقاء من فبراير 2020م إلى 
ديسمبر 2020م، وبالنسبة لمشروعي المفرق والريشة من فبراير 2020م إلى سبتمبر 2020م كما تأخرت وشركة الكهرباء الوطنية في سداد مدفوعات 
اإليرادات لشركة توليد الكهرباء المركزية لمدة شهرين منذ ديسمبر 2019م. وبتاريخ هذه النشرة، تم دفع جميع المبالغ المستحقة المتأخرة من قبل شركة 

الكهرباء الوطنية.  ومن الممكن أن تزداد هذه المخاطر في أوقات التقلبات والتذبذبات في االقتصاد العالمي. 
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باإلضافة إلى ذلك، فإنه بموجب أغلب اتفاقيات شراء اإلنتاج، إذا تم إنهاء االتفاقية قبل انتهاء مدتها )باستثناء إذا كانت شركة المشروع في حالة إخالل( 
)يرجى مراجعة القسم )2-1-7( )»المخاطر المرتبطة بحقوق مشترين اإلنتاج بإنهاء اتفاقات شراء اإلنتاج بسبب حاالت إخالل معينة من جانب شركة 
المشروع«(، فمن المقرر تعويض شركة المشروع ذات الصلة من خالل سداد مبلغ يرتبط بإنهاء االتفاقية بواسطة مشتري اإلنتاج الذي من شأنه أن يغطي 
الديون المستحقة، إال أنه قد يكون أقل من المبالغ التي تدفع مقابل سعة اإلنتاج والمبالغ التي تدفع مقابل اإلنتاج الفعلي التي كان من المفترض أن يدفعها 
مشترين اإلنتاج ذوي الصلة. وفي مثل هذه الظروف، هناك خطر أن يرفض مشتري اإلنتاج سداد مبلغ إنهاء االتفاقية أو أن يكون مشتري اإلنتاج غير قادر 
على دفع هذا المبلغ، والذي يمكن أن يكون له  تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. باإلضافة إلى ذلك، في حين 
أن أغلب التزامات السداد للتعويضات المستحقة للمجموعة من مشترين اإلنتاج تخضع لدعم ائتماني حكومي ، فإنه ليس هناك ما يضمن أن الحكومة ذات 
الصلة ستستطيع الوفاء بالتزاماتها بالدعم االئتماني المقدم  أو التزاماتها األخرى أو سيكون لديها القدرة المالية للقيام بذلك والذي قد يكون له تأثير 
سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. باإلضافة إلى ذلك، ال يوجد أي ضمان بعدم قيام بعض مشترين اإلنتاج باإلخالل 
بالتزامات الشراء أو السعي إلى إعادة التفاوض على شروط اتفاقيات شراء اإلنتاج الخاصة بهم إذا تم توفير سوق لشراء الطاقة بالتجزئة في الدولة 
ذات الصلة، مما سيؤدي إلى توفر فرص بديلة تنافسية لشراء الطاقة لمشترين اإلنتاج. على سبيل المثال، بعد انتهاء مدة اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية 
شراء المياه لمشاريع المجموعة في سلطنة عمان في ديسمبر 2021م، قد تكون هذه المشاريع خاضعة لسوق فوري )Spot Market( الذي سيؤدي إلى 
أن تكون التعرفة لهذه المشاريع أقل من كانت عليه في السابق. وفي حال حدوث أي من المخاطر المذكورة أعاله، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

حاالت  7 1 2 بسبب  اإلنتاج  شراء  اتفاقات  بإنهاء  اإلنتاج  مشترين  بحقوق  المرتبطة  المخاطر 
إخالل معينة من جانب شركة المشروع 

يحق لمشتري اإلنتاج ذو العالقة بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج إنهاء هذه االتفاقية في حال حدوث إخالل من جانب شركة المشروع ذات الصلة إذا لم تتم 
تصحيح اإلخالل خالل فترات التصحيح المتفق عليها. وتشمل حاالت اإلخالل ما يلي:

فشل شركة المشروع في تحقيق تاريخ التشغيل التجاري للمشروع قبل تاريخ التوقف النهائي، األمر الذي قد يعطي لمشتري اإلنتاج الحق في  	
وبناء  إنشاء  في  التصنيع  جودة  ومشاكل  التكاليف  وتجاوز  بالتأخير  المتعلقة  )»المخاطر   )3-1-2( القسم  مراجعة  )يرجى  االتفاقية  إنهاء 
مشاريع المجموعة عند عدم تضمين عقود الهندسة والمشتريات والبناء ما يتعلق بهذه التأخيرات والتجاوزات ومشاكل الجودة«(. وعلى سبيل 
المثال، قد يواجه مشروع نور 3 تأخير في تحقيق تاريخ التشغيل التجاري قبل حلول تاريخ التوقف النهائي وذلك في حال واجه المشروع صعوبة 
في تحقيق الحد األدنى من نسبة التوليد المتفق عليها )minimum contractual generation( لغرض تحقيق تاريخ التشغيل التجاري الكامل 
والمجدول في الربع الرابع من العام 2021م، مما قد يؤدي إلى إخالل شركة المشروع بالتزاماتها واحتمالية إنهاء اتفاقية شراء اإلنتاج ذات الصلة 

من قبل مشتري اإلنتاج.
عدم استكمال عملية الطرح العام األولي لشركة المشروع في الوقت المطلوب أو الحصول على تنازالت من مشتريي اإلنتاج أو الممولين )بموجب  	

اتفاقيات التمويل( لتمديد هذه العملية حيث أنه بالنسبة لبعض من مشاريع المجموعة يجب أن يتم طرح شركة المشروع في سوق األسهم في 
الدولة ذات الصلة )عملية الطرح العام األولي( في وقت متفق عليه. كما هو الحال بالنسبة لمشروع الظاهرة، الذي كان يجب إتمام طرحه العام 
األولي بحلول شهر يناير 2020 م بموجب اتفاقية مؤسسي المشروع ومشروع صحار 3 الذي كان يجب إتمام طرحه العام األولي بحلول شهر يناير 

2020م بموجب اتفاقية مؤسسي المشروع، ومشروع الظاهرة 2.
الفشل المتعمد وغير المبرر من قبل شركة المشروع في تشغيل أو إتاحة المحطة ذات الصلة لفترة زمنية محددة )عادة أكثر من يومين متتاليين(. 	
عدم حصول شركة المشروع على الموافقات المطلوبة بموجب النظام أو من قبل الجهة المنظمة والحفاظ عليها من أجل الوفاء بالتزاماتها  	

بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج.
عدم دفع شركة المشروع أي تعويضات متفق عليها خالل فترات زمنية محددة. 	
التخلي عن المشروع. 	
اإلخالل الجوهري ) بحسب ماهو موضح ومعرف في االتفاقية ذات الصلة(  من قبل شركة المشروع بالتزاماتها بموجب اتفاقيات شراء اإلنتاج،  	

والتي ال يتم تصحيحها خالل الفترة الزمنية المحددة.
انخفاض متوسط توافر المحطة إلى أقل من الحد األدنى المتفق عليه خالل الفترة الزمنية المحددة في اتفاقية شراء اإلنتاج )يرجى مراجعة  	

القسم )2-1-1( )»المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تحقيق المستويات المتوقعة للسعة اإلنتاجية المتاحة لتوليد الكهرباء و/ أو إنتاج 
المياه المحالة، أو المستويات المتوقعة للكهرباء المولدة أو المياه المنتجة ، لشركات المشاريع أو الحفاظ عليها«((.

عدم إبرام اتفاقيات تكميلية لالتفاقيات الرئيسية، كما هو الحال في عدم قيام شركة بركاء في  إتمام اتفاقية توصيل المياه مع الهيئة العامة  	
للكهرباء والمياه في عمان والتي نتج عنها حق لمشتري اإلنتاج بإنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة بسبب عدم إتمام اتفاقية توصيل المياه. 

إنهاء اتفاقات معينة )مثل اتفاقيات استخدام األراضي واتفاقيات التوصيل ذات الصلة( نتيجة إلخالل أو إعسار شركة المشروع أو أحداث مماثلة. 	

باإلضافة إلى ذلك، قد يتم إنهاء اتفاقيات شراء اإلنتاج لبعض مشاريع المجموعة ألسباب ترتبط بالتشغيل مما قد يؤدي إلى زيادة مخاطر إنهاء مثل هذه 
المشاريع. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  )2-1-9( )»المخاطر المتعلقة بعدم التزام شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بالمتطلبات 
الصلة  المشروع ذات  االنتاج، ستفقد شركة  اتفاقية شراء  إنهاء  بالتشغيل«( في حال  المرتبطة  اإلنهاء  لها، وحاالت  تخضع  التي  الصارمة  التشغيلية 
مصدرها الوحيد لإليرادات. وفي معظم الحاالت، إذا مارس مشتري اإلنتاج حقه في االستحواذ على المشروع بعد إنهاء اتفاقية شراء اإلنتاج، فإن سعر 
الشراء لن يغطي رؤوس األموال وسيعاني المساهمين في شركة المشروع من خسارة االستثمار في هذا المشروع. وفي بعض الحاالت، يجوز لمشتري 

اإلنتاج المطالبة بالتعويض والتنفيذ ضد ضمانات اإلنشاء واألداء. 

وعلى سبيل المثال، أبرمت شركة أكوا ورزازات )شركة تابعة للمجموعة( مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة )مشتري اإلنتاج( اتفاقية شراء الطاقة 
الخاصة بمشروع نور 1 المستقل النتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة، والتي تتضمن عدد من المخاطر التي ترتبط بإنهاء االتفاقية، ومنها 
حق الوكالة المغربية للطاقة المستدامة المطالبة بالحصول على تعويضات من شركة أكوا ورزازات عند إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب إخالل شركة أكوا 
ورزازات، كما يحق للوكالة المغربية للطاقة المستدامة أن تتولى السيطرة الفعلية على المحطة بعد انهاء اتفاقية شراء الطاقة بدون أن يكون ذلك مشروطاً 
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باستيفاء المبالغ المستحقة عليها، مما يعرض شركة أكوا ورزازات ألن تصبح دائًنا غير مضمون لوكالة المغربية للطاقة المستدامة. ولمزيد من التفاصيل، 
المعلومات، يرجى مراجعة القسم )12-7-1-8( )»المعلومات القانونية – ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة أكوا ورزازات«(.

في حال إنهاء اتفاقية شراء اإلنتاج بسبب حدوث إخالل من جانب شركة المشروع، فقد يؤثر ذلك سلباً على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج 
عملياتها.

لمشاريع  8 1 2 والصيانة  والتشغيل  للمجموعة  الربحية  اعتماد  بمدى  المتعلقة  المخاطر 
المجموعة على تاكليف التشغيل وأداء مقاولي التشغيل والصيانة اللتزاماتهم التعاقدية

الهندسة  مقاول  فإن   ،2 نور  بمشروع  يتعلق  فيما   )»2 نور  ومشروع  الزرقاء  ومشروع  المفرق  ومشروع  الريشة  مشروع  )»وهي  معينة  مشاريع  باستثناء 
والمشتريات والبناء ملزم بتقديم خدمات التشغيل والصيانة للمشروع إلى تاريخ التشغيل التجاري النهائي حيث تستلم بعده شركة نوماك خدمات التشغيل 
والصيانة )»ومشروع نيوم للهيدروجين األخضر ومجمع جازان للتغويز«( والتي إما يقوم بتقديم خدمات التشغيل والصيانة لها شركات خارج المجموعة، 
شركات المشاريع أنفسهم، أو من قبل شركة تكون فيها شركة نوماك وشريك آخر شركاء فيها. تعتمد شركات المشاريع على عدد من شركات المجموعة 
لتشغيل وصيانة محطات معينة، وعلى وجه الخصوص شركة نوماك ولمشاريع المجموعة في المملكة األردنية الهاشمية، شركة توليد الكهرباء المركزية. 
وعليه فإن إي انخفاض في توافر لمحطة بسبب خطأ شركة المشروع أو مقاول التشغيل والصيانة سيؤدي في النهاية إلى خسارة في األرباح للمجموعة. 

بالنسبة للمشاريع التي تكون فيها شركة نوماك أو شركة توليد الكهرباء المركزية هي مقاول خدمات التشغيل والصيانة أو المقاول من الباطن )أو التي 
تكون شركة نوماك هي الشريك االستثماري )أي تملك حصة في شركة مقاول التشغيل والصيانة((، هناك خطر يتمثل في أن التكاليف التي تتكبدها 
المجموعة للتشغيل والصيانة، والتي تشمل التكاليف المتعلقة بالعمالة والمواد الكيماوية والتشغيل والصيانة واإلصالح وقطع الغيار، والكهرباء المستوردة 
وااللتزام باالشتراطات البيئية، قد تكون أعلى مما قدرتها المجموعة، وخصوصا أن هذه التكاليف ليست جميعها ثابتة طوال مدة عقد التشغيل والصيانة، 
بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالعمالة والتشغيل والصيانة واإلصالح. على سبيل المثال تشمل اإلنحرافات الجوهرية )نسبة 20 % من اإليرادات في عام 
2020 م(، التكاليف اإلضافية التي قد تتكبدها شركة نوماك فيما يتعلق باتفاقية التشغيل والصيانة مع شركة المشروع في السعودية نتيجة لزيادة أسعار 
الوقود. حيث قّدرت شركة نوماك )بصفتها المشغل( نتيجة للزيادة في سعر الوقود خسارتها المحتملة للمدة المتبقية من اتفاقية التشغيل والصيانة مع 
شركة المشروع بنحو 20,836,217 ريال سعودي. وباإلضافة إلى ذلك، قدمت شركة نوماك مطالبات باالسترداد عن الخدمات اإلضافية المزعومة التي 
قدمتها منذ بدء تشغيل المشروع فيما يتعلق بخدمات التشغيل والصيانة، بمبلغ 29,000,000 رياالً سعودًيا تقريًبا. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع 
للقسم )12-11( )»المعلومات القانونية – التقاضي«(. تختلف االنحرافات من مشروع إلى آخر حسب أنشطة التشغيل والصيانة المخصصة لسنة معينة،  
كانقطاعات المحطات الجوهرية أو اإلصالحات. على سبيل المثال، بلغ صافي تكاليف الخدمة )تكلفة التشغيل والصيانة( لشركة نوماك في عام 2018م 
19,9% وانخفض من 24.8% في عام 2019م إلى 21.4% في عام 2020م كنسبة من إيرادات التشغيل والصيانة نتيجة الستكمال عقود البناء وتناقص عدد 
المشاريع في مرحلة التصميم. من ناحية أخرى، ارتفعت التكاليف المتعلقة بالموظفين من 351,4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 397,3 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م وإلى 441 مليون ريال سعودي في عام 2020م  بسبب زيادة عدد الموظفين تحت التكلفة المباشرة حيث زاد عدد المشاريع المشغلة. 
وبالتالي، فإن أي زيادة في التكاليف، إلى الحد الذي ال يتم تعويضها بتعديل مستحقات المجموعة الثابتة والمتغيرة مقابل التشغيل والصيانة بموجب العقد، 

يمكن أن تؤثر على ربحية المجموعة، وبالتالي، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

باإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن مزودي خدمات التشغيل والصيانة في حالة عدم وفائهم اللتزاماتهم بموجب اتفاقيات التشغيل والصيانة سيكونون 
مسؤولين بدفع تعويضات متفق عليها وغرامات معينة، إال أن هذه المبالغ قد ال تكون كافية لتغطية أي انخفاض في اإليرادات أو أي نفقات إضافية 
متكبدة. ونتيجة لذلك، في حال كانت شركة نوماك أو شركة توليد الكهرباء المركزية هي مزود خدمة التشغيل والصيانة )أو في حال كانت شركة نوماك 
هي الشريك االستثماري(، فإن أي إخالل جوهري من قبلهم أو مقاول التشغيل والصيانة من الباطن بتنفيذ التزاماتهم بموجب اتفاقيات التشغيل والصيانة 
أو أي غرامة كبيرة يتم فرضها على مقدمي خدمات التشغيل والصيانة بسبب عدم وفائهم بالتزاماتهم يمكن أن يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

كما أنه ال يوجد أي ضمان بأن شركات المشاريع ستكون قادرة على استبدال أي مقدم خدمات تشغيل وصيانة أو المقاول من الباطن في حال تقصيره، 
ببديل مناسب في الوقت المناسب لتجنب اإلخالل بااللتزامات المتعلقة بالتشغيل والصيانة بموجب اتفاقيات شراء اإلنتاج و/ أو اتفاقيات تمويل المشروع. 
باإلضافة إلى ذلك، في حالة عدم االمتثال لاللتزامات بموجب اتفاقيات التشغيل والصيانة من قبل شركة نوماك أو شركة توليد الكهرباء المركزية أو 
شركاتهم التابعة ، فقد يتم إنهاء هذه االتفاقيات أو عدم تجديدها وبالتالي قد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على األعمال والمركز المالي ونتائج العمليات 
لشركة نوماك أو شركة توليد الكهرباء المركزية. ونظًرا ألن شركة نوماك على وجه الخصوص تتمتع بمعرفة وخبرة وتعمل في تشغيل وصيانة المشاريع 
الخاصة بالمجموعة، ال يوجد أي ضمان بأن أي مزود خدمة بديل سيكون قادراً على تلبية المتطلبات التشغيلية ألي مشروع معين بشكل مناسب وفي 
الوقت المناسب، أو قادر على تلبيتها على اإلطالق، أو أن االتفاقية مع أي مزود خدمة بديل ستكون بشروط في مصلحة المجموعة. ونتيجة لذلك، يمكن 

أن يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال شركة المشروع هذه ووضعها المالي ونتائج أعمالها.

باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تتفاقم مخاطر عدم االلتزام من قبل المقاولين أو المقاولين من الباطن ألعمال التشغيل والصيانة نتيجة االضطرابات الناتجة 
عن وباء فيروس كورونا المستجد. لمزيد من المعلومات،  يرجى  مراجعة القسم )2-4-1( )»المخاطر المتعلقة  بوباء فيروس كورونا المستجد والتي قد 

يكون لها آثار سلبية وجوهرية على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها و فرصها المستقبلية«(

إذا تحققت أي من المخاطر المذكورة أعاله، فقد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

بالمتطلبات  9 1 2 والكهرباء  للمياه  العربية  رابغ  شركة  التزام  بعدم  المتعلقة  المخاطر 
التشغيلية الصارمة التي تخضع لها، وحاالت اإلنهاء المرتبطة بالتشغيل 

فيما يتعلق بالمحطات المخصصة ، مثل مشروع بترو رابغ ومشروع بترورابغ )المرحلة الثانية( المستقل التي تمتلكها شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء 
)هي شركة المشروع لهذه المحطات وشركة تابعة للشركة(، وهي المحطات التي يتم إنشاؤها من قبل أحد مشترين اإلنتاج أو بناًء على طلبه وألغراض 
استهالكه الحصري. وتعتبر هذه المحطات في الغالب، هي المصدر الرئيس أو الوحيد لدى مشتري اإلنتاج للحصول على الطاقة والمياه المحالة والبخار، 
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مما يعرِّض مشتري اإلنتاج المذكور لمخاطر كثيرة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة أو المياه المحالة أو البخار. لذا فقد يسعى مشتري اإلنتاج إلى درء تلك 
المخاطر أو تخفيفها من خالل التفاوض على شروط وأحكام اتفاقية شراء اإلنتاج، بحيث تنص على متطلبات وشروط تشغيلية صارمة، وكذلك على 
حاالت إنهاء لالتفاقية مرتبطة بتشغيل المحطة تتصف إجماالً بما يلي: )1( تكون بصفة عامة مرهقة لمالك المحطة على غير ما هو معمول به عادًة 
في المحطات غير المملوكة حكراً لجهة حصرية معينة وغير المخصصة ألغراض تلك الجهة تحديداً )على سبيل المثال، قصر حاالت التوقف المفاجئة 
وغير المخطط لها( )2( وفي حال مارس مشتري اإلنتاج حقه بانهاء االتفاقية، فسيؤدي ذلك إلى خسارة المساهمون رؤوس األموال المستثمرة و/أو 
العائدات المستقبلية من رؤوس األموال )حيث أنه إذا أنخفض أداء المحطة دون مستوى التوقعات، يستطيع  مشتري اإلنتاج إنهاء المشروع وتولي السيطرة 
واإلشراف على المحطة ومعالجة أي مشكلة قائمة(. إن هذه األحكام والشروط التعاقدية والمتعارف عليها في المحطات المخصصة أو المحطات الحكر 
تم تضمينها في اتفاقية تحويل المياه والطاقة المعدلة، المبرمة بين شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء وشركة بترورابغ بتاريخ 1436/5/18هـ )الموافق 
2015/3/9م( والتي تم تعديلها بتاريخ 1439/6/28هـ )الموافق 14 فبراير 2018م( )يُشار إليها بـ »اتفاقية تحويل المياه والطاقة الخاصة بشركة رابغ 
العربية للمياه والكهرباء«( بخصوص مشروع بترورابغ ومشروع بترورابغ )المرحلة الثانية( المستقل، لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم )7-12-
1-5( )»المعلومات القانونية – ملخص االتفاقيات الجوهرية – شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء - اتفاقية تحويل المياه والطاقة«(. على سبيل المثال، 
وعلى عكس المحطات المستقلة األخرى إلنتاج المياه والطاقة، ال يحق لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء إنهاء اتفاقية تحويل المياه والطاقة الخاصة 
بشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، والحصول على سعر شراء مماثل في الحاالت التالية: )1( نزع الملكية؛ أو )2( وقوع حالة من حاالت القوة القاهرة 
واستمرارها لفترة طويلة. وتتضاعف هذه المخاطر نتيجة أن شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء ال تتمتع بحماية لإليرادات ضد حاالت نزع الملكية 
وغيرها من الحاالت مثل الحروب والغزو والنزاع المسلح وغيرها التي قد تُمنح في المحطات المستقلة األخرى إلنتاج المياه والطاقة  لشركة المشروع. 

تعرض مشروع بترورابغ لحادثتي توقف مفاجئتين وغير مخطط لهما في المحطة في ديسمبر 2012م وسبتمبر 2013م مما يعني حدوث توقفين مفاجئين 
وغير مخطط لهما خالل مدة )365( يوماً )وفي ذلك الوقت لم يكن للمجموعة حصة سيطرة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء( . أسفرت كلتا 
الحادثتين عن التوقف التام للمحطة ، مما أدى إلى قيام مشتري اإلنتاج بالمشروع وهي شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )»شركة بترورابغ«( بإصدار 
خطاب إخطار بعزمها على إنهاء اتفاقية تحويل المياه والطاقة الخاصة بشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء. وقد ترتب على ذلك قيام المجموعة مع 
المساهمين اآلخرين في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في ذلك الوقت )حيث أنهم تخارجوا من شركة رابغ العربية للميه والكهرباء( بإبرام اتفاقية 
مع شركة بترورابغ إلعادة هيكل الملكية في شركة المشروع والتي كذلك نتج عنها آثار مالية سلبية مختلفة تترتب على شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء 
ومساهميها )باستثناء شركة بترورابغ( - األمر الذي أدى إلى فرض عقوبة مالية بمقدار 750 مليون ريال سعودي على شركة المشروع من قبل شركة 
بترورابغ وتطبيق تغييرات فنية أخرى لتفادي حاالت التوقف المستقبلية ولضمان األداء. مع أن إنهاء اتفاقية تحويل المياه والطاقة الخاصة بشركة رابغ 
العربية للمياه والكهرباء لم يدخل إلى حيز النفاذ في هذه الحالة نتيجة اتفاقية إعادة الهيكلة، إال أنه بسبب المتطلبات التشغيلية الصارمة وأسباب إنهاء 
االتفاقية التي في مصلحة شركة بترورابغ في اتفاقية تحويل المياه والطاقة الخاصة بشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء ، قد تتعرض المحطة مستقباًل 
لخطر حاالت توقف مفاجئة وغير مخطط لها من شأنها أن تمنح مرة أخرى لشركة بترو رابغ الحق في إنهاء اتفاقية تحويل المياه والطاقة الخاصة بشركة 
رابغ العربية للمياه والكهرباء )مما سيؤدي إلى أن تخسر المجموعة رؤوس األموال المستثمرة والعوائد من هذه االستثمارات في مشروع بترورابغ ومشروع 
بترورابغ )المرحلة الثانية( المستقل(. وكما في 30 ديسمبر 2020م، بلغت مساهمة شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في إجمالي إيرادات المجموعة 
مانسبته 24%.  في حال تحقق أي من المخاطر المذكورة أعاله، فأن ذلك من شأنه أن يؤثر سلًبا على إيرادات المجموعة وقد يكون له تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.  

لمزيد من التفاصيل عن مشروع بترورابغ ومشروع بترورابغ )المرحلة الثانية( المستقل وشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، يرجى مراجعة القسم )4-
6-3( )»وصف المشاريع«(.

المخاطر المتعلقة بتمديد اتفاقيات شراء اإلنتاج لمشاريع المجموعة التي يتم تنفيذها  10 1 2
على أساس البناء والتملك والتشغيل

يتم تنفيذ عدد من مشاريع المجموعة على أساس نظام البناء والتملك والتشغيل. )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )4-6-2-4( )»الشركة – 
المشاريع«((. والجدير باإلشارة إن معظم مشاريع المجموعة التي تم تنفيذها على أساس البناء والتملك والتشغيل قائمة على أراٍض مستأجرة، وفي حالة 
المشاريع التي تخضع لمثل عقود اإليجار المشار  إليها، تلتزم شركة المشروع بهدم المحطة وإزالتها من موقع المشروع حال انتهاء اتفاقية شراء اإلنتاج، 
مع تعهد شركة المشروع بإعادة األرض إلى وضعها السابق وحالتها األصلية التي كانت عليها عند استالمها بما يتوافق مع عقد استئجار األرض ذو الصلة، 
ما لم يتم تمديد اتفاقية شراء اإلنتاج باالتفاق بين مشتري اإلنتاج وشركة المشروع. بناًء على ما تقدم، فإن شركة المشروع ذات العالقة لن يكون بمقدورها 
تحقيق إيرادات إال من تشغيل المحطة خالل المدة األصلية اتفاقية شراء اإلنتاج )ما لم يكن السوق ذو العالقة يسمح ببيع الكهرباء أو الطاقة على أساس 
تجاري أو ما لم يتم تمديد اتفاقية شراء اإلنتاج(. وفي نهاية مدة المشروع، سيكون أي تمديد للمشروع متوقفاً على متطلبات مشتري اإلنتاج في ذلك 
الوقت، كما أنه سيتطلب تمديد اتفاقية توريد الوقود )حيثما ينطبق( أو إبرام اتفاقية جديدة لتوريد الوقود، و تمديد اتفاقية استئجار األرض، وقد يكون 
ذلك وفقاً ألحكام وشروط مختلفة عما تم االتفاق عليه في االتفاقية األولى )مثل التكاليف اإلضافية(. قد يعتمد هذا التمديد على سياسة الدولة ذات 
الصلة فيما يتعلق باستخدام الوقود األحفوري لتوليد الكهرباء ومن الممكن أن يؤدي أي تغيير كبير في هذه السياسة إلى عدم تمديد اتفاقية شراء الطاقة 
أو اتفاقية شراء الطاقة والمياه ذات الصلة.   على سبيل المثال ، إعالن المملكة العربية السعودية األخير حول االنتقال التدريجي إلى الطاقة المتجددة من 
المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على مستقبل واحتمالية تجديد اتفاقية شراء االنتاج للمحطات التقليدية ذات الوقود األحفوري )مثل محطات المجموعة 
)مشروع بترورابغ، مشروع رابغ، مشروع الشعيبة ومشروع الشقيق(. وبالتالي فإن المجموعة معرضة لمخاطر تتمثل في عدم قدرتها على تمديد اتفاقيات 
شراء الطاقة الخاصة بالمحطات الحالية في السعودية التي تعمل بالنفط مما قد يؤدي إلى زيادة مصروفات االستهالك. ويزيد هذا الخطر بالنسبة ألنواع 
الوقود األحفوري ذات االنبعاثات الكربونية العالية ،مثل النفط والفحم. باإلضافة إلى ما تقدم، في حالة تقديم ضمانات من حكومات الدول التي توجد بها 
المشاريع ذات العالقة بشأن التزامات مشتري اإلنتاج بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج ، ال يوجد ضمان أن تلك الحكومات ستقوم بتمديد ضماناتها الحكومية 
في حالة تمديد اتفاقيات شراء اإلنتاج بعد انتهاء مددها األصلية. وعليه فإن شركة المشروع معرضة لمخاطر عدم التمكن من الحصول على تعويضات 

من الحكومات ذات الصلة في حالة إخالل مشتري اإلنتاج اللتزاماته في السداد بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج.

باإلضافة إلى ذلك، قد يكون عمر أصول المجموعة أقصر مما هو متوقع سابًقا مما قد يؤدي إلى إعادة تقييم العمر اإلنتاجي وبالتالي ارتفاع معدل 
اإلهالك أو ارتفاع معدل انخفاض القيمة. وخالل عام 2020م، أجرت المجموعة عملية مفصلة إلعادة تقييم العمر اإلنتاجي للمحطات المملوكة من قبل 
الشركات التابعة والمشاريع المشتركة، والتي بموجبها اتضح أن العمر االقتصادي  لعدد من هذه المحطات كان أقصر من العمر اإلنتاجي بسبب التقدم 
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التقني الذي أدى إلى توافر محطات جديدة أكثر كفاءة في القطاع. انخفضت التوقعات للعمر اإلنتاجي لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية من 30 إلى 
25 سنة، وبالنسبة لمحطات التناضح العكسي لمياه البحر من 40 إلى 30 سنة، وبالنسبة لمحطات الطاقة الشمسية المركزة من 35 إلى 30 سنة، وبالنسبة 
لمحطات الغاز الطبيعي من 40 إلى 35 سنة. ونتيجة لذلك، قررت المجموعة مواءمة العمر اإلنتاجي الحالي للمحطات مع العمر االقتصادي المعاد تقييمه 

بدًءا من 1 يناير 2020م. ونتج عن هذا التغيير زيادة مصروفات اإلهالك بمبلغ وقدره 82,2 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

يفترض نموذج العمل الخاص بالمجموعة استمرار العمليات التشغيلية للمحطة بعد انتهاء المدة األصلية التفاقية شراء اإلنتاج لجميع المشاريع التي يتم 
تنفيذها على أساس البناء والتملك والتشغيل، وعليه فأن هناك مخاطر تتمثل في أن القيمة المحددة لعمليات التشغيل )التي تنشأ عن الطلب والتعرفة 

وكفاءة التشغيل( قد تكون أقل من ما تم تقديره مما يؤدي إلى مخاطر انخفاض القيمة وانخفاض صافي دخل المجموعة. 

إضافًة الى ذلك، عند نهاية العمر االفتراضي للمشروع أو عند انتهاء اتفاقية شراء اإلنتاج سيتطلب ذلك إيقاف تشغيل المحطات مما يقلل من قدرة 
المشروع ذي الصلة على توفير وتوليد الطاقة أو المياه المحالة أو البخار، مما سيؤثر سلًبا على  أعمال شركة المشروع ومركزها المالي، بما في ذلك 
قدرتها على الوفاء بالمتطلبات المالية قصيرة األجل أو سداد الديون المستحقة وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل المجموعة انخفاض في قيمة أصول المشروع 
المتأثر. على سبيل المثال، تم تنفيذ مشروع بوارج على أساس البناء والتملك والتشغيل وقد انتهت اتفاقيات شراء اإلنتاج الخاصة به. وعلى الرغم من أن 
اتفاقية شراء اإلنتاج الخاصة بمشروع بوارج تم تجديدها بعد انتهاء مدتها األصلية، إال أنه لم يتم تجديدها بعد ذلك منذ عام 2017م ولم تعد المحطة في 
وضع التشغيل. وقد سجلت المجموعة انخفاًضا في قيمة األصول بلغ 70.4 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بمشروع بوارج في عام 2018م و87.7 مليون 
ريال سعودي في عام 2019م. ويقوم كل من مشروع بركاء 1، والمرحلة األولى من توسعة مشروع بركاء 1، والمرحلة الثانية من توسعة مشروع بركاء 1 على 
أساس البناء والتملك والتشغيل، ومن المقرر أن تنتهي اتفاقيات شراء اإلنتاج الخاصة بهذه المشاريع في 31 ديسمبر 2021م. نتيجة النتهاء مدة االتفاقيات، 
تشارك شركة بركاء في  منافسة للطاقة لعام 2022م التي تنظمها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وذلك لتأمين اتفاقية شراء الطاقة والمياه جديدة 
لمشروع بركاء 1. استغرقت إجراءات المنافسة هذه وقًتا أطول مما كان متوقًعا ولم يتم إعالن النتائج حتى اآلن. ونظراً لحالة عدم اليقين بشأن تجديد 
العقود فيما يتعلق بمشاريع شركة بركاء سجلت المجموعة انخفاًضا في قيمة أصول هذه المشاريع  بلغ 309.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م 
و789.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م و 130 مليون ريال سعودي في عام 2020م فيما يعلق بهذه األصول، وما لم يتم توضيح الموقف المتعلق بهذه 
التجديدات من قبل مشتري اإلنتاج، تتوقع المجموعة االستمرار في تسجيل هذا االنخفاض في القيمة علماً بأن اإلدارة قامت بتنفيذ قرار انخفاض القيمة 
افتراضاً أن اتفاقية شراء اإلنتاج سيتم تجديدها حتى عام 2038م بالرغم من ذلك فإن هناك  شكوك حول تجديد االتفاقية إلى التاريخ المذكور.  وعليه 
في حال عدم الوضوح في تجديد االتفاقية باإلضافة إلى عدم الوضوح بشأن التدفقات النقدية التي قد تنشأ من السوق، فإن هناك احتمالية تخفيض في 
القيمة إضافية قد تكون مطلوبة. كما سجلت المجموعة انخفاضاً في قيمة الشهرة لشركة بركاء بلغت 7,5 مليون ريال سعودي في عام 2020م. باإلضافة 
إلى  ذلك، إذا لم تنجح شركة بركاء في الحصول على اتفاقية شراء طاقة جديدة لمنافسة الطاقة لعام 2022م ، فستقوم بتشغيل مصنعها في السوق الفوري 
البديل المقترح من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه اعتباًرا من عام 2022م فصاعًدا. ومع ذلك ، نظًرا  للتعرفة المنخفضة المقترحة في إطار 
إجراءات منافسة الطاقة لعام 2022م وعدم الوضوح بشأن مدفوعات في السوق الفورية المقترحة وفي حال عدم تجديد اتفاقية شراء الطاقة، فسيؤدي 
ذلك إلى إخالل شركة بركاء  بالتزاماتها  بسداد القروض )بلغ الجزء المتبقي من القرض كما في أبريل 2022م مبلغ 236,2 ريال سعودي( ما لم تكن قادرة 
على إعادة جدولة قروضها المستحقة. كما أن أصول شركة توليد الكهرباء المركزية التابعة للمجموعة هي مشاريع قائمة على البناء والتملك والتشغيل 
ومن المقرر أن تنتهي اتفاقيات شراء اإلنتاج الخاصة بها خالل الفترة من 2021م إلى 2025م، وسيتم إيقاف تشغيل وحدات التوليد المرتبطة بها في عام 
2025م. وسجلت المجموعة خسارة نتيجة انخفاض قيمة األصول بمبلغ 63.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م فيما يتعلق بأصول شركة توليد الكهرباء 
المركزية وقد يتم تسجيل المزيد من االنخفاض في القيمة إذا لم يتم تجديد أو تمديد أٍي من اتفاقيات شراء اإلنتاج الخاصة بهذه األصول عند انتهائها. 

باإلضافة إلى ماتقدم، إذا دخلت شركة المشروع في مفاوضات مع مشتري اإلنتاج لتمديد اتفاقية شراء اإلنتاج، فقد تتكبد شركة المشروع نفقات تتعلق 
بتجديد المحطة والتي سيتطلب تغطيتها من العمليات التشغيلية خالل فترة تمديد اتفاقية شراء اإلنتاج. ال يوجد أي ضمان بأن يتم تمديد االتفاقية أو تتم 
إعادة التفاوض على أحكام وشروط مالئمة، بما في ذلك احتمالية إعادة التفاوض على التعرفة، أو يمكن أالَّ تكون هنالك أي ضمانات نهائياً. وتحديداً، 
المرتبطة  اإلنتاج  اتفاقيات شراء  التأثير على احتمالية تجديد  إلى  المياه  الطاقة و/أو تحلية  لتوليد  الجديدة  التقنيات  التخفيض في أسعار  يؤدي  قد 
بتقنيات قديمة مثل الوقود التقليدي واالتفاق عليها بين مشتري اإلنتاج والمجموعة، أو في حال تجديد اتفاقيات شراء اإلنتاج هذه واالتفاق عليها، فقد 
يكون التجديد واالتفاق بأسعار أقل من أسعار التعرفة السابقة. وسيؤثر ذلك على التقييم المبدئي للمجموعة ومن الممكن أن ينتج عنه تسجيل المجموعة 

انخفاض في القيمة ألصول المشروع المتأثر.

وفي حال تحقق أي من المخاطر المذكورة أعاله، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة بعوامل االقتصاد اللكي العالمي واإلقليمي 11 1 2
يعتمد جزء كبير من أداء المجموعة على وضع االقتصاد السعودي، ال سيما وأن ما نسبته 65% من دخلها التشغيلي -قبل خسائر انخفاض القيمة والتكاليف 
األخرى- كما في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020م كان مصدره من مشاريعها في المملكة العربية السعودية. ويظل إسهام القطاع النفطي في 
إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية إسهاماً أساسياً وملحوظاً على الرغم من سياسات الحكومة وسعيها إلى تنويع مصادر الدخل 
في السنوات األخيرة. وقد يكون للتقلبات المستقبلية في أسعار النفط تأثير سلبي على اقتصاد المملكة العربية السعودية وعلى ميزانية الحكومة. أن 
بعض شركات المشاريع للمجموعة التي يكون فيها مشتري اإلنتاج للمحطة هي الشركة السعودية لشراكات المياه مستفيدون من الدعم الذي تقدمه حكومة 
المملكة العربية السعودية الذي يتمثل في شكل ضمانات حكومية مقدمة لمساندة التزامات مشتريي اإلنتاج. وعليه  فإن أي تأثير على توفر الدعم المالي 
للشركة السعودية لشراكات المياه من الحكومة السعودية نتيجًة للتقلبات في أسعار النفط قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال شركات المشاريع 

ذات العالقة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

كورونا  فيروس  لوباء  المستمر  االنتشار  نتيجة  2020م  مارس  منذ  كبير  بشكل  عليها  والطلب  البترولية  المنتجات  انخفض سعر  الخصوص،  وجه  على 
المستجد واآلثار االقتصادية المترتبة عليه، بما في ذلك التدابير الحكومية الصارمة التي يتم تنفيذها للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد مثل 
عمليات اإلغالق والحجر الصحي وفرض قيود على السفر وإغالق األعمال ومتطلبات التباعد االجتماعي. باإلضافة إلى ذلك، استمرت أسعار النفط الخام 
في االنخفاض نتيجة آثار وباء فيروس كورونا المستجد والخالف الناشئ حول خفض إنتاج النفط بين أعضاء أوبك + في مارس 2020م. على الرغم من 
أن أسعار النفط الخام قد انتعشت منذ ذلك الوقت، إال أن متوسط أسعاره ال تزال أقل من متوسط أسعار الربع الثالث من عام 2019م. وأدى انهيار أسعار 
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النفط خالل وباء فيروس كورونا المستجد إلى انخفاض عائدات النفط في المملكة العربية السعودية من 594.4 مليار ريال سعودي في عام 2019م إلى 
413 مليار ريال سعودي في عام 2020م. وبلغ العجز في الميزانية السعودية 293.9 مليار ريال سعودي في عام 2020م نتيجة النخفاض اإليرادات النفطية 
بشكل أساسي )المصدر: وزارة المالية السعودية: تقرير أداء الميزانية الربع سنوي. الربع الرابع من السنة المالية 2020م(. في حال استمرار انخفاض 
أسعار النفط أو تفاقم انخفاضها أو في حال حدوث تقلبات أخرى في أسعار النفط لهذه األسباب أو لغيرها من األسباب، فقد يؤثر ذلك على توفر الدعم 
المذكور أعاله من حكومة المملكة العربية السعودية المقدم في شكل ضمانات حكومية لدعم التزامات مشترين اإلنتاج وبالتالي يؤدي إلى تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها في المملكة العربية السعودية.

باإلضافة إلى ما تقدم، فإن المجموعة تدخل في أسواق توليد الطاقة وتحلية المياه ألغراض نموها المستقبلي وما بعد انتهاء اتفاقيات شراء اإلنتاج ذات 
العالقة. وعليه فإن األداء المالي والتجاري للمجموعة في المستقبل يعتمد بشكل كبير على مستوى الطلب واإلقبال على الطاقة والمياه المحالة ،وبالتالي 
يعتمد اعتماداً مباشراً على األداء العام لالقتصاد وحجم الطلب من قبل المستهلكين في أي دولة معينة تعمل المجموعة فيها أو تسعى المجموعة للعمل 
فيها. أما توقعات المجموعة بشأن الطلب المستقبلي على الطاقة والمياه المحالة في المناطق التي تعمل المجموعة فيها ، فهي تقوم على أساس عدد 
من االفتراضات التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر تحليل الخصائص السكانية وأنماط االستهالك ونمو الناتج المحلي اإلجمالي ومدى توفر الدعم 

الحكومي باإلضافة إلى النمو السكاني، وقد تكون تلك االفتراضات غير دقيقة. 

باإلضافة إلى المملكة العربية السعودية، تعمل المجموعة في عدد من الدول بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من ضمنها جمهورية مصر العربية 
)«مصر«( والمملكة األردنية الهاشمية )»األردن«( ومملكة البحرين )»البحرين«( والمملكة المغربية )»المغرب«( وسلطنة ُعمان )»ُعمان«( واإلمارات العربية 
المتحدة. بلغ الدخل التشغيلي في العام 2018م و العام 2019م من هذه المشاريع في هذه الدول )األردن 10% و 17% على التوالي، المغرب 8% و %11 
على التوالي، عمان 12% و 16% على التوالي، اإلمارات العربية المتحدة 2% و 18% على التوالي( وفيه عام 2020م، شّكل الدخل التشغيلي من مشاريع 
المجموعة في هذه الدول حوالي 66% من الدخل التشغيلي للمجموعة في عام 2020م )األردن: 11% ، والمغرب: 2% ، وعمان: 19% ، واإلمارات العربية 
المتحدة: 2% ؛ وبدأت المجموعة مشاريعها في مصر والبحرين في نهاية عام 2019 م وهي قيد اإلنشاء كما في  من 31 ديسمبر 2020م(. باإلضافة إلى 
ذلك، لدى المجموعة عمليات في تركيا )بما يمثل-1%،  3% و 0% من الدخل التشغيلي للمجموعة في 2018م و  2019م و 2020م.  أن المجموعة تطور 
عملياتها في جمهورية جنوب إفريقيا وجمهورية فيتنام االشتراكية وجمهورية أوزبكستان، وأذربيجان وباكستان وبنغالديش وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية 
الديمقراطية. يرتبط أداء المجموعة ارتباطاً وثيقاً باقتصاديات الدول التي تعمل فيها، وبصفة خاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. إن أي 
نمو اقتصادي، والذي ينتج عنه ارتفاع في الطلب على مشاريع المجموعة،  يتأثر بشكل كبير من التغيرات في األحوال االقتصادية والمالية والسياسية 
على المستويين الدولي واإلقليمي، والتي تكون خارجة عن سيطرة المجموعة، بما في ذلك ما ينتج عن فرض قيود تجارية وعقوبات ومقاطعات وإجراءات 
أخرى، باإلضافة إلى  التقلبات والتفاوتات الواضحة في أسعار صرف العمالت المستخدمة في المناطق التي توجد بها عمليات تشغيلية للمجموعة، أو 
المنازعات التجارية أو توقف األعمال، وبصفة خاصة في مجال خدمات النقل والصناعة، أو الحروب أو األعمال العدائية، أو الكوارث الطبيعية، أو األوبئة، 
أو الحوادث واألعمال اإلرهابية. يرجى مراجعة القسم )2-4-2( )»المخاطر السياسية في الدول والمناطق التي تعمل فيها المجموعة«(. باإلضافة إلى 
ذلك، فإن تدهور العالقات الدبلوماسية بين الدول التي تعمل فيها المجموعة، وخاصة بين المملكة العربية السعودية والدول األخرى، يمكن أن يؤثر على 

قدرة المجموعة على العمل بشكل فعال أو التوسع في هذه الدول.

باإلضافة إلى ذلك، أدى ظهور فيروس كورونا المستجد في ديسمبر 2019م إلى حدوث اضطراب كبير في االقتصاد العالمي. وقد يؤدي التراجع في 
كورونا  فيروس  تفشي  نتيجة  أخرى  ودول  والصين  األمريكية  المتحدة  والواليات  وأوروبا  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة  االقتصادي  النشاط 
المستجد إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، مما قد يكون له تأثير سلبي على االقتصاد السعودي بشكل عام وقطاع المجموعة وأعمالها بشكل خاص )يرجى 
مراجعة القسم )2-4-1( )»المخاطر المتعلقة  بوباء فيروس كورونا المستجد والتي قد يكون لها آثار سلبية وجوهرية على أعمال المجموعة ومركزها 
المالي ونتائج عملياتها و فرصها المستقبلية«((. في حال أّثر وباء فيروس كورونا المستجد سلًبا على أعمال المجموعة ونتائجها المالية، فقد يكون له 

أيًضا تأثير في زيادة المخاطر األخرى الموضحة في قسم "عوامل المخاطرة" أو تفاقم العديد منها.

بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ناقشت العديد من الدول تنفيذ بعض التدابير االحترازية من أجل مساعدة اقتصاداتها. على سبيل المثال، أعربت 
عدة مجموعات سياسية رئيسية داخل برلمان االتحاد األوروبي في مايو 2020م عن دعمها لقواعد جديدة من شأنها أن تسمح لالتحاد األوروبي باتخاذ 
إجراءات في مجاالت تجارية معينة، مثل الخدمات والملكية الفكرية، دون الحاجة إلى صدور حكم من منظمة التجارة العالمية. ويمكن أن يؤدي تنفيذ مثل 

هذه التدابير االحترازية إلى تدهور العالقات التجارية بين الدول، وبالتالي يكون لها تأثير سلبي على االقتصاد العالمي. 

وفي حال تحقق أي من المخاطر المذكورة أعاله، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي جوهري على فرص العمل والمركز المالي ونتائج العمليات التشغيلية 
للمجموعة.

المخاطر المرتبطة بالشراكء في االستثمار المشترك والمشاريع المشتركة 12 1 2
اعتادت المجموعة على تنفيذ مشاريعها من خالل االستثمار المشترك والمشاريع المشتركة مع الشركاء اآلخرين إما شركات محلية تقع في الدولة التي 
تضم المشروع  أو شركات متعددة الجنسيات. وتهدف المجموعة إلى تطبيق تدابير الحوكمة مثل فرض حقوق النقض )حق الفيتو( للمجموعة على إجراءات 
مهمة وجوهرية للحفاظ على مصالحها، وعندما ال تكون المجموعة مسيطرة على أحد المشاريع أو ال تتولى إدارة ذلك المشروع، فإن ذلك المشروع قد 
ال يتم تشغيله بكفاءة وفعالية، أو قد ال يتم تشغيله بالطريقة المثلى لخدمة المصالح العليا للمجموعة. ويكون الشركاء في بعض المشاريع المشتركة  هم 
مشترين اإلنتاج، و في بعض الحاالت يقوم مشترين اإلنتاج بتقديم التمويل للمشروع المشترك. وال يوجد أي ضمان بأن الشركاء سيتصرفون بشكل يخدم 

مصالح مجموعة الشركاء. 

فضاًل عما تقدم، تؤدي االستثمارات والمشاريع المشتركة إلى تعرض المجموعة إلى المخاطر المعتادة في مثل هذه الترتيبات والتي تشتمل على سبيل 
المثال ال الحصر المخاطر المتمثلة في إخالل المستثمر )co-investor( أو الشريك )co- joint venturer( في استثمارات وشركات المجموعة لألنظمة 
المحلية )بما في ذلك مكافحة الفساد / الرشوة والضرائب وما إلى ذلك( أو عدم وفائه بالتزاماته، مما يضر بالمجموعة.  قد تتأثر سمعة المجموعة سلًبا 
إذا أخل أحد الشركاء باألنظمة المحلية وقد تصبح المجموعة مسؤولة بموجب االتفاقيات إذا انتهكت الشركات التابعة لها القوانين المحلية )راجع أيًضا 
القسم )2-4-12( )»المخاطر المتعلقة بعدم إمكانية المجموعة من الكشف عن حاالت غسل األموال والرشوة واألنشطة غير القانونية أو غير المشروعة 
األخرى بشكل كامل أو في الوقت المناسب، مما قد يعرضها للمسؤولية القانونية وإلحاق الضرر بأعمالها أو سمعتها«( أو قد تضطر المجموعة بتقديم 
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مساهمات نقدية في حالة عدم تمكن شركائها من الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالتمويل. وتنص العديد من اتفاقيات الشركاء التي أبرمتها المجموعة أو 
شركاتها التابعة )بما في ذلك الشركات القابضة الوسيطة التي لديها حصص ملكية في شركات المشروع والتي قد تمتلك فيها المجموعة حصة أقلية أو 
أغلبية اعتماًدا على المشروع( على أنه إذا أخلَّ أحد الشركاء إخالالً جوهرياً باألحكام والشروط الواردة في تلك االتفاقيات، يلتزم الشريك الذي وقع منه 
اإلخالل أن يبيع حصته في شركة المشروع بسعر مخفَّض للشركاء الذين لم يقع منهم اإلخالل )مما يترتب عليه زيادة  ملكية الشركاء الذين لم يقع منهم 
اإلخالل(. يرجى مراجعة القسم )12-7( )»المعلومات القانونية – ملخص االتفاقيات الجوهرية«(. وعليه إذا وقع إخالل جوهري من قبل المجموعة أو 
إحدى الشركات التابعة أو الشركات القابضة الوسيطة، قد ينتج عن ذلك أن تصبح المجموعة أو شركاتها التابعة أو شركاتها القابضة الوسيطة ملزمة على 
بيع حصتها في شركة المشروع ذات الصلة بسعر مخفض –األمر الذي يؤدي إلى االنخفاض الكبير في الحصة المباشرة أو غير المباشرة للمجموعة في 
ذلك المشروع المعين، أو ينجم عنه أن تفقد المجموعة تلك الحصة. على سبيل المثال: )1( بموجب اتفاقية المساهمين للشركة السعودية الماليزية، في 
حالة إخالل مساهم بأحكام اتفاقية المساهمين، يجوز للمساهمين اآلخرين، في بعض الحاالت، شراء األسهم من الطرف الُمخل بقيمة 75% من القيمة 
السوقية العادلة؛ )2( بموجب اتفاقية المساهمين لشركة اس جي ايه، في حالة إخالل مساهم بموجب أحكام اتفاقية المساهمين، يجوز للمساهمين 
اآلخرين في بعض الحاالت شراء األسهم من المساهم الُمخل بقيمة 80% من القيمة السوقية العادلة لألسهم؛ )3( بموجب اتفاقية المساهمين لشركة 
اتفاقية المساهمين، يجوز للمساهمين اآلخرين في بعض الظروف مطالبة  للمياه والكهرباء، في حالة إخالل مساهم بموجب شروط  الدولية  الشقيق 
المساهم الُمخل ببيع جميع أسهمه إلى المساهم غير الُمخل بقيمة 50% من القيمة السوقية العادلة؛ و)4( بموجب اتفاقية المساهمين لشركة  أكوا بركاء، 
في حالة إخالل مساهم بأحكام اتفاقية المساهمين، يجوز للمساهمين اآلخرين، في بعض الحاالت، شراء األسهم من المساهم الُمخل بقيمة 90% من 
القيمة السوقية العادلة لألسهم؛ )5( بموجب اتفاقية المساهمين لشركة الجبيل للمياه والكهرباء، إذا أخل أحد المساهمين، يجوز للمساهمين اآلخرين  
في بعض الحاالت، شراء األسهم من المساهم الُمخل بقيمتها السوقية ؛ )6( بموجب اتفاقية المساهمين لشركة جازان ، في حالة حدوث حالة إخالل 
، يحق ألي من المساهمين مطالبة المساهم الُمخل أن يبيع لهم حقوقه وقروضه بقيمة 75% من تقييم حقوق المساهم؛ و )7( بموجب اتفاقية مؤسس 
المشروع، تمتلك شركة الكهرباء القابضة خيار شراء 40% من األسهم في مشروع صحار من المساهمين خالل أي وقت بين )أ( السنة الرابعة من تاريخ 

تأسيس مشروع  صحار و )ب( ثالثة سنوات وستة أشهر بعد نهاية تاريخ المحدد في الفقرة )أ( السابقة.

باإلضافة إلى ذلك،  تنص بعض اتفاقيات المساهمين التي أبرمتها المجموعة على التزام الشريك الذي يقع منه اإلخالل أن يشتري حصص الشركاء الذين 
لم يقع منهم اإلخالل بسعر أعلى من القيمة العادلة لتلك الحصص )وذلك كتدبير بديل عن بيع حصته في شركة المشروع(   وفي الغالب يتم التقييم من 
قبل طرف ثالث مستقل مختص في هذا الشأن. وفي هذه الحالة، إذا وقع اإلخالل من المجموعة أو من أي شريك آخر في أي شركة المشروع، ستتكبد 
المجموعة مبالغ طائلة في شراء تلك الحصص بأكثر من قيمتها العادلة، وقد تصبح شريكاً وحيداً في تلك المشاريع الذي سينتج عنه زيادة ملحوظة في 
االلتزامات التعاقدية للمجموعة من خالل اإلسهام برؤوس األموال في المشروع. على سبيل المثال: )1( بموجب اتفاقية المساهمين للشركة السعودية 
الماليزية  إذا وقع إخالل من جانب أحد المساهمين بأحكام اتفاقية المساهمين، يجوز للمساهمين اآلخرين، في بعض الحاالت، مطالبة المساهم الُمخل 
بشراء أسهم المساهمين الذين لم يقع منهم إخالل بقيمتها العادلة، و)2( بموجب اتفاقية المساهمين لشركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء المحدودة، 
إذا وقع تقصير من أحد المساهمين بموجب شروط اتفاقية المساهمين، يجوز للمساهمين اآلخرين، في بعض الحاالت، مطالبة المساهم الذي وقع منه 

اإلخالل بشراء جميع أسهم المساهمين الذين لم يقع منهم اإلخالل مقابل 150% من قيمتها السوقية العادلة. 

باإلضافة لذلك، تنص اتفاقيات المساهمين التي أبرمتها المجموعة أو الشركات التابعة أو الشركات القابضة الوسيطة على سياسة للتوزيعات والتي تنص 
عادًة على توزيع أكبر قدر من األرباح، إال أن حصول المجموعة على األموال التي يتم توزيعها من المشروع يستلزم موافقة مجلس إدارة شركة المشروع. 
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم )12-6-5( )»المعلومات القانونية – نظرة عامة عن اتفاقيات المجموعة – اتفاقيات المساهمين واتفاقيات 

التطوير المشترك«(  

في حالة وقوع أي من المخاطر المذكورة أعاله، قد يترتب على ذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة باالنخفاض المحتمل في شهرة المجموعة أو انخفاض قيمة أصولها  13 1 2
طويلة األجل

تقوم المجموعة باالستثمار في مشاريعها المختلفة من خالل االكتتاب المباشر أو غير المباشر في أسهم شركات المشاريع. وعليه في حال واجهت  شركة 
المشروع انخفاض في قيمة أي من األصول طويلة األجل للمحطة واآلالت الخاصة بالمشروع المملوكة لها ، فقد تتكبد شركة المشروع ذات الصلة خسائر 
نتيجة ذلك التخفيض. ويتم مبدئياً تسجيل األصول طويلة األجل بالقيمة العادلة ومن ثم يتم إطفاؤها وإهالكها خالل العمر اإلنتاجي لكل منها. ويتم تقييم 
األصول طويلة األجل من حيث انخفاض القيمة في حال ظهور أي مؤشرات على انخفاض القيمة. وتشمل هذه المؤشرات على تأخر ترسية اتفاقيات 
شراء الطاقة وظهور مشروع يخضع لسوق فوري )Spot Market( في دولة معينة مثل عمان وعند تقييم األصول ذات العمر االقتصادي الطويل من حيث 
قابلية استردادها، تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات للمبيعات ومعدالت نمو الهامش التشغيلي وأسعار البضائع والسلع والتخفيضات على أساس 
ميزانيات المجموعة وخطط العمل والتوقعات االقتصادية والتدفقات النقدية المتوقعة مستقباًل وبيانات السوق. وال يمكن لإلدارة أن تتوقع هذه العوامل 
بشكل دقيق وال يمكن توقع كيف ستقوم اإلدارة  بتطبيقها. وبصفة عامة، يتم تحديد القيمة العادلة لألصول طويلة األجل أو مجموعة األصول طويلة األجل 
على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لكل مجموعة أصول. ونتيجًة لذلك قد يستلزم  من المجموعة تقويم قابلية االسترداد لألصول 
طويلة األجل إذا تعرضت ألوضاع وأحوال تشمل على سبيل المثال ال الحصر حاالت التوقف واالنقطاع في العمل، أو االنخفاض الحاد غير المتوقع في 
النتائج التشغيلية أو إلغاء نشاط رئيسي من أعمال الشركة أو إقدام إحدى الجهات التنظيمية على اتخاذ إجراء أو تقييم سلبي. قد تؤدي هذه األنواع من 
الحاالت والتحليالت الناتجة عنها إلى أعباء إضافية في المستقبل تتعلق بانخفاض قيمة األصول طويلة األجل. فعلى سبيل المثال سجلت المجموعة في 
الماضي صافي انخفاض قيمة األصول فيما يتعلق بإيقاف مشاريع معينة، بلغ 63,9 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بمشروع رحاب للسنة المنتهية 2018م، 
و789,5 مليون ريال سعودي و309,7 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بمشروع بركاء 1 للسنة المنتهية في 2019م وفي 2018م على التوالي، و87,7 مليون 
ريال سعودي و70,4 مليون ريال للسنة المنتهية في 2019م وفي 2018م على التوالي فيما يتعلق بمشروع بوارج. بسبب التأخير في تجديد اتفاقية شراء 
الطاقة لمشروع بركاء 1وإدخال السوق الفوري في عمان، قد يزيد انخفاض قيمة األصول لمشروع.بركاء. يرجى مراجعة  القسم )2-1-10( )»المخاطر 
)»انخفاض   )8-6( والقسم  والتشغيل«(  والتملك  البناء  أساس  على  تنفيذها  يتم  التي  المجموعة  لمشاريع  اإلنتاج  شراء  اتفاقيات  بتمديد  المتعلقة 
القيمة - مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي لشركة أكوا باور ونتائج عملياتها«( وقد يترتب على تلك التخفيضات تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

المجموعة ومركزها المالي والعمليات التشغيلية. 
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وبلغت قيمة شهرة المجموعة كما في 31 ديسمبر 2020م 1.997 مليار ريال سعودي. باإلضافة الى ما تقدم، فإن المجموعة تمتلك شهرة باالستحواذ 
على مختلف الشركات. ال تتعرض هذه الشهرة لإلهالك إال أنها تخضع الختبارات تقييم االنخفاض على األقل مرة سنوياً أو بصورة أكثر إذا في حال 
ظهور مؤشرات لالنخفاض. وقد يكون من المطلوب أن يتم تخفيض لقيمة الشهرة خارج إطار التقويم السنوي إذا كانت هنالك أوضاع وأحوال مثل تدهور 
الظروف االقتصادية العامة أو التغيير في البيئة التشغيلية أو التنظيمية أو ازدياد المنافسة أو معدالت التدفقات النقدية السلبية أو المنخفضة أو تدني 
أداء عمليات االستحواذ إلى ما دون المستوى المتوقع. وبلغت قيمة شهرة المجموعة كما في نهاية السنوات 2018م و2019م 2.01 مليار ريال سعودي و 
2.00 مليار ريال سعودي على التوالي. وأتى االنخفاض في قيمة الشهرة في السنوات 2018م و 2019م نتيجة االنخفاض في قيمة الشهرة لشركة أكوا 
بركاء للخدمات 1 وشركة أكوا باور للخدمات 2. قد ينتج عن مثل هذه الحاالت اإلضرار بالشهرة مما يؤدي إلى التأثير السلبي والجوهري على أعمال 

المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها التشغيلية. 

بعض  14 1 2 ارتباط  فك  ذلك  في  بما  عليها،  يطرأ  وما  العمالت  بحركة  المتعلقة  المخاطر 
الدوالر  مقابل  اليورو  قيمة  ارتفاع  أو  قيمتها  تعديل  أو  األمريكي  بالدوالر  العمالت 
الحالية  والضوابط   القواعد  على  تطرأ  التي  والتغيرات  السعودي،  والريال  األمريكي 
تحويالت  على  المفروضة  القيود  و/أو  العمالت  صرف  أسعار  لتنظيم  والجديدة 

المستثمرين األجانب لمتحصالت استثماراتهم
كما في تاريخ هذه النشرة، ما زالت عملة المملكة العربية السعودية )الريال السعودي( وعملة دولة اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم اإلماراتي( وعملة 
سلطنة ُعمان )الريال الُعماني( وعملة المملكة األردنية الهاشمية )الدينار األردني( مربوطة بالدوالر األمريكي حيث يساوي الدوالر األمريكي 3.75 ريال 
سعودي و3.67 درهم إماراتي و2.60 ريال عماني و1.41 دينار أردني. ومن جانب آخر، فإن الدرهم المغربي مربوط بمجموعة عمالت )مربوط بالدوالر 
األمريكي و واليورو(. وفي حين أن معظم مشاريع المجموعة لديها تدابير حماية تعاقدية ضد فك ارتباط العملة بالدوالر األمريكي أو اليورو أو غيرها 
من العمالت، ال يوجد أي ضمان بأن األحداث المستقبلية غير المتوقعة، بما في ذلك االرتفاع في معدل انخفاض األصول االحتياطية لحكومة المملكة 
العربية السعودية أو دولة اإلمارات العربية المتحدة أو سلطنة عمان أو والمملكة األردنية الهاشمية أو جمهورية بلغاريا أو المملكة المغربية، بأن تقوم تلك 
الحكومات إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية، كما ال يوجد أي ضمان بأن عمالت تلك الدول لن يتم فك ارتباطها 
بالدوالر األمريكي أو اليورو أو غيرها من العمالت األجنبية في المستقبل، أو أن االرتباط الحالي لن يتم تعديله بطريقة من شأنها التأثير سلباً على 
المجموعة. ففي حين أن مدفوعات السعة االنتاجية والمدفوعات األخرى التي تمثل إيرادات المجموعة المرتبطة بالعمالت األجنبية يتم تحديدها وفقاً 
لمؤشرات أسعار صرف العملة باستثناء مشروع بوكبورت ومشروع ريدستون الواقعة في جنوب أفريقا )التي تكون فيها كامل التعرفة مرتبطة بمؤشرات 
التضخم )»ومشروع خالدي في المغرب«( التي تكون فيه التعرفة مرتبطة بمؤشرات تضخم التعرفة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، ال 
يوجد أي تأكيدات بأن ذلك الربط بتلك المؤشرات سيغطي جميع عوائد رؤوس األموال التي تنعكس في مدفوعات السعة اإلنتاجية الفعلية والتكاليف 
التابعة  المشاريع  تتخذ معظم شركات  لم  العقود(،  )المنصوص عليها في  التعاقدية  الحماية  ومع وجود  تكبدها.  تم  التي  األمريكي  بالدوالر  المربوطة 
للمجموعة وشركة نوماك أياً من التدابير التحوطية لتعرضها للمخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية. وعليه، في الحاالت التي ال يوجد لها 
حماية تعاقدية، سيؤدي أي تغيير في تلك االرتباطات بالعمالت األجنبية - أو أي فك أي ارتباطات ألي سبب كان )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 
التغييرات التي تطرأ على السياسات النقدية لحكومة المملكة العربية السعودية أو االحتياطي الفدرالي األمريكي أو البنك المركزي األوروبي( أو حركات 
العمالت األخرى – إلى تعريض المجموعة لمخاطر تتعلق بأسعار صرف العمالت األجنبية )والتي قد تتفاقم بسبب تقلبات سعر الصرف الناتجة عن وباء 

فيروس كورونا المستجد(– التي قد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها التشغيلية. 

فضال عما تقدم، بعض العمليات التشغيلية للمجموعة لديها نفقات محدودة باليورو  تتعلق بشكل رئيسي بقطع الغيار. فإذا ارتفع سعر اليورو مقابل عمالت 
الدول التي توجد فيها أعمال للمجموعة، قد تزداد تبعاً لذلك تكاليف عمليات المجموعة التي ترتبط باليورو، وقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على  

أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها التشغيلية.

المالئمة  الحماية  أو  التحوطية  التدابير  اتخاذ  المجموعة  بمقدور  يكون  للمجموعة، قد ال  أعمال  بها  توجد  أنه في أسواق معينة  إلى ما سبق  يضاف 
بشأن  توفير العمالت األجنبية ألغراض أي توزيعات ارباح تقوم بها شركة المشروع للمجموعة )التي يمكن أن تكون بالعملة المحلية للدولة التي يوجد 
بها المشروع( أو أي مبالغ مالية يتم استالمها من الموردين ومتعهدي المبيعات أو يتم صرفها لهم وال تكون بالريال السعودي. وحيث أن القوائم المالية 
للمجموعة يتم إعدادها بالريال السعودي، فإن أي تغيير سلبي في البيئة التنظيمية المتعلقة بتحويالت العمالت األجنبية في الدول ذات العالقة قد ينتج 
عنه تعرض المجموعة لتفاوتات كبيرة في أسعار صرف العمالت األجنبية، وقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي 
ونتائج عملياتها التشغيلية. باإلضافة إلى ذلك، يجوز للمجموعة من وقت آلخر تشغيل المشاريع في األسواق التجارية، حيث تقوم المحطة ببيع الكهرباء 
بالجملة في سوق الكهرباء على أساس تنافسي بدالً من بيعها لمشتري اإلنتاج وفقاً لترتيب تعاقدي، وفي هذه الحالة قد تكون المجموعة عرضة لظروف 
السوق وانخفاض كبير في سعر الطاقة أو المياه المحالة أو الطلب عليها  أو توافر الوقود )أو زيادة سعر الوقود( في هذه السوق )نتيجة لعوامل االقتصاد 
الكلي مثل تقلبات أسعار الصرف األجنبي(. على سبيل المثال، تأثرت عمليات المجموعة سلًبا في تركيا في 2018م بتقلبات أسعار الصرف األجنبي 
وأسعار الطاقة في األسواق التجارية، ال سيما نتيجة االنخفاض السريع والحاد لقيمة الليرة التركية في 2018م، والتي لم ترتفع قيمتها بعد حيث تفاقم 
ذلك االنخفاض  نتيجة ظهور وباء فيروس كورونا المستجد. وحيث أن المجموعة لم تعد معرضة حالًيا لنفس المستوى من مخاطر الصرف األجنبي 
نتيجة الستبعاد مشروع كيركالي في تركيا، ال يوجد مع ذلك  ضمان أن المجموعة لن تتعرض لمثل هذه المخاطر من خالل أي مشاريع تعمل في األسواق 
التجارية  في المستقبل. وعلى الرغم أن المجموعة ال تعمل حالًيا في سوق من هذا القبيل، فقد تتعرض في المستقبل للعمل في أسواق تجارية وذلك فيما 
يتعلق  بمشروع بركاء 1 بعد انتهاء اتفاقية شراء الطاقة لهذا المشروع في 31 ديسمبر 2021م والدخول المتوقع لألسواق الفورية في عمان في 2022م. 
ونتيجة للتأثيرات السلبية لتقلبات أسعار الطاقة في األسواق التجارية، قد تكون المجموعة مطالبة أيًضا بالمساهمة برؤوس أموال إضافية في المشاريع 

التي تدخل هذه األسواق أو تخفيض الخسائر المتبقية في القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

باإلضافة إلى ما تقدم، تقوم حكومات العديد من الدول التي توجد بها أعمال للمجموعة، مثل المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب 
أفريقيا، بصفة دورية بتطبيق سياسات تفرض قيود على تحويالت المستثمرين األجانب لحصيلة استثماراتهم أو فرض القيود على األموال التي تدخل إلى 
تلك الدول ألجل التحكم في التضخم والحد من تقلبات أسعار العملة وتحسين األحوال االقتصادية المحلية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للقيود المفروضة 
على تحويالت المبالغ المالية إلى الخارج أن ينتج عنها أيضاً الحد من قدرة شركات المجموعة في الدخول في أسواق المال، عدم القدرة على تسديد 
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التزاماتهم المالية المتعلقة بالديون المحسوبة بغير العملة المحلية للدولة التي توجد بها أعمال للمجموعة، باإلضافة إلى عدم القدرة على توزيع أرباح 
األسهم للمجموعة أو التأخر في توزيعها. ففي حالة عدم تمكن الشركات التابعة للشركة أو شركات المشاريع من توزيع األرباح على المجموعة بسبب القيود 
المفروضة على تحويالت العمالت، فستضطر المجموعة إلى توفير تلك األموال من مصادر أخرى كالقروض وغيرها، وقد ال تتوفر تلك األموال وفقاً 
لشروط مجزية، وقد يترتب على وقوع أي من المخاطر المذكورة تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها التشغيلية.

المخاطر المتعلقة بصافي األصول السلبية لبعض مشاريعها الواقعة في المغرب 15 1 2
يشير التقرير العام للمحاسب القانوني عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م إلى أن صافي أصول مشروع نور 1، ومشروع نور 2، ومشروع نور 3، كانت 
سلبية لكل سنة مالية منذ 2015م. كما في 31 ديسمبر 2020م، بلغت المبالغ السلبية لكل من مشروع نور 1، ومشروع نور 2، ومشروع نور 3 246.0 مليون 
ريال سعودي )588.3 مليون درهم مغربي(، و 396.50 مليون ريال سعودي )948.20 مليون درهم مغربي(، و 506.30 مليون ريال سعودي )1,210.00 

مليون درهم مغربي(، على التوالي.  

بموجب المادة )357( من القانون رقم )17-95( للشركات المساهمة في المغرب )»المادة )357(«(، في حالة انخفاض صافي أصول المشروع إلى أقل من 
25% من قيمة رأس مال شركة المشروع، يجب على المساهمين، خالل ثالثة أشهر اعتباًرا من اعتماد الحسابات السنوية التي كشفت عن هذه الخسائر، 
اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت هناك مسوغات لحل شركة المشروع قبل أجلها. وفي حالة عدم تصفية شركة المشروع، يجب على شركة المشروع قبل 
إقفال السنة المالية التالية للسنة التي حدثت فيها الخسائر، تخفيض رأس مالها بمقدار ال يقل عن الخسائر التي ال يمكن تحميلها على االحتياطيات إذا 
لم يصل صافي أصولها إلى 25% من رأس مال شركة المشروع على األقل في ذلك التاريخ. كما في تاريخ هذه النشرة، لم تقم المشاريع بتسوية الوضع 
خالل الموعد المحدد المذكور أعاله، وبالتالي، يمكن ألي شخص ذو مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل شركة المشروع.  وفي حال تعرضت 

شركات المشروع للتصفية،  سينتج من ذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

على  16 1 2 للحفاظ  وتعاقدية  نظامية  لمتطلبات  المجموعة  بخضوع  المتعلقة  المخاطر 
مستويات معينة من التوطين فيما يتعلق بالموظفين والتوريدات والمواد

يوجد في العديد من الدول التي تعمل فيها المجموعة، بما في ذلك المملكة وعمان واإلمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا، قوانين ولوائح تفرض 
متطلبات على الشركات لتوظيف الموظفين المحليين والحصول على عدد معين من التوريدات والمعدات والمواد المصنعة محلياً. وضعت وزارة الموارد 
أي  أداء  البرنامج  يقيِّم  مواطنين سعوديين، حيث  توظيف  على  المؤسسات  لتحفيز  »نطاقات«  السعودة  برنامج  السعودية  االجتماعية  والتنمية  البشرية 
مؤسسة بناًء على نطاقات محددة، وهي البالتيني واألخضر )المنقسم إلى نطاقات منخفضة ومتوسطة ومرتفعة( واألحمر. وتعتبر المنشآت التي تقع 
ضمن تصنيف النطاقين البالتيني واألخضر مستوفية لمتطلبات السعودة وبالتالي تحصل على امتيازات محددة، مثل إمكانية الحصول على تأشيرات 
العمل للعاملين األجانب وتجديدها أو القدرة على تغيير مهنة العاملين األجانب )وذلك باستثناء المهن المحصورة فقط على المواطنين السعوديين بموجب 
قرارات مجلس الوزراء أو المراسيم الملكية(، أما المنشآت التي تصنَّف ضمن النطاق األحمر )اعتماداً على مدى عدم التزام هذه المنشآت(، فتعتبر غير 
مستوفية لمتطلبات السعودة، وعليه فهي عرضة إلجراءات عقابية معينة، مثل الحد من إمكانية تجديد تأشيرات العمل للعاملين األجانب أو منعها تماًما 
من الحصول على تأشيرات العمل أو تغيير مهنة العاملين األجانب. نتيجة لذلك، إذا أصبحت المجموعة غير مستوفية لبرنامج نطاقات أو أي أنظمة أو 
لوائح أخرى تهدف إلى الحفاظ على الحد األدنى من المحتوى المحلي في أعمالها، فقد تفقد بعض المزايا التي تحظى بها في عملياتها أو تصبح عرضة 

إلجراءات عقابية تتخذها السلطات المختصة. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم )4-8-2( )»الشركة - السعودة«(.

باإلضافة إلى ذلك، قد تحتوي اتفاقيات شراء اإلنتاج الخاصة بالمجموعة على شروط إضافية معينة قد ال يشكل عدم االلتزام بها حالة إخالل ولكن قد 
يؤدي إلى عقوبات أو عواقب سلبية أخرى. على سبيل المثال، تتطلب اتفاقيات شراء االنتاج لمشاريع المجموعة في المملكة العربية السعودية وسلطنة 
عمان واإلمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا أن يلتزم المشروع باللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالحفاظ على الحد األدنى من مستويات التوطين فيما 
يتعلق بالموظفين وتأمين المشتريات والتوريدات . وقد يؤدي عدم االلتزام بهذه اللوائح إلى منح مشتري اإلنتاج المعني الحق بالمطالبة بدفع غرامات. وإذا 

لم يتم دفع هذه الغرامات أو إذا لم يتم تصحيح هذه الحالة، فقد يؤدي أيًضا إلى حدوث حالة إخالل بموجب اتفاقية شراء االنتاج.

وفي حال تحقق أٍي من المخاطر المذكورة أعاله، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال  المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

الشركة  17 1 2 بين  المبرمة  االستراتيجي  للتعاون  اإلطارية  باإلتفاقية  المرتبطة  المخاطر 
وصندوق االستثمارات العامة

في تاريخ 25 مايو 2021م، أبرمت الشركة مع صندوق االستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية اتفاقية إطارية للتعاون االستراتيجي )»االتفاقية 
اإلطارية للتعاون االستراتيجي«( فيما يتعلق بالتطوير المشترك لمشاريع الطاقة المتجددة الوطنية المخصصة لصندوق االستثمارات العامة، والتي تشكل 
70% من إجمالي مشاريع الطاقة المتجددة الوطنية التي سيتم تنفيذها كجزء من برنامج "رؤية 2030" للمملكة العربية السعودية )»مشاريع تطوير الطاقة 
المتجددة لصندوق االستثمارات العامة«(. من المتوقع أن توسع اإلتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي أعمال المجموعة وأعمالها في قطاع مشاريع 
الطاقة المتجددة وتهدف إلى تنظيم العالقة بين صندوق االستثمارات العامة والشركة فيما يتعلق بمثل هذه المشاريع. لمزيد من المعلومات حول هذه 

االتفاقية، يرجى مراجعة القسم )12-8-4( )»المعلومات القانونية - االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي«( من هذه النشرة.

بموجب االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي هذه، وافق صندوق االستثمارات العامة على تخصيص مشاريع تطوير صندوق االستثمارات العامة للطاقة 
المتجددة للشركة. ومع ذلك، فإن هذا االلتزام من قبل صندوق االستثمارات العامة يخضع لعدة شروط، بما في ذلك الحصول على الموافقات الداخلية 
لصندوق االستثمارات العامة، وتخضع االتفاقية أيًضا ألي أوامر أو قرارات جديدة قد تصدر في المملكة العربية السعودية والتي يمكن أن تؤثر بشكل عام 
على برنامج الطاقة المتجددة بطريقة تؤثر بشكل جوهري وسلبي على حق الشركة في المشاركة في مثل هذه المشاريع على النحو المنصوص عليه في 

االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي.

باإلضافة، يجب على الشركة وصندوق االستثمارات العامة االتفاق بشأن المضي قدًما فيما يتعلق بتنفيذ أي من مشاريع تطوير الطاقة المتجددة لصندوق 
االستثمارات العامة. وعليه ليس هناك ما يضمن أن األطراف سيتوصلون إلى اتفاق بشأن تحديد ملكية هذه المشاريع وتنفيذ جميع المشاريع.
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تمنح االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي لصندوق االستثمارات العامة حًقا من جانب واحد في إنهاء االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي في حال 
عدم تحقيق الشركة اإلغالق المالي لثالثة )3( مشاريع من مشاريع تطوير الطاقة المتجددة لصندوق االستثمارات العامة في الفترة المحددة والمتفق 
عليها. هذا ال يقتصر على أي فترة زمنية محددة. وعليه، إذا فشلت الشركة في تحقيق اإلغالق المالي في أي ثالثة من هذه المشاريع خالل فترة االتفاقية 
اإلطارية للتعاون االستراتيجي )والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2030م ما لم يتم تجديدها من قبل األطراف(، فيجوز لصندوق االستثمارات العامة إنهاء 
االتفاقية. يرجى مراجعة القسم )2-1-2( )»المخاطر المتعلقة بتعرض المجموعة للتأخير في تطوير مشاريعها و/ أو في تحقيق اإلغالق المالي لتلك 

المشاريع«( لمزيد من التفاصيل حول التأخيرات المحتملة في تحقيق اإلغالق المالي.

وفي حال تحقق أي من المخاطر المذكورة أعاله، فقد يؤثر ذلك بشكل جوهري وسلبي على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بمشروع البحر األحمر 18 1 2
بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة في التوسع،  قدمت المجموعة عطاءات خالل عام 2020م لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما في 
ذلك ما يتعلق بالسعة اإلنتاجية لتوليد الكهرباء، والسعة اإلنتاجية لتحلية المياه، وإدارة النفايات، ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي لمشاريع التنمية 
المجتمعية المتكاملة واسعة النطاق لشركة البحر األحمر للتطوير، والتي قامت بترسية أحد العطاءات على الشركة  في  نوفمبر 2020م. إن مشروع البحر 

األحمر بالنظر إلى حجمه وتعقيده يمكن أن يشكل مخاطر إضافية للمجموعة بما في ذلك:

قد يكون من الصعب إيجاد الكفاءة بين مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء والمقاولين من الباطن ومقدمي خدمات التشغيل والصيانة لتطوير  	
وتشغيل البنية التحتية للمرافق المتكاملة بشكل كامل  لمشروع البحر األحمر.

من المتوقع أن تشكل طبيعة مشروع البحر األحمر )مشروع متكامل أي مشروع يستخدم عدة تقنيات )مثل الطاقة الكهروضوئية، أنظمة تخزين  	
الطاقة بالبطارية، تخزين الثلج، التناضح العكسي لمياه البحر، معالجة مياه الصرف الصحي( تقوم بالتفاعل معاً لتشغيل المشروع (  تحديات 
جديدة إليجاد التوازن الصحيح لتحقيق توافر المحطة المستهدف وفي نفس الوقت عدم تكبد نفقات رأسمالية وتكاليف تشغيل مرتفعة وذلك 

بسبب التقنيات المختلفة المستخدمة في المشروع.
يمتد مشروع البحر األحمر على مساحة 30 ألف كيلو متر مربع و من المتوقع أن  تتوزع أصول المشروع في 34 منطقة مختلفة. الذي سيتطلب  	

إدارة ومراقبة كافية وموزعة في هذه المناطق ويمكن أن ينتج   عنه احتمالية عدم وجود إدارة تنظيمية بشكل كافي .
أن بنود إنهاء االتفاقية الواردة في وثائق المشروع هي بنود متعارف عليها في مثل هذا القطاع وتتماشى مع  ما هو مطبق عادًة في مشاريع  	

المجموعة األخرى. ومع ذلك، يوجد هناك مخاطر أداء أكبر مرتبطة بالمشروع نظًرا ألنه سيشتمل على عدة محطات في مواقع متعددة، وذلك 
البحر األحمر للمجموعة  يتم فيها تشغيل محطة واحدة في موقع واحد. كما يفتح مشروع  التي  المجموعة األخرى  بالمقارنة بمعظم أصول 
مجاالت تشغيلية جديدة مثل النقل والتوزيع ومعالجة مياه الصرف الصحي وتبريد المناطق وإدارة النفايات البلدية الصلبة، وهي مجاالت ستزيد 

في المقابل من مخاطر األداء على المجموعة مثل تحقيق مستويات مضمونة من الميجاواط أو المتر المكعب.
تطبيق حاالت فرض التعويضات المتفق عليها لمشروع البحر األحمر أعلى مما هو معتاد للمشاريع في المملكة العربية السعودية. 	
تم تقديم مقترح يفيد بربط الوقود المستخدم في مشروع البحر األحمر بتكلفة متغيرة تبًعا لالستخدام وذلك ألن نسبة من الطاقة األساسية  	

التي ستُسلم من شركة المشروع لمشتري اإلنتاج سيتم توليدها من خالل المشروع نفسه، ولكن ال يوجد ما يضمن أن المجموعة ستكون قادرة 
على التفاوض بنجاح أو إدارة هذه المخاطر بشكل مناسب نظًرا ألن سعر الوقود هو أحد التكاليف الجوهرية للمشروع وأن تكاليف الوقود هذه 

ال يتم تمريره إلى العميل ليتحملها بموجب اتفاقية المشروع.

تلتزم المجموع برفع المستوى المحلي وذلك بتدريب وتوظيف السعوديين والذي يمكن أن يؤدي إلى تحمل المجموعة تكاليف إضافية وذلك إذا كانت 
المجموعة غير قادرة على إيجاد مواردها ومورديها محلياً. إذا كانت المجموعة غير قادرة على إدارة مشروع البحر األحمر بشكل صحيح ومربح بما يتماشى 

مع استراتيجيتها وخطة أعمالها، فقد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية للمجموعة  2 2

المخاطر المتعلقة باألعطال في األجهزة والمعدات أو حدوث انقطاعات غير مخطط  1 2 2
لها في الطاقة و/أو المياه المحالة على نحو يتجاوز النطاق المسموح به وفقًا لبنود 

العقد، و/أو انخفاض اإلنتاج وظهور نفقات رأسمالية غير متوقعة 
ينطوي تشغيل مرافق المجموعة على مخاطر تشمل تعطل األجهزة والمعدات أو توقفها، أو تباطؤ العمليات واإلجراءات وتعثرها، إلى جانب األداء الذي 
يكون دون المستوى المتوقع من حيث اإلنتاج أو من حيث الكفاءة والفعالية. يمكن أن تنتج أعطال األجهزة والمعدات والمشاكل المتعلقة باألداء  بسبب عدة 
عوامل تشتمل األخطاء البشرية أو نقص عمليات الصيانة، أو االستهالك الناتج عن االستعمال العادي بمرور الوقت. ونتيجة لما تقدم، تكون العديد من 
مرافق المجموعة في حاجة ألعمال الترميم والصيانة الدورية الشاملة المخطط لها في سبيل تجنب عمليات التوقف المفاجئ غير المخطط لها التي قد 

تقلل من المستوى المتوقع لإلنتاج أو الكفاءة، فضاًل عن أنها تتطلب من المجموعة تكبد نفقات وتكاليف كبيرة.

بلغ معدل مستويات التوقف المفاجئ غير المخطط له لدى المجموعة ما نسبته 6.7% و 8.6% و 2.6% للطاقة و 3.2% و 4.0% و 3.2% للمياه على 
التوالي من السعة اإلنتاجية للطاقة والمياه للسنوات الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م. وتحدث من وقت آلخر حاالت توقف غير 
مخطط لها في وحدات التوليد التابعة للمجموعة، بما في ذلك حاالت تمديد فترات التوقف المخطط لها نتيجة لألعطال الميكانيكية أو المشاكل األخرى 
المتعلقة بمرافق توليد الطاقة أو تحلية المياه أو البخار. وتمثل تلك الحاالت أخطار مرتبطة أعمال المجموعة. وقد تعرضت جميع المشاريع بين الحين 
واآلخر لحاالت انقطاع وتوقف غير مخطط لها في الفترة الماضية كما هو معتاد في قطاع توليد الطاقة وتحلية المياه نتيجة لألعطال المختلفة التي 
لحقت باألجهزة والمعدات مثل اإلغالق الكلي للمحطة في مشروع رابغ عام 2019م لمدة ثالثة أشهر تقريًبا بسبب تعطل المعدات والذي نتج منه خسائر 
بمبلغ 284.6 مليون ريال سعودي. وإن االنقطاع الوحيد الذي سبب إخالل بااللتزامات التعاقدية على نحو يعطي الحق لمشتري اإلنتاج بإنهاء اتفاقية شراء 
اإلنتاج ذات العالقة كان متعلق بمشروع بترو رابغ في عام 2013م )يُرجى مراجعة القسم )2-1-9( )»المخاطر المتعلقة بعدم التزام شركة رابغ العربية 
للمياه والكهرباء بالمتطلبات التشغيلية الصارمة التي تخضع لها، وحاالت اإلنهاء المرتبطة بالتشغيل«(. إجماالً، تؤدي حاالت التوقف غير المخطط 
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لها لوحدات توليد الطاقة و/أو تحلية المياه و/أو توليد البخار عادًة إلى زيادة النفقات التي تتكبدها المجموعة من ناحية التشغيل والصيانة، وهي نفقات 
قد يتعذر تغطيتها بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج ذات العالقة وقد تقلل من إيرادات المجموعة نتيجًة لبيع الطاقة بمعدالت ساعات ميجاواط أقل و/أو 
كميات مياه محاّلة اقل محسوبة بالمتر المكعب، أو قد تضطر المجموعة على أن تتكبد نفقات باهظة نتيجة لتشغيل وحدة توليد بتكلفة أعلى، وهي نفقات 
ال تستطيع المجموعة تغطيتها من خالل فرضها على عمالئها من خالل الترتيبات المتعاقبة. لمزيد من المعلومات حول االنقطاعات القسرية الجوهرية، 
يرجى الرجوع للقسم )2-1-1( )»المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تحقيق المستويات المتوقعة للسعة اإلنتاجية المتاحة لتوليد الكهرباء و/ أو إنتاج 

المياه المحالة، أو المستويات المتوقعة للكهرباء المولدة أو المياه المنتجة ، لشركات المشاريع أو الحفاظ عليها«(

في حالة حدوث تلك األعطال الحرجة في األجهزة والمعدات، قد يعاني كل من شركة المشروع ذات العالقة ومقاول التشغيل والصيانة من خسائر كبيرة 
نتيجة لتكاليف اإلصالح وانخفاض متوقع في اإليرادات خالل الفترة التي يكون فيها المشروع خارج الخدمة وغير مشّغل، فضاًل عن تحمل دفع التعويضات 
المتفق عليها لألضرار و/أو العقوبات الجزائية األخرى و/أو الزيادة في تكاليف التأمين. ال يمكن أن تكون هنالك ضمانات بتغطية الخسائر بصورة كافية 
ضمن التغطية التأمينية التي حصلت عليها المجموعة وشركات المشاريع الخاصة بتلف الممتلكات وانقطاعات العمل. وعلى هذا فإن أي أعطال من قبيل 
ما تقدم سوف تزيد من معدالت التوقف اإلجباري إلنتاجات الطاقة و/أو المياه المحالة أو البخار وتقلل من توفر اإلنتاج بكميات تجارية وينتج عنه تكبد 
نفقات إضافية والتوقف لفترات طويلة، مما يؤدي إلى اإلضرار بسمعة شركة المشروع المتأثرة مع مقدم خدمات التشغيل والصيانة، وقد يكون لكل من 

ذلك تأثير سلبي وجوهري  على األعمال والوضع المالي والنتائج التشغيلية ذات العالقة.  

باإلضافة الى أن األجهزة والمعدات في المحطات، القديمة منها والجديدة على حد سواء، قد تكون في حاجة للتطوير أو الصيانة أو التحسين أو اإلصالح 
بصفة دورية، أو قد يصعب الحصول على قطع الغيار الخاصة بها في حاالت تكون فيها شركة المشروع معتمدًة على متعهد توريد واحد فقط و/أو على 
عدد قليل من موردي األجهزة والمعدات أو عندما يصبح الموردون معسرين ألسباب منها االضطرابات الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد. وقد 
ينتج عن عدم القدرة على الحصول على األجهزة البديلة أو قطع الغيار إلى التأثير سلباً على قدرة المحطة ذات العالقة على األداء على النحو المطلوب. 

لذا سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على شركة المشروع ذات العالقة من حيث األعمال والوضع المالي ونتائج العمليات التشغيلية لتلك الشركات.

أيضاً، عندما تكون هنالك حاجة لتغيير المعدات الرئيسية نظراً لتعطلها أو للقصور في أدائها ، قد يؤدي ذلك إلى نفقات رأسمالية كبيرة لشركة المشروع 
ذات العالقة، وهي نفقات قد يتعين على الشركة تدبيرها إذا لم تكن مغطاة بموجب فترة الضمان المقدم من المورد أو فترة االسترجاع لوجود عيوب خفية 
أو أي تأمين حصلت عليه شركة المشروع هذه فيما يتعلق بالمشروع. فإذا كان المبلغ اإلجمالي المطلوب إلصالح ذلك العطل أكثر من المبلغ المالي المتاح 
لشركة المشروع، بما في ذلك عائدات التأمين ومتحصالت فترة الضمان، قد يكون من المطلوب أن تسعى شركة المشروع للحصول على قرض إضافي أو 
تمويل لرأس المال للمشروع –وقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال والوضع المالي ونتائج العمليات التشغيلية لشركة المشروع ذات العالقة. 
إن أي توقف غير متوقع، بما في ذلك التوقف المرتبط باألعطال أو حاالت التوقف االضطرارية أو أي نفقات رأسمالية غير متوقعة في المحطات التابعة 
للمجموعة والخاصة بتوليد الطاقة و/أو تحلية المياه و/او البخار، فإن ذلك سيؤدي إلى تقليل اإليرادات وتخفيض الربحية والتأثير على قدرة مشاريع 

المجموعة على سداد ديونها وتعثرها في الوفاء بالتزاماتها األخرى وتوزيع األرباح.

المخاطر المتعلقة باعتماد توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة على األحوال  2 2 2
الجوية 

استثمرت المجموعة في مشاريع مختلفة خاصة بالطاقة المتجددة باستغالل مصادر الطاقة الشمسية أو الرياح لتوليد الكهرباء. وقد تدخل المجموعة 
أو تحت  في المزيد من االستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. وللمجموعة محافظ استثمارية في محطات الطاقة الشمسية المركزة مشغلة حالياً 
الطاقة  وفي محطات  المتحدة،  العربية  واإلمارات  أفريقيا  وجمهورية جنوب  المغربية  المملكة  من  كل  في  التطوير  من  متقدمة  مرحلة  في  أو  اإلنشاء 
الشمسية الكهروضوئية مشغلة حالياً أو تحت اإلنشاء أو في مرحلة متقدمة من التطوير في كل من أذربيجان والبحرين وجمهورية مصر العربية وإثيوبيا 
الرياح في  المتحدة وفيتنام باإلضافة إلى مزرعة  العربية  المغربية وعمان واإلمارات  العربية السعودية والمملكة  الهاشمية والمملكة  والمملكة األردنية 
المملكة المغربية.  يرجى مراجعة القسم )4-6-2-4( )»الشركة - المشاريع«(. وكما في 31 ديسمبر 2020م، مثلت محطات الطاقة المتجددة الخاصة 
بالمجموعة ما نسبته 4% تقريباً من إجمالي السعة اإلنتاجية الكلية للمجموعة للمشاريع المشغلة حالياً، وما نسبته 19.4% من إجمالي السعة اإلنتاجية 
الكلية للمجموعة للمشاريع التي ال تزال تحت اإلنشاء والمشاريع التي في مرحلة متقدمة من التطوير. باإلضافة إلى ذلك، تتوقع المجموعة أن استثمارها 
في مشاريع الطاقة المتجددة سيزداد، وبالتالي سيزداد حجم عملياتها ونتائجها المالية في مثل هذه المشاريع ، كما ستزداد تعرض المجموعة للمخاطر 
العربية  المملكة  العامة في  التابع لصندوق االستثمارات  المتجددة  الطاقة  لبرنامج  المجموعة  تنفيذ  نتيجة  المتجددة، وذلك  الطاقة  المتعلقة بمشاريع 
السعودية وفقاً لالتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي المبرمة بين الشركة وصندوق االستثمارات العامة  )حيث يشمل البرنامج حوالي 70 % من المشاريع 
المتجددة في المملكة العربية السعودية التي يجري تطويرها من عام 2020 م إلى عام 2030 م( والتي تتمتع فيها المجموعة بحقوق تطوير ولمزيد من 
المعلومات، يرجى مراجعة القسم )12-8-4( )»المعلومات القانونية – ملخص االتفاقيات والمعامالت الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة – 
االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي«(. ويرجى مراجعة القسم )2-1-4( )»المخاطر المرتبطة باستراتيجيات النمو والتوسع الخاصة بالمجموعة«( 

والقسم )4-5-8( )»الشركة - نظرة مستقبلية قوية«(.

تعتمد مستويات اإلنتاج في مشاريع المجموعة الخاصة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية على  توفر الرياح وضوء الشمس بصورة كافية. وحيث أن المجموعة 
تجري دراسة أثناء مرحلة التطوير لتقييم مدى توفر األحوال المناخية المشار إليها، إال أن هذه الظروف خارج نطاق سيطرة المجموعة ومن شأنها أن 
تتفاوت بصورة ملحوظة من فترة ألخرى، كما أنها تخضع للتغيرات الموسمية ومن ثم يصعب توقعها والتنبؤ بها. وعليه فقد يؤدي هذا التفاوت باإلضافة 
إلى أحوال الطقس بصفة عامة واألحوال الجوية السيئة غير العادية إلى التفاوت والتقلبات في مستويات اإلنتاج والربحية. فالرياح التي تتجاوز سرعتها 
حداً معيناً قد تدفع المجموعة مثاًل إلى إيقاف توربينات الرياح الخاصة بها أو لوحات محطات الطاقة الشمسية المركزة ومحطات الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية لديها. باإلضافة إلى ما تقدم، فإن هبوب الرياح قد يقل بسبب مزارع الرياح المجاورة أو الهياكل اإلنشائية الضخمة. وبالمثل، تعتمد مشاريع 
الطاقة الشمسية على األحوال المناسبة التي تتوفر فيها أشعة الشمس وأحوال الطقس المرتبطة بما تقدم. وقد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بصورة زائدة 
عن الحدود المعقولة إلى تقليل إنتاج الطاقة الشمسية. وقد تأثر مشروع نور1 ومشروع بوكبورت و مشروع نور 2 ومشروع نور 3، بسبب هذه الظروف مما 
أدى إلى خسائر  مقارنة بافتراضيات الميزانية السنوية لعام 2020م بمبلغ  3.8 مليون ريال  سعودي لمشروع نور 1، و مبلغ 9 مليون ريال لمشروع بوكبورت، 

ومبلغ 18 مليون ريال سعودي لمشروع نور 2 ولم يتعرض مشروع نور 3 ألي خسائر والال تعتبر المجموعة هذه الخسائر جوهرية .
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لبيانات تاريخية طويلة األمد. أما  ر المجموعة حساباتها التجارية إلنتاج الكهرباء للمشاريع على أساس أحوال الطقس العادية التي تمثل متوسطاً  تُقدِّ
تقديرات موارد الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، فتتم استناداً على معطيات الخبرات والتجارب السابقة عندما تكون متاحة وعلى الدراسات التي يتم 
إجراؤها على الموارد من قبل استشاري مستقل، وهي تقديرات ال يتوقع منها أن تعكس اإلنتاج الفعلي للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح في أي سنة 
معينة. وال يمكن تقديم أي ضمانات بأن تخطيط المجموعة للتفاوتات والتقلبات المحتملة في أنماط الطقس االعتيادية وتأثيراتها المحتملة على عمليات 
المجموعة وأعمالها يمكن أن يحول دون حدوث تلك التأثيرات أو أن يسفر عن توقعات دقيقة عن أحوال الطقس أو التغيرات المناخية مستقباًل. وقد يكون 
ألي انخفاض في موارد طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية ألي من األسباب  المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على النتائج المتوقعة للعمليات التشغيلية 

لمشاريع طاقة الرياح و/أو الطاقة الشمسية للمجموعة.

المخاطر المرتبطة بالزيادة الكبيرة في األسعار أو االنقطاع في إمدادات الوقود 3 2 2
 تعمل المحطات الكهربائية الحرارية الخاصة بالمجموعة بإحراق الفحم والزيت والغاز الطبيعي. وتمت هيكلة عدد من المشاريع على أساس تحويل الطاقة 
)أي أن مشتري اإلنتاج يتحمل كامل المسؤولية والمخاطرة عن ما يلي: )1( توفير إمدادات كافية من الوقود لشركة المشروع و)2( تحمل تكلفة ذلك الوقود 
)وهي تكلفة جرت العادة على أن تستعيدها شركة المشروع كتكلفة متغيرة بموجب التعرفة التي تطبقها الشركة(، وتمت هيكلة عدد من المشاريع  على 
أساس آلية تمرير الوقود )يكون مشتري اإلنتاج مسؤول بتوفير إمدادات الوقود لشركة المشروع عن طريق موردين( وفقاً لمعايير أداء مفترضة ومصممة 
وفقاً لنماذج معينة. وعليه، في حال أحرقت المحطة وقود يزيد على ما ينبغي أن تحرقه فعلياً باستثناء الحاالت التي يمكن إعفاؤها منها بموجب اتفاقية 
شراء اإلنتاج ذات العالقة، فإن شركة المشروع سيتعين عليها تحمل التكلفة اإلضافية للوقود الزائد. وفي حالة  ازداد استهالك الوقود )التي من المحتمل 
أن تتفاقم نتيجة أي زيادة ملحوظة في أسعار الوقود أو المستهلكات أو الطاقة التي تعتمد عليها المجموعة(، فإن تكلفة الوقود من شأنها التأثير السلبي 
على أعمال شركة المشروع ذات الصلة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. باإلضافة إلى ما تقدم، وفي حالة اعتماد مشاريع المجموعة على الوقود المقدم 
من مشتري اإلنتاج على أساس تحويل الطاقة أو من متعهد توريد الوقود على أساس ترتيبات لتمرير الوقود ، فإن المجموعة تعتمد على مقدرة هؤالء 
الموردين على الوفاء بالتزاماتهم الناشئة بموجب عقود توريد الوقود أو العقود األخرى ذات العالقة، ومن ثم فقد تكون المجموعة معرضة لمخاطر توقف 
عملياتها التشغيلية بصورة ملحوظة. وما لم يكن سبب التوقف عائداً لحادثة تتعلق بمشتري اإلنتاج أو مورِّد الوقود، قد يكون لهذا التوقف تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها التشغيلية.

إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يقوم مشروع حصيان الواقع في اإلمارات العربية المتحدة بتوفير إمدادات طاقة الوقود لعملياته من السوق )موردين 
محليين(. وقد تتأثر إمدادات الوقود الخاصة بهذا المشروع بعدد من العوامل المحتملة كما يلي:

في حالة عدم رغبة الموردين المحليين لمشروع حصيان في توريد الوقود أو عدم قدرتهم على توريده لهذا المشروع، فقد ال تكون هنالك أي  	
تدابير بموجب عقود التوريد الخاصة به أو قد تكون التدابير المتاحة غير كافية لتعويض التكاليف التصاعدية المحتملة أو االنخفاض المحتمل 

في اإليرادات. 
قد يتأثر المشروع نتيجة انقطاعات الخدمة لفترات طويلة أو توقف إمداد تلك المشاريع بالوقود من األطراف األخرى فتصبح غير قادرة على  	

النهائيين من الكهرباء، وفي هذه الحالة إذا أصبحت المجموعة غير قادرة على استبدال موردين جدد بالموردين  توزيع الطاقة للمستفيدين 
الحاليين فقد تكون المجموعة عرضة لمطالبات المستفيدين النهائيين بالتعويض عن األضرار وللغرامات من الجهات التنظيمية أو من مشترين 

اإلنتاج مع إمكانية فقدان المجموعة لحقوق االمتياز. 
إذا قررت حكومة دولة مجاورة لإلمارات العربية المتحدة حيث يقع مشروع حصيان فيها تقليص نقل الوقود المطلوب لتشغيل مشاريع المجموعة  	

أو إيقاف النقل بالكامل ألسباب سياسية أو خالفه،
بالنسبة لمشروع حصيان، في حال التزمت المجموعة بتغطية الفرق أو أخذ الفائض بين سعرين متفق عليهما مع مورد الفحم الحالي خالل فترة  	

التشغيل البالغة )25( عاًما، فإن ُوجد أي فرق بين سعرين متفق عليهما )أي األسعار المقررة بموجب اتفاقية توريد الفحم الخاصة بالمشروع 
مقابل األسعار الفعلية لمورد الفحم المتفق عليها بشأن الحصول على هذا الفحم(، قد تكون المجموعة ملزمة بدفع الفرق عند الشراء من خالل 

هذا المورد.

وقد ينتج عن فقدان العقود الكبرى لإلمداد بالوقود وعدم القدرة على إحالل عقود جديدة محلها بشروط وأحكام مناسبة )أو عدم القدرة على إحالل 
عقود جديدة على اإلطالق( فيما يتعلق بمشروع حصيان، أو نتيجة إخفاق أي من األطراف في العقود آنفة الذكر في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تلك 

العقود قد تكون هنالك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها التشغيلية.

المعلومات،  4 2 2 لتقنية  التحتية  بنيتها  المجموعة على  اعتماد  المتعلقة بمدى  المخاطر 
وقد تتعرض تلك البنية لألعطال أو تتأثر سلبًا وتتضرر نتيجة الجرائم اإللكترونية

تعتمد المجموعة بشكل كبير على التشغيل المتواصل بدون أي انقطاعات للبنية التحتية الفنية لتقنية المعلومات لديها، وهي تشمل على مجموعة معقدة 
البيانات  على  الحصول  وأنظمة  البيانات  معالجة  وأنظمة  اإلشرافية  والرقابة  التحكم  وأنظمة  االتصاالت  وأنظمة  اآللي  الحاسب  أجهزة  من  ومتطورة 
ومراقبتها. فإذا حدث عطل في البنية التحتية لتقنية المعلومات لدى المجموعة، بما في ذلك وسائل الدعم والمساندة وتوفير النسخ االحتياطية وإجراءات 
استعادة الخدمة بعد انقطاعها، وهي البنية التحتية المستخدمة عبر مشاريع المجموعة بما في ذلك محطاتها اآللية ذات التقنية اإللكترونية المتقدمة، أو 
إذا تعرضت لتوقف وانقطاع ألي سبب، قد يؤدي ذلك العطل أو التوقف أو االنقطاع إلى زيادة ملحوظة في التكاليف )مثل تكاليف اإلصالح( مع انخفاض 
ملحوظ في السعة اإلنتاجية المتاحة واإلنتاج الفعلي والبيانات الهامة في إحدى شركات المشاريع أو في أكثر من شركة، مما يؤدي بدوره إلى وقوع خسائر 
في شركات المشاريع. يمكن أن تتزايد هذه المخاطر بسبب أن مشاريع المجموعة في بعض الحاالت تشكل جزًءا كبيراً من البنية التحتية في الدولة التي 
يقع فيها المشروع والتي يمكن أن تصبح نتيجة لذلك هدًفا للجهات ذات الدوافع السياسية، بما في ذلك عن طريق الهجمات الملموسة على األصول أو 
الهجمات اإللكترونية التي يمكن أن تعطل بنية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمجموعة والتي قد ال تكون مشمولة بالكامل تحت بنود القوة القاهرة في 
اتفاقيات شراء االنتاج أو وثائق التأمين الخاصة بها )راجع أيًضا )2-2-6( )»المخاطر المتعلقة بحاالت القوة القاهرة مثل األزمات الصحية )بما في 
ذلك وباء فيروس كورونا المستجد( والحرائق والفيضانات والهزات األرضية والتسونامي والعواصف الرملية واالنفجارات واألعمال اإلرهابية والتخريبية 

أو أي أحداث خارجة عن إرادة المجموعة«(.
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باإلضافة إلى ذلك، ال شك أن العمل عن بُعد أثناء فترة اإلغالق المقررة استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية وأماكن 
أخرى قد فرض وال يزال يفرض ضغًطا إضافًيا على موثوقية البنية التحتية لتقنية المعلومات للمجموعة. فضاًل عما تقدم، توجد مخاطر متعلقة بأنظمة 
أمن المعلومات التي وضعتها المجموعة للمساعدة على منع وقوع الهجمات اإللكترونية أو منع تسريب المعلومات الحساسة، فقد تتأثر تلك األنظمة بالجرائم 
اإللكترونية وتتضرر منها. إن تعطل أنظمة مراقبة العمليات التشغيلية للمجموعة )والتي تركز على مدى التوفر والنشاط والفعالية وكفاءة التشغيل والرؤية 
التشغيلية واإلشراف على التشغيل والصحة والسالمة واالمتثال لألنظمة واللوائح البيئية( باإلضافة إلى تأثيره سلباً على العمليات التشغيلية، يمكن أن يؤدي إلى 
عدم استيفاء المتطلبات واالشتراطات المنصوص عليها في التصاريح وإلى فرض الغرامات أو العقوبات الجزائية. وفي حال حدوث أي من المخاطر المذكورة 
أعاله، فسيؤثر ذلك على إيرادات المجموعة وسيؤدي إلى إحداث تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها التشغيلية. للمزيد 

من التفاصيل على البنية التحتية الفنية ألنظمة تقنية المعلومات للمجموعة، يرجى مراجعة القسم )4-6-4-2( )»الشركة - تقنية المعلومات«(.

جودة  5 2 2 مستوى  على  المحافظة  على  المجموعة  قدرة  بعدم  المتعلقة  المخاطر 
عملياتها التشغيلية وسمعتها

تعتمد قدرة المجموعة على تشغيل مشاريعها القائمة بطريقة فعالة تتوافق مع المتطلبات ذات العالقة وإمكانية المشاركة الناجحة في العطاءات المطروحة 
للمشاريع الجديدة والمحافظة على عالقتها الجيدة مع مختلف األطراف على قدرتها في المحافظة على مستويات عالية من األداء التشغيلي ومراعاتها 
باستمرار  يوجد ضمان   وال  اإلداري.  لطاقمها  العالية  والكفاءة  لمشاريعها  الفّعالة  اإلدارة  وتوفر  والبيئة  السالمة  بقواعد  وااللتزام  الصحية  للجوانب 
المجموعة في المحافظة على هذه المستويات في المستقبل كما أن العمليات التشغيلية للمجموعة قد تتأثر بشكل سلبي في حال حدوث أي أضرار بيئية 
أو إصابات جسدية للعاملين في المجموعة أو تضرر ألي من شركات المشاريع أو أي من األطراف األخرى أو أي فرد من العامة بسبب أنشطة المجموعة 
أو شركات المشاريع. في حال حدوث أي أضرار بيئية أو حاالت وفاة أو أي إصابات خطيرة ألي من عاملي شركات المشاريع نتيجة لعدم االلتزام بقواعد 
السالمة المعمول بها فإن ذلك قد يؤدي إلى االنقطاع في العمليات التشغيلية لشركات المشاريع أو قد يتسبب في إساءة لسمعتها كما قد يؤدي إلى تحمل 
شركات المشاريع لمسئوليات جسيمة على عاتقها فيما يتعلق بالتعويض عن هذه األضرار والغرامات و/أو التعويضات المترتبة عليها )يرجى مراجعة 

القسم )2-4-4( )»المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير البيئة والسالمة واألمن«(.

ومن المرجح أيضاً أن تتأثر سمعة المجموعة في حال حدوث أي تأثير سلبي على حكومة دولة ما أو على مرافق الخدمات العامة بهذه الدولة نتيجة 
ألنشطة المجموعة أو أي من شركات المشاريع ذات الصلة في هذه الدولة. باإلضافة إلى ذلك، فإن تعرض المجموعة ألي ضرر يمس من سمعتها من هذا 
القبيل في داخل أو خارج الدول التي تعمل فيها، قد يؤثر سلباً على المجموعة في استقطاب عمالء جدد. في حال وقوع أي من األحداث المذكورة فإن 

ذلك سيؤدي إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

وباء  6 2 2 ذلك  في  )بما  الصحية  األزمات  مثل  القاهرة  القوة  بحاالت  المتعلقة  المخاطر 
والتسونامي  األرضية  والهزات  والفيضانات  والحرائق  المستجد(  كورونا  فيروس 
أحداث خارجة عن  أي  أو  اإلرهابية والتخريبية  الرملية واالنفجارات واألعمال  والعواصف 

إرادة المجموعة
قد تتأثر مرافق المجموعة أو عملياتها التشغيلية سلباً أو قد تتعرض للتعطل بسبب حاالت القوة القاهرة مثل األزمات الصحية )بما في ذلك وباء فيروس 
كورونا المستجد )ويرجى مراجعة القسم )2-4-1( )»المخاطر المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد والتي قد يكون لها آثار سلبية وجوهرية على أعمال 
المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها و فرصها المستقبلية«(( والحرائق والفيضانات والهزات األرضية والتسونامي والعواصف الرملية واالنفجارات 
واألعمال اإلرهابية والتخريبية أو أي أحداث خارجة عن اإلرادة. أي خسائر كارثية كلية أو جزئية للخدمة في أي من محطات توليد الطاقة و/أو تحلية 
المياه أو المحطات البخارية التابعة للمجموعة بسبب هذه الحوادث  سواء كانت قصيرة أو طويلة األجل قد يحول دون قيام المجموعة بأعمالها التشغيلية 
في الموقع المتأثر أو قد ينتج عنها تأثير جوهري على عمليات التشغيل. باإلضافة إلى ذلك، فإن سوء األحوال الجوية قد تؤدي إلى تلف بعض مكونات 
المرافق التابعة للمجموعة وقد يكون الحصول على البدائل لهذه العناصر وقطع الغيار الخاصة بها يكون صعباً أو مكلف مادياً أو ربما ال تكون متوفرة. أي 
خسائر كارثية لمشاريع المجموعة التي تسهم في اإليرادات التشغيلية للمجموعة بشكل كبير، مثل مشروع مرافق ومشروع رابغ  ومشروع الشعيبة إلنتاج 
المياه والطاقة ومشروع بترو رابغ ومشروع الشقيق ومشروع القرية وأصول شركة توليد الكهرباء المركزية، سيكون لها تأثيراً سلبياً جوهرياً على المجموعة. 
ويمكن أن تزداد هذه المخاطر بسبب أن بعض من مشاريع المجموعة في بعض الحاالت تشكل جزًءا من البنية التحتية في الدولة التي يقع فيها المشروع 
والتي يمكن أن تصبح نتيجة لذلك هدًفا للجهات ذات الدوافع السياسية، بما في ذلك عن طريق الهجمات الملموسة على األصول أو األعمال اإلرهابية 
والتخريبية، والهجمات اإللكترونية وغيرها من هذه الحاالت والتي قد ال تكون مشمولة بالكامل تحت بنود القوة القاهرة في اتفاقيات شراء اإلنتاج أو وثائق 
التأمين الخاصة بها.  إال أن وثائق التأمين قد ال تكون كافية لتغطية كافة الخسائر الناجمة عن أي كارثة قد تصيب أي من محطات المجموعة. لمزيد من 

التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )2-2-8( )»المخاطر المرتبطة بالحصول على تغطية تأمينية كافية للمخاطر المتعلقة بعمليات المجموعة«(.

مثال لذلك، تأخر تطوير مشروع محطة الزرقاء لمدة شهرين بسبب انفجار كيبل ولحام كوابل نتيجة خطأ في التركيب من مشتري اإلنتاج، وتعرض مشروع 
مرافق للتأخير في التنفيذ لمدة )11(  شهراً نتيجة إعصار تسبب في إتالف أجهزة التعقب ولوحات الطاقة الشمسية. كما تأخر مشروع الظاهرة لمدة )7( 
أشهر نتيجة للتأخيرات في بعض األمور ذات الصلة بـعقد الهندسة والمشتريات والبناء والتأخير في إمداد الغاز من قبل وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة 
عمان وتأخر تاريخ التشغيل التجاري الفعلي )39( يوًما نتيجة قيود قدرة نظام الشبكة أثناء التشغيل واالختبار النهائيين وتأخر مشروع صحار 3 )4( شهور 
نتيجة لتأخير اختبار القبول بسبب عدم قدرة الشركة العمانية لنقل الكهرباء على العمل على تصدير الطاقة الكهربائية. ونتج عن هذه الحاالت تأخير 
إجمالي بـ 65 يوم. ونتج عن هذه الحاالت خسائر إجمالية على مستوى شركة المشروع نتيجة فرض تعويضات متفق عليها، وزيادة في تكاليف المشروع، و 
خسائر في اإليرادات تقدر بمبلغ 78,8 مليون ريال سعودي لمشروع  محطة الزرقاء، ومبلغ 45,9 مليون ريال سعودي لمشروع مرافق، ومبلغ 444,7 مليون 

ريال سعودي لمشروع الظاهرة، ومبلغ 260 مليون ريال سعودي لمشروع صحار3.

وتقوم المجموعة حالياً بالحصول على إعفاء من مشتري اإلنتاج بهذا الخصوص، ولكن ال يوجد أي ضمان بأن المجموعة ستكون قادرة بالحصول على ذلك.  
ولمزيد من المعلومات حول هذه التأخيرات، يرجى  مراجعة القسم )2-1-3( )»المخاطر المتعلقة بالتأخير  وتجاوز التكاليف ومشاكل جودة التصنيع في 
إنشاء وبناء مشاريع المجموعة عند عدم تضمين عقود  الهندسة والمشتريات والبناء ما يتعلق بهذه التأخيرات والتجاوزات ومشاكل الجود«(. ال يوجد أي 

ضمان بأن أعمال شركات المشروع و / أو أعمال مقاول التشغيل والصيانة لن تتعطل في المستقبل بسبب أي من هذه األحداث.
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قد يؤدي وقوع أي من هذه األحداث إلى تعطل أو تلف كبير في أحد المرافق الرئيسية للمشروع مما قد يؤثر سلباً على قدرة شركة المشروع في تشغيل 
المحطة المتأثرة وعلى تحقيق اإليرادات في الحاالت التي ال تكون فيها شركة المشروع محمية بموجب وثيقة تغطية تأمينية ضد أضرار الممتلكات 
وانقطاع األعمال أو بمقتضى أحكام حماية التكاليف واإليرادات في اتفاقية شراء اإلنتاج ذات العالقة أو في حال عدم تمكن شركة المشروع ألي سبب 
من األسباب من استرداد مبالغ التعويض من شركات التأمين المعنية، وقد يترتب على ذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها.

محطات  7 2 2 أو  المياه  تحلية  محطات  و/أو  الطاقة  توليد  بمحطات  المتعلقة  المخاطر 
البخار التابعة للمجموعة وموردي الوقود والمقاولين وبعض مشاريع التطوير التابعة 
تشغيل  تعطيل  إلى  يؤدي  قد  مما  العمال  اتحادات  بنشاط  المرتبطة  للمجموعة 

المشاريع أو تأخير إكمالها 
 بعض العاملين في المجموعة في جنوب أفريقيا واألردن منضمين التحادات عمالية أو مرتبطين باتفاقيات مفاوضة عمالية جماعية، وفي حال قيام 
العمال المنضمين لهذه االتحادات  بالقيام بأعمال إضراب جماعي أو في حال المشاركة في أي نشاط من شأنه تعطيل العمل أو إبطاء سيره أو في حال 
االرتباط بأي شكل من أشكال اإلضرابات العمالية الجماعية فإن المجموعة ستتحمل مسؤولية الحصول على العمالة البديلة أو إنها ستواجه انخفاضا 
في مستويات التشغيل أو انقطاعاً في اإلمداد في محطات توليد الطاقة و/أو محطات تحلية المياه أو محطات توليد البخار أو تأثيراً في تنفيذ أعمال 
التشييد. ال يوجد ضمان بشأن قدرة المجموعة على جلب العمالة المطلوبة، وكمثال لذلك، حدث إضراب التحاد العمال في أبريل 2012م في المحطات 
التابعة لشركة توليد الكهرباء المركزية في األردن وبينما تمكنت شركة توليد الكهرباء المركزية من تشغيل المحطات دون انقطاع خالل هذه الفترة ومن 
ثم تم التوقيع على اتفاقية تسوية، فإن هناك مخاطرة بأن يقوم اتحاد العمال باإلضراب والتقدم بالمزيد من المطالب. كما في تاريخ هذه النشرة ال توجد 

أي عمليات انقطاع في التشغيل نتيجة لهذا اإلضراب. 

 باإلضافة إلى ذلك فإن المجموعة تشهد توسعاً في مناطق تنشط فيها االتحادات العمالية مما يرجح ازدياد حدوث مثل هذه المخاطر. إضافة إلى ما 
سبق، فإنه حتى في المناطق التي ال تنشط فيها اتحادات العمال فقد يعمد العمال إلى التوقف عن أداء أعمالهم ألسباب مختلفة بما في ذلك المطالبة 
بزيادة األجور أو مراجعة شروط عقود عملهم. كما أن االتحادات العمالية المحلية في األسواق التي تعمل فيها المجموعة قد تؤدي إلى زيادة التكاليف و/
أو تخفيض اإلنتاجية في مشاريع محطات توليد الطاقة و/أو محطات تحلية المياه ومحطات توليد البخار وذلك عندما ال يتم تلبية طلبات العمال  بزيادة 
أجورهم ومنح مزايا أخرى  وبالتالي يمتنع هؤالء العمال عن العمل في المحطات. قد تكون المجموعة أيضاً عرضة لعدم توفر العمالة و/أو زيادة مطالب 
االتحادات العمالية نظراً لتعدد المشاريع وكثرتها في منطقة جغرافية واحدة.  وفي حال حدوث أي من المخاطر المذكورة أعاله، فقد يؤدي ذلك إلى تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

 وال يمكن للمجموعة أن تؤكد بأن أنشطة االتحادات العمالية أو المطالبات الجماعية قد ال ينتج عنها  انقطاع كبير في عمليات التشغيل أو تأخير جوهري 
في تنفيذ مشاريع التطوير التابعة لها في المستقبل. قد تؤدي اإلضرابات أو حاالت التوقف عن العمل أو عدم حسم المفاوضات العمالية الجماعية بشروط 

مالئمة للمجموعة إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

 المخاطر المرتبطة بالحصول على تغطية تأمينية اكفية للمخاطر المتعلقة بعمليات  8 2 2
المجموعة

هناك مخاطر مالزمة لطبيعة تشغيل محطات توليد الطاقة و/أو محطات تحلية المياه أو محطات توليد البخار، مثل الكوارث الطبيعية والحرائق والهزات 
األرضية واالنفجارات وعمليات التخريب واألعمال اإلرهابية أو أي حوادث أخرى مشابهة يمكن أن تتسبب في إصابات جسدية لألشخاص أو حاالت وفاة 
أو أضرار جسيمة أو تدمير للممتلكات أو المحطات أو المعدات أو تلويث أو أضرار للبيئة. األمر الذي قد ينتج عنه رفع دعاوى قضائية على شركة المشروع 
و/أو مقاول التشغيل والصيانة للمطالبة بالتعويض عن األضرار الجسيمة أو تكاليف اإلصالح البيئي أو التعويض عن إصابات األشخاص والغرامات و/
أو الجزاءات. ال يوجد أي ضمان بأن التغطية التأمينية االعتيادية المعمول بها حالًيا في القطاع للمجموعة أو أي من شركات المشاريع أو مقدم خدمات 
التشغيل والصيانة ستكون كافية أو صالحة لجميع األحوال أو توفر الحماية ضد كافة األخطار أو المسؤوليات التي قد تتعرض لها المجموعة أو أي من 
شركات المشاريع و/أو مقاولي التشغيل والصيانة ، لمزيد من المعلومات حول طبيعة نموذج عمل التأمين في الشركة، يرجى مراجعة القسم )7-4-6-4( 
بأنه لدى الشركة ستة )6( وثائق تأمين مختلفة، وجميعها سارية حتى تاريخ هذه النشرة، وكذلك تحصل جميع شركات  )«الشركة – التأمين«( . علماً 
التأمين  التفاصيل حول وثائق  المناسبة، لمزيد من  المعتادة في المشاريع المماثلة والتي يتم تجديدها في األوقات  التأمينية  التغطية  المجموعة على 
التأمين«(. أي مطالبة للمجموعة أو أي من شركات المشاريع و/أو مقاول التشغيل   – القانونية  للشركة، يرجى مراجعة القسم )12-9( )»المعلومات 
والصيانة غير مشمولة كلياً أو غير مشمولة على اإلطالق بالتغطية التأمينية قد يكون لها تأثير سلبي وجوهري لألعمال والوضع المالي ونتائج العمليات 

للمجموعة أو شركة المشروع المعنية و/أو مقاول التشغيل والصيانة.

أن الغرض من الوثيقة التأمينية للمجموعة للحماية ضد مخاطر انقطاع األعمال هو تغطية الخسائر في اإليرادات الناتجة عن هذا االنقطاع. ومع ذلك، 
تظل هناك نسبة متبقية تتحملها شركات المشاريع )نسبة التحمل( إما في شكل فترات زمنية تبلغ  )45-60( يوماً تقريباً تتحمل شركة المشروع فيها 
الخسارة أو حد مالي  أدنى تتحمله  شركة المشروع . باإلضافة إلى ذلك ، فإن توقيت دفع شركات التأمين لمطالبات التأمين يكون في الفترة الالحقة 
مما قد يكون له تأثير على التدفقات النقدية للفترة الحالية لشركة المشروع. ولدى مشاريع المجموعة تسهيالت رأس المال العامل لتغطية هذا النقص 
في السداد لتخفيف التأثير على التدفق النقدي. ال يوجد ضمان بأن التغطية التأمينية لدى المجموعة ستكون كافية لتغطية الخسائر الناجمة عن أي من  
المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المشاريع. كما أن المجموعة ال تضمن أيضاً تمّكن أي من شركات المشاريع و/أو مقدمي خدمات التشغيل والصيانة 

من تجديد وثائق التغطية التأمينية الحالية وفق شروط تجارية مالئمة، أو تجديدها على اإلطالق.

باإلضافة إلى ذلك، ال توجد أي تأكيدات بأن وثيقة التغطية التأمينية للمجموعة ستكون كافية أو صالحة لجميع األحوال أو توفر الحماية ضد كافة 
التأمين فإن المجموعة ال تقدم أي  التي طرأت على أسواق  التأمين والتغييرات  لالرتفاع في تكاليف  لها المجموعة. نظراً  التي قد تتعرض  المخاطر 
للمجموعة أو  التأمينية ضد األمن السيبراني، بنفس الشروط المتوافرة حالياً  التغطية  التأمينية/ ومنها  التغطية  ضمانات بشأن االستمرار في توفير 

توفيرها على اإلطالق. أي خسائر غير مغطاة بوثيقة التأمين سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
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المخاطر المتعلقة بالتقصير االئتماني بشركة اكوا إلعادة التأمين 9 2 2
التابعة  المشاريع  لشركات  فقط  التأمين  إعادة  أعمال  بتقديم  بالمجموعة،  التأمين  إلعادة  المخصصة  الذراع  وهي  التأمين،  إلعادة  اكوا  شركة  تقوم   
للمجموعة. في العادة تقوم شركات المشاريع بالحصول على وثائق التأمين من شركات التأمين المحلية في مناطق عملها أو تأسيسها ومن ثم تقوم شركة 
أكوا إلعادة التأمين بتقديم حزم إعادة تأمين لشركات التأمين هذه إما مباشرة أو من خالل شركات إعادة تأمين أخرى. كما تقوم شركة أكوا إلعادة التأمين 
في كافة عمليات إعادة التأمين التي تجريها بشراء خدمات تغطية إعادة التأمين الخاصة بها من شركات إعادة تأمين عالمية مصنفة بالدرجة االستثمارية 
وتشترط نقل كافة مخاطر إعادة التأمين إلى شركات إعادة التأمين العالمية هذه، إذا قامت المجموعة بتغيير إستراتيجية شركة أكوا إلعادة التأمين 
لتصبح شركة تحتفظ بالمخاطر، فإن ملف المخاطر لشركة أكوا إلعادة التأمين سيتغير وقد يؤدي ذلك إلى تكبدها خسائر في المستقبل.  نتيجة لهذا 
التغيير في اإلستراتيجية ، قد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على الوضع المالي للشركة واربحها ونقدها. بينما تتوزع خدمات إعادة التأمين بين عدد 
من شركات إعادة التأمين العالمية المصنفة بالدرجة االستثمارية لتقليل المخاطر على شركة أكوا إلعادة التأمين، في حال عدم تسديد أي من المطالبات 
التأمينية من قبل أي من شركات إعادة التأمين العالمية بسبب إعسار أي منها فإن شركة أكوا إلعادة التأمين ستضطر إلى دفع قيمة المطالبة مما ينتج عنه 
تحمل شركة أكوا إلعادة التأمين لمخاطر التقصير االئتماني لشركة إعادة التأمين العالمية المصنفة بالدرجة االستثمارية والتي حصلت شركة أكوا إلعادة 
التأمين  على خدمات تغطية إعادة التأمين منها. وفي حال اضطرت شركة أكوا إلعادة التأمين في هذه الحاالت إلى تسديد قيمة المطالبة فإن ذلك قد 
يؤثر تأثيراً سلبياً وجوهرياً على شركة أكوا إلعادة التأمين والذي يترتب عليه تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بخبرة اإلدارات العليا في مجال إدارة شركة مدرجة عامة 10 2 2
تعمل الشركة منذ تأسيسها كشركة خاصة، وبالتالي تتمتع اإلدارة العليا بخبرة محدودة في إدارة شركة مدرجة عامة وااللتزام باألنظمة واللوائح المحددة 
المتعلقة بالشركات العامة المدرجة في المملكة العربية السعودية. وعلى وجه الخصوص، تتطلب التزامات اإلشراف التنظيمية ورفع التقارير المفروضة 
على الشركات المدرجة اهتماًما كبيًرا من اإلدارة العليا مما قد يقلل من الوقت الذي تخصصه  اإلدارة العليا إلدارة األعمال اليومية للمجموعة، من أجل 
التركيز في البنية التحتية المناسبة للحوكمة وااللتزام، وجذب وتمكين وتحفيز واالحتفاظ بالموظفيين القادرين على ضمان الحوكمة وااللتزام بطريقة تلبي 
المتطلبات القانونية. ال يوجد أي ضمان  بقدرة اإلدارة العليا على االلتزام بهذه المتطلبات الجديدة،  مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال 
المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. وفي حال عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة، فقد يعرضها ذلك لعقوبات 

وغرامات نظامية من شأنها التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

التابعة  11 2 2 شراكتها  من  العديد  أداء  على  الشركة  اعتماد  بمدى  المتعلقة  المخاطر 
والشراكت المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية وتوزيعات أرباحها وتدفقات 

إيراداتها  األخرى 
تمارس الشركة أعمالها وتستمد معظم إيراداتها بشكل أساسي من خالل عدد كبير من شركاتها التابعة والشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية 
كما تستمد الشركة إيراداتها من الخدمات التي تقدمها  الشركة للشركات التابعة والشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية والمقاولين. وكما في 
31 ديسمبر 2020م، تضم المجموعة سلسلة معقدة من أكثر من )100( شركة مملوكة فعلياً للشركة معظمها من الشركات ذات األغراض الخاصة وأشكال 
الشركات األخرى. وبالتالي، فإن التدفقات النقدية للشركة وقدرتها على تلبية متطلباتها النقدية تعتمد على الربحية والتدفقات النقدية الخاصة بشركاتها 
الفرعية والشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية، بما في ذلك قدرة هذه الشركات على توزيع أرباح على الشركة أو الشركات المالكة لهذه 
الشركات بشكل مباشر، وسداد الفوائد على القروض الممنوحة لهذه الشركات من قبل الشركة وتابعيها، ودفع الرسوم للشركة  وتابعيها مقابل ما يقدمونه 
من خدمات لتلك للشركات التابعة والشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية باإلضافة إلى المقاولين. وتجري الشركة على وجه الخصوص 
عمليات تجارية معينة من خالل مشاريع مشتركة ال تخضع لسيطرة الشركة، وبالتالي، قد تخضع الشركة لقرارات ال تُراعى فيها مصلحتها فقط بل تعكس 
مصالح شركاء المشروع المشترك اآلخرين، بما في ذلك ما يتعلق بتوزيعات األرباح. يرجى مراجعة القسم )2-1-12( )» المخاطر المرتبطة بالشركاء في 
االستثمار المشترك والمشاريع المشتركة«(. باإلضافة إلى ذلك، في حال وجود أي من مشاكل )بما في ذلك عدم االلتزام باألنظمة أو شروط التراخيص 
أو أحكام اتفاقيات المشاريع ذات العالقة(، فإن ذلك قد يؤثر على إيرادات الشركات التابعة والشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية والذي 

ينتج عنه عدم حصول الشركة على أرباح والذي من شأنه أن يعيق التدفقات المالية للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

باإلضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة بشكل غير مباشر أسهًما في بعض شركات المشاريع من خالل الشركة الوطنية األولى القابضة، وشركة أويسيس 
باور وان، وشركة أويسيس باور تو، وشركة بروجيكت أكوزيشنز، وشركة القرية االستثمارية، ومشروع القرّية، وشركة توسعة رابغ المحدودة، وشركة رابغ 
االستثمارية، وشركة مشروع رابغ المحدودة، والتوسعة الثانية لمشروع الشعيبة النتاج المياه ، وشركة الشعيبة الوطنية للمياه والطاقة، وشركة الشقيق 
العربية للمياه والكهرباء، وشركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء، وشركة كهروماء. ال تقتصر الوثائق التأسيسية لهذه الشركات القابضة الوسيطة على 
امتالك أسهم في شركات أخرى؛ تشمل أنشطة الشركات القابضة الوسيطة: )1( إنشاء أنشطة التشغيل والصيانة )فيما يتعلق بالشركة الوطنية األولى 
القابضة(؛ )2( حصاد المياه وتحلية مياه تنقية المياه وأنشطة نقل وتوزيع المياه )فيما يتعلق بشركة كهروماء(؛ )3( بناء وإنشاء واستحواذ وشراء خطط 
التشغيل  وأنشطة  وشراء  واستحواذ  إنشاء   )4( األولى(؛  الطاقة  واحة  بشركة  يتعلق  )فيما  والصيانة  التشغيل  وأنشطة  المياه  وتحلية  والكهرباء  الطاقة 
والصيانة واالستثمار في محطات توليد الطاقة والكهرباء الصناعية ومحطات تحلية المياه )فيما يتعلق بشركة واحة الطاقة الثانية(؛ )5( تطوير وإنشاء 
وتملك وتأجير محطات التحلية والبخار وملكية العقارات )فيما يتعلق بشركة تملك المشاريع المحدودة(؛ )6( أنشطة التشغيل والصيانة )فيما يتعلق بشركة 
القرية االستثمارية(. )7( توليد الكهرباء وتحلية المياه وأنشطة التشغيل والصيانة وبيع وشراء العقارات )فيما يتعلق بشركة مشروع القرية(؛ )8( أنشطة 
التشغيل والصيانة، واالستثمار في محطات توليد الطاقة وتحلية المياه )فيما يتعلق بشركة توسعة رابغ( ؛ )9( توزيع المياه وصيانة صيانة محطات الطاقة 
وإصالحها وتمديد األسالك الكهربائية )فيما يتعلق بشركة رابغ االستثمارية(؛ )10( تطوير وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية ومحطات التحلية والبخار 
وتوليد الكهرباء والمياه المحالة والبخار وملكية العقارات وإنشاء المشاريع الصناعية )فيما يتعلق بشركة مشروع رابغ المحدودة( ؛)11( حصاد المياه 
وتنقية المياه وتحلية المياه ونقل المياه وتوزيعها وتقليل الملوحة في المياه )فيما يتعلق بشركة الشعيبة الثانية لتحلية المياه القابضة المحدودة(؛ )12( 
تحلية المياه ومحطات التنقية والصرف الصحي وأنشطة التشغيل والصيانة )فيما يتعلق بشركة الشعيبة الوطنية للمياه والطاقة(؛ )13( استحواذ محطات 
توليد الكهرباء وتحويل المياه المالحة وتحويل مياه الصرف الصحي ومحطات التوزيع وتوليد الكهرباء وأعمال النقل وأنشطة التشغيل والصيانة )فيما يتعلق 
بشركة الشقيق العربية للمياه والكهرباء(؛ )14( إنشاء وتشغيل واستثمار في مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه )فيما يتعلق بشركة الشقيق الدولية للماء 
والكهرباء(. وبقدر ما تستمد هذه الشركات القابضة الوسيطة أرباحها من شركات المشاريع من خالل توزيع أرباح األسهم في سلسلة الملكية،  هناك خطر 
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يتمثل في أن أرباح الشركة من شركات المشاريع قد تتأثر بأي التزامات محتملة تتكبدها الشركات القابضة الوسيطة نتيجة عملياتها ومن ذلك تحمل هذه 
الشركات القابضة الوسيطة دفع تعويضات متفق عليها التي قد تؤثر بشكل سلبي على توزيع األرباح من هذه الشركات القابضة الوسيطة.

قد يؤثر أي انخفاض في إيرادات الشركة مقابل الخدمات التي تقدمها أو انخفاض ربحية الشركات التابعة أو الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق 
الملكية الذي قد يؤثر على قدرة الشركات التابعة أو الشركات المستثمر فيها وفق طريق حقوق الملكية  على دفع أرباح األسهم و/أو الفوائد و/أو سداد 
مدفوعات أخرى للشركة وبالتي عدم حصول الشركة على أرباح يمكن أن يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج 

عملياتها. 

المخاطر المتعلقة بالقيود على قدرة المجموعة على التخارج من االستثمارات بموجب  12 2 2
شروط اتفاقياتها 

التشغيل  مقاولي  أو  المشروع  شركات  في  استثماراتها  تصفية  للمجموعة  فيها  يجوز  التي  الظروف  بشأن  قيود  على  المجموعة  اتفاقيات  بعض  تنص 
والصيانة. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم )12-6-5( )»المعلومات القانونية – نظرة عامة عن اتفاقيات المجموعة – اتفاقيات المساهمين 
واتفاقيات التطوير المشترك«(. تمتلك الشركة بشكل غير مباشر 20% من شركة الجبيل للمياه والكهرباء، شركة المشروع المالكة لمشروع مرافق، من 
خالل ملكيتها في شركة أكوا لمرافق المياه والكهرباء )"الشركة ذات الغرض الخاص لشركة الجبيل"( التي تمتلك 33.33% من شركة اس جي ايه )والتي 
تملك ما نسبته 60% من شركة الجبيل للمياه والكهرباء(. ولمزيد من التفاصيل عن هذه المعلومات، يرجى مراجعة القسم )4-6-3-1-8( )»الشركة – وصف 
المشاريع - مشروع مرافق المستقل إلنتاج المياه والطاقة )شركة الجبيل للمياه والكهرباء«((. بموجب شروط اتفاقية المساهمة، ال يجوز للشركة ذات 
الغرض الخاص لشركة الجبيل التنازل عن حصتها في شركة اس جي ايه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل 
وينبع )»مرافق«(، إال في ظروف محدودة. يجوز للشركة ذات الغرض الخاص لشركة الجبيل  نقل حصتها إذا استمرت في تملك 51 % من حصتها األصلية 
فضاًل عن الوفاء بعدة أمور أخرى من بينها أن يكون المنقول إليه متمتًعا بمالءة مالية مماثلة. باإلضافة إلى ذلك، ال يجوز للشركة ذات الغرض الخاص 
لشركة الجبيل تصفية حصتها في مقاول التشغيل والصيانة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من مرافق )والتي ال ينبغي حجبها أو تأخيرها بشكل 
غير معقول في حالة النقل إلى كيان لديه خبرة مماثلة في تشغيل وصيانة محطات مشابهة للمشروع(. ال تتضمن االتفاقية تعريًفا لمصطلح »بشكل غير 

معقول« وبالتالي سيتم تفسيره من قبل المحاكم المختصة بالرجوع إلى الحقائق المحيطة بحجب تلك الموافقة أو تأخيرها.

بموجب شروط اتفاقية المساهمين شركة اس جي ايه، يخضع المساهمون في شركة اس جي ايه لقيود على نقل اسهمهم المنصوص عليها في اتفاقية 
اتفاقية  المحددة في  االلتزامات  السمعة يستوفي بشكل معقول  إلى مساهم حسن  األسهم  بنقل  السماح  ذلك  بما في   ، ايه  مساهمين شركة اس جي 
المساهمين شركة اس جي ايه فقط.  ومع ذلك، يجوز للمساهم في أي وقت نقل أسهمه إلى تابع حسن السمعة  وذو مكانة مالية مقبولة بشكل معقول 

لألطراف األخرين في اتفاقية المساهمين لشركة اس جي ايه أو تابع مملوكة بالكامل.

أسهمهم   نقل  على  لقيود  والكهرباء  للمياه  الجبيل  في شركة  المساهمون  يخضع   ، والكهرباء  للمياه  الجبيل  المساهمين شركة  اتفاقية  بموجب شروط 
المنصوص عليها في اتفاقية مساهمين شركة الجبيل للمياه والكهرباء. ال تستطيع شركة اس جي ايه نقل أسهمها إال إذا كان ذلك متطلباً نظامياً، أو بأمر 
من جهة حكومية ذات اختصاص قضائي، أو،  وفقاً لفترة القيد المحددة، فيما يتعلق بالنقل الناتج عن إنشاء أو إنفاذ أعباء أو رهونات على  األسهم ذات 
الصلة لضمان المديونية وفًقا لوثائق التمويل. توفر اتفاقية المساهمين شركة الجبيل للمياه والكهرباء أيًضا قيوًدا على نقل المصلحة والحقوق الناتجة 

عن األسهم في شركة اس جي ايه.

بموجب شروط اتفاقية المساهمين في شركة رابغ للكهرباء، يجب أن تستمر الشركة في االحتفاظ، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما ال يقل عن 10% من 
األسهم في شركة مشروع رابغ المحدودة بعد السنة الخامسة لتاريخ التشغيل التجاري )الذي حّل في 1434/5/29هـ )الموافق 2013/4/10م(( وحتى 

السنة العاشرة.

بهولندا  في  بي  الكورية  الكهربائية  الطاقة  شركة  مع  المحدودة  رابغ  مشروع  شركة  تتناوب  للكهرباء،  رابغ  لشركة  المشتركة  االتفاقية  بموجب شروط 
التاسعة لتاريخ التشغيل التجاري )الذي حّل في 1434/5/29هـ )الموافق  في شغل دور المساهم المطور الذي يتولى مهام اإلدارة. اعتباًرا من السنة 
2013/4/10م((، يكون للمساهم المطور الذي يتولى مهام اإلدارة أكبر حصة ملكية. إلى الحد الذي تستمر فيه شركة مشروع رابغ المحدودة و شركة 
الطاقة الكهربائية الكورية بي في بهولندا في االحتفاظ بحصص متساوية في شركة رابغ للكهرباء، سيتناوب منصب المطور بين الشركتين كل ثالث سنوات.

بموجب شروط اتفاقية المساهمين في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، يتعين على الشركة العربية ألعمال المياه والطاقة أن تحتفظ بحصتها في 
شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء حتى السنة السادسة لتاريخ التشغيل التجاري )الذي حّل في 1439/5/29هـ )الموافق 2018/2/15م(( لمشروع توسعة 
شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، ويتطلب أي بيع أو نقل الحق ألسهم الشركة العربية ألعمال المياه والطاقة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء 

موافقة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات.

بموجب اتفاقية المساهمين في شركة الشقيق للمياه والكهرباء، ال يجوز للشركة العربية ألعمال المياه والطاقة بيع أسهمها في شركة الشقيق الدولية 
للمياه والكهرباء إال بعد الحصول على الموافقة. يجب أن تمتلك الشركة العربية ألعمال المياه والطاقة ما ال يقل عن 36% من األسهم في شركة الشقيق 
الدولية للمياه والكهرباء حتى السنة الخامسة لتاريخ لتشغيل التجاري الذي حّل في مايو 2011م )أي حتى مايو 2016م( )أو حتى انقضاء 30 يوًما من تاريخ 
سداد تسهيالت القروض المرحلية قصيرة ومتوسطة األجل المقدمة في شكل مساهمات رأس مالية، أيهما يأتي الحًقا( ويجب أن تستمر الشركة العربية 
ألعمال المياه والطاقة في االحتفاظ بنسبة 10% على األقل من أسهم شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء حتى السنة العاشرة لتاريخ التشغيل التجاري 
)أي مايو 2021م(. بعد انقضاء شهر مايو من عام 2021م، يمكن للشركة العربية ألعمال المياه والطاقة بيع كامل حصتها في شركة الشقيق الدولية للمياه 

والكهرباء دون الحاجة إلى الحصول على أي موافقة.

بموجب اتفاقية المساهمين في شركة هجر، يجب أن تمتلك الشركة نسبة 20% على األقل من أسهم شركة القرية االستثمارية حتى السنة الخامسة 
لتاريخ التشغيل التجاري الذي حّل في مايو 2016م )أي حتى مايو 2021م(. يجب أن تحتفظ الشركة بنسبة 10% على األقل من األسهم في شركة القرية 

االستثمارية طوال الفترة الممتدة من السنة الخامسة حتى السنة العاشرة لتاريخ التشغيل التجاري )أي حتى مايو 2026 م(.
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رابغ االستثمارية  الشركة نسبة 20% على األقل من األسهم في شركة  أن تمتلك  الطاقة، يجب  المرجان إلنتاج  المساهمين في شركة  اتفاقية  بموجب 
حتى السنة الخامسة لتاريخ التشغيل التجاري الذي حّل في 1439/6/7هـ )الموافق 2018/2/23م(. يجوز للشركة في أي وقت، حتى السنة الثالثة من 
1439/6/7هـ )الموافق 2018/2/23م( )أي تاريخ التشغيل التجاري(، نقل جزء من حصتها في شركة رابغ االستثمارية إلى أي طرف خارجي توافق عليه 
الشركة السعودية للكهرباء شريطة أن تحتفظ باالشتراك مع شركة سامسونج بنسبة 20% من أسهم شركة رابغ االستثمارية. وخالل الفترة الممتدة من 
السنة الثالثة وحتى السنة الخامسة من تاريخ 1439/6/7هـ )الموافق 2018/2/23م( )أي تاريخ التشغيل التجاري(، يجوز للشركة نقل أي جزء من حصصها 
أو جميعها ألي شخص دون الحاجة إلى موافقة الشركة السعودية للكهرباء طالما أنها تحتفظ بنسبة 20% من أسهم شركة رابغ االستثمارية. وخالل الفترة 
الممتدة من السنة الخامسة وحتى السنة العاشرة من تاريخ 1439/6/7هـ )الموافق 2018/2/23م(، يجب أن تستمر الشركة في امتالك نسبة 10% على 

األقل من أسهم شركة رابغ االستثمارية.

بموجب اتفاقية المساهمين في المرحلة األولى من مشروع حصيان، ال يجوز للشركة حتى السنة العاشرة لتاريخ التشغيل التجاري نقل أسهمها في شركة 
أكوا هاربن دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من هيئة كهرباء ومياه دبي إال في حاالت محدودة معينة )منها على سبيل المثال النقل إلى شركة 
تابعة(. بعد السنة العاشرة لتاريخ التشغيل التجاري، يجوز للشركة نقل أسهمها في شركة أكوا هاربن بموافقة خطية مسبقة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

)على أال يتم حجب تلك الموافقة بشكل غير معقول، إذا كان المنقول إليه المقترح متمتًعا بقوة مالية وقدرة تشغيلية وإدارية مماثلة(.

ولمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )2-3-10( )»المخاطر المتعلقة بوجود أحكام تتعلق بالتغير في السيطرة في بعض من اتفاقيات المجموعة، 
والتي قد يكون لها عواقب سلبية على المجموعة«( والقسم )12-6-5( )»المعلومات القانونية - اتفاقيات المساهمين واتفاقيات التطوير المشترك«(. 
هناك خطر يتمثل في أن المجموعة قد ال تتمكن من الحصول على الموافقة على بيع هذه األصول عندما تقرر أن ذلك مفيد اقتصادًيا أو ضرورًيا، مما 

قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة والمركز المالي ونتائج العمليات.

المخاطر المتعلقة بموسمية اإليرادات ومستويات الربحية للمشاريع التقليدية  13 2 2
النحو  الرئيسي إليرادات السعة االنتاجية على  الذي يعد المحرك  التوافر  بناًء على  التقليدية لموسمية اإليرادات والربحية  المشاريع  تتعرض شركات 
المحدد في اتفاقية شراء الطاقة/ اتفاقية شراء الطاقة والمياه. تختلف متطلبات السعة االنتاجية بين الشتاء )موسم منخفض( والصيف )موسم مرتفع( 
حيث أن الطلب على الطاقة والمياه عادة ما يكون أعلى في أشهر الصيف. حيث يتم تحديد هذه عادًة في اتفاقية شراء اإلنتاج حيث يقّيد مشتري اإلنتاج 
حدوث أي انقطاعات خالل موسم الصيف، وتحديد أي انقطاع مخطط له خالل فترة الشتاء. وتعتبر الحاالت التي يحدث فيها انقطاع خالل فصل 
الصيف، غير مخطط لها وينتج عنها عقوبات بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج. وفًقا لذلك ، فإن اإليرادات واألرباح اإلجمالية تميل إلى االرتفاع خالل موسم 

الصيف الذي يمتد عادًة خالل الربع الثاني والربع الثالث مقارنة بموسم الشتاء ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع السعة االنتاجية.

وفي حال حدوث أي من المخاطر المذكورة أعاله، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بعمليات التمويل للمجموعة  3 2

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على تسديد ديون المجموعة وعدم توفر  1 3 2
التمويل أو التمويل بالمساهمة في رأس المال أو الحاجة للقيام بالمزيد من االستثمارات 

في رؤوس األموال
تعمل المجموعة في قطاع يتطلب رؤوس أموال كبيرة وعليه ومن أجل الحصول على التمويل أو المساعدة في الحصول على التمويل لمشاريعها التطويرية 
المتقدمة القائمة أو المشاريع المستقبلية وعمليات االستحواذ المستقبلية أو التوسع في المشاريع القائمة أو أي عمليات إعادة التمويل للمشاريع القائمة 
فإن األمر يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة. وتعتمد المجموعة بصورة أساسية على قدرتها في الحصول على  مساهمات في رأس المال والحصول 
على تمويل تجاري بشروط منافسة مقارنًة بما هو سائد في السوق. تعتمد قدرة المجموعة في الحصول على التمويل من مصادر خارجية والتكاليف 
المتعلقة بهذا التمويل أو قدرتها على الحصول على رؤوس األموال على عدة عوامل بما في ذلك األحوال االقتصادية العامة وأوضاع السوق وأسعار الفائدة 
العالمية والمحلية وتوفر إمكانية اإلقراض لدى البنوك والممولين اآلخرين )مثل جهات مالية محلية وعالمية و الصناديق السيادية(  وثقة المستثمرين في 
المجموعة ونجاح أعمالها. باإلضافة إلى ذلك، قد تتأثر جميع العوامل المذكورة  أعاله بشكل سلبي بجائحة كورونا المستجد وتداعياته الراهنة )يرجى  
مراجعة القسم )2-4-1( )»المخاطر المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد والتي قد يكون لها آثار سلبية وجوهرية على أعمال المجموعة ومركزها 
المالي ونتائج عملياتها و فرصها المستقبلية«(. إذا لم تتمكن المجموعة من الحصول على تمويل إضافي أو الحصول على رأس المال في المستقبل 
بشروط مرهقة للمجموعة فإن األداء المالي للمجموعة وقدرتها على التوسع ستتأثر مما قد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن المجموعة تعمل في قطاع يحتاج لضخ استثمارات ضخمة في مشاريع ال تحقق إيرادات طوال الفترة التي تكون فيها تحت اإلنشاء 
)مثاًل المحطات الكهروضوئية العاملة بالطاقة الشمسية أو المحطات العاملة بالرياح )كالهما يعتمد على الحجم( حيث  يستغرق البناء حوالي )18(  
شهراً بينما في حالة محطات إنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة أو المحطات الحرارية فإن فترة البناء تتراوح بين )30( إلى )48( شهراً 
)اعتماداً على عدة عوامل مثل حجم المحطة والحاجة لربط المرافق وصعوبة التكنولوجيا المستخدم في المحطة(. كما في 31 ديسمبر 2020م، بلغت 
إجمالي قروض المجموعة  19,6 مليار ريال سعودي، وبلغت الديون بدون حق الرجوع 18,7 مليار ريال سعودي )17,9 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م و15,5 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م( وبلغت قيمة الجزء غير المتداول للمجموعة من الديون المشمولة بحق الرجوع )التسهيالت 
المالية المتعلقة بالمشاريع والتسهيالت ذات األغراض المؤسسية( 866,9 مليون ريال سعودي )624,2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و 
2,772.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م(، وبلغ الجزء المتداول من الديون المشمولة بحق الرجوع )التسهيالت المالية المتعلقة بالمشاريع 
والتسهيالت ذات األغراض المؤسسية( صفر ريال سعودي )7 .1,202مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و 424,5 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2018م(. باإلضافة إلى ذلك، بلغت االلتزامات المتداولة للمجموعة للتسهيالت المالية قصيرة األجل 364,8 مليون ريال سعودي )444 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و 618,9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م(، في حين بلغ إجمالي التزاماتها المحتملة المتداولة وغير 
المتداولة  11.3 مليار ريال سعودي )10,6 مليار ريال سعودي للعام 2019م و 9,0 مليار ريال سعودي للعام 2018م( )وهي في األساس عبارة عن خطابات 
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اعتماد وضمانات مقابل مساهمات رؤوس األموال والتزامات محتملة أخرى تتعلق بسندات المقدمة أثناء إجراءات التقدم على العطاءات والمنافسات 
وسندات ضمان حسن التنفيذ وضمانات التعويضات المتفق عليها(، ويمكن أن تتحول إلى التزامات مالية تؤدي إلى ارتفاع إجمالي مديونية المجموعة في 
حال نشوء حدث طارئ مرتبط بهذه االلتزامات. لمزيد من التفاصيل حول ترتيات التمويل الخاصة بالمجموعة، يرجى مراجعة القسم )6-3-9( )»مناقشة 
اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات - السيولة وموارد رأس المال«( والقسم )12-6-4( )»المعلومات القانونية – ترتيبات التمويل«( والقسم 

)12-7( )»المعلومات القانونية - ملخص االتفاقيات الجوهرية«(.

تشمل المصادر الرئيسية للسيولة للمجموعة على توزيعات األرباح من شركات المجموعة واألتعاب والفوائد المستحقة من القروض التي تمنحها المجموعة 
للمساهمين، ومساهمات في رأس المال، ومتحصالت الديون الجديدة التي يتم الحصول عليها، وإعادة تمويل القروض في شركات المشاريع والعوائد 
من بيع جزء من  األصول. فإذا كانت هذه المصادر المالية غير كافية لتغطية التزامات الديون حسب تواريخ استحقاقها أو تمويل احتياجات المجموعة 
األخرى من السيولة على المدى الطويل وفي حال عدم تمكن المجموعة من إيجاد مصادر تمويل بديلة فإن المجموعة قد تلجأ إلى الدخول في مفاوضات 
مع دائنيها إلعادة هيكلة بعض ترتيبات االقتراض. وليس هناك ما يضمن أن نتائج مفاوضات إعادة الهيكلة التي يتم الدخول فيها ستكون مثمرة، وقد يؤدي 
إخفاق المجموعة بأي صورة من الصور في إعادة هيكلة ديونها إلى إضعاف الوضع االئتماني للمجموعة وفي النهاية  تعرضها لإلفالس. دخلت المجموعة 
في اتفاقيات تمويل ودعم رأس المال  بحوالي 4.4 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2020 )وهي في عدة حاالت محدودة اآلجال و/أو المبالغ( مع 

أطراف ثالثة ممولة فيما يتعلق بالتزامات رأس المال التعاقدية لشركات معينة من شركات المشاريع.

باإلضافة إلى ما تقدم، بموجب اتفاقيات المساهمين ذات العالقة ، فإنه قد يطلب من المجموعة تقديم مبالغ مالية لشركات المشاريع ذات الصلة في 
حال التجاوز في التكلفة وفي حاالت أخرى محددة مثل التأخر في استالم إيرادات ما قبل اإلتمام أو انخفاضها مقابل التوقعات األساسية، األمر الذي 
قد يُحِدث بالضرورة فجوة في التمويل )إن وجدت( يلزم تغطيتها من قبل المجموعة. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )12-6-5( )»نظرة عامة 
عن اتفاقيات المجموعة - اتفاقيات المساهمين واتفاقيات التطوير المشترك«(. باإلضافة إلى ذلك، قد تقرر المجموعة تقديم مبالغ مالية إضافية ألي 
من شركات المشاريع إذا رأى مجلس إدارة الشركة أن ذلك سيخدم مصالح أعمال المجموعة، وقد يكون لهذه االلتزامات المالية اإلضافية تأثير جوهري 
على الوضع المالي للمجموعة خصوصاً في حال لم يكن مخطط لها )التي ال تُمنح فيها شركة المشروع تعويضاً بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج ذات الصلة( 
وقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال  المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. وتحدث هذه المساهمات غير المخطط لها عندما تضخ 
المجموعة النقد أو تحصل على تسهيل بنكي لمشروع خاضع للدعم االئتماني من المجموعة للمساعدة في سد أي نقص مؤقت في السيولة، والذي سيؤدي 
إلى زيادة مخاطر تعرض المجموعة فيما يتعلق بشركة المجموعة ذات العالقة وبالتالي انخفاض إجمالي العائدات . ومن بين حاالت المساهمات غير 
المخطط لها التي حدثت مؤخراً  المساهمات المقدمة لمشروع رابغ )وتبلغ حصة الشركة في هذه المساهمة على شكل ضمان لقرض بحق رجوع مبلغ 

وقدره 80 مليون ريال سعودي(. وقامت شركة المشروع بسداد القرض بشكل جزئي من عائدات التأمين وفقاً لخطة السداد(.

باإلضافة إلى ذلك ، استثمرت المجموعة مبلًغا إضافًيا قدره 145 مليون ريال سعودي في مشروع نور 3 وتتوقع أن يكون مطلوًبا منها استثمار مبلغ إضافي 
قدره 150 مليون ريال سعودي ، حيث طلبت شركة المشروع مبلغ  54 مليون ريال سعودي لتسوية المدفوعات القانونية وخدمة الديون و المعتمدة من قبل 

المجموعة.

وفي حال حدوث أي من المخاطر المذكورة أعاله،  فقد يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة بالتمويل القائم والمستقبلي 2 3 2
كما هو الحال في عمليات تمويل المشاريع، فإن شركات المشاريع لديها مستويات عالية من التمويل ومديونيات على مستوى المشروع ال تعطي حق الرجوع، 
وهذا يعني أن الدين يسدد فقط من إيرادات المشروع ذو العالقة وأن سداد القروض )والفائدة المترتبة عليها( مضمون فقط برأس المال واألصول المادية 
والعقود ووثائق التأمين والتدفق النقدي للمشروع ذو العالقة. يرجى مراجعة القسم رقم )4-1( )»نظرة عامة«( للمزيد حول أعمال الشركة بما في ذلك 
أنواع ترتيبات التمويل التي تدخل فيها المجموعة. جميع شركات المشاريع تدخل في ترتيب تمويل من ساري من تاريخ اإلغالق المالي. )يرجى الرجوع 
للقسم )6-8( )»مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي لشركة أكوا باور ونتائج عملياتها«( وباإلضافة إلى ذلك، قد تحصل  شركات المشاريع على ديون 
إضافية في المستقبل ضمن القدر المحدود الذي تسمح به ترتيبات التمويل والمشروع الخاصة بها. مع مراعاة  القيود الواردة في اتفاقيات التمويل الحالية 
أو اتفاقيات التمويل الجديدة لمزيد من المعلومات حول اتفاقيات التمويل للشركة، يرجى الرجوع للقسم )12-7-5( )»المعلومات القانونية – اتفاقيات 

التسهيل الخاصة بالشركة«(، قد يؤدي زيادة التمويل والمديونية لدى المجموعة أو شركة مشروع معينة من بين  أمور أخرى إلى اآلتي:

)»المخاطر  	  )  5-3-2( القسم  مراجعة  )يرجى  للمجموعة  أرباح  توزيع  على  المشروع  قدرة شركة  على  التمويل  ترتيبات  بموجب  قيود  فرض 
المتعلقة بالقيود المفروضة على توزيعات األرباح )أو غيرها من التوزيعات( من قبل شركات المشاريع بموجب ترتيبات التمويل الخاصة بها«((.

في حالة الحصول على قروض إضافية، ستزيد مبالغ رسوم التمويل التي تتكبدها شركات المشروع والفوائد المدفوعة من قبل شركات المشروع  	
وبالتالي انخفاض تدفق النقد لشركات المشاريع.

على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالتمويل الممنوح لـ )أ( مشاريع المجموعة الواقعة في سلطنة عمان، والتي تخضع إلعادة ضبط سعر الفائدة كل  	
خمس سنوات بموجب االتفاقيات ذات الصلة )ب( مشروع حصيان ومشروع نور 1، ومشروع رابغ 3 لتحلية المياه، ومشروع الطويلة لتحلية المياه، 
ومشروع المرحلة الخامسة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشروع سكاكا، والذي تم هيكلته على هيئة قروض تمويل ميسرة 
صغيرة قصيرة األجل )أي التمويالت التي على الرغم من طول آجال استحقاقها تتضمن حوافز إلعادة التمويل بتمويل دائم بعد فترة وجيزة - 
عادًة من ثالث إلى خمس سنوات - بعد تشغيل المشروع، وفي حال عدم الحصول على أعادة التمويل، سيؤدي ذلك إلى زيادة هامش التمويل 
واستخدام معظم التدفق النقدي المتاح للمشروع، إن لم يكن كله، في تسديد المبلغ األساسي للتمويل( )ج( ومشروع القرية، ومشروع المرجان، 
ومشروع الظاهرة، ومشروع صحار 2،و التوسعة الثانية لمشروع الشعيبة النتاج المياه ومشروع أم القيوين لتحلية المياه المستقل ومشروع شعاع، 
ومشروع صالله 3 والذي ينص على سداد دفعة نهائية كبرى في نهاية مدة اتفاقية شراء الطاقة )وهو ما قد ينطبق في حالة قروض التمويل 
المستقبلية(. وبالنسبة لهذه المشاريع وغيرها من الترتيبات المشابهة، ال يوجد أي ضمان حول الحصول على إعادة تمويل لترتيبات التمويل 
الحالية هذه بشروط مشابهة، بل قد يتعذر ذلك مطلقاً. وإذا لم تتمكن شركة المشروع من الحصول على تمويل في المستقبل )بشروط مشابهة  
غير مرهقة أو مجحفة عن الشروط الحالية (، فإن األداء المالي للمجموعة سوف يتأثر بسبب الحاجة إلى تخصيص جزء أكبر من التدفقات 
النقدية المتحصلة من العمليات التشغيلية لسداد أصل المديونية والعمولة المستحقة عليها، مما يضعف قدرتها على استخدام التدفق النقدي 
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لتمويل عملياتها ونفقاتها الرأسمالية وتوزيع أرباح على المساهمين، ويمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها 
المالي ونتائج عملياتها.

الديون  	 خدمة  ومتطلبات  المشاريع  وتطوير  الرأسمالية  والنفقات  العامل  المال  لرأس  إضافي  تمويل  على  الحصول  على  قدرتهما  من  الحد 
واألغراض العامة أو غيرها. وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن المجموعة قد تختار عدم تطبيق عملية المسح النقدي من خالل ترحيل 
خطاب اعتماد )LC( إليقاف مبلغ المسح النقدي ، فال يمكن أن يكون هناك ضمان بأن المجموعة ستكون قادرة على جمع خطاب االعتماد هذا 

على أساس تمويل المشروع بدون حق الرجوع.
زيادة احتمالية عدم الوفاء بالتزاماتها المالية وغيرها. 	

يمكن أن تقلل المديونية الحالية وأي زيادة محتملة في المديونية لشركة المشروع من التدفقات النقدية للمجموعة وقد يكون لها تأثير سلبي وجوهري 
على إيرادات المجموعة  واعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بحاالت اإلخالل بموجب ترتيبات التمويل الخاصة بالمجموعة 3 3 2
تعتبر األحكام التي تحكم حاالت اإلخالل من األحكام المتعارف عليها في ترتيبات تمويل المشاريع وهي موضحة في وثائق التمويل المبرمة بين المجموعة 
)و/ أو إحدى شركات المشاريع( وأي من مقرضيها. وفي حال وقوع حالة إخالل بموجب ترتيبات التمويل، يمكن أن  يقّيد ذلك قدرة شركة المشروع أو 
شركة تابعة للمجموعة على توزيع أرباح على مساهميها )بمن فيهم المجموعة( )لمزيد من التفاصيل حول قيود شركات المشاريع على دفع أرباح األسهم، 
يرجى مراجعة القسم )2-3-5( )»المخاطر المتعلقة بالقيود المفروضة على توزيعات األرباح )أو غيرها من التوزيعات( من قبل شركات المشاريع بموجب 
ترتيبات التمويل الخاصة بها«((. وباإلضافة إلى ذلك، فإن عدد كبير من أصول المجموعة )بما في ذلك ملكيتها في العديد من شركات المشاريع( مرهونة 
كضمان لصالح المقرضين والذين يمكنهم التنفيذ ضد هذا الضمان عند وقوع حالة إخالل جوهري من حاالت اإلخالل واستمرارها. يرجى الرجوع للقسم 
)2-3-1( )»المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على تسديد ديون المجموعة وعدم توفر التمويل أو التمويل بالمساهمة في رأس المال أو الحاجة 
للقيام بالمزيد من االستثمارات في رؤوس األموال«( للمزيد حول هذه الضمانات. كما يرجى مراجعة القسم )6-8-16-24( )»رسملة رأس مال الشركة 
والمديونية«( والقسم )»6-3-9«( )»الرسملة والمديونية«(. وقد يؤدي ذلك إلى خسارة المساهمين الستثمارهم في المشروع كلياً أو جزئياً ، األمر الذي 
سيكون له تأثير سلبي كبير على أعمال المجموعة وشركات المشروع المتضررة ووضعهم المالي ونتائج عملياتهم. على سبيل المثال، فيما يتعلق بشركة 
حصيان للطاقة المرحلة األولى: )1( يوجد رهن تجاري لصالح بنك االتحاد الوطني ش.م.ع كما هو واضح من الرخصة الصناعية لشركة حصيان للطاقة 
المرحلة األولى ، و)2( األسهم المملوكة لشركة أكوا هاربن مرهونة لبنك االتحاد الوطني ش.م.ع كما هو واضح من سجل أسهم شركة حصيان للطاقة 
المرحلة األولى. باإلضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بشركة نور الطاقة 1، يشير سجل األسهم إلى وجود اتفاقية رهن أسهم مبرمة بين شركة أكوا باور للطاقة 
الشمسية بصفة الراهن وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع بصفته وكيل ضمان داخلي، وتم اعتمادها في 29 مايو 2019م. فيما يتعلق بـشركة أكوا باور ورزازات، 
وفًقا للسجل الخاص بنقل األسهم، تم منح الضمانات التالية في تاريخ  26 مارس 2013م لبعض المستفيدين:  )أ( رهن 258,572 سهم من أسهم شركة 
أكوا باور ورزازات من قبل أكوا باور البحرين القابضة ؛ و)ب( رهن 88,402 سهم من أسهم شركة أكوا باور ورزازات من قبل ماسن كابيتال؛ و)ج( رهن 
أكثر من 6,630 سهم من أسهم شركة أكوا باور ورزازات من قبل شركة أيه اس ار أيه. فيما يتعلق بـشركة أكوا باور ورزازات 2، وفًقا للسجل الخاص بنقل 
األسهم والمستخرج المحدث من السجل التجاري بتاريخ 1442/6/21 هـ )الموافق 3 فبراير 2021 م(، قامت شركة أكوا باور ورزازات 2 بمنح الضمانات 
التالية: )أ( رهن 2,096 سهًما من األسهم في شركة أكوا باور ورزازات 2 بتاريخ 1442/6/21 هـ )الموافق 2015/5/10 م( من قبل شركة أكوا باور البحرين 
القابضة إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة )تم أيًضا رهن 642,985,740 سهًما تم إصدارها عند زيادة رأس المال في 2016م( ؛ )ب( رهن 150 
 Sener Grupo De( من قبل شركة سينر جروبو إنيجنيريا إس إيه )سهًما من شركة أكوا باور ورزازات 2 بتاريخ 1436/7/21 هـ )الموافق 2015/5/10 م
Ingnieria S.A(.  إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة )تم أيًضا رهن 45,927 سهًما تم إصدارها عند زيادة رأس المال في عام 2016م(؛ و)ج( عدد من 
الرهونات على اآلالت والمعدات لصالح الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بمبلغ إجمالي يبلغ تقريًبا 435,658,107.98 ريال سعودي. فيما يتعلق بشركة 
أكوا باور ورزازات 3، وفًقا للسجل الخاص بنقل األسهم والمستخرج المحدث من السجل التجاري بتاريخ 1442/6/20 هـ )الموافق 2 فبراير 2021 م( ، 
منحت شركة أكوا باور ورزازات 3: )أ( رهن 2,246 سهًما من أسهم شركة أكوا باور ورزازات 2 بتاريخ 1436/7/21 هـ )الموافق 2015/10/10 م( من قبل 
شركة أكوا باور البحرين القابضة إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة )كما تم أيًضا رهن 536,572,752 سهًما التي تم إصدارها عند زيادة رأس المال 
لعام 2016م( ؛ )ب( رهونات متعددة على اآلالت والمعدات لصالح الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 428.444.025.79 ريال 
سعودي؛ و )ج( رهن على اآلالت والمعدات بتاريخ 1438/7/13 هـ )الموافق 2017/4/10 م( بمبلغ يقارب 593،613.09 ريال سعودي. فيما يتعلق بشركة 
كيركالي ، وفًقا للتعليقات التوضيحية الموجودة في السجل الخاص بأسهم شركة كيركالي: )أ( تم إنشاء رهن الدرجة األولى على 2.304.000 سهم في 
شركة أكوا باور كيركالي القابضة المحدودة )البحرين( و 4,608,001 سهم من أسهم شركة أكوا باور للطاقة )تركيا( و 767,999 سهًما من سامسونج سي 
آند تي لصالح T. Garanti Bankası A.Ş. في 1436/2/10 هـ )الموافق 2014/12/3 م(؛ )ب( تم منح رهن من الدرجة الثانية على 2.304.000 سهم 
في شركة كيركالي القابضة المحدودة )البحرين(. و 4,608,001 سهم من شركة أكوا باور للطاقة )تركيا( و 767,999 سهًما من سامسونج سي آند تي 
لصالح T. Garanti Bankası A.Ş. في 1437/1/28 هـ )الموافق 2015/11/11 م(؛ )ج( تم منح رهن من الدرجة األولى على األسهم المصدرة حديًثا 
بعد زيادة رأس المال في 19 ديسمبر 2018م ، وبناًء عليه، تم رهن 11,600,226 سهم من أسهم شركة أكوا باور كيركالي القابضة المحدودة )البحرين(، و 
27،067،174 سهًما من شركة أكوا باور للطاقة )تركيا( لصالح T. Garanti Bankası A.Ş. وفًقا لملحق رهن األسهم بتاريخ 19 ديسمبر 2018 م؛ و)د( تم 
إنشاء رهن من الدرجة األولى المصدرة حديًثا بعد زيادة رأس المال في 16 سبتمبر 2020م على  13,107,678 سهًما من شركة أكوا باور كيركالي القابضة 
المحدودة )البحرين( و 30,794,603 من أسهم شركة أكوا باور للطاقة )تركيا( لصالح شركة T. Garanti Bankasi A.Ş. وفًقا لملحق رهن األسهم بتاريخ 
11 سبتمبر 2020م. فيما يتعلق بشركة الظاهرة لتوليد الكهرباء، تؤكد شهادة رهن األسهم الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة واإليداع بتاريخ أغسطس 
2016م أن: )1( شركة ظفار العالمية لخدمات الطاقة رهنت  24,999سهًما لصالح بنك مسقط ش.م.ع.ع؛ )2( شركة ماب انالند هولدنج القابضة رهنت 

475.000 سهًما لصالح بنك مسقط ش.م.ع.ع.و )3( شركة ظفار لالستثمار والخدمات العقارية رهنت سهم واحد لصالح بنك مسقط ش.م.ع.ع.

قد يصدر من بعض مشاريع المجموعة من وقت آلخر  حاالت إخالل التفاقيات التمويل الخاصة بها، وفي حال تحقق ذلك، فإن المجموعة تقوم بإجراء 
مناقشات بشأنها مع المقرضين. وتنطبق هذه الحالة حالياً على مشروع الظاهرة ومشروع صحار 3 فيما يتعلق بانخفاض التصنيفات وحاالت تأخير 
في إتمام عمليات الطرح العام األولي للمشاريع )متطلبات إدراج شركات المشاريع في سوق األسهم ذو الصلة(  والتي تم الحصول على تنازالت بشأنها. 
باإلضافة إلى ذلك، في ما يتعلق بمشروع الشعيبة إلنتاج المياه والطاقة والتوسعة األولى والثانية لمشروع الشعيبة إلنتاج المياه، فقد حصلت تلك المشاريع 
على تنازالت من المقرضين بشأن تخفيض ملكية الشركة فيها في عام 2018م، وتم التقدم للحصول على تنازالت جديدة تتعلق بتغيير هيكل الملكية في 
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الشركة بعد صفقة صندوق االستثمارات العامة، وتم الموافقة عليها من قبل المقرضين. وأخيًرا، فيما يتعلق بمشروع رابغ، فإن عملية إزالة الكبريت من 
غاز المداخن ال تتم بشكل مستمر، ونظًرا لذلك فقد تجاوزت مستويات انبعاثات أكاسيد الكبريت المعايير البيئية، ونتيجة لذلك تقوم المجموعة حالياً 

بإجراء مناقشات بشأن ذلك مع المقرضين للحصول على تنازل. 

وقع عدد من أحداث التخلف عن السداد من قبل شركة الشعيبة للمياه والكهرباء وشركة مشروع توسعة الشعيبة وشركة الزرقاء وشركة الريشة والمفرق 
السداد.  يتعلق بكل حالة تخلف عن  المعنيين فيما  الممولين  تم الحصول على إعفاءات من هذه األحداث من  وكريكالي وصحار و ريدستون وسكاكا، 
باإلضافة على ذلك، قدمت شركة المجموعة في األردن إخطار نزاع لمشتري اإلنتاج بتاريخ 29 ابريل 2021م بموجب اتفاقية شراء الطاقة وذلك الحتجاز 
مشتري اإلنتاج  مبالغ التعويضات المتفق عليها والتأخير في دفع فواتير إيرادات شركة المجموعة. و يرى المقرضون أن إصدار إخطار النزاع قد خالف 
بعض التعهدات بموجب وثائق التمويل. وهناك ضمان لاللتزامات الواقعة على شركات المشاريع بموجب عمليات التمويل المختلفة، مقابل عدة أشياء من 
بينها بعض حسابات المشروعات والمعدات واآلالت والملكية الفكرية ومتحصالت التأمين و)في بعض الحاالت( األسهم . يحق للممولين إنفاذ ضماناتهم 

في حالة التخلف عن السداد. وقد يؤدي ذلك إلى خسارة المساهمين كل استثماراتهم في المشروع أو بعضها. 

باإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي حدوث حالة إخالل جوهري على مستوى شركة المشروع أو على مستوى أي شركة مجموعة أخرى إلى إعادة تصنيف االلتزام 
طويل األجل إلى التزام قصير األجل، مما قد يكون له تأثير سلبي على الميزانية العمومية والمركز المالي على مستوى المجموعة. للحصول على تفاصيل 
أكثر حول حاالت اإلخالل بموجب ترتيبات التمويل. ، يرجى مراجعة القسم )12-7( )»المعلومات القانونية - ملخص االتفاقيات الجوهرية«(. وباإلضافة 
إلى ذلك، وكما هو معتاد في ترتيبات تمويل المشاريع، فإن معظم ترتيبات تمويل المشروع التي تبرمها المجموعة تشتمل على أحكام تتعلق بحاالت اإلخالل 
المتقاطع المتعلق بالمديونية المالية . وبصرف النظر عن أي ترتيبات مخالفة لذلك، فإن هذه األحكام تسمح للمقرضين تنفيذ األحكام المتعلقة بحاالت 
اإلخالل بموجب ترتيبات التمويل عندما يصدر من المجموعة، أو شركة المشروع ذات صلة و/ أو طرف آخر أساسي للمشروع )مثل المساهمين ومشتري 
اإلنتاج والمقاولين( حالة إخالل )غالباً ما يتجاوز حداً نقدياً متفقاً عليه( بمقتضى اتفاقيات تمويل أخرى. وهذا ما يعطي المقرض حماية غير مباشرة من 
حاالت اإلخالل في وثائق التمويل األخرى الخاصة بالمجموعة ويجوز للمقرض إنفاذ حقوقه بموجب اتفاقيات التمويل ويمكنه تسريع سداد القرض ، مما 

قد يؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

وفي حاالت معينة يمكن أن تنطبق حاالت اإلخالل في اتفاقيات التمويل في حال حدوث حالة إفالس فيما يتعلق بجانب األطراف األخرى التي تتعامل 
معها شركة من شركات المشاريع، مثل مقاول الهندسة والمشتريات والبناء الخاص بالمشروع أو مقاول التشغيل والصيانة. وفي حال  واجه  تلك األطراف 
حاالت إفالس ، بما فيها تلك غير المرتبطة بالمشروع، فقد يؤدي ذلك إلى حالة إخالل بموجب اتفاقيات التمويل ذات الصلة بالمشروع، حتى في حالة 

عدم وجود أي إخالل من جانب شركات المشاريع.

وفي حال تحقق أٍي من المخاطر المذكورة أعاله، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال  المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بسندات المجموعة 4 3 2
قامت شركة أكوا باور مانجمنت آند انفستمنتس وان ليمتد )ACWA Power Management and Investments One Limited (، وهي شركة تابعة 
مملوكة بالكامل للمجموعة، بإصدار سندات ممتازة مضمونة بنسبة )5.95%( في عام 2017م بإجمالي مبلغ أصلي بلغ 814 مليون دوالر  تُستحق الدفع 
في عام 2039م )»السندات« أو »أكوا 9د«( لمزيد من المعلومات ، يرجى مراجعة القسم )6-8-18-4( )»السند وأدوات التمويل األخرى للشركة«(، ويكون 
االلتزام بسداد دفعات من المبلغ األصلي والفوائد لحملة السندات مضموناً لمصلحة حملة السندات بعدة ضمانات تشمل )1( حقوق بعض الشركات التابعة 
ألكوا باور في الحصول على أرباح من بعض الشركات القابضة الوسيطة أو شركات المشاريع التي تمتلك حصص ملكية في المشاريع التالية: مشروع توسعة 
الشعيبة، ومشروع الشعيبة إلنتاج المياه والطاقة، ومشروع مرافق، ومشروع الشقيق، ومشروع رابغ، ومشروع القرية، ومشروع بوارج، ومشروع بترو رابغ، 
والمرحلة الثانية من مشروع بترورابغ )»محفظة األصول الثمانية لشركة أكوا«( باحتساب مشروع بترورابغ )المرحلة األولى( المستقل ومشروع بترورابغ 
)المرحلة الثانية( المستقل كأصل واحد(، )2( حقوق الشركة الوطنية األولى القابضة في األرباح الموزعة من  شركة نوماك وحقوق شركة نوماك في األرباح 
الموزعة من شركة جبيل للتشغيل و الصيانة المحدودة وشركة رابغ للتشغيل والصيانة وشركة طاقة رابغ، والتي تقدم حالًيا خدمات التشغيل والصيانة 
لجميع المشاريع تقريًبا في محفظة األصول الثمانية لشركة أكوا )بخالف مشروع الشعيبة إلنتاج المياه والطاقة(، )3( الرهون على جميع األسهم التي 
تمتلكها أكوا باور بشكل مباشر  في شركة أكوا باور مانجمنت آند انفستمنتس وان ليمتد والشركة الوطنية األولى القابضة وشركة أعمال المياه والطاقة 
العربية  )التي تمتلك شركة أكوا باور من خاللها جميع حصص ملكيتها في محفظة األصول الثمانية لشركة أكوا( ، )4( حقوق شركة أكوا باور واثنين من 
الشركات التابعة لها )شركة أعمال المياه والطاقة العربية وشركة نوماك( في بعض التدفقات النقدية األخرى )التي تشمل بصفة أساسية رسوم إدارية 
معينة وأتعاب التشغيل بموجب اتفاقيات الخدمات الفنية(، يرجى الرجوع للقسم )6-3-9-2( )»مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات - 
الرسملة والمديونية«(. لمزيد من التفاصيل حول سندات المجموعة واألسهم المرهونة. وفي حالة اإلخالل بأحكام السندات -والتي ال تعطي حق الرجوع 
على شركات أخرى في المجموعة- فيمكن لحملة السندات تنفيذ ضماناتهم على محفظة األصول الثمانية لشركة أكوا باور ، ويمكن أن يؤثر ذلك بشكل 

سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. 

المخاطر المتعلقة بالقيود المفروضة على توزيعات األرباح )أو غيرها من التوزيعات(  5 3 2
من قبل شراكت المشاريع بموجب ترتيبات التمويل الخاصة بها

تدفع شركات المشاريع المبالغ المالية المستحقة عليها من خالل التمويل التي تحصل عليه بموجب وثائق التمويل التي دخلت فيها، والتي بموجبها يتم دفع 
تكاليف شركة المشروع مثل رسوم التشغيل والصيانة والضرائب وأقساط الديون والرواتب وغيرها قبل استالم مساهميها التوزيعات النقدية مثل توزيعات 
الثانوية األخرى للمساهمين في بعض الحاالت، على سبيل المثال بموجب ترتيبات تمويل بركاء،  األرباح ودفعات سداد قروض المساهمين والدفعات 
يتم التنازل عن توزيعات األرباح )وجميع المبالغ األخرى( المستحقة إلى شركة أكوا باور إنترناشيونال )شركة مملوكة بالكامل للمجموعة( من شركة أكوا 
بركاء للخدمات 1 وشركة أكوا بركاء للخدمات 2 ومن رسوم الخدمات الفنية لشركة مشروع أكوا باور بركاء لصالح بنك مسقط. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
أغلب شركات المشاريع مطالبة بتجنيب نسبة سنوية من صافي األرباح لتكوين االحتياطيات النظامية إلى الحد المقرر. على وجه الخصوص، يتعين على 
الشركات المؤسسة في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك جميع شركات المشاريع والشركات التابعة لنوماك المؤسسة في المملكة العربية السعودية، 
أن تجنب سنوياً نسبة 10% من صافي أرباحها لتكوين احتياطي نظامي إلى أن يصل هذا االحتياطي إلى 30% من رأسمالها. كما أن هذا االحتياطي النظامي 
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مطلوب نظاماً في المغرب، وعمان، واالمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، واألردن، وتركيا والتي تشمل أهم شركات المجموعة.

تعتمد قدرة شركات المشاريع على توزيع النقد على المساهمين في شركة المشروع )سداد قروض المساهمين، سداد الفوائد على قروض المساهمين، و 
توزيع األرباح(  على الوفاء بشروط وتعهدات معينة بمقتضى ترتيبات التمويل الخاصة بها، والتي يمكن أن تشمل عادة:

إتمام المشروع. 	
التمويل المستخدمة لتمويل  	 التاريخ فيما يتعلق بتسهيالت  المبالغ المستحقة والواجبة الدفع في ذلك  حلول تاريخ السداد األول ودفع جميع 

المشروع.
عدم وقوع أي إخالل فعلي أو محتمل بموجب وثائق التمويل و ستمرار اإلخالل حال وقوعهأو وقوع إخالل فعلي أو محتمل نتيجة دفع توزيعات  	

األرباح هذه.
وجود احتياطي )أو دعم ائتماني( يساوي ستة أشهر أو اثنى عشر من خدمة الدين بحد أدنى )سداد القرض مع الفوائد(. 	
تجاوز نسبة تغطية خدمة الديون لمستوى مراجعة نسبة تغطية خدمة الديون لمدفوعات توزيعات األرباح عن فترة االحتساب ذات الصلة. 	

كذلك على كل شركة من شركات المشاريع أن تستوفي بعض الشروط األخرى لكي تستطيع دفع األرباح. إن عدم تمكن أي من شركات المشاريع من دفع 
أرباح نتيجة للقيود المفروضة بموجب اتفاقيات التمويل الخاصة بها يمكن أن يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج 
عملياتها. يرجى مراجعة القسم )2-5-5( )»المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع أرباح«(. ولمزيد حول هذه المخاطر، يرجى الرجوع إلى القسم 

)12-7( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية«( لملخص التفاقيات التمويل الجوهرية المبرمة من قبل المجموعة.

في حالة تحقق أٍي من المخاطر المذكورة أعاله، فقد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار الفائدة واألوراق المالية المملوكة من المجموعة 6 3 2
وفقا لشروط ترتيبات التمويل، تدفع شركات المشاريع فوائد على أساس األسعار المعتمدة بين البنوك، مثل ليبور، سايبور )سعر الفائدة بين البنوك 
السعودية( أو جيبار )متوسط أسعار الفائدة بين البنوك في جوهانسبرغ(، إضافة إلى هامش ربح. ووفقا لمعظم ترتيبات التمويل الخاصة بالمجموعة، 
يتعين على المجموعة أو شركات المشاريع حماية  تعرضهم لتقلبات أسعار الفائدة أثناء فترة اإلنشاء والتشغيل بشكل كلي أو جزئي. وتكون المجموعة 
وشركات المشاريع عرضة لتقلبات أسعار الفائدة فيما يتعلق بترتيبات التمويل الخاصة بهم عند انتهاء ترتيبات الحماية الخاصة بها، أو في حال لم تكن 
المجموعة وشركات المشاريع محميين من هذا التقلب، أو إذا أخفقت المجموعة أو شركات المشاريع في تنفيذ استراتيجياتها بنجاح للحد من مخاطر 
سعر الفائدة. ومن إجمالي مبالغ القروض، تتراوح نسبة تعرض مشاريع المجموعة للمخاطر غير الخاضعة للتحوط فيما يتعلق بتقلبات أسعار الفائدة 
من 5% إلى 40% على مدار فترة ديون المشروع بما يتماشى مع متطلبات اتفاقية الشروط المشتركة ذات الصلة.  لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة 
القسم )6-3-10-3( )»مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات – مخاطر سعر الفائدة«( لالطالع على مدى تأثر المجموعة بسعر الفائدة. 
وباإلضافة إلى ذلك، إذا لم يتم الحصول على ترتيبات الحماية أو التحوط في الوقت المناسب، فقد يصبح التحوط بعد ذلك أكثر تكلفة مما تم تقديره في 
البداية. كذلك قد ال تكون بعض أنواع أنشطة التحوط االقتصادي مستوفية لشروط محاسبة التحوط وفقاً للمعاير الدولية للتقارير المالية، مما يؤدي إلى 
زيادة التقلب في صافي دخل المجموعة. ولالطالع على المتطلبات والشروط وسبل التحوط، يرجى مراجعة القسم )6-3-10( )»مناقشة اإلدارة وتحليل 

الوضع المالي ونتائج العمليات – المخاطر المالية ومخاطر السوق«(. 

في الوقت الحالي، كانت مخاطر سعر الفائدة خارج نطاق المال نتيجة النخفاض أسعار الفائدة في السوق. يشهد االقتصاد في معظم البلدان تباطًؤا 
نتيجة فيروس كورونا المستجد، وبالتالي من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة منخفضة ، مما يؤدي إلى المزيد من النتائج السلبية فيما يتعلق بمخاطر سعر 
الفائدة. ومع ذلك ، يتم احتساب تحوطات أسعار الفائدة كتحوط من التدفقات النقدية مما أدى إلى مالحظة تغيرات السوق التي تحدث في الميزانية 

العمومية. باإلضافة إلى ذلك ، أدى االنخفاض في أسعار الفائدة إلى وفورات في مصروفات الفائدة وذلك على القروض ذات معدالت الفائدة المتغيرة.

باإلضافة إلى ذلك، تتعرض المجموعة أيًضا لتقلبات أسعار الفائدة فيما يتعلق بأي تغيرات في قيمة بعض التحوطات واألوراق المالية األخرى، بما في 
ذلك األدوات المشتقة ذات الصلة. انخفضت القيمة العادلة للمشتقات من -338.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى -710.4 مليون ريال 
سعودي في 31 ديسمبر 2020م بسبب ما يلي بشكل رئيسي: 1( انخفضت القيمة العادلة  لمشروع رابغ 3 لتحلية المياه من -130.8 مليون ريال سعودي في 
31 ديسمبر 2019م إلى -333.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م ويرجع  ذلك أساًسا إلى الزيادة في المبلغ المستخدم فيما يتعلق بالزيادة في 
القرض. االستخدام مقروًنا بانخفاض سعر الليبور)LIBOR( ؛ 2( أدى االنخفاض في سعر ليبور)LIBOR( إلى انخفاض القيمة العادلة لمصلحة الضرائب 
لكل من مشروع سكاكا بقيمة 178,276,895 ريال سعودي وشركة الزرقاء بقيمة 122,681,708 ريال سعودي وشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه 

بقيمة 73,118,273 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م .

 كما تملك المجموعة )41.9%( من شركة بركاء و 27% من شركة ظفار والتي تم إدراج أسهمهم في سوق األسهم العماني  في عمان، والتي تكون قيمتها 
عرضة للتقلبات مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري في تقييم الموقف المالي للمجموعة. قد يكون للتعرض لتقلبات أسعار الفائدة واألوراق المالية تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال المجموعة )و/أو أي من شركات المشروع المتأثرة( ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

كما هو مذكور أعاله، ترتبط قروض المجموعة إلى حد كبير بمعدل الليبور، وبالتالي قامت المجموعة بالتحوط ضد معظم المخاطر المرتبطة بمعدل 
الليبور لتجنب تقلبات أسعار الفائدة بموجب ترتيبات تمويلية للمشاريع المطبقة. والجدير بالذكر في هذا الصدد أنه من بين التغييرات التي أدخلتها 
الجهات التنظيمية المالية إلنشاء نظام مالي أكثر مرونة تحول السوق عن استخدام األسعار المعروضة بين البنوك )»الليبور«(، بما في ذلك معدل 
الليبور، وبعد عام 2021م لن تطلب هيئة السلوك المالي، وهي الجهة المنظمة لمعدل الليبور في المملكة المتحدة، من البنوك تقديم األسعار التي 
تُستخدم إلنشاء معدل الليبور. وبناًء على ذلك، لن يتم استخدام معدل الليبور كمعدل مرجعي للقروض والمبادالت، وفي هذا الصدد، بدأت في ديسمبر 
2020م شركة )»ICE Benchmark Administration )»IBA وهي شركة تابعة مستقلة لسوق األسهم العالمي ومسؤولة عن اإلدارة الشاملة للمعايير 
مثل الليبور، بالتشاور مع األطراف ذوي الصلة )كالممولين والمشرعين والمؤسسات المالية( بشأن نيتها بوقف نشر معدل الليبور لكل فترات الدفع 
بعد 30 يونيو 2023م، وقدمت توجيًها للبنوك والمقترضين بوجوب توقفهم عن إجراء معامالت جديدة بمعدل الليبور بحلول نهاية عام 2021م. ومؤخًرا 
يجري االنتقال في الوقت الحالي من معدل الليبور إلى معدالت مرجعية بديلة )مثل معدالت التمويل قصير األجل المضمون للقروض المقدمة بالدوالر 
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األمريكي( ويجري إعداد إطار العمل الخاص بذلك، وأطلقت الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات في أواخر عام 2020م بروتوكوالت لالنتقال إلى 
انتقال  المالية )من ناحية القروض والمشتقات على حد سواء( لم تستقر على بروتوكول  معدالت مرجعية بديلة للمشتقات. ومع ذلك، فإن األسواق 
تواجه  فإنها  الليبور،  بمعدل  تمويل وتحوط مرتبطة  تنخرط في عمليات  المجموعة  ونظًرا ألن  الليبور.  بعد  ما  لمنتجات  متفق عليه وال على شروط 
تحديات نتيجة حالة عدم اليقين بشأن ذلك االنتقال )مثل أن تكون قادرة على تعديل المبادالت والقروض إلى المعيار الجديد دون أي تأثير اقتصادي 
على المقرضين(، وتراقب المجموعة تطورات االنتقال على أساس الوقت الفعلي بهدف العمل مع كل المقرضين )بما في ذلك المقرضين على مستوى 
شركة المشروع( وضمان إجراء معاملة سلسة بالمعيار البديل )سواء كان بمعدالت التمويل قصير األجل المضمون أم بغيرها( على مستوى محفظتها 
وذلك في نهاية عام 2021م.  بلغت القيمة الدفترية االلتزامات للمطلوبات المعرضة للتعديالت كما في 31 ديسمبر 2020م  )باستثناء االلتزامات التي 
ستنتهي قبل االنتقال( بلغت  4,95 مليار ريال سعودي وذلك بالنسبة لالتزامات المعرضة لليبور و 3,87 مليار ريال سعودي بالنسبة للقيمة االسمية 
للتحوطات المرتبطة بالليبور. أما بالنسبة للقيمة الدفترية لاللتزامات المعرضة للتعديالت وذلك بالنسبة للشركات المستثمر فيها وفق طريق حقوق 

الملكية  فقد بلغت 17,5 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2020م.

وفي حال حدوث أي من المخاطر أعاله، فإن ذلك قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.  

المخاطر المتعلقة بإماكنية كون المجموعة أن تصبح دائن غير مضمون  لمشتري اإلنتاج  7 3 2
في حالة اإلنهاء المبكر لبعض اتفاقيات شراء إنتاج

فيما يتعلق بالمشاريع المستقلة إلنتاج المياه والطاقة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية )مشروع الشعيبة إلنتاج المياه والطاقة ومشروع الشقيق(، 
والمشاريع المستقلة إلنتاج الطاقة )مشروع رابغ ومشروع رابغ 2 ومشروع القرية( والمشاريع المستقلة إلنتاج المياه )التوسعة األولى لمشروع الشعيبة إلنتاج 
المياه والتوسعة الثانية لمشروع الشعيبة إلنتاج المياه( والتي يتمثل مشتري اإلنتاج فيها في الشركة السعودية للكهرباء، إذا  تم إنهاء اتفاقية شراء اإلنتاج 
وتوجب على مشتري اإلنتاج االستحواذ على المحطة بدفع المقابل المالي المرتبط بإنهاء االتفاقية ، فإن على شركة المشروع أن تنقل ملكية المحطة إلى 
مشتري اإلنتاج عند استالمها للدفعة األولى من المبلغ المستحق والتي تمثل دفعة واحدة من أربع دفعات )ويقوم مشتري اإلنتاج بسداد األقساط الثالثة 
المتبقية كل ستة أشهر بعد الدفعة األولى(. وهذا ما يعرض شركة المشروع ذات الصلة لخطر أن تصبح دائنا غير مضمون لمشتري اإلنتاج  لنسبة  الـ 
75% المتبقية من المبلغ في وقت لم تعد فيه شركة المشروع مالكه للمشاريع المذكورة أعاله. حتى تاريخ هذه النشرة، لم يتم إنفاذ أي من هذه البنود في 
اتفاقيات شراء اإلنتاج الخاصة بالمشاريع السعودية المذكورة أعاله، ولكن هذا ال يضمن عدم إنفاذها في المستقبل، مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة برأس المال العامل 8 3 2
أقل(   أو  )المستحقة خالل سنة  المتداولة  الموجودات  من  لكل  فعال  توازن  الحفاظ على  تركز على  العامل  المال  رأس  استراتيجيات إلدارة  الشركة  لدى 
والمطلوبات المتداولة  )المستحقة خالل سنة أو أقل( وفق نسبة السيولة )current ratio(، مما يساهم في مواجهة المخاطر المتعلقة برأس المال العامل. 
وتتضمن هذه االستراتيجيات الحفاظ على تدفق نقدي كاٍف للوفاء بالديون قصيرة األجل وسداد تكاليف تشغيلها. وإن اعتماد الشركة على القروض لتمويل 
رأس المال العامل يحتوي على مخاطر في العثور على شروط ائتمانية أسهل. وإذا أصبح المناخ االقتصادي أقل مواتاة، قد تواجه الشركة شروط ائتمانية 
أكثر صرامة أو يتم استبعادها من الحصول على القروض التي تشتد الحاجة إليها. وكذلك انخفاض قيمة ضمانات القروض المقدمة من المساهمين، والتي 
يمكن أن تضر بوضعها االئتماني وبالتالي تزيد من صعوباتها في الحصول على تمويل مما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بقرض شركة اكوا باور للطاقة المتجددة القابضة القابل للتحويل 9 3 2
في السنة المالية 2018م ، دخلت المجموعة في اتفاقية قرض قابل للتحويل بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي مع صندوق طريق الحرير، من خالل شركة أكوا 
باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة . يوفر هذا القرض خياًرا لتحويل كل أو جزء من أصل القرض إلى أسهم في شركة أكوا باور للطاقة المتجددة 
القابضة المحدودة  بسعر تحويل متفق عليه. في عام 2019م ، مارس المقرض الخيار جزئًيا واستحوذ على حصة بلغت 49% في شركة أكوا باور للطاقة 
المتجددة القابضة المحدودة  بقيمة متفق عليها تبلغ 580.6 مليون ريال سعودي. نتيجة لهذا التحويل ، فقدت المجموعة السيطرة على شركة أكوا باور 

للطاقة المتجددة القابضة المحدودة  وأعادت تصنيفها كشركة مستثمر فيها وفق طريق حقوق الملكية  كما في 31 ديسمبر 2019م.

بلغ الرصيد القائم للقرض القابل للتحويل 773 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ومن المتوقع أن يتم تحويل القرض المتبقي إلى أسهم 
في شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة. ومع ذلك ، لم تقرر المجموعة والمقرض بعد أي األصول التي سيتم تضمينها وماذا سيكون 
التقييم المتفق عليه. يؤدي هذا إلى مخاطر تتمثل في أن هذا التحويل قد يؤدي إلى ربح / خسارة في تقييم األصول وأيًضا إلى تخفيض في المساهمة .

وفي حال حدوث أي من المخاطر المذكورة أعاله، فسيؤدي ذلك إلى إحداث تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها 
التشغيلية

المخاطر المتعلقة بوجود أحاكم تتعلق بالتغير في السيطرة في بعض من اتفاقيات  10 3 2
المجموعة، والتي قد يكون لها عواقب سلبية على المجموعة 

المياه  إلنتاج  الشعيبة  ذلك مشروع  في  بما  المجموعة،  بمشاريع  الخاصة   التشغيل  واتفاقيات  المساهمين  واتفاقيات  التمويل  اتفاقيات  بعض  بموجب 
والطاقة، التوسعة األولى لمشروع الشعيبة إلنتاج المياه ،ومشروع نور 1 ومشروع نور 2 و ومشروع الشقيق، ومشروع رابغ، قد يكون هناك حالة إخالل أو 

عدم التزام باالتفاقية إذا قام المساهمون الحاليون بخفض مساهمتهم في المشروع التي تم االلتزام بها بموجب االتفاقيات ذات الصلة.

باإلضافة إلى ذلك، وبموجب ترتيبات التمويل للمجموعة وبعضاً من ترتيبات التمويل والترتيبات بين المساهمين وترتيبات التشغيل لمشاريع المجموعة، 
إذا اصبح طرف ثالث أو مجموعة من األشخاص مسيطرين على 50% أو أكثر من أسهم المجموعة، فيمكن أن يترتب على ذلك حالة إخالل أو عدم التزام 
لمصلحة الطرف اآلخر في هذه الترتيبات أو نشؤ التزام بالسداد على المجموعة، أو التزام بإعادة الشراء، أو حق الطرف اآلخر بالشراء والتي قد تكون 
بمثابة قيد ألي عرض استحواذ للمجموعة مما قد يكون له تأثير سلبي على السعر السوقي ألسهم المجموعة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إحداث تأثير 

سلبي جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها التشغيلية.
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المخاطر المتعلقة بصكوك الشركة 11 3 2
وضعت شركة أكوا باور بصفتها "المصدر" برنامج صكوك بقيمة تصل إلى 5 مليار ريال وبمدة 7 سنوات )يقوم على هيكل مضاربة ومرابحة متوافق مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية( في المملكة العربية السعودية يتم طرحها طرح خاص وهي غير مدرجة وغير مصنفة. وكان حجم الشريحة األولى التي تم 
إصدارها ضمن البرنامج 2.8 مليار ريال. وتم استكمال التسعير النهائي وبناء سجل أوامر االكتتاب في مطلع يونيو 2021م لهذه الشريحة. وقد صدرت 
الصكوك في المملكة العربية السعودية بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة كطرح 

خاص غير مدرج. 

وسوف تشكل التزامات السداد بموجب الصكوك المصدرة التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير تابعة وغير مضمونة للُمصدر وسوف تصنف بالتساوي 
مع كافة االلتزامات القائمة وغير المضمونة وغير التابعة للُمصدر. ويلتزم المصدر بالوفاء بالدفعات المستحقة لحملة الصكوك في مواعيد استحقاقها. 
وفي حال أخل المصدر بالتزاماته بموجب الصكوك، فقد ينتج عن هذا اإلخالل )1( أن تصبح أي مديونية للُمصدر مستحقة وواجبة الدفع قبل تاريخ 
استحقاقها المقرر في األصل؛ )2( أن يصبح أي ضمان منحه الُمصدر عن أي مديونية واجب التنفيذ.  وفي حال تحقق أي من تلك الحاالت، فسيكون 

لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها التشغيلية. 

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية  4 2

سلبية  1 4 2 آثار  لها  يكون  قد  والتي  المستجد  كورونا  فيروس  بوباء  المتعلقة   المخاطر 
فرصها  و  عملياتها  ونتائج  المالي  ومركزها  المجموعة  أعمال  على  وجوهرية 

المستقبلية
ُسجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في ديسمبر 2019م، وانتشر بعد ذلك في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول التي تعمل فيها المجموعة. 
وفي 30 يناير 2020م، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد يشكل جائحة صحية عمومية تثير قلًقا دولًيا، وفي 11 مارس 2020م 
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس تحول إلى وباء. وقد كان لوباء فيروس كورونا المستجد وال يزال له تداعيات سلبية على االقتصادات 
اإلقليمية والعالمية واألسواق المالية مما يؤثر سلًبا على الدول التي تعمل فيها المجموعة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وتتخذ الحكومات 
والشركات والعامة إجراءات غير مسبوقة الحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثاره، بما في ذلك الحجر الصحي وحظر السفر وأوامر 
التزام المنازل وإغالق الشركات والمدارس ووقف التحفيز المالي وغيرها من التغييرات التنظيمية. وقامت العديد من الحكومات والمنظمات بإجراء 
مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2020م والسنوات الالحقة لمواجهة التباطؤ االقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد ، 
ومن المحتمل أن يؤدي تفشي فيروس كورونا المستجد إلى حدوث ركود أو أزمة اقتصادية عالمية طويلة األمد. على سبيل المثال، بلغت توقعات نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي من قبل البنك الدولي للمملكة العربية السعودية -5.4% واإلمارات العربية المتحدة إلى -6.3% وسلطنة عمان إلى -%9.4 
والمغرب إلى -6.3% لعام 2020م )المصدر: البنك الدولي، تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية - يناير 2021(. في عام 2020م، لم يكن هناك تأثير مباشر 
كبير على األداء التشغيلي للمجموعة نتيجة لوباء فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك ما يتعلق بتوليد الطاقة وتحلية المياه في مشاريعها، إال أنه تم تأثر 
أعمال البناء الخاصة بالمشاريع قيد اإلنشاء مثل مشروع حصيان ومشروع هيئة كهرباء ومياه دبي المستقل النتاج المياه و الطاقة . لمزيد من المعلومات، 
يرجى الرجوع للقسم )6-8-2-6( )»مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات – الحدث غير المتكرر الذي يؤثر على النتائج اإلجمالية 
للعمليات«( ومع ذلك ال يوجد ما يضمن عدم تأثر المجموعة باألزمة في المستقبل. ورغم أن نطاق وباء فيروس كورونا المستجد ومدته وتأثيراته تتغير 
بسرعة وغير معروفة بالكامل، إال أن الوباء والجهود المتعلقة باحتوائه قد عطلت النشاط االقتصادي العالمي، وأثرت سلًبا في أداء األسواق المالية، 
وأثرت في أسعار الفائدة، وزادت من حالة عدم اليقين في االقتصادات والتجارة، كما عطلت امدادات التوريد والتجارة. وفي حال استمرت هذه التأثيرات 
لفترة طويلة أو أسفرت عن ضغوط اقتصادية مستدامة أو ركود اقتصادي، قد تتفاقم العديد من عوامل المخاطرة المحددة في هذه النشرة وقد يكون 
لهذه التبعات أثر سلبي وجوهري على المجموعة بطرق متنوعة تتعلق بالسيولة والعمليات وطلبات العمالء ومخاطر أسعار الفائدة ورأس المال البشري، 

كما هو ُمفصل أدناه.

المخاطر التشغيلية: من الممكن أن تحد القيود الحالية أو المستقبلية التي تُفرض على القوى العاملة للمجموعة والوصول إلى مرافق المجموعة  	
وصحة وتوافر القوى العاملة للمجموعة المستخدمة في بناء مشاريعها من قدرتها على تلبية توقعات العمالء وقد يكون لها تأثير سلبي وجوهري 
على عملياتها. وقد تواجه المجموعة صعوبات متزايدة في استالم  المستحقات المالية من مشتريي اإلنتاج، مما قد يؤثر على مستوى السيولة 
لدى المجموعة )يرجى مراجعة »مخاطر السيولة« أدناه( فقد ال يكون لدى هؤالء المشترين سيولة كافية أو قد يواجهون صعوبات كبيرة في 
تسديد الفواتير الخاصة بهم. أن التغيرات التي يشهدها الطلب على الطاقة والمياه الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ال تؤثر بشكل 
عام من الناحية التعاقدية على حقوق المجموعة في مدفوعات السعة اإلنتاجية المستحقة بموجب اتفاقيات شراء اإلنتاج الخاصة بالمجموعة، 
إال أن شركة الكهرباء الوطنية في األردن أجلت 25% من المبالغ المستحقة فيما يتعلق بمشروع الزرقاء من فبراير 2020م إلى ديسمبر 2020م، 
ولمشروع المفرق ومشروع الريشة منذ فبراير 2020م إلى سبتمبر 2020م. باإلضافة إلى ذلك، أجلت شركة الكهرباء الوطنية  مبالغ اإليرادات 
المستحقة  لشركة توليد الكهرباء المركزية لمدة شهرين منذ ديسمبر 2019م، معللة ذلك بأنها تواجه صعوبات مالية.  وبتاريخ 28 أبريل 2021م 
أبرمت المجموعة اتفاقية تسوية مع شركة الكهرباء الوطنية فيما يتعلق بدفع هذه المبالغ المستحق. و كما في تاريخ هذه النشرة، فقد تم دفع 

كامل المبالغ المستحقة من شركة الكهرباء الوطنية.

باإلضافة إلى ذلك، على الرغم من أن مشتريي اإلنتاج ال يمكنهم تغيير أسعار اتفاقية شراء اإلنتاج من جانبهم وحدهم خالل سريانها، إال أن   
أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية قد تدفع مشتريي اإلنتاج إلى محاولة التفاوض للحصول على إعفاء، وفي حالة نجاحهم سيؤثر ذلك على 
مدفوعات السعة اإلنتاجية التي تحصل عليها المجموعة. ونتيجة للضغوطات المالية التي سببتها أزمة فيروس كورونا المستجد، أعربت بالفعل 
بعض الحكومات في الدول التي تعمل فيها المجموعة، بما في ذلك ُعمان واألردن ومصر، عن رغبتها في إصالح إنفاقها العام، مما قد يشمل 

إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات شراء اإلنتاج الخاصة بمشاريع المجموعة في هذه الدول. 
التوريد بسبب فيروس  التي يُجرى إنشاؤها حالًيا تأخيرات نتيجة الضطرابات سلسلة  إلى ذلك، شهدت جميع مشاريع المجموعة  باإلضافة   
كورونا المستجد. وقدم العديد من مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء إخطارات بحاالت القوة القاهرة، بينما قامت جميع المشاريع نفسها 
بتطبيق أحكام القوة القاهرة المنصوص عليها في اتفاقيات شراء اإلنتاج الخاصة بهم. وقد يمنح مشتريي اإلنتاج إعفاء من االلتزامات المتعلقة 
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بالوقت أو التكاليف أو كليهما، إال أنه يوجد أي ضمان بأن مثل هذا اإلعفاء سيكون كافًيا أو أنه سيُمنح من األساس، كما قد ال يمكن نقل اإلعفاء 
بشكل فعال إلى مقاول الهندسة والمشتريات والبناء المعني. وما لم يتم منح إعفاء من قبل مشتريي اإلنتاج ذي الصلة لتوفير وقت إضافي 
للوفاء بااللتزامات، فقد يؤدي ذلك إلى استحقاقه للتعويضات المتفق عليها. وبالمثل، قد تؤدي التأخيرات إلى زيادة التكاليف اإلجمالية إلتمام 
المشروع على الرغم من إمكانية تمرير العديد من هذه التكاليف من الناحية التعاقدية لمشتريي اإلنتاج، وفي حالة عدم منح اإلعفاء المتعلق 
بهذه التكاليف اإلضافية، فقد ال يتوفر لدى المشروع تمويل كاٍف الستكمال أعمال التشييد. ونتيجة لذلك، فإن عدم منح اإلعفاء من االلتزامات 
المتعلقة بالوقت أو التكاليف يمكن أن يؤثر سلًبا على إتمام المشروع ويمكن أن يؤدي إلى حدوث نزاعات مع المقاولين ومشتريي اإلنتاج. كما في 
تاريخ هذه النشرة، لم يتم رفض أي طلب لمنح إعفاءات ألي مشروع من قبل مشتريي اإلنتاج المعنيين نتيجة للتأخيرات المذكورة أعاله. يرجى 
مراجعة القسم )2-1-3( )»تتعرض المجموعة لمخاطر التأخير وتجاوز التكاليف ومشاكل جودة التصنيع في إنشاء وبناء مشاريعها عند عدم 

تضمين عقود  الهندسة والمشتريات والبناء ما يتعلق بهذه التأخيرات والتجاوزات ومشاكل الجودة«(.
التجارية )على وجه الخصوص،  الموردين والمقاولين في عملياتها  العديد من  باإلضافة إلى ذلك، تعتمد المجموعة وشركات المشاريع على   
بمدى  المتعلقة  )»المخاطر   )8-1-2( القسم  مراجعة  )يرجى  للمشاريع  والصيانة  التشغيل  ألنشطة  المركزية  الكهرباء  توليد  وشركة  نوماك 
التعاقدية«(،  اللتزاماتهم  والصيانة  التشغيل  مقاولي  وأداء  التشغيل  تكاليف  على  المجموعة  لمشاريع  والصيانة  والتشغيل  الربحية  اعتماد 
والذين أصدر بعضهم، أو قد يصدرون في المستقبل، إخطارات بحاالت القوة القاهرة مطالبين بتمديد وقت األداء مما يؤدي إلى تعطيل سلسلة 
التوريد للمجموعة. واستجابة إلخطارات حاالت القوة القاهرة المقدمة من موردي المجموعة، فقد تم بالفعل إصدار إخطارات بحاالت القوة 
القاهرة إلى بعض مشتريي اإلنتاج التابعين للمجموعة بما في ذلك هيئة الكهرباء والماء في اإلمارات العربية المتحدة، والشركة العمانية لشراء 
الطاقة والمياه في عمان، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية لشراء الطاقة، والشركة السعودية لشراكات المياه في المملكة العربية 
السعودية وال تزال هذه اإلخطارات تحت االعتبار من قبل مشتريي اإلنتاج وال يوجد مايضمن بأنها ستكون مقبولة من قبل مشتريي اإلنتاج. 
وتعتمد المجموعة أيًضا على الهيئات والمكاتب المحلية والحكومية وأطراف ثالثة أخرى في الحصول على التصاريح الالزمة إلنشاء مشاريعها. 
وفي ضوء اإلجراءات المستحدثة لمواجهة الوباء، قد تقيد العديد من هذه الجهات من توفير خدماتها والوصول إليها. على سبيل المثال، تعتمد 
المجموعة في جميع مشاريعها على عمليات الصيانة والتحسين الدورية للمرافق من خالل القيام بأعمال التشغيل والصيانة للحفاظ على كفاءة 
تشغيل مرافقها. ومن المحتمل أن يحد وباء فيروس كورونا المستجد من أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالمجموعة نتيجة نقص العمالة 
والتوافر المحدود لمقدمي الخدمات من األطراف الثالثة، مما يؤدي إلى حدوث تأثير سلبي على إيرادات المجموعة والذي لن يتم تغطيته من 
خالل التأمين نظًرا أن المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد غير مشمولة في وثائق التأمين الحالية الخاصة بالمجموعة. يرجى الرجوع 
للقسم )6-3-2-5( )»مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات- فيروس كورونا«( لمزيد من التفاصيل. وإذا استمرت محدودية 
قدرات الموردين ومقدمي الخدمات من األطراف الثالثة لفترة طويلة أو إذا ظهرت قيود إضافية أو اضطرابات محتملة في هذه الخدمات، فقد 
يؤثر ذلك سلًبا على عمليات المجموعة. باإلضافة إلى ذلك، قد تنشأ نزاعات بين المجموعة والموردين أو المقاولين أو العمالء والتي قد تؤدي 

إلى التقاضي أو التحكيم نتيجة إخطارات القوة القاهرة المقدمة بموجب االتفاقيات والعقود.
باإلضافة إلى ذلك، استجابًة لفيروس كورونا المستجد، قامت المجموعة بتعديل ممارسات وأساليب أعمالها وقد تستمر في تعديل ممارساتها   
وأساليبها فيما يتعلق بعمل الموظفين من مقرات العمل الرسمية وسياسات العمل عن بُعد، والتي قد تزيد جميعها من مخاطر عدم الكفاءة بسبب 

االعتماد على تقنية معلومات أقل قوة، وزيادة مخاطر األمن السيبراني وحوادث فشل تقنية المعلومات وانتهاكات أمن البيانات.

مخاطر السيولة: قد يتأثر نجاح المجموعة بعوامل خارجية متنوعة قد تؤثر في سعر سلع المجموعة وخدماتها أو إمكانية تسويقها، بما في  	
ذلك اضطرابات أسواق المال، والتغيرات في أسعار الفائدة والتي قد تزيد من تكاليف تمويل المجموعة، وكذلك انخفاض الطلب على الطاقة 
أو المياه التي تنتجهما المجموعة في ظل الظروف االقتصادية واالستجابة المختلفة للجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بعدد محدود 
من عمليات المجموعة. وقد أدى وباء فيروس كورونا المستجد إلى زيادة حالة عدم اليقين على االقتصاد والطلب بشكل كبير ونتج عنه حدوث 
اضطراب وتقلب في أسواق رأس المال العالمية خالل عام 2020م، مما يزيد من تكلفة رأس المال ويؤثر سلًبا في الحصول على رأس المال. وعلى 
الرغم من أن األسواق العالمية قد بدأت في إظهار بعض عالمات التعافي، إال أن طول فترة التقلبات وعدم االستقرار في أوضاع السوق قد يزيد 
من تكاليف التمويل للمجموعة ويؤثر سلًبا في استراتيجيات التخفيف من مخاطر السوق. قد تؤدي االضطرابات الكبيرة في أعمال المجموعة أو 
االنخفاضات الكبيرة في النتائج التشغيلية نتيجة لوباء فيروس كورونا المستجد إلى زيادة تكاليف انخفاض القيمة مستقباًل في شهرة المجموعة 
أو أصولها طويلة األجل. لمزيد من المعلومات حول انخفاض قيمة أصول المجموعة، يرجي مراجعة القسم )2-1-13( )»المخاطر المتعلقة 

باالنخفاض المحتمل في شهرة المجموعة أو انخفاض قيمة أصولها طويلة األجل«(.
المخاطر االستراتيجية: قد يؤثر االنخفاض في الطلب الناتج عن تباطؤ االقتصاد العالمي على تطوير ونجاح مشاريع المجموعة الجديدة. وقد  	

ال يرتفع طلب العمالء المنخفض على الكهرباء بسرعة إلى مستواه قبل فيروس كورونا المستجد أو قد ال يرتفع على اإلطالق، بسبب حالة الركود 
أو األزمة االقتصادية العالمية طويلة األجل المحتملة. وقد تغير فترات االنكماش االقتصادي أولويات الحكومات لدعم و/أو تحفيز المشاركة في 
األسواق الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة وكذلك في مشاريع التنمية الجديدة، مما قد يكون له أثر سلبي على الوضع المالي للمجموعة ونتائج 
عملياتها وتدفقاتها النقدية )لمزيد من التفاصيل حول تغير أولويات الحكومات، يرجى مراجعة مثال التأخير في المبالغ المستحقة المتعلقة 

بأصول المجموعة في األردن الُمفصل أعاله في »المخاطر التشغيلية«(.

نظًرا لعدم وجود أوبئة عالمية حديثة قابلة للمقارنة أسفرت عن تأثير عالمي مماثل، ال يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بحدة األثر السلبي 
على المدى القريب والبعيد لفيروس كورونا المستجد على االقتصاد العالمي واألسواق المالية العالمية واقتصاد المملكة العربية السعودية واقتصادات 
الدول التي تعمل فيها المجموعة. ونتيجة لذلك، قد ال تتوفر لدى المجموعة القدرة على التنبؤ بدقة بتأثير فيروس كورونا المستجد على المدى القريب أو 
البعيد على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. ومن المحتمل أن يتسبب فيروس كورونا المستجد في حدوث ركود أو أزمة اقتصادية عالمية 
طويلة األمد، مما قد يكون له تأثير سلبي على االقتصاد السعودي بشكل عام ومجال المجموعة وأعمالها بشكل خاص. ويعتمد مدى تأثير تفشي فيروس 
كورونا المستجد على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي على التطورات المستقبلية، بما في ذلك توقيت وفعالية اإلجراءات المتخذة، أو غير 
المتخذة، الحتواء فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثاره في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الدولي، من قبل الحكومات والبنوك المركزية 
ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والمشاركين في النظام الصحي والشركات واألفراد اآلخرين، وهي أمور غير مؤكدة إلى حد كبير وال يمكن التنبؤ بها. 

وفي حال حدوث أي من المخاطر أعاله، فإن ذلك قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو عملياتها أو نتائجها التشغيلية أو وضعها المالي 
أو السيولة أو مستويات رأس المال لديها أو توقعاتها المستقبلية.
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المخاطر السياسية في الدول والمناطق التي تعمل فيها المجموعة 2 4 2
تتعرض المجموعة للمخاطر الجيوسياسية في الدول التي تعمل فيها وكذلك في الدول التي تنوي التوسع فيها، والذي قد  يكون له تأثير سلبي على 
اقتصاد هذه الدول وبالتالي على عمالء المجموعة وعملياتها في هذه المناطق. ويمكن أن تؤثر هذه المخاطر سلباً على قيمة أي استثمار في المجموعة.

عادة ما يكون مشتري إنتاج الطاقة و/ أو المياه المحالة التي تنتجها المحطات التي طورتها شركات المشاريع ذات الصلة جهات حكومية أو شبه حكومية. 
وبغض النظر عن أي حماية تعاقدية للتكاليف أو اإليرادات بموجب اتفاقيات الشراء ذات الصلة )بما في ذلك أي قوة قاهرة سياسية محلية أو أجنبية(، فإن 
أي تغيير جوهري غير متوقع في الوضع السياسي في أي من الدول التي استثمرت فيها المجموعة أو تخطط لالستثمار فيها )خاصة في دول االقتصادات 
الناشئة التي تزيد فيها هذه المخاطر(، بما في ذلك التغير في الحكومة أو عدم االستقرار السياسي أو التأميم أو تغيرات رئيسية في السياسة العامة أو الثورة 
مثل أحداث الربيع العربي في الشرق األوسط أو أي تطور سلبي في العالقة القائمة بين المجموعة أو إحدى شركات المشاريع وهذه الجهات الحكومية، يمكن 
أن يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. على سبيل المثال، في حاالت القوة القاهرة الطبيعية أو السياسية 
األجنبية التي تؤثر في شركة توليد الكهرباء المركزية في األردن، ال تكون الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية ملزمة بشراء أسهم المساهمين إال إذا أنهت 
شركة توليد الكهرباء المركزية اتفاقيات شراء اإلنتاج المعنية. باإلضافة إلى ذلك، ال يستفيد مشروع كيركالي ومشروع خالدي من الحماية ضد تغير األنظمة 

المطبقة وال يستفيد مشروع كيركالي ومشروع خالدي وأصول المجموعة في عمان من الحماية ضد إنهاء أي من االتفاقيات المبرمة.

المخاطر المتعلقة باألنظمة البيئية في الدول التي تعمل فيها المجموعة والتغييرات  3 4 2
التي تطرأ على تلك األنظمة 

تعتبر مخاطر األضرار البيئية، مثل التلوث والتسرب، من المخاطر المألوفة في قطاعات توليد الطاقة وتحلية المياه. وتخضع المجموعة للعديد من 
للعديد من  التمويل  تقدم  التي  التنمية  المستقلة ومصارف  الحكومية  الجهات  لمتطلبات  والمحلية، وكذلك  والوطنية  الدولية  البيئية  واألنظمة  القوانين 
مشاريع المجموعة. وهذه القوانين واألنظمة والمتطلبات وغيرها تحكم إنتاج المواد الخطرة وتخزينها والتعامل معها واستخدامها والتخلص منها ونقلها، 
وانبعاث المواد الخطرة وتصريفها في باطن األرض أو في الهواء أو المياه، والتعامل مع الطيور المهاجرة وأنواع وأصناف الحيوانات والنباتات المهددة 

باالنقراض.

ويتوقع أن تصبح هذه القوانين واألنظمة والمتطلبات البيئية أكثر تشدداً في المستقبل، وإذا كانت الحماية القانونية من تغيرات األنظمة والقوانين غير 
منصوص عليها في اتفاقية شراء اإلنتاج أو الوثيقة الملحقة ذات الصلة، كما هو الحال في مشروع خالدي ومحطة فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة 
أو صعوبة في قدرة  الرأسمالية  والنفقات  االلتزام  وتكاليف  المسؤوليات  زيادة  إلى  تؤدي  البيئي قد  النظام  أو  القانون  تغييرات في  أي  الشمسية، فإن 
تحتاج  قد  البيئية،  والمتطلبات  واألنظمة  القوانين  بهذه  يتعلق  وفيما  لمشاريعها.  تمويل  على  الحصول  أو  السارية  بالمتطلبات  االلتزام  على  المجموعة 
المجموعة للحصول على تصاريح جديدة أو معدلة أو شراء بدائل أو مخصصات أو تركيب وسائل تكنولوجية مكلفة للسيطرة على االنبعاثات، ويمكن أن 

يكون لهذه التغييرات تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

قد ال تكون المجموعة من وقت آلخر مستوفية للقوانين أو األنظمة أو المتطلبات البيئية أو التصاريح البيئية المعمول بها. وينطوي نشاط توليد الطاقة 
على مخاطر معينة، بما في ذلك انسكاب الوقود أو تسربه أو انبعاث مواد خطرة، ويمكن أن ينتج هذا عن أو يؤدي إلى عدم التزام المجموعة بالقوانين 
البيئية السارية. ويمكن للهيئات البيئية الحكومية، وفي بعض الدول، مجموعات الدفاع عن البيئة و/ أو جهات خاصة أخرى، أن تتخذ إجراءات نظامية 
ضد المجموعة مقابل أي إخفاق في االلتزام بالقوانين أو األنظمة أو المتطلبات أو التراخيص البيئية المعمول بها. ويمكن أن تؤدي هذه اإلجراءات ، من 
بين أمور أخرى، إلى فرض غرامات أو  تحسينات رأسمالية أو تحسينات على االلتزامات أو إلغاء التراخيص أو تعليق العمليات أو فرض مسؤولية جنائية 

أو إلحاق ضرر بسمعة المجموعة. 

على سبيل المثال، منذ عام 2015م، تجاوزت انبعاثات أكسيد الكبريت في مشروع رابغ الحدود المفروضة في المملكة العربية السعودية، ونتيجة لذلك 
البيئي. حصلت  التشغيل  بتصريح  يتعلق  فيما  البيئة  العامة لألرصاد وحماية  الهيئة  مع  المشكلة  كيفية حل هذه  مناقشات حول  المجموعة في  دخلت 
المجموعة على تجديد تصريح من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، بالتزامن مع شروعها في تعديل عملية إزالة الكبريت من غاز المداخن في مشروع 
رابغ بتكلفة تقارب 40 مليون ريال سعودي. عندما اكتمل مشروع رابغ وبعد أن تم تقديم تأكيدات بأن  تعديل عملية إزالة الكبريت من غاز المداخن من 
شأنه أن يحافظ على انبعاثات أكسيد الكبريت ضمن الحدود المقررة، حصل مشروع رابغ على تصريح البيئة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة 
في مارس 2020م لمدة عامين.  ال يزال مشروع رابغ يواجه صعوبات في قدرات التشغيل المستمر لتعديل عملية إزالة الكبريت من غاز المداخن ويعمل 
على اتخاذ تدابير مناسبة لضمان تشغيله بشكل موثوق، والمتوقع أن يكتمل في الربع األول من عام 2022م. ورغم أنه من المتوقع أن يلتزم مشروع رابغ 
بشكل كامل بالمعايير ولوائح االنبعاثات المعمول بها بعد االنتهاء من هذه التدابير، اليوجد ضمان بأن هذا المشروع لن يستمر في تجاوز حدود االنبعاثات 
المفروضة، وفي هذه الحالة يمكن أن يخضع للغرامات أو تعليق تراخيص التشغيل الخاصة به أو إلغائها أو يخضع لحالة إخالل بموجب ترتيبات التمويل 
الخاصة به )يرجى مراجعة القسم )2-3-3( )»المخاطر المتعلقة بحاالت اإلخالل بموجب ترتيبات التمويل الخاصة بالمجموعة«((. ويمكن أن تفرض 
القوانين واألنظمة والمتطلبات البيئية أيضاً مسؤولية تضامنية أو انفرادية مشددة عن المعالجة البيئية للمواد المنبعثة أو الناتجة عن المواد والنفايات 
الخطرة في المواقع المملوكة حالياً أو سابقاً للمجموعة أو الشركات السابقة وفي مواقع الجهات األخرى التي أرسلت المجموعة أو الشركات السابقة 
النفايات إليها، ويمكن أن يؤدي  لتكبد المجموعة تكاليف كبيرة لمعالجة أضرار الموارد الطبيعية والتحقيق في التلوث الناتج عن ذلك أو معالجته أو تعويض 
األطراف األخرى عن ذلك. وقد تكون المواقع التي تعمل فيها شركات المشاريع ، أو تواجدت فيها سابقاً، ملوثة بمواد خطرة، مما يؤدي إلى مسؤولية 

محتملة للتحقيق فيها أو معالجتها، فضاًل عن المطالبات المتعلقة بالضرر المزعوم لألشخاص أو الممتلكات أو الموارد الطبيعية.

في حال تحقق أي من هذه المخاطر، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير البيئة والسالمة واألمن 4 4 2
تخضع شركات المشاريع ومقاوليها ألنظمة السالمة والصحة السارية المعمول بها في الدول التي تعمل فيها المجموعة والتي تضع معايير مختلفة لتنظيم 
جوانب معينة من جودة الصحة والسالمة واألمن، وفرض عقوبات مدنية وجنائية وغيرها من االلتزامات ألي انتهاكات أو إخالالت. يشتمل استخدام اآلالت 

والمعدات ذات الجهد العالي المستخدمة في أعمال المجموعة على مخاطر كبيرة على الصحة والسالمة.
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قد تؤثر أحداث الصحة والسالمة واألمن المحتملة على أعمال شركات المشاريع بشكل جوهري ، والتي تشمل الحرائق، والفيضانات، واالنفجارات، 
وحوادث المركبات الخفيفة، والسقوط من االرتفاعات، واإلصابات الشخصية والوفيات، والصدمات الكهربائية، والحوادث التي تصيب معدات وحوادث 
انبعاثات الغازات الضارة أو المواد الكيميائية. قد تحدث الوفيات، أو اإلصابات الخطيرة للموظفين أو مقاولي الموقع بسبب هذه العوامل أو غيرها. 
وقعت مثل هذه األحداث في الماضي وقد تحدث في المستقبل. في عام 2018م، حدثت حالة وفاة واحدة في مشروع حصيان نتيجة السقوط، وحالتا 
وفاة في مشروع صحار 3، أحدهما نتيجة السقوط واألخرى بسبب اندالع حريق. وفي عام 2019م، حدثت حالة وفاة واحدة في مشروع حصيان نتيجة 
الغرق، وحالة وفاة واحدة في مشروع رابغ 3 لتحلية المياه بسبب حادث آالت ثقيلة. كما في تاريخ هذه النشرة، لم يترتب على الشركة أي أثر جوهري 
نتيجة للحوادث المذكورة. وال  يوجد أي ضمان بأن شركات المشاريع سوف تكون ملتزمة بجميع لوائح الصحة والسالمة واألمن المعمول بها في الدول 
التي تعمل فيها المجموعة في المستقبل. وفي حال إخالل أي شركة من شركات المشاريع بااللتزام بأي من هذه اللوائح، فقد تكون مسؤولة عن العقوبات 
و/أو نتائج التخلف عن السداد بموجب أي التزامات تعاقدية تشترط عليها االلتزام باللوائح المعمول بها. ويمكن أن تؤدي هذه الحاالت إلى تأثير سلبي 
وجوهري على سمعة المجموعة مما سيؤثر بشكل جوهري وسلبي على سعر أسهم الطرح في السوق وأعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

 باإلضافة إلى ذلك، يمكن للسلطات المختصة في الدول التي تعمل فيها المجموعة فرض اللوائح الحالية، بما في ذلك قوانين وأنظمة الصحة والسالمة 
واألمن، بشكل أكثر صرامة مما كانت عليه في الماضي، وربما تفرض في المستقبل معايير أكثر صرامة، أو مستويات أعلى من الغرامات والجزاءات على 
المخالفات من تلك المعمول بها في الوقت الحاضر. وتبعاً لذلك، ال تستطيع المجموعة تقدير التأثير المالي المستقبلي لاللتزامبهذه اللوائح من قبل 

شركات المشاريع أو تكاليف عدم االلتزام بهذه اللوائح.

فضاًل عن ذلك، تعمل شركات المشاريع في دول ما زالت قوانين ولوائح ومعايير البيئة والصحة والسالمة فيها ووسائل تنفيذيها قيد التطور. وبشكل متزايد 
يتوقع أصحاب المصالح )المشرعين والممولين والجهات الراعية(  من شركات المشاريع أن تقوم شركات المشاريع بتطبيق مستويات معيارية صارمة 
ومعترف بها دولًيا في مجال الصحة، والسالمة واألمن في عملياتها، مما قد يؤدي إلى التزامات وتكاليف جديدة كبيرة بالنسبة لها. على سبيل المثال، في 
عام 2017م، أصدرت الهيئة العليا لألمن الصناعي في المملكة العربية السعودية مجموعة جديدة من توجيهات األمن الصناعي )»توجيهات الهيئة العليا 
لألمن الصناعي لعام 017دم«(. ونتيجة لذلك، أصبحت شركتين من شركات المجموعة خاضعة لتطويرات محتملة من أجل االلتزام بتوجيهات الهيئة العليا 
لألمن الصناعي لعام 2017م، والتي تقدر تكلفتها بما يصل إلى 91 مليون ريال سعودي )غير شامل ضريبة القيمة المضافة(. وكما في مايو 2021م، فإن 

أحدى هذه الشركتين قامت بتعيين خبير للقيام بأعمال التطوير للمحطة للتوافق مع هذه التوجيهات. 

 وقد يؤدي الفشل في إدارة العالقات مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى اإلضرار بسمعة شركات المشاريع وأعمالهم، مما قد يؤثر بدوره سلباً 
على إيرادات شركات المشاريع ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية، ويحتمل أن يكون ذلك بطريقة جوهرية كما أنه من المتوقع أن تزداد مع مرور الوقت 

تكاليف شركات المشاريع ووقت اإلدارة المطلوب لاللتزام بمعايير المسؤولية االجتماعية واالستدامة المتعارف عليها دولًيا.

قد ينتج عن أي حاالت خسائر في األرواح أو إصابات خطيرة لموظفي شركات المشاريع نتيجة ألي إخالل بقوانين السالمة المعمول بها حدوث تعطيل 
في عمليات شركات المشاريع أو التسبب في إلحاق ضرر بسمعتها، ويمكن فرض مسؤوليات كبيرة على شركات المشاريع هذه لقاء األضرار والعقوبات 
و/أو التعويض نتيجة لذلك. يمكن أن يحصل تعطيل عمليات شركة المشروع من خالل »أوامر إيقاف العمل« )أو ما يماثلها قانونًيا(، وإذا كانت شركة 
المشروع في منتصف عملية اإلنشاء، فإن أمر إيقاف العمل قد يؤدي إلى إلزام شركة المشروع بدفع التعويضات التأخير المتفق عليها ذات الصلة. وإذا 
كان المشروع قيد التشغيل، فقد يؤدي االنقطاع إلى خسارة في اإليرادات. كما يمكن أن تعلم وسائل اإلعالم بالحوادث الكبرى وتنشرها مما قد يؤثر سلًبا 

على سمعة المجموعة. 

وفي حال تحقق أٍي من المخاطر المذكورة أعاله، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال  المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. 

المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح ومتطلبات تسجيل الشراكت  5 4 2
تلتزم المجموعة وشركات المشاريع بالحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات التنظيمية الالزمة فيما يتعلق بأنشطتها، بما في ذلك متطلبات 
تسجيل الشركات والتصاريح والتراخيص البيئية، والموافقات على تشغيل منشآتها، أو إنشاء مرافق جديدة، أو تعديل المرافق القائمة، أو تركيب وتشغيل 
معدات جديدة مطلوبة ألعمال المجموعة. تخضع التصاريح والتراخيص والموافقات بشكل عام للتجديد الدوري  واإلعتراض من الغير. وباإلضافة لذلك، 
تنص معظم التراخيص على أن الشركة المعنية قد تخضع لعقوبات مالية، أو قد يتم تعليق التراخيص ذات الصلة أو إنهائها )بعد اإلنذار(، إذا لم تلتزم 
تلك الشركة بمتطلبات الرخصة ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك، تعمل المجموعة في قطاعات تخضع لقواعد تنظيمية صارمة تتطلب تراخيص متعددة 
في بلدان تنخفض بها مستويات الشفافية، ونتيجة لذلك قد تتعرض المجموعة لمخاطر الرشوة والفساد فيما يتعلق بعمليات الترخيص )راجع أيًضا 
القسم )2-4-11( )»المخاطر المتعلقة بقيام المجموعة بجزء كبير من أعمالها في دول، بما فيها دول نامية، مما يعرض المجموعة لمخاطر كبيرة قد 
تؤثر سلًبا على نشاطها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وسمعتها«( والقسم )2-4-12( )»المخاطر المتعلقة بعدم إمكانية المجموعة من الكشف عن 
حاالت غسل األموال والرشوة واألنشطة غير القانونية أو غير المشروعة األخرى بشكل كامل أو في الوقت المناسب، مما قد يعرضها للمسؤولية القانونية 

وإلحاق الضرر بأعمالها أو سمعتها«(.

عندما يُطلب تجديد الترخيص أو تعديله، فال يوجد ضمان بأن السلطة المعنية ستكون مستعدة لتجديد الترخيص ذي الصلة أو السماح بنفس نطاق العمل 
عند منح هذا الترخيص. باإلضافة إلى ذلك، قد تفرض السلطة المختصة شروط مرهقة على شركة المشروع عند هذا التجديد )على سبيل المثال، بسبب 
وجود اختالف في التفسير من قبل المجموعة والجهة المنظمة للمتطلبات والمعايير القانونية أو األمور األخرى ذات الصلة(. وبينما تعتقد المجموعة 
أن شركات المشاريع ذات الصلة قد حصلت على التراخيص الالزمة نظامياً ألنشطتها )مع مراعاة ما يلي(، فال يوجد أي ضمان  بعدم وجود تراخيص 
إضافية قد تطلب في المستقبل. وإذا كانت شركة المشروع غير قادرة على الحصول على الترخيص ذو الصلة أو غير قادرة على تجديد ترخيص قائم 
بشروط مماثلة، فيمكن )في الحاالت التي ال تتوفر فيها الحماية الكافية بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج أو وثيقة مرتبطة باالتفاقية( أن تؤثر تأثيًرا جوهرًيا 

على تشغيل المشاريع، وفي بعض الظروف المحدودة، فقد تؤدي أيًضا إلى إلغاء المشروع أو إغالق المحطة.  

على سبيل المثال، شركة نوماك عمان غير ملتزمة بمتطلبات تحديث وثائقها التأسيسية بموجب القوانين المعمول بها في سلطنة عمان. وبالرغم من عدم 
وجود نصوص صريحة حول مخالفة هذه المتطلبات، إال أنه لوزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان صالحية واسعة تسمح لها التنفيذ على الشركات 
المخالفة وتعليق السجل التجاري الخاص بها. باإلضافة إلى ذلك فإن هيئة تنظيم الخدمات العامة قد أخطرت بتاريخ 11 مايو 2021م كل من شركة شناص 
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و شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء و شركة ظفار لتوليد الكهرباء و شركة ظفار للتحلية و شركة بركاء و شركة شمس الظاهرة لتوليد الكهرباء، بحدوث 
إخالل ألحكام تراخيص هذه الشركات لوجود تغيير في السيطرة في هذه الشركات لم يتم إخطار هيئة تنظيم الخدمات العامة به، ناتح عن تغيير في 
ملكية الشركة األم التي تملك هذه الشركات نتيجة االستثمار األخير لصندوق االستثمارات العامة في أكوا باور. وقد قامت هذه الشركات بإرسال إخطار 
لهيئة تنظيم الخدمات العامة الذي يتم دراسته حالياً من قبلها. وفي حال لم تقبل هيئة تنظيم الخدمات العامة ذلك، هناك خطر يتمثل في أن تقوم الهيئة  

بإلغاء التراخيص لهذه الشركات.

باإلضافة إلى ذلك، وفًقا لشروط رخصة التوليد الخاصة بمحطة أكوا باور ريدستون، ال يجوز إجراء التعديالت والتغييرات و/أو التصديق على اتفاقيات 
شراء الطاقة واتفاقيات التوصيل ذات الصلة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من هيئة تنظيم الطاقة الوطنية في جنوب إفريقيا. أي تعديل على 
اتفاقية شراء الطاقة بدون موافقة خطية مسبقة من هيئة تنظيم الطاقة الوطنية في جنوب إفريقيا يعد إخالل في رخصة التوليد. وفًقا للمادة 18 من 
نظام تنظيم الكهرباء رقم 4  لعام 2006م في جنوب إفريقيا، اإلخالل  في شروط الرخيص قد يؤدي إلى فرض عقوبة قدرها 10% من إجمالي المبيعات 
السنوية للمرخص له أو 2,000,000.00 راند جنوب أفريقي )حوالي 500,000 ريال سعودي( لكل يوم ابتداًء من االستالم إشعار من هيئة تنظيم الطاقة 
الوطنية في جنوب إفريقيا لاللتزام. وفي حال عدم االلتزام بمثل هذه الشروط، فقد تُفرض تلك الغرامات على شركة المشروع مما سينتج عنه تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال  المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

يوجد سبعة من  شركات المجموعة المهمة وعدد من الشركات القابضة الوسيطة في المملكة العربية السعودية لم تقوم بتحديث وثائق تأسيسها لتتوافق 
مع آخر تعديالت لنظام الشركات السعودي، كما لم تحدث أنشطتها وفقاً لدليل التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية )ISIC4(، والذي قد ينتج من 

ذلك عدم قدرة هذه الشركات تنفيذ بعض المعامالت لدى وزارة التجارة ووزارة االستثمار، مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على عمليات المجموعة.

باإلضافة إلى ذلك، تم منح التوسعة الثانية لمشروع الشعيبة النتاج المياه ترخيًصا مؤقًتا من هيئة تنظيم  المياه والكهرباء بتاريخ1441/11/9هـ )الموافق 
29 يونيو 2020م( من أجل تنفيذ أنشطة تحلية مياه البحر حتى 1442/11/7 هـ )الموافق 17 يونيو 2021 م( لحين إصدار الرخصة الدائمة . وستستمر 
الهيئة في إصدار تراخيص مؤقتة حتى يتم تنفيذ بعض التغييرات التنظيمية. وحتى ذلك الحين، هناك خطر يتمثل في عدم قيام الهيئة بتجديد الترخيص 

ذي الصلة مما قد يتسبب في تكبد التوسعة الثانية لمشروع الشعيبة النتاج المياه خسائر كبيرة.

وفي حال تحقق أٍي من المخاطر المذكورة أعاله، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال  المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

فيها  6 4 2 تعمل  التي  الدول  في  الضريبية  واللوائح  األنظمة  بتغيير  المتعلقة  المخاطر 
مشاريع المجموعة أو تفسيرها بشلك سلبي أو تنفيذها بشلك متباين

لدى المجموعة مشاريع تعمل في دول  تفرض فيها الضرائب وقد تكون كبيرة وتشمل، من بين أمور أخرى، ضريبة الدخل على الشركات، ضريبة القيمة 
المضافة، والرسوم الجمركية، وضرائب األرباح، والضرائب المتعلقة بالرواتب، وضرائب اإلقتطاع، وضرائب الممتلكات والضرائب األخرى. كما قد تخضع 
األنظمة واللوائح الضريبية في بعض هذه الدول، بما في ذلك سياسات تسعير التحويل فيما يتعلق بالمعامالت الداخلية عبر الحدود التي تشارك فيها 
المجموعة، إلدخال أنظمة ولوائح ضريبية جديدة، والتغيير المتكرر، وتباين التفسيرات والتنفيذ . في حين أن جميع مشاريع المجموعة باستثناء مشروع 
مرافق، ومشروع كيركالي ومشروع بوكبورت، تخضع لحماية ضد التغيرات في أنظمة الضرائب  بموجب اتفاقيات شراء اإلنتاج حيث أن فرض ضرائب 
بحماية  بوكبورت  )يتمتع مشروع  المفروضة  التعرفة  اإلنتاج وعكسها على  تمريرها على مشترين  يتم  المفروضة   الضريبة  التغير في نسب  أو  جديدة 
محدودة لتغيرات تقديرية مطبقة فقط على هذا المشروع(، وما زالت هناك إمكانية لفرض ضرائب وعقوبات  إما من خالل فرض ربوط ضريبية غير 
صحيحة ال تتماشى مع القواعد الضريبية أو النظام الضريبي او عن طريق استحداث ضرائب جديدة والتي قد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على 
فرص أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. باإلضافة إلى ذلك، نظًرا ألن المجموعة تعمل في بعض الدول التي يكون فيها كيفية تطبيق و 
إنفاذ الضرائب غير واضحاً تماماً، فقد تتعرض المجموعة لمخاطر الرشوة والفساد فيما يتعلق باإلجراءات الضريبية )راجع أيًضا )2-4-11( »المخاطر 
المتعلقة بقيام المجموعة بجزء  كبير من أعمالها في دول، بما فيها دول نامية، مما يعرض المجموعة لمخاطر كبيرة قد تؤثر سلًبا على نشاطها ونتائج 
عملياتها ووضعها المالي وسمعتها« و )2-4-12( »المخاطر المتعلقة بعدم إمكانية المجموعة من الكشف عن حاالت غسل األموال والرشوة واألنشطة 
غير القانونية أو غير المشروعة األخرى بشكل كامل أو في الوقت المناسب، مما قد يعرضها للمسؤولية القانونية وإلحاق الضرر بأعمالها أو سمعتها«(. 
وباإلضافة إلى العبء الضريبي المعتاد المفروض على دافعي الضرائب، يمكن لهذه الشروط خلق حالة من عدم اليقين بخصوص اآلثار الضريبية للقرارات 
التجارية التي تتخذها المجموعة. وقد تؤدي حالة عدم اليقين هذه إلى تعريض شركة المشروع ذات الصلة لغرامات وعقوبات كبيرة وإلجراءات تنفذ ضدها 
على الرغم من بذل قصارى جهدها لاللتزام، ويمكن أن يؤدي إلى عبء ضريبي أكبر من المتوقع، األمر الذي من شأنه أن يؤثر على إيرادات المجموعة 

ويمكن أن يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها. 

الموحدة( ربوًطا  الموحدة وغير  المجموعة األخرى  المهمة وجميع شركات  المجموعة  المجموعة )أي، شركات  تلقت  يونيو 2021م،  تاريخ 10  كما في 
تخضع لالستئناف بشأن عدد من المشاريع، حيث يبلغ إجمالي المبالغ الضريبية المحتملة 124,472,842 ريال سعودي )باستثناء الزكاة وغرامات التأخر 
والمطالبات التي تسقط بالتقادم( والتي يبلغ نصيب شركة أكوا باور فيها 56,326,848 ريال سعودي )باستثناء غرامات التأخر والمطالبات التي تسقط 
بالتقادم(. يشمل هذا المبلغ ربوًطا ضريبية لكل من شركات المجموعة السعودية وغير السعودية. وفي حالة خضوع الكيانات السعودية لكٍل من الربوط 
الزكوية والضريبية، فقد تم تضمين قيمة الربط الضريبي فقط في هذا القسم، وتم إدراج الجزء الخاص بالزكاة في قسم المخاطر المتعلقة بالزكاة )2-
4-7( )المخاطر المتعلقة بأنظمة الزكاة ولوائحها وكيفية تفسيرها وتنفيذها فيما يتعلق بالمشاريع ذات الصلة( أدناه.  تم تخصيص مبلغ إجمالي وقدره 
45,487,423 ريال سعودي مقابل هذه المطالبات ورغم أن المجموعة ترى أن لديها أسباًبا لنجاح هذه االستئنافات، فإنه ال يوجد ما يضمن أنها لن تكون 

مطالبة بدفع هذه المبالغ بشكل جزئي أو كلي.

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة  القسم )12-13( )»الوضع الزكوي والضريبي للشركة وشركاتها التابعة«(.

باإلضافة إلى ذلك، قد تتعرض شركة المشروع ذات الصلة إلى زيادة في مبلغ الضرائب المستحقة، في حال زادت معدالت الضرائب أو تم تعديل أو تفسير 
األنظمة أو اللوائح الضريبية في البلدان التي تعمل فيها، أو المعاهدات بين تلك البلدان، أو تم تفسيرها بطريقة سلبية خاصًة فيما يتعلق بمعاهدات 
االستقطاع الضريبي )ما لم يتم تغطية الزيادة أو التعديل أو التغيير في التفسير بموجب سبل الحماية من تغير األنظمة(. وسوف يؤثر ذلك على قدرة 
شركة المشروع على إجراء توزيعات على الجهات الراعية )بما في ذلك الشركة( مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ووضعها 
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المالي ونتائج عملياتها. على سبيل المثال، كما في تاريخ هذه النشرة، قدمت شركة رابغ للكهرباء استئناًفا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  فيما 
يتعلق ببعض تداعيات الضرائب المقتطعة على مدفوعات معينة قامت بها شركة رابغ للكهرباء للمساهمين خارج المملكة العربية السعودية. لم تقبل هيئة 
الزكاة والضريبة والجمارك تفسير شركة رابغ للكهرباء فيما يتعلق بفوائد عدم تطبيق ضرائب االستقطاع بموجب معاهدة الضرائب السعودية الكورية على 
المدفوعات المسددة للمساهمين الكوريين المتعلقة برسوم تطوير المشروع. قدمت شركة رابغ للكهرباء استئناًفا إلى لجنة االستئناف الضريبي )األمانة 
العامة للجان الضريبية( وفي انتظار القرار النهائي في هذا الشأن. يبلغ إجمالي المطالبة بضريبة االستقطاع 25 مليون ريال سعودي على شركة رابغ 
للكهرباء و19 مليون ريال سعودي على شركة هجر )باستثناء غرامات التأخير البالغة قيمتها 7 مليون ريال سعودي( و16.9 مليون ريال سعودي على شركة 

الشقيق للمياه والكهرباء )باستثناء المطالبات التي تسقط بالتقادم والتي تبلغ 22.3 مليون ريال سعودي(.

وكما في 10 يونيو 2021م، بلغ اإلجمالي المحتمل للضرائب ومخاطر الزكاة ذات الصلة بالمطالبات المفتوحة الجارية للمجموعة )أي، شركات المجموعة 
المهمة وجميع شركات المجموعة األخرى الموحدة وغير الموحدة( 247,879,833 ريال سعودي )بما في ذلك حصة الشركاء اآلخرين عند االقتضاء في 
شركات المشروع( فيما يتعلق بالربوط قيد االستئناف )باستثناء غرامات التأخير والمطالبات التي تسقط بالتقادم والتي تخضع لنظام التقادم بحوالي 
68 مليون ريال سعودي( حصة شركة أكوا باور منها 129,287,389ريال سعودي )56,326,848 ريال سعودي لدفعات الضريبة و 72,960,541 ريال سعودي 
لدفعات الزكاة( )باستثناء غرامات التأخير والمطالبات التي تسقط بالتقادم(، ومخصص مقابل هذا التعرض بقيمة إجمالية 85,243,518 ريال سعودي 
)حصة شركة أكوا باور من هذا المخصص 53.6 مليون ريال سعودي تقريباً(. وتشمل مبالغ هذه النزاعات إجمالي المبلغ المتنازع عليه من قبل شركات 

المجموعة المهمة )195,347,148 ريال سعودي( ومن قبل بقية شركات المجموعة )أي، غير شركات المجموعة المهمة( )52,532,685 ريال سعودي(.

باإلضافة إلى ذلك، كما في 10 يونيو 2021م، تعرضت المجموعة لدفعات الضريبة والزكاة المحتملة على تقييمات غير نهائية صادرة عن هيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك على جميع الفترات السابقة 172,736,269 ريال سعودي )بما في ذلك حصة الشركاء اآلخرين -حسب مقتضى الحال- في شركات 
المشروع(، وتبلغ حصة الشركة من هذا المبلغ 41,256,401 ريال سعودي. باعتبار أن التقييمات غير نهائية، فإنها قد تتغير من قبل هيئة الزكاة والضريبة 
النهائي لشركة الجبيل للمياه  التقييم غير  التقييمات إلزالتها. يشكل  النهائي. وتقوم المجموعة حالًيا باالعتراص على  التقييم  والجمارك حتى إصدار 
والكهرباء لعام 2018 م البالغ 160,656,642 ريال سعودي أكبر جزء من إجمالي التقييمات غير النهائية، حيث يحتوي باقي المبلغ على تقييمات أخرى غير 

نهائية وغير جوهرية فيما يتعلق بشركات المجموعة السعودية األخرى.

 عالوة على ذلك، استثمرت المجموعة في شركات المشاريع ذات الصلة من خالل هياكل استثمارية معقدة تتضمن شركات ذات أغراض خاصة مؤسسة 
ة مخاطر تتمثل في أن حدوث تغيير سلبي جوهري في البيئة التنظيمية أو الضريبية في أي من هذه البلدان سوف يؤثر في أي  في بلدان متعددة. وثمَّ
توزيعات تتلقاها المجموعة من شركة المشروع ذات الصلة، وهو ما سوف يؤثر بدوره في إيرادات المجموعة ويمكن أن يكون له تأثير سلبي جوهري في 

أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بأنظمة الزاكة ولوائحها وكيفية تفسيرها وتنفيذها فيما يتعلق  7 4 2
بالمشاريع ذات الصلة

تقدم الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل )منذ تأسيسها وحتى عام 2014م( إقرارات زكوية موحدة وفق توجيهات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
)حيث كانت الشركات التابعة السعودية المملوكة بالكامل تخضع للزكاة في المملكة العربية السعودية فقط(. وبالنسبة للشركات التابعة السعودية غير 
المملوكة بالكامل )والتي تعتبر  شركات مختلطة تخضع للزكاة والضريبة(، فقد كانت تقدم كل منها منذ تاريخ تأسيسها إقرارات زكوية وضريبية بشكل 

منفصل )غير موحدة( بناًء على القوائم المالية الخاصة بكل منها.

بعد استثمار مؤسسة التمويل الدولية في عام 2014م، تم إلغاء توحيد اإلقرارات الزكوية للشركة وشركاتها التابعة نظًرا ألن أسهم مؤسسة التمويل الدولية 
في أرباح الشركة غير خاضعة للزكاة )بصفتها كيان غير تابع لدول مجلس التعاون الخليجي( ومعفاة من الضريبة في المملكة العربية السعودية. ومنذ عام 
2014م حتى نهاية عام 2020م، اعتبرت شركات المجموعة السعودية شركات مختلطة تخضع لمتطلبات تقديم إقرارات زكوية وضريبية بشكل منفصل 
)غير موحدة( بناًء على القوائم المالية الخاصة بكل منها. وبعد تخارج مؤسسة التمويل الدولية في عام 2020م، يوجد للشركة خيار تقديم إقرارات زكوية 

موحدة تشمل الشركة باإلضافة إلى الشركات التابعة لها والمملوكة بالكامل )على أساس أنها لن تخضع للزكاة إال في المملكة العربية السعودية(.

يتعين على المجموعة وشركات المشاريع العاملة في المملكة العربية السعودية تقديم إقرارات الزكاة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة 
العربية السعودية على أساس سنوي، ويمكنها خصم استثماراتها في الشركاتها التابعة المملوكة جزئًيا )سواء  كانت اجنبية او محلية( من الوعاء الزكوي 
شريطة تلبية شروط معينة. يستند تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لهذا األسلوب على الممارسة المطبقة كما في تاريخ هذه النشرة. ويتمثل 
الخطر في أنه عند حدوث تحول جوهري في سياسة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بهذا الشأن، يمكن أن تفرض على المجموعة مبالغ زكاة إضافية 

والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

وكما في تاريخ هذه النشرة، حصلت الشركة على الربوط الزكوية والضريبية النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من تاريخ تأسيسها حتى نهاية 
عام 2018م. ولم يتم االنتهاء من تقييم األعوام 2019م و2020م. نظًرا إلى عدم انتهاء الشركة والعديد من شركاتها التابعة من وضع الربوط الزكوية الخاصة 
بها لبعض السنوات السابقة، فقد تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مدفوعات زكاة إضافية تتعلق باألعوام التي لم يتم فيها استكمال التقييم وسداد 
المستحقات المفروضة على الشركة والشركات التابعة ذات الصلة، وهو ما قد يؤدي إلى مدفوعات زكاة أعلى مقارنًة بالمدفوعات المتوقعة، األمر الذي قد 
يكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. ولمزيد من التفاصيل حول األعوام التي لم يتم فيها استكمال التقييم وسداد 
الربوط النهائية للزكاة والضريبة لشركات المجموعة المهمة )داخل المملكة العربية السعودية وخارجها(، وكذلك المبالغ المتنازع عليها ومخصصات كل 

منها كما في تاريخ 13 مايو 2021م، يرجى مراجعة  القسم )12-13( )»الوضع الزكوي والضريبي للشركة وشركاتها التابعة«(.

كما في تاريخ هذه النشرة، تلقت المجموعة ربوًطا زكوية تخضع لالستئناف حالًيا بشأن عدد من المشاريع ، حيث يبلغ إجمالي المبالغ الزكوية المحتملة 
مبلغ وقدره 123,406,992 ريال سعودي )باستثناء المطالبات التي انتهت بالتقادم( والتي يبلغ نصيب الشركة فيها مبلغ وقدره 72,960,541 ريال سعودي 
)باستثناء المطالبات التي انتهت بالتقادم(. تم تخصيص مبلغ إجمالي وقدره 39,756,095 ريال سعودي مقابل هذه المطالبات. وال يوجد ما يضمن أنها 

لن تكون مطالبة بدفع هذه المبالغ بشكل جزئي أو كلي.
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ومن ضمن هذه المطالبات، يبلغ طلب الزكاة بشأن كل من شركة رابغ للكهرباء 18,572,434 مليون ريال سعودي )باستثناء المطالبات التي انتهت بالتقادم 
الزكاة  هيئة  قبل  من  المقدم  الطلب  استئناًفا ضد  المجموعة  قدمت  سعودي.  ريال   43,607,715 هجر  وشركة  تقريباً(،  سعودي  ريال  مليون   7 بقيمة 
والضريبة والجمارك بشأن شركة رابغ للكهرباء في 2018م وشركة هجر في 2018م و2021م. كما تلقت المجموعة ربوط زكوية من هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك بمبلغ إجمالي قدره 41,005,408 ريال سعودي تطالب به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لألعوام 2015 م  إلى عام 2017 م و عام  2018م 
فيما يتعلق بإحدى شركات المجموعة المملوكة بالكامل )شركة أعمال المياه والطاقة العربية(. وقامت شركة أعمال المياه والطاقة العربية بتخصيص مبلغ 
12,500,000 ريال سعودي مقابل هذا المبلغ. في حال لم تنجح هذه الشركات في استئناف وخفض مطالبات  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فستتحمل 

هذه المبالغ مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على مركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بأنظمة ماكفحة االحتاكر ، بما في ذلك نظام المنافسة السعودي،  8 4 2
العادلة  غير  التنافسية  بالممارسات  المتعلقة  والتشريعات  المشابهة  والتشريعات 

والسلوكيات المماثلة في الدول التي تعمل فيها المجموعة
تخضع المجموعة لعدد من أنظمة مكافحة االحتكار، والتشريعات المتعلقة بالممارسات التنافسية غير العادلة والسلوكيات المماثلة في الدول التي تعمل 
فيها. ,ويمكن لوضع المجموعة في بعض األسواق التي تعمل فيها  أن يجعل افتتاح مشاريع جديدة أو إجراء عمليات االستحواذ أكثر صعوبة  و ويقلل من 
قدرة المجموعة على التوسع. وباإلضافة إلى ذلك، قد تتعرض المجموعة الدعاءات أو تحقيقات أو دعاوى قضائية حول ممارسات تنافسية غير عادلة 
أو أي سلوكيات مماثلة والتي قد تتطلب استهالك جهود وموارد إدارية ومالية كبيرة وفترات زمنية مطولة للمدافعة عن المجموعة. وفي حالة إثبات هذه 
االدعاءات، قد تكون هناك غرامات كبيرة وتعويضات ومصاريف أخرى على المجموعة، كما أن سمعة المجموعة قد تتضرر مما قد يكون له تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال المجموعة.

في المملكة العربية السعودية، إذا كانت المجموعة لديها مركز مهيمن في السوق أو تم تصنيفها كذلك من قبل الهيئة العامة للمنافسة، فستخضع األنشطة 
التشغيلية للمجموعة للشروط واألحكام المنصوص عليها في نظام المنافسة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/75( وتاريخ 1440/6/29هـ )الموافق 
6 مارس 2019م( والئحته التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للمنافسة بموجب القرار رقم )337( وتاريخ 1441/1/25هـ )الموافق 24 سبتمبر 2019م(. 
ويهدف نظام المنافسة لحماية المنافسة المشروعة في األسواق السعودية، وكذلك وضع وتعزيز قواعد للسوق وأسعار حرة تتسم بالشفافية. وفي حالة 
مخالفة المجموعة ألحكام نظام المنافسة وصدور حكم ضد المجموعة فيما يتعلق بهذه المخالفة، فقد تتعرض المجموعة لغرامات كبيرة تخضع لتقدير 
الهيئة العامة للمنافسة. باإلضافة إلى ذلك، يحق للهيئة العامة للمنافسة طلب تعليق )جزئي أو كلي( ألنشطة المجموعة بشكل مؤقت أو دائم في حالة تكرار 
مخالفات المجموعة. باإلضافة إلى ذلك، تتسم إجراءات المدافعة والتقاضي في مثل هذه الحاالت بطول مدتها وارتفاع تكلفتها على المجموعة. وقد يكون 

لحدوث أٍي من هذه المخاطر تأثير سلبي وجوهري على إيرادات المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، وفًقا للمادة )7( من نظام المنافسة، يتعين على الكيانات المشاركة في أي عملية تركز اقتصادي إخطار الهيئة العامة للمنافسة للموافقة 
على هذا التركز قبل )90( يوًما على األقل من إتمام الصفقة ذات الصلة. يُعِرّف النظام "التركز االقتصادي" بشكل موسع بحيث يشمل، من بين أمور أخرى، 
أي عملية نقل كلي أو جزئي لملكية أسهم، وينص على أن تحدد الالئحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلبات الواجب اتباعها. تضع اللوائح التنفيذية لنظام 
المنافسة حًدا جديًدا فيما يتعلق بالصفقات التي تتطلب موافقة الهيئة العامة للمنافسة. فإذا تجاوز إجمالي إيرادات الكيانات المشاركة في صفقة الدمج 
أو البيع والشراء 100 مليون ريال سعودي، فيجب على األطراف ذات الصلة تقديم طلب إلى الهيئة العامة للمنافسة قبل )90( يوًما على األقل من إتمام 
الصفقة. وأصدرت الهيئة العامة للمنافسة بعض اإلرشادات بشأن تحديد الكيانات التي يجب أن تؤخذ في االعتبار عند تحديد ما إذا كان قد تم تجاوز 
الحد المذكور أعاله أم ال. ومن الناحية العملية، ينبغي أن يؤخذ في االعتبار أطراف الصفقة ذات الصلة )إلى جانب أي كيان آخر خاضع للسيطرة ضمن 
مجموعاتهم(. ونظًرا لحجم المجموعة ومشاركتها الكبيرة في السوق السعودية، فإن أي صفقة تجارية يقوم بها أحد أعضاء المجموعة قد تبلغ الحد 
األدنى البالغ 100 مليون ريال سعودي، ونتيجة لذلك قد يُلزم إخطار الهيئة العامة للمنافسة بهذه الصفقة للموافقة عليها. ويسري ذلك حتى لو أجريت 

هذه الصفقة خارج المملكة وبغض النظر عن حجمها.

ذلك، يجب إخطار الهيئة العامة للمنافسة بجميع عمليات االندماج واالستحواذ التي تجريها المجموعة والتي تعد تركز اقتصادي، حيث يحق للهيئة العامة 
للمنافسة بموجب نظام المنافسة رفض أي صفقة من هذا القبيل إذا رأت أنها تضر بالمنافسة في المملكة. وتتمتع الهيئة العامة للمنافسة بمهلة مدتها 
)90( يوًما لتقديم ردها. وفي حال ثبت أن اإلخطار مطلوب ومضى األطراف في استكمال الصفقة المقترحة دون طلب موافقة الهيئة العامة للمنافسة 
عليها، فيجوز للهيئة العامة للمنافسة فرض )1( غرامة تصل إلى 10% من المبيعات السنوية محل المخالفة، أو ) 2( غرامة تصل إلى ثالثة أضعاف المبالغ 
التي ربحها المخالفون نتيجة الصفقة. باإلضافة إلى ذلك، قد تطلب الهيئة العامة للمنافسة من المخالف أو المخالفين )بحسب الحال( اتخاذ جميع 
الخطوات الالزمة لتصحيح المخالفة، بما في ذلك إلغاء الصفقة بالكامل، وقد يتم فرض رسوم جزائية يومية تصل إلى 10,000  ريال سعودي حتى يتم 

تصحيح المخالفة بشكل كامل.

ونظًرا أن أنشطة االندماج واالستحواذ تشكل جزًءا ال يتجزأ من نموذج أعمال المجموعة، فهناك خطر يتمثل في عدم تقديم اإلخطار الالزم لصفقات 
التركز االقتصادي للهيئة العامة للمنافسة  أو أن تقوم الهيئة العامة للمنافسة بإصدار موافقة مشروطة للصفقة المقدم إشعار بشأنها ال تستطيع المجموعة 
الوفاء أو االلتزام بها أو أن تقوم الهيئة برفض صفقات معينة أو تؤخر إتمامها حتى تصدر قرارها، كما قد تفرض الهيئة العامة للمنافسة العقوبات 

والغرامات المذكورة أعاله على أي من شركات المجموعة إذا لم تلتزم بأحكام نظام المنافسة ولوائحه التنفيذية.

 وفي حال تحقق أٍي من المخاطر المذكورة أعاله، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال  المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بعدم التزام المجموعة بأنظمة  ولوائح العمل السارية و/أو عدم قدرتها  9 4 2
على االحتفاظ بفريق اإلدارة العليا الحالي أو غيرهم من الموظفين المهرة أو االستمرار 

في استقطاب وتوظيف موظفين رئيسيين يمتلكون المهارات والخبرات المناسبة
يعتمد نجاح التشغيل للمجموعة وقدرتها على تنفيذ مبادرات النمو الخاصة بها على قدرات ومهارات وخبرات إداراتها العليا وغيرهم من الموظفين لدى 
الشركة ، في المجاالت اإلدارية أو في مجاالت حوكمة الشركات المدرجة أو المجاالت التشغيلية. وقد ال تتمكن المجموعة من االحتفاظ بالموظفين 
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الرئيسيين الحاليين أو االستمرار في استقطاب وتوظيف أشخاص رئيسيين لديهم خبرة فنية  محددة وخبرة في القطاع الذي تعمل فيه المجموعة، بما 
في ذلك األشخاص في العديد من المواقع الدولية التي تعمل فيها المجموعة. وقد يؤدي هذا إلى نقص في الموظفين المدربين والمؤهلين. والذي بدوره 
قد يكون عائقاً أمام قدرة المجموعة على االحتفاظ بالموارد المطلوبة لتشغيل عملياتها بشكل فعال. وبالتالي، يمكن أن يكون له تأثير سلبي وجوهري على 

أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. 

باإلضافة إلى ذلك، يتعين على المجموعة االلتزام بمتطلبات أنظمة العمل والتوظيف السارية والمطبقة، والتي قد يؤدي عدم االلتزام بها إلى فرض غرامات 
وطلب الموظفين إنهاء عقود عملهم. وبخصوص ذلك، لم تقم الشركة  وستة من شركات المجموعة المهمة في المملكة العربية السعودية بتحديث عقود 
العمل لتضمين األحكام اإللزامية التي يتطلبها نظام العمل السعودي، وقد ينتج عن ذلك فرض غرامات قد تصل إلى 100,000 ريال سعودي  أو إغالق 

المنشأة بشكل مؤقت لمدة تصل إلى )30( يوم أو إغالق المنشأة بشكل دائم. وكذلك طلب الموظفين ذوي الصلة إنهاء عقود عملهم.

كما أن المجموعة مطالبة بشكل دوري بتقييم اآلثار التجارية، والمالية، والنظامية، والضريبية للصفقات التي تدخلها المجموعة على مستوى العالم، سواء 
فيما يتعلق بالمشاريع المشغلة حالياً أو المشاريع الجديدة التي تقوم المجموعة بتطويرها أو تقييمها. يعتمد نجاح هذه المشاريع على توظيف موظفين على 
مستوى العالم بخبرات كافية واالحتفاظ بهم للسماح للمجموعة بإكمال متطلبات التحليل وإعداد التقارير الخاصة بها بدقة وفي الوقت المناسب. إن عدم 
القدرة على جذب الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم أو صعوبة العثور على بدالء مؤهلين على الفور قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة.

وباإلضافة لذلك، فمن وقت آلخر، قد ينتقل المدراء التنفيذيون والموظفون اآلخرون ذوي الخبرة الفنية أو الخبرة في القطاع من المجموعة أو قد يغادروها. 
فإذا فشلت المجموعة في تعيين بدالء مؤهلين وفعالين في حال مغادرة أو فصل هؤالء المدراء والموظفون، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على 

عملياتها التجارية واستراتيجية النمو.

التي  10 4 2 الدول  في  التحكيم  وقرارات  األجنبية  المحاكم  أحاكم  بتنفيذ  المتعلقة  المخاطر 
تعمل فيها المجموعة

جميع الدول التي تعمل فيها المجموعة هي أطراف في اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها )اتفاقية نيويورك(، ولكن ال يوجد ضمان 
بأن المجموعة ستكون قادرة على تنفيذ أحكام محكمة أجنبية أو قرارات تحكيم في جميع الدول التي تعمل فيها حيث أن عملية التنفيذ تعتمد على 
األحكام الواردة في قانون التنفيذ ذي الصلة المطبق في تلك الدول وتفسير المحكمة لتلك األحكام. على سبيل المثال معظم اتفاقيات مشاريع المجموعة 
في المملكة العربية السعودية  تخضع لقوانين أجنبية كقوانين إنجلترا وويلز وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عنها إلى التحكيم بموجب قواعد التحكيم 
الدولية للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  أو بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية وبالتالي فإن األحكام الصادرة بخصوص 
أي نزاعات تنشأ من هذه االتفاقيات ستمثل أحكاماً أجنبية بالنسبة للقضاء السعودي وليكون الحكم األجنبي قاباًل للتنفيذ في المملكة العربية السعودية 
يجب أن يتوافق مع نظام التنفيذ السعودي ويجب أن يكون هناك مبدأ التعامل بالمثل بين المملكة العربية السعودية والدولة ذات الصلة. ولمزيد من 
المعلومات حول القوانين المعمول بها والواجبة التطبيق لالتفاقيات الجوهرية، يرجى مراجعة القسم )12-7( )»المعلومات القانونية – ملخص االتفاقيات 
الجوهرية«(. إن عدم قدرة المجموعة على تنفيذ حكم محكمة أجنبية أو قرار تحكيمي قد يؤثر على إيراداتها ويمكن أن يكون له تأثير سلبي جوهري على 

أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بقيام المجموعة بجزء  كبير من أعمالها في دول، بما فيها دول  11 4 2
نامية، مما يعرض المجموعة لمخاطر كبيرة قد تؤثر سلًبا على نشاطها ونتائج عملياتها 

ووضعها المالي وسمعتها
تزاول المجموعة معظم أعمالها في دول صنفتها األمم المتحدة على أنها دول نامية. لدى المجموعة عمليات و/أو أنشطة تطويرية في عدد من الدول 
النامية. يتمثل جزء من استراتيجية النمو للمجموعة في توسيع أعمالها بشكل انتقائي في الدول التي يكون للمجموعة وجود فعلي فيها وغيرها من الدول 
وفي الدول النامية األخرى بناًء على تقييم عوامل مختلفة من بينها االستقرار السياسي واالقتصادي واالستثماري للبالد. قد تنطوي العمليات التشغيلية 
في أي دولة وال سيما تشغيل وتمويل وتطوير المشاريع في الدول النامية وغيرها من الدول التي يكون للمجموعة عمليات تشغيلية فيها أو تستهدفها 

المجموعة، على مخاطر وحاالت عدم يقين كبيرة، بما في ذلك:

عدم االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي، بما في ذلك التهديدات اإلرهابية، في أي دولة أو إقليم معين. 	
االنظمة القانونية في الدول التي تعمل فيها المجموعة أو تقوم فيها بأنشطة تطويرية. 	
عدم رغبة أو عدم قدرة الحكومات، أو الجهات الحكومية، أو غيرها من الجهات أو األطراف المقابلة األخرى على الوفاء بالتزاماتهم المنصوص  	

عليها في العقود ذات الصلة.
الصعوبات في التوظيف، والتدريب واالحتفاظ بالموظفين المؤهلين. 	
عدم وجود أنظمة سياسية، وتنظيمية، وإدارية، وقانونية منصفة وعادلة. 	
أو  	 المشتركة  المشاريع  أو  التابعة  الشركات  أو  المجموعة  موظفي  قبل  من  االحتيالي  النشاط  ومخاطر  االلتزام  ومخاطر  والرشوة،  الفساد، 

األموال  غسل  حاالت  عن  الكشف  من  المجموعة  إمكانية  بعدم  المتعلقة  )»المخاطر   )12-4-2( القسم  مراجعة  )يرجى  الزميلة.  الشركات 
والرشوة واألنشطة غير القانونية أو غير المشروعة األخرى بشكل كامل أو في الوقت المناسب، مما قد يعرضها للمسؤولية القانونية وإلحاق 

الضرر بأعمالها أو سمعتها«(
االضطرابات االجتماعية المحلية أو المظاهرات واالحتجاجات ضد تشغيل محطات توليد الطاقة و/ أو محطات تحلية المياه أو محطات توليد  	

البخار المقدمة من جماعات مثل جماعات حماية البيئة ومجموعات مناهضة الطاقة النووية. 
التبعات والعواقب الضريبية السلبية المحتملة نتيجة العمل في دول متعددة. 	

إن أي من هذه العوامل، في حد ذاتها أو باالشتراك مع العوامل األخرى، يمكن أن يؤثر تأثيراً جوهرياً وسلبياً على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها 
ووضعها المالي وسمعتها.
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األموال  12 4 2 غسل  حاالت  عن  الكشف  من  المجموعة  إماكنية  بعدم  المتعلقة  المخاطر 
والرشوة واألنشطة غير القانونية أو غير المشروعة األخرى بشلك اكمل أو في الوقت 

المناسب، مما قد يعرضها للمسؤولية القانونية وإلحاق الضرر بأعمالها أو سمعتها
يتعين على المجموعة االلتزام بالجزاءات المعمول بها، وأنظمة مكافحة غسل األموال، ومكافحة الرشوة، ومكافحة اإلرهاب وغيرها من اللوائح في الدول 
التي تعمل فيها  المجموعة . تتطلب هذه األنظمة واللوائح من المجموعة، من بين أمور أخرى، اعتماد وتطبيق سياسات وإجراءات "اعرف عميلك" واإلبالغ 

عن المعامالت المشبوهة والكبيرة إلى السلطات التنظيمية ذات العالقة في مختلف الواليات القضائية.

أن قدرة  إال  الرشوة ومكافحة اإلرهاب،  أنظمة مكافحة غسل األموال ومكافحة  تتفق مع  بها  الشركة ضوابط وأنظمة وإجراءات داخلية معمول   لدى 
المجموعة على ضمان  االلتزام بهذه األنظمة واإلجراءات الداخلية قد تكون محدودة فيما يتعلق بالشركات التي ال تسيطر عليها المجموعة. وقد يكون 
من الصعب التأكد من أنه سيتم الحفاظ على هذه اإلجراءات واألنظمة الداخلية في المستقبل، وفي حال أخفقت المجموعة أو موظفوها أو شركاتها 
التابعة أو مشاريعها المشتركة أو شركاتها الزميلة من االلتزام لألنظمة واللوائح المعمول بها في الدول التي تمارس فيها المجموعة أنشطتها بشكل كامل، 
فإن الحكومة المعنية أو الجهات والهيئات الدولية ذات الصلة لديها الصالحية لفرض غرامات مالية وعقوبات أخرى، مثل المعاقبة بالسجن لألشخاص 
المرتبطين بالمخالفة، والتي يمكن أن تضر بعمل المجموعة أو سمعتها ويكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة، ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها.

المخاطر المتعلقة بدخول المجموعة وشراكتها في صفقات مع أطراف ذات عالقة 13 4 2
أبرمت المجموعة وشركاتها صفقات مع بعض األطراف ذات العالقة أو تابعيهم من المقاولين أو المقاولين من الباطن ألعمال التشغيل والصيانة، أو 
مشترين اإلنتاج، أو المساهمين، أو شركات المشاريع، أو مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء، أو مقدمي القروض بين الشركات مثل عقود التشغيل 
والصيانة وترتيبات الخدمات واتفاقيات المساهمين والقروض من المساهمين، يرجى مراجعة القسم )12-8( )»المعلومات القانونية – ملخص االتفاقيات 
والمعامالت الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة«(. يتم تحديد صفقات األطراف ذات العالقة وتسجيلها في القوائم المالية وفًقا للمعايير الدولية 
للتقارير المالية واألنظمة والتعليمات واألسس المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وبلغت تعامالت المجموعة مع األطراف ذات العالقة خالل 
السنة المالية 2020م مبلغ 2,287 مليون ريال سعودي. ولمزيد من المعلومات حول الصفقات مع األطراف ذات العالقة بما في ذلك طبيعة تعامالت الشركة 
مع هؤالء األطراف والمبالغ ذات الصلة ألخر ثالث سنوات مالية، يرجى الرجوع للقسم )6-3-6-14( )»مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج 

العمليات – معامالت مع أطراف ذوي عالقة«(.

وكما في تاريخ هذه النشرة، جميع تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة الحالية تمت على أسس تجارية. ومع ذلك، ال يوجد أي تأكيد بأن شروط 
ونطاق هذه االتفاقيات والتي ستبرم مستقباًل ستكون مماثلة لتلك الشروط التي يمكن الحصول عليها في حال تم التعاقد مع أشخاص مستقلين )أي من 
غير األطراف ذوي العالقة(. خاصة في الظروف التي تختلف فيها مصالح المجموعة وشركات المشاريع و/أو شركة نوماك عن مصالح األطراف ذو 
العالقة الذين يكونوا أطرافاً في تلك االتفاقيات. وفي حال أبرمت الشركة عقوداً مع أي أطراف ذات عالقة على أسس غير تجارية بحتة و/أو في حال 
يترتب على تلك التعامالت نقل مزايا ألطراف ذات عالقة بالمجموعة دون وجه حق، فقد يؤثر ذلك سلباً على تكاليف الشركة وإيراداتها، األمر الذي سيؤثر 

بدوره، وبشكل سلبي وجوهري، على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

كما يعتمد نجاح المجموعة في المستقبل على استمرار العالقات مع األطراف ذات العالقة في المجموعة )يرجى مراجعة القسم )12-6( )»المعلومات 
القانونية – نظرة عامة عن اتفاقيات المجموعة«( لنبذة عامة عن اإلطار التعاقدي الخاص بالمجموعة بما في ذلك التعامالت بين شركات المجموعة(، 
وبالتالي فسوف يؤثر انتهاء أو إنهاء أي عقد أو عالقة جوهرية مع طرف ذي عالقة تأثيرا سلبياً وجوهرياً على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

بموجب  بالتزاماتهم  الوفاء  على  قادرين  غير  العالقة  ذات  األطراف  ألن  ثالثة  أطراف  مع  التعاقد  المشاريع  على شركات  كان  إذا  ذلك،  إلى  باإلضافة 
هذه العقود، فال يوجد ضمان بأن المجموعة وشركات المشاريع و/أو شركة نوماك يمكن أن تفرض نفس شروط هذه العقود، مما قد يكون له تأثير 
سلبي وجوهري على أعمال المجموعة وشركات المشاريع/شركة نوماك ومركزهم المالي ونتائج عملياتهم. يرجى مراجعة القسم )2-1-8( )»المخاطر 
المتعلقة بمدى اعتماد الربحية للمجموعة والتشغيل والصيانة لمشاريع المجموعة على تكاليف التشغيل وأداء مقاولي التشغيل والصيانة اللتزاماتهم 
التعاقدية«(، والقسم )2-1-10( )»المخاطر المتعلقة بتمديد اتفاقيات شراء اإلنتاج لمشاريع المجموعة التي يتم تنفيذها على أساس البناء والتملك 

والتشغيل«( والقسم )2-2-3( )»المخاطر المرتبطة بالزيادة الكبيرة في األسعار أو االنقطاع في إمدادات الوقود«(. 

لنص المادة )71( من نظام الشركات، فيجب عرض أي تعامالت يكون ألي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة فيها على الجمعية  وطبقاً 
العامة ليتم الموافقة عليها. كما يجب على أعضاء مجلس اإلدارة الحصول على موافقة الجمعية العامة في حال اشتراكهم في أي عمل من شأنه منافسة 
المجموعة، وذلك وفقاً ألحكام المادة )72( من نظام الشركات والمادة )46( من الئحة حوكمة الشركات. ونظراً لكون أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين 
الكبار في الشركة الذين قد يكون لديهم ممثلين في مجلس إدارة الشركة مرتبطين بقطاع المجموعة، فقد ينشأ عن ذلك من وقت آلخر حاالت تعارض 
المصالح في بعض المشاريع  التي تتطلب موافقة الجمعية بموجب المادة )71( أو المادة )72( من نظام الشركات. ولمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة 
القسم )5-5-4( )»االمتثال ألحكام الئحة حوكمة الشركات«( والقسم )5-9( )»مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في العقود واالتفاقيات 

المبرمة مع الشركة والشركات التابعة لها«( من هذه النشرة.  

وتوجد مخاطر متعلقة بإمكانية عدم  الحصول على موافقة مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة للشركة أو الجمعية العامة ألي من شركات المجموعة على تلك 
التعامالت. وفي هذه الحالة، يجب على عضو مجلس اإلدارة الذي يعتبر صاحب المصلحة في تلك المعاملة أن يقدم استقالته أو أن يتخذ إجراءات تضمن 
أنه لم يعد لديه أي مصلحة )على سبيل المثال بإنهاء العقد المعني أو التنازل عن الحقوق الناشئة عن المصلحة المذكورة(. وبالرغم من أن المجموعة قد 
وضعت سياسات للتعامل مع األطراف ذوي العالقة وحاالت تعارض المصالح، بما في ذلك إجراءات محددة لإلفصاح والحصول على الموافقات الالزمة 
من اللجان الداخلية ومجلس اإلدارة والجمعية العامة للشركة )حسب مقتضى الحال(، إال أنه ال يمكن التأكيد على عدم وجود تضارب المصالح فيما يتعلق  
باتفاقيات المجموعة من وقت آلخر بحكم عالقة هذه األطراف بالمجموعة . وقد يترتب على إنهاء هذه العقود أو استقالة العضو تأثير سلبي وجوهري 

على عمليات المجموعة وربحيتها، وبالتالي سيؤثر ذلك على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

61



تجدر اإلشارة إلى أن الجمعية العامة للشركة أصدرت قرار بالترخيص لخمسة )5( من أعضاء مجلس اإلدارة )وهم محمد عبد اهلل راشد أبو نيان وسليمان 
عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب ورشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد وعمر محمدنبيل محمد الميداني وإسماعيل محمد صالح السلوم( بمنافسة أعمال 
المجموعة المكملة مثل معالجة المياه وتبريد المناطق وتوليد الهيدروجين األخضر وغيرها من األنشطة المكملة لألنشطة الرئيسية للمجموعة )المحددة 
في النظام األساسي للشركة(، ويخضع هذا القرار لمعايير منافسة عضو مجلس اإلدارة الاعمال الشركة أو منافستها في احد فروع النشاط الذي تزاوله 
الواردة في سياسة تعارض المصالح وتعامالت األطراف ذو العالقة المعتمدة من الشركة )يرجى الرجوع إلى القسم )5-7( )"تعارض المصالح واألعمال 
المنافسة للشركة"((. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن اشتراك عضو مجلس اإلدارة في مثل هذه األنشطة لن ينتج عنه تأثير سلبي على مصالح الشركة 
ومساهميها. فمن الممكن أن يقوم أحد األعضاء بالمشاركة في أعمال من شأننها منافسة الشركة والتأثير على حصتها السوقية أو عدم التزامه بمعايير 
المنافسة الواردة في سياسة تعارض المصالح وتعامالت األطراف ذو العالقة مما قد ينتج عنه تأثير سلبي وجوهري على عمليات المجموعة وربحيتها، 

وبالتالي سيؤثر ذلك على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باألراضي التي ال تمتلكها المجموعة  14 4 2
بخالف ما يتعلق بأصول شركة توليد الكهرباء المركزية في المملكة األردنية الهاشمية ومشروع بوكبورت في جنوب أفريقيا التي تمتلك المجموعة أراضيها، 
ال تمتلك المجموعة معظم األراضي التي تقام عليها أصولها. وبالتالي حصلت المجموعة على حقوق لتشغيل هذه األصول وفًقا لعقود إيجار طويلة األجل 
أو ترتيبات أخرى ذات الصلة. تتضمن هذه الترتيبات شروًطا رئيسية تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، )1( منح حق االستخدام واالنتفاع، و)2( حق 
المرور وحقوق االرتفاق، و)3( الضمانات والتعهدات، و)4( مبلغ اإليجار، و)5( مدد تتراوح ما بين 15 سنة و35 سنة. وفي حال تم تمديد مدة أي من 
اتفاقيات الشراء القائمة، فقد تجدد عقود اإليجار بأحكام غير تفضيلية أو غير المالئمة لشركة المشروع مما سينتج عنها مصاريف إضافية قد تؤثر 
بشكل سلبي وجوهري على الوضع المالي للمجموعة والنتائج التشغيلية. لمزيد من المعلومات حول عقود إيجار المجموعة، يرجى مراجعة القسم )1-6-
3( )»مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات- السياسات المحاسبية الهامة - المجموعة كمستأجر«( و القسم )12-12( )»المعلومات 

القانونية -العقارات«(.

المخاطر المتعلقة بالنزاعات الجوهرية واحتمال اللجوء إلى التقاضي 15 4 2
تعاقدت الشركة وشركات المشاريع مع عدد من األطراف األخرى، بما في ذلك مشترين اإلنتاج، وبالنسبة للمشروعات قيد اإلنشاء، تم التعاقد مع مقاولي 
الهندسة والمشتريات والبناء. وبشكل عام، فإن هناك خطر نشؤء نزاعات فيما يتعلق بأي من هذه االتفاقيات مثل التأخير في تحقيق التشغيل التجاري، 

واألضرار المتفق عليها ، وتحقيق مقاييس األداء، ومطالبات القوة القاهرة واألعمال اإلضافية التي يقوم بها مقاول الهندسة والمشتريات والبناء.  

وكما في تاريخ هذه النشرة، بلغ إجمالي المبلغ المقدر للدعاوى القضائية والتحكيمية الجوهرية القائمة المرفوعة ضد شركات المجموعة 180مليون ريال 
سعودي تتمثل في دعوتين قضائيتين/إجراءات تحكيم. في حين بلغ إجمالي المبلغ المقدر للدعاوى القضائية والتحكيمية الجوهرية القائمة المرفوعة 
من قبل شركات المجموعة )وتشمل الدعاوى المقابلة( 1.126 مليار ريال سعودي. لمزيد من المعلومات حول هذه القضايا، يرجى الرجوع للجدول رقم 

)12-15( )»التقاضي«(.

 باإلضافة إلى ذلك ، هناك تقريباً )8( مطالبات جوهرية لدعاوى قانونية جوهرية مهدد بإقامتها أو محتملة ضد  شركات المجموعة ،يبلغ إجمالي قيمتها 
المقدرة 240 مليون ريال سعودي. ويبلغ إجمالي المبلغ المقدر للمطالبات األخرى الجوهرية والدعاوى القانونية الجوهرية المهدد بإقامتها أو المحتملة 
والتي قد يتم رفعها من قبل شركات المجموعة 2.50 مليار ريال سعودي.  وقد تم مناقشة بعض المطالبات الجوهرية بشكل مختصر أدناه ولمزيد من 

التفاصيل حول المطالبات الجوهرية الخاصة بالمجموعة، يرجى  مراجعة القسم )12-11( )»المعلومات القانونية - التقاضي«(.

ويوجد تأخيرات حالياً لمشاريع المجموعة التالية: مشروع نور 1 ، ومشروع الطويلة لتحلية المياه، ومشروع الظاهرة 2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية، 
ومشروع حصيان، ومشروع »الدور 2« المستقلة إلنتاج المياه والطاقة، قد ينتج عنها نزاعات محتملة مع مشتري اإلنتاج وممولين المشروع.  ولمزيد من 
التفاصيل حول هذه التأخيرات، يرجى مراجعة القسم )2-1-3( )»المخاطر المتعلقة بالتأخير  وتجاوز  التكاليف ومشاكل جودة التصنيع في إنشاء وبناء 
مشاريع المجموعة عند عدم تضمين عقود الهندسة والمشتريات والبناء ما يتعلق بهذه التأخيرات والتجاوزات ومشاكل الجودة«( والقسم )4-2-6-4( 

)«الشركة - المشاريع«(.

لدواعي السرية، ولتجنب أي إخالل بااللتزامات المتعلقة بالسرية، قررت الشركة عدم اإلفصاح عما يأتي: )1( أسماء األطراف األخرى المتعلقة بالنزاع؛ 
)2( وتفاصيل معينة يمكن أن تهدد وضعها في النزاع. وتشمل النزاعات الجوهرية للمجموعة ما يلي:

عي إحدى شركات المجموعة أن عضًوا في االتحاد األوروبي قام بانتهاك نظام المعاهدة، وهو ما تسبب في خسائر جوهرية ألحد المشروعات  	 تدَّ
و356 مليون ريال سعودي تقريًبا كتعويضات يتعيَّن على عضو االتحاد األوروبي دفعها. بدأ التحكيم في عام 2018م، ومن المقرر عقد جلسات 

االستماع وتقديم األدلة في يونيو 2021م.
كما أن ثالثة من شركات المجموعة في المملكة العربية السعودية أطراف في نزاع مستمر مع مشتري اإلنتاج ذو العالقة بالمشروع فيما يتعلق  	

بتفسير أحكام الربط بالمؤشر استناًدا إلى مؤشر أسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية في اتفاقيات المشروع ذات الصلة. وتخضع 
هذه النزاعات حالًيا إلجراءات تحكيم بإجمالي مسؤولية أو حكم محتمل بقيمة 87 مليون ريال سعودي.

فيما يتعلق بشركة المجموعة في جنوب أفريقيا، فيطالب اتحاد مقاول الهندسة والمشتريات والبناء بحوالي 75 مليون ريال سعودي خاصة  	
بمدفوعات زيادة األداء المزعومة ألعمال إضافية. بدأت إجراءات التحكيم لهذا النزاع ضد شركة المجموعة ومساهميها. ومن  المقرر عقد 
الجلسة في أغسطس/سبتمبر 2021م. وقدمت شركة المجموعة مطالبة مضادة تبلغ قيمتها حوالي 238 مليون ريال سعودي تتعلق بتعويضات 

متفق عليها وعيوب متعلقة باألداء.
المطالبات  	 المجموعة رفضت بعض  إال أن شركة  المغرب.  المجموعة في  والبناء وشركة  والمشتريات  الهندسة  بين مقاول  نزاع  يوجد حالياً 

المرفوعة من قبل مقاول الهندسة والمشتريات والبناء.. وتمت إحالة المسألة إلى التحكيم. ورفعت شركة المجموعة عدة مطالبات مقابلة. 
يطالب مقاول الهندسة والمشتريات والبناء بحوالي 105  مليون ريال سعودي وتطالب شركة المجموعة  كجهة مدعى عليها بمبلغ 480 مليون 

ريال سعودي .
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 ولمزيد من التفاصيل حول النزاعات الجوهرية القائمة التي تشارك فيها المجموعة أو شركات المشاريع، يرجى مراجعة القسم )12-11( )»المعلومات 
القانونية – التقاضي«(.

وباإلضافة لما تقدم، فقد تصبح المجموعة، والشركات القابضة الوسيطة التي لها مصالح ملكية في شركات المشاريع، وشركة نوماك والشركات التابعة 
والمشاريع المشتركة التي توفر خدمات التشغيل والصيانة للمشاريع عرضة للتقاضي. ومن الممكن أن تواجه شركات المجموعة )مثل شركة المرجان 

إلنتاج الطاقة وشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء( مطالب متعلقة بعالمات تجارية غير مسجلة أو حقوق ملكية فكرية أخرى. 

 في عام 2014، أبرمت شركة أكوا باور اتفاقية مشروع مشترك )»اتفاقية التطوير المشترك«( مع شريك تطوير )»شريك التطوير«( لتطوير محطة 
طاقة تعمل بالفحم )»المشروع«(.  وال يزال المشروع في مرحلة التطوير من دون بدء أعمال التشييد ولم يتم إبرام أي من اتفاقيات المشروع الرئيسية 
مع األطراف المقابلة من الحكومات المضيفة )مثل عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية، واتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية توريد الفحم، إلخ(.  غير أنه 
وعلى الرغم من توقيع عقد الهندسة والمشتريات والبناء وبعض اتفاقيات التمويل أثناء الفترة من 2018م إلى 2021م، لم يدخل أي منها حيز التنفيذ، 
وذلك ألنها ال تسري إال عند توقيع اتفاقيات المشروع الرئيسية وسريانها. وقد راجعت أكوا باور مؤخًرا التزامها المؤسسي باإلشراف البيئي ضمن إطار 
تأسيس إشراف بيئي مستهدف وواضح، واستراتيجية للمسؤولية االجتماعية والحوكمة الرشيدة، في ضوء أهداف خفض انبعاثات الكربون التي وضعتها 
المملكة العربية السعودية والتحول األوسع نطاًقا الذي يشهده قطاع الطاقة في جميع أنحاء العالم، وقررت الشركة أنه يلزم بحلول عام 2030م خفض 
كثافة انبعاثات الكربون الناجمة عن محفظة أصولها بنسبة 50% بهدف تحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050م. وفي ضوء ذلك، قررت أكوا باور عدم 
المضي قدًما في تطوير أي مشاريع جديدة لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم ومن ثم أبلغت شريك التطوير والحكومة المضيفة بانسحابها من المشروع. 
وفي حين أن هناك أحكام كافية ضمن اتفاقية التطوير المشترك تجيز انسحاب أكوا باور، إال أنه يوجد خطر من قيام شريك التطوير برفع دعوى إخالل 
بالعقد والمطالبة بتعويضات ضد أكوا باور ويمكن أن تشتمل أي دعوى من هذا القبيل على تعويض مالي، ويمكن كذلك أن يترتب عليها اإلضرار بسمعة 

المجموعة، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

وإذا كانت المطالبة تتعلق بمبلغ كبير من المال، أو إذا تم تقديم عدد كبير من المطالبات ضد شركات المجموعة ونتج عنه تحمل شركة المجموعة مسؤولية 
دفع مبالغ كبيرة فيما يتعلق بمثل هذه المطالبات، فسيكو لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعماله ووضعه المالي ونتائج عملياته.

المخاطر المتعلقة بالتغييرات المستقبلية في المعايير الدولية للتقارير المالية  16 4 2
قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية )المعتمدة في المملكة العربية السعودية(. يمكن أن 
تؤثر التغييرات في هذه المعايير المحاسبية وما يصاحبها من إصدارات محاسبية ومبادئ توجيهية للتنفيذ وتفسيرات بشكل كبير على النتائج والمركز 
المالي المعلن عنهما للمجموعة، وقد تؤثر بأثر رجعي على المعلومات المالية المعلن عنها سابقاً. تشمل المعايير والتفسيرات الجديدة التي أثرت على 
نتائج المجموعة المعلن عنها: المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15(، اإليرادات من العقود مع العمالء، والمعيار الدولي للتقارير الدولية رقم )9(، 
األدوات المالية التي أصبحت سارية المفعول اعتباراً من 1 يناير 2018م والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( اإليجارات الذي أصبح ساري المفعول 
اعتباراً من 1 يناير 2019م، على التوالي. تم تطبيق هذه المعايير -حسب مقتضى الحال- في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2018م و 2019م و 2020م. ولمناقشة تأثير هذه المعايير الجديدة على نتائج عمليات المجموعة ووضعها المالي المعلن عنهما، يرجي مراجعة القسم 
)6-11( )»السياسات المحاسبية المهمة و إيضاحات القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 1د ديسمبر 019دم. - اإليضاح د. السياسات المحاسبية 
الهامة - المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي اعتمدتها المجموعة - والتعديالت الُمدخَلة على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية - 

والتحسينات السنوية على دورة 015د-017د«(.

أبرمتها  17 4 2 التي  المساهمين  اتفاقيات  في  الواردة  األحاكم  ببعض  المتعلقة  المخاطر 
المجموعة 

قد ال تكون أحكام اتفاقيات المساهمين المتعلقة بالشركات التابعة السعودية والتي يمكن أن تفرض قيوًدا على المساهمين بشأن التصرف في أسهمهم 
أو التداول بها، أو التي قد تلزم المساهمين على اتخاذ إجراءات محددة فيما يتعلق بملكيتهم لهذه األسهم، قابلة للتنفيذ وفقاً للنظام السعودي على الرغم 
من شيوعها في الممارسة العملية. ويتضمن ذلك خيارات البيع، وخيارات الشراء، حق البيع االرتباطي، وحق البيع اإللزامي، وما إلى ذلك، والتي قد تراها 
المحاكم السعودية غير قابلة للتنفيذ وفًقا لمبادئ الشريعة السارية. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )12-6-5( )»نظرة عامة عن اتفاقيات 

المجموعة - اتفاقيات المساهمين واتفاقيات التطوير المشترك«(.

وتتضمن اتفاقيات المساهمين لثالثة من شركات المشاريع )شركة هجر وشركة المرجان إلنتاج الطاقة وشركة رابغ للكهرباء، والذين تملك فيهم المجموعة 
تلك  اإلدارة في  أو أعضاء مجلس  المساهمين  تتطلب موافقة جميع  التي  المسائل  التوالي( بعض من  ملكية فعلية بنسبة 22,49% و 50% و 40% على 
الشركات لتكون القرارات المتعلقة بهذه المسائل صحيحة. إال أنه لم يتم تضمين هذه المسائل في األنظمة األساسية الخاصة بتلك الشركات مما قد 
يمنع المجموعة من تنفيذ أحكام اتفاقيات المساهمين في هذا الشأن، كما قد يقوم المساهمين اآلخرين في هذه الشركات باتخاذ بعض من القرارات دون 

موافقة المجموعة من خالل الشركات القابضة الوسيطة ذات الصلة.

تملكها  ال  التي  الوسيطة  القابضة  الشركات  وكذلك  المشاريع  بشركات  يتعلق  فيما  المساهمين  اتفاقيات  من  العديد  أبرمت  قد  المجموعة  ألن  ونظًرا 
المجموعة بالكامل، والتي تتضمن مثل هذه الحقوق، فهناك خطر يتمثل في أن المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية قد ال تقوم بإنفاذ هذه 
الحقوق ) حتى إذا كان القانون الحاكم لالتفاقية هو قانون أجنبي يسمح عادة بإنفاذ هذه الحقوق(. ويمكن أن يؤثر ذلك على إيرادات المجموعة وأن يكون 

له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.
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المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق األهداف البيئية واالجتماعية  والحوكمة بشلك اكمل  18 4 2
أو جزئي أو في الوقت المناسب 

نمت أشكال التمويل المستدام بسرعة في السنوات األخيرة ، حيث يقوم عدد متزايد من المستثمرين المؤسسيين والمقرضين بدمج قيم واألهداف البيئية 
واالجتماعية والحوكمة )ESG( في قراراتهم االستثمارية. تنظر المجموعة بشكل روتيني في تغير المناخ والمسؤوليات االجتماعية للشركات والحوكمة 
في قراراتها التجارية واالستثمارية ، وبناًء على ذلك ، حددت بعض األهداف البيئية واالجتماعية والحوكمة )ESG( وفًقا لطموحها لالنتقال إلى اقتصاد 

ذو كربون منخفض.

في حالة عدم تمكن المجموعة من تحقيق األهداف المرتبطة بإطار عمل االستدامة الخاص بالمجموعة  بشكل كامل أو جزئي أو في الوقت المناسب، فقد 
يؤدي ذلك إلى تقييد الحصول على القروض أو مساهمات رأس المال  من العدد المتزايد من المستثمرين أو المقرضين، أو كليهما ، الذين يعتبرون أنه 
من المهم العمل باإلفصاح عن المقاييس المتعلقة بالمعايير البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات واألداء  في اختيارهم لالستثمارات. باإلضافة إلى ذلك، 
في حالة عدم تحقيق أي من هذه األهداف بشكل متكرر، قد تواجه المجموعة مخاطر ارتفاع تكلفة رأس المال من قبل هؤالء المستثمرين أو المقرضين 
- بناًء على توقعاتهم المؤسسية الخاصة من الشركات التي يستثمرون فيها فيما يتعلق بنطاق وسرعة التقدم مقابل األهداف البيئية والمجتمع والحوكمة 
والذي قد يؤدي إلى أن يقوموا بإعادة النظر في استثماراتهم الحالية في المجموعة، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على تقييم الشركة في السوق وسمعتها. 

المخاطر المتعلقة بالتزام الشركة بالئحة حوكمة الشراكت الصادرة من الهيئة 19 4 2
اعتمد مجلس إدارة الشركة الئحة حوكمة الشركة الداخلية بتاريخ 1442/8/25هـ )الموافق 2021/4/7 م(. وقد اشتملت الالئحة على قواعد وإجراءات 
تمت صياغتها استناداً إلى الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وسوف يعتمد نجاح الشركة في التطبيق الصحيح لقواعد الحوكمة 
وإجراءاتها على مدى إدراك تلك القواعد واإلجراءات وفهمها وتنفيذها بشكٍل صحيح من جانب مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في الشركة، وبوجٍه 

خاص فيما يتعلق بتكوين مجلس اإلدارة ولجانه، ومتطلبات االستقاللية، والقواعد المتعلقة بتعارض المصالح والمعامالت مع األطراف ذات العالقة. 

كما وتفرض الئحة حوكمة الشركات عدد من الضوابط والمتطلبات اإللزامية على الشركة، ومنها اعتماد سياسات وإجراءات متعلقة بالحوكمة. إن عدم 
تقيُّد الشركة بقواعد الحوكمة، وبوجٍه خاص بالقواعد اإللزامية المنبثقة من الئحة حوكمة الشركات، قد يعرضها لعقوبات نظامية، وسيؤثر ذلك بشكٍل 

سلبي وجوهريٍّ على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وقامت الجمعية العامة العادية للشركة بتكوين لجنة المراجعة بتاريخ 1429/12/1هـ )الموافق 2008/11/29م(. وقام مجلس اإلدارة بتكوين كاًل من لجنة 
)الموافق 2010/5/15م( )لمزيد من  بتاريخ 1431/6/2هـ  التنفيذية  واللجنة  )الموافق 2012/3/10م(،  بتاريخ 1433/4/17هـ  والمكافآت  الترشيحات 
التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )5-6( )»اللجان الداخلية«((. وقد يؤثر إخفاق أعضاء تلك اللجان في أداء واجباتهم وتبني مواقف تضمن حماية مصالح 
الشركة ومساهميها على التقيُّد بمتطلبات حوكمة الشركات، ومتطلبات اإلفصاح المستمرة، وقدرة مجلس اإلدارة على مراقبة أعمال الشركة من خالل تلك 
اللجان. باإلضافة إلى ذلك فإن مسؤوليات لجنة تعارض المصالح والتعامالت مع األطراف ذات العالقة قد تم نقلها إلى لجنة المراجعة وعليه يمكن أن 
ال تكون لجنة المراجعة متمرسة في حاالت تعارض المصالح والمعامالت مع األطراف ذات العالقة أو قد تحتاج وقت لتكون كذلك، األمر الذي سيترتب 

عليه أثٌر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

ال تتمتع هذه اللجان ونظام الحوكمة الداخلي للشركة بالخبرة الكافية بتطبيق متطلبات الئحة حوكمة الشركات المفروضة من قبل الهيئة. فإن عدم مقدرة 
أعضاء هذه اللجان على القيام بالمهام المحددة لهم واتباع منهجية عمل تكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها قد يؤثر على تطبيق نظام الحوكمة 
وكفاءة رقابة مجلس إدارة الشركة على إدارة أعمالها من خالل هذه اللجان بصورة فعالة. وهو األمر الذي قد يعرض الشركة إلى احتمالية عدم التزامها 

بمتطلبات اإلفصاح المستمر بعد اإلدراج من جهة، وإلى مخاطر تشغيلية وإدارية ومالية من جهة أخرى.

إن مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة لن يشتملوا على عدد كاف من األعضاء المستقلين وذلك خالل الفترة التي تبدأ من اإلدراج والى حين اكتمال انتخاب 
مجلس إدارة جديد )ولمزيد من التفاصيل عن تعهد الشركة والمساهمين بخصوص انتخاب مجلس ادارة جديد يرجى مراجعة القسم )5-5-4( )» االمتثال 
ألحكام الئحة حوكمة الشركات«( و القسم )17( )»تعهدات الشركة بعد إدراجها«( لذلك لن يكون هناك العدد الالزم من األعضاء المستقلين خالل تلك 
الفترة يمارسون األدوار المناطة باألعضاء المستقلين والتي من شأنها أن تكفل وجود المستوى المطلوب من االستقاللية لضمان حماية مصالح مساهمي 
األقلية في الشركة بما في ذلك المساهمين من الجمهور. كذلك فإن عدم التزام الشركة بأي من متطلبات الئحة حوكمة الشركات قد يترتب عليه فرض 
غرامات من قبل الهيئة  الذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح  5 2

مخاطر سيطرة كبار المساهمين 1 5 2
بعد إتمام الطرح، الذي بموجبه سيتم إصدار أسهم تمثل ما نسبته 11.1% من رأس مال الشركة بعد الزيادة، سيملك كبار المساهمين مجتمعين 78,63% من 
األسهم. وبالتالي، سيكون لكبار المساهمين قدرة على التأثير على جميع األمور والقرارات التي تتطلب موافقة المساهمين، بما في ذلك معامالت وصفقات 
الشركة الهامة، والتعديالت التي قد تطرأ على رأس مال الشركة، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. باإلضافة إلى ذلك، قد يمنع كبار المساهمين المجموعة 
من اتخاذ قرارات معينة أو إجراءات معينة قد تحمي مصالح المساهمين اآلخرين في المجموعة. ونتيجة لذلك، يمكن لكبار المساهمين ممارسة حقوقهم 

بطريقة قد ال تكون في مصلحة المساهمين اآلخرين أو يمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
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مخاطر عدم وجود سوق سابق لألسهم 2 5 2
قبل الطرح، لم يتم طرح أو تداول أسهم الشركة سابقاً في سوق عام لالسهم. وقد اليوجد أو يستمر وجود سوق  نشط ويتمتع بالسيولة لألسهم بعد الطرح. 
وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة، فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة سلبياً أو قد يؤدي إلى خسارة كامل أو جزء من استثمارات 

المكتتبين في الشركة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة للمكتتبين.

المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار أسهم الشراكت المساهمة العامة 3 5 2
تم تحديد سعر الطرح بناًء على عدة عوامل، بما في ذلك األداء السابق للمجموعة، والتوقعات المستقبلية للجموعة، والقطاع التي تعمل به، واألسواق 
التي تتنافس بها، وتقييم إدارة الشركة وعملياتها ونتائجها المالية. وقد ال يكون سعر الطرح مساوًيا لسعر تداول األسهم بعد إتمام الطرح، وقد ال يتمكن 

المكتتبين من إعادة بيع أسهم الطرح بسعر الطرح أو بسعر أعلى، كما قد ال يتمكنون من بيعها على اإلطالق.

وبوجه عام، يتعرض سوق األسهم، من وقت آلخر، لتقلبات شديدة في السعر والحجم، وقد تؤدي تقلبات السوق إلى تغيرات كبيرة في سعر األسهم، 
األمر الذي قد يتسبب في تراجع قيمة األسهم، مع زيادة في تقلب األسعار إذا انخفض حجم التداول. وقد يتأثر سعر األسهم سلباً بسبب عدة عوامل، 
بما في ذلك أداء المجموعة، ونتائج عملياتها المتوقعة، وترك الموظفين الرئيسيين لمناصبهم، والتغّيرات في تقديرات أو توقعات األرباح، والتغيرات في 
استراتيجية األعمال، وظروف السوق الخاصة بقطاع المجموعة، والوضع العام القتصاد المملكة، وأي تغيرات في األنظمة واللوائح واألعمال اإلرهابية، 
وأعمال الحروب أو حاالت البلبلة الواسعة النطاق، والكوارث الطبيعية، واألحداث المأساوية، وتقلبات األسعار في سوق األسهم. وسيؤدي حدوث أي من 
تلك المخاطر أو العوامل األخرى إلى أثر جوهري وسلبي على المردودات المتوقعة للمكتتبين، أو قد ينتج عن ذلك خسارة كامل أو جزء من استثماراتهم 

في الشركة.

المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم بعد الطرح 4 5 2
إن بيع عدد كبير من األسهم في السوق المالية بعد اكتمال الطرح، أو وجود تصور بحدوث  مثل ذلك البيع، سيؤثر سلباً على السعر السوقي لألسهم.

بعد إتمام عملية الطرح، سوف يخضع كبار المساهمين لفترة حظر مدتها ستة أشهر من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق المالية ال يجوز لهم خاللها 
التصرف في أسهمهم. باإلضافة إلى ذلك، قد يقوم كبار المساهمين من وقت آلخر برهن اسهمهم للحصول على تمويل لألعمال اليومية ألنشطتهم.  
وسيترتب على بيع عدد كبير من األسهم من قبل أي من كبار المساهمين بعد إنتهاء فترة الحظر التي مدتها ستة اشهر أو قيامهم باإلخالل بأحكام اتفاقيات 
التمويل، قيام الممولين بالتنفيذ على رهونات األسهم مما يؤدي إلى خروج المساهم من الشركة. وفي حال حدوث أي من ذلك، قد يكون لهأثر سلبي على 

سعر أسهم الشركة في السوق، مما قد ينتج عنه انخفاض في السعر السوقي لألسهم. 

المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع أرباح 5 5 2
المال ومتطلبات  المالي ومتطلبات رأس  والمركز  المستقبلية،  األرباح  بما في ذلك  العوامل،  الشركة على عدد من  أرباح األسهم من قبل  توزيع  يعتمد 
االحتياطي النظامي، ومقدار االحتياطيات القابلة للتوزيع، واالئتمان المتاح للشركة، والظروف االقتصادية العامة وغيرها من العوامل التي يراها أعضاء 
مجلس اإلدارة مهمة من وقت آلخر. كما أن توزيع الشركة لألرباح قد يكون مقيداً ،من بين أمور أخرى، بأحكام اتفاقيات التمويل التي قد تدخل فيها 
الشركة مستقباًل والتي قد تحظر قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية لألسهم أو مقيداً بموجب أحكام األنظمة السعودية، أو متوقفاً على تغطية أي خسائر 
قد تتكبدها الشركة في المستقبل . لذلك، ال يوجد أي ضمان بدفع أي أرباح على اإلطالق، كما ال يوجد أي ضمان بقيمة مبلغ األرباح الذي سيتم توزيعه 

في أي سنة معينة، إن وجد.

باإلضافة إلى ذلك، وبما أن أعمال المجموعة تتم من خالل شركات المشاريع، فإن الشركة تعتمد على التوزيعات من هذه الشركات في جمع التدفقات 
النقدية التي تقوم الشركة من خاللها بتوزيع األرباح. إن حدوث أي انخفاض جوهري في اإليرادات التي تحصل عليها واحدة أو أكثر من شركات المشاريع 
أو حدوث استثمار جوهري من قبل الشركة في شركة من شركات المشاريع يمكن أن يمنع الشركة من توزيع أي أرباح على مساهميها. وباإلضافة إلى ذلك، 
في حالة اإلعسار، أو اإلفالس، أو التصفية، أو حل أو تصفية شركة مشروع، سيكون لدائنين شركة المشروع المضمونين أو الدائنين غير المضمونين الحق 
في استيفاء ديونهم  قبل توزيع أي أرباح من قبل الشركة.. وقد يكون لهذه العوامل تأثيًرا سلبًيا جوهرًيا على قدرة الشركة على توزيع أرباح  للمساهمين.

المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم جديدة في السوق بعد الطرح 6 5 2
إذا قررت الشركة جمع رأس مال إضافي عن طريق إصدار أسهم جديدة ، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة ملكية المساهمين في الشركة إذا لم يكتتبوا 

في األسهم الجديدة المصدرة في ذلك الوقت   وهو ما يمكن أن يكون له تأثير سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة للمكتتبين.
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نظرة عامة عن القطاع والسوق    	

الجزء1أ. نظرة عامة على أسواق الطاقة والمياه  1 3
مصدر المعلومات الوارد في القسم )3( )»نظرة عامة عن القطاع والسوق«( هو التقرير الذي أعّده مستشار السوق، شركة كومباس ليكسون، )»مستشار 
 www.fticonsulting.com(( والذي يعمل كمزود مستقل ألبحاث السوق االستراتيجية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع مستشار السوق ،)»السوق

 .)www.compasslexecon.com( و

مستشار السوق هو إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال االستشارات االقتصادية والمالية. يتكون فريق مستشار السوق من اقتصاديين ومهندسين 
ومحاسبين ومتخصصين في القطاع يتمتعون بخبرة واسعة في سياسات الطاقة والبيئة واقتصاد المنافسة واالقتصاد التنظيمي ونماذج السوق والشبكات 
والمحاسبة والتمويل واالقتصاد القياسي واإلحصاءات والتقييم والتحكيم واألضرار. بصفتها مستشار سوق مستقل، يقدم مستشار السوق تحلياًل نوعًيا 
وكمًيا مستقاًل وعام حول أسواق الكهرباء والمياه في الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا باإلضافة إلى نهج اللتقاط بيئة سوق اتفاقيات شراء المياه والطاقة، 

مما نتج عنه تقرير مناسب لنشرة االصدار هذه. 

وقدم مستشار السوق موافقته الكتابية على استخدام اسمه وشعاره ومعلومات السوق والبيانات المقدمة من قبله إلى الشركة بالشكل الوارد في نشرة 
اإلصدار هذه. لم يتم سحب هذه الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة. تم إعداد التقديرات والتوقعات الواردة في هذا القسم بناًء على التحليل الذي أعده 
مستشار السوق، وهي تشمل تقديرات بحثية تأسست في مصادر رسمية منشورة مثل وكالة الطاقة الدولية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والبنك 

الدولي، إلخ.

يستند التحليل إلى المعلومات المتاحة لمستشار السوق في وقت كتابة التقرير وال يأخذ في االعتبار أي معلومات جديدة تصبح معروفة بعد تاريخ التقرير. 
ال يتحمل مستشار السوق أي مسؤولية عن تحديث التقرير أو إبالغ أي متلقي للتقرير بأي معلومات جديدة من هذا القبيل. كما ال يتحمل مستشار السوق 

أي مسؤولية عن التحقق من أو إثبات موثوقية تلك المصادر أو التحقق من المعلومات المقدمة على هذا النحو.

ال يوجد في تحليل مستشار السوق ما يمثل استشارة استثمارية أو قانونية أو محاسبية أو ضريبية، أو تعهد بأن أي استثمار أو استراتيجية مناسبة أو 
مالئمة للظروف الفردية للمستلم ، أو تشكل توصية شخصية. ال يقدم مستشار السوق أي تعهد أو ضمان من أي نوع )سواء كان صريًحا أو ضمنًيا( ألي 

شخص فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المالحظة.

يعتبر أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات الواردة في نشرة اإلصدار هذه من مصادر أخرى، بما في ذلك تلك المقدمة من مستشار السوق، هي 
بيانات ومعلومات موثوقة. ومع ذلك، لم تقم الشركة وال أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من أعضاء إدارتها العليا أو المساهمين أو المستشارين اآلخرين 

بالتحقق من دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا القسم أو ضمانها، ولن يتحمل أي منهم أي مسؤولية فيما يتعلق بمثل هذه المعلومة.

تزاول الشركة أعمالها في 13 دولة بما في ذلك سوقها المحلي في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وكذلك عدة دول 
كبرى، كما تدرس الشركة التوسع في العديد من األسواق الدولية2. ويشمل نشاطها الرئيسي توليد الكهرباء بالجملة من المحطات التي تعمل بموارد الطاقة 
التقليدية )االحفورية( والطاقة المتجددة، وتشغيل محطات تحلية المياه، وتوفير خدمات التشغيل والصيانة من خالل شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل 
"شركة نوماك". و بعد اإلعالن عن اتفاقية إنشاء محطة الهيدروجين االخضر في نيوم، من المقرر أن تصبح الشركة جهة فاعلة في سوق الهيدروجين 
األخضر، وتشهد جميع المناطق الجغرافية المستهدفة من الشركة تحوالً تاريخًيا في مجال الطاقة ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب على الكهرباء واالنتشار 

المتسارع للطاقة المتجددة. 

يقدم هذا القسم نظرة عامة على االتجاهات العامة في تطور قطاع المياه والطاقة، وكذلك التكاليف واالستثمارات في المناطق الجغرافية التي تستهدفها 
أكوا باور، والتي كشفت عن االتجاهات الرئيسية التالية:

ارتفاع  	 المرتفع في جنوب شرق آسيا وأفريقيا مرتبة الصدارة في  النمو  التعاون الخليجي واالقتصادات ذات  تحتل األسواق في دول مجلس 
استهالك الكهرباء في ظل تزايد االحتياجات لتلبية الطلب على الطاقة.

تنعم المناطق التي تعمل بها الشركة بوفرة في إمكانيات الطاقة المتجددة وتدرس على نحٍو متزايد تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لضمان  	
استدامة إمدادات الكهرباء وأمانها وسهولة الوصول إليها.

أصبحت تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية مناِفسة للتقنيات التقليدية على المستوى العالمي وخصوًصا في دول مجلس  	
التعاون الخليجي التي شهدت معدالت متعددة اتسمت بكونها األقل تكلفة لتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مدار السنوات الماضية.

أصبحت  	 حيث   ، بالشبكة  ومتصلة  واسع  نطاق  في  متصلة  أسواق  ومعظمها   ، الناشئة  االقتصادات  نحو  العالمية  الطاقة  استثمارات  اتجهت 
إستراتيجية الحوكمة البيئية واالجتماعية وحكومة الشركات هي االتجاه السائد.

توفر أسواق توليد الكهرباء التي تزاول فيها الشركة أعمالها أو تخطط للتوسع فيها فرًصا لالستثمارات بإيرادات تعاقدية ذات تدفقات نقدية  	
واضحة بفضل نماذج األعمال التعاقدية المنّظمة.

من المقرر أن تشهد خدمات التشغيل والصيانة نمًوا متسارًعا يقوده مقدموا الخدمات التابعة، وذلك استبدال المشاريع التي اقترب حياتها  	
االفتراضية على االنتهاء بأحدث التقنيات في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تحل محل المشاريع القائمة حالياً. 

من المقرر تلبية الطلب على تحلية المياه )في دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص( من خالل الطاقة المتجددة وذلك من خالل  	
برامج للبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية.

2   في عام 2017، افتتحت أكوا باور محطة طاقة كهربائية مشتركة بقدرة إنتاجية تبلغ 950 ميجاوات في تركيا، ولكن تم اآلن تخفيض األصول بالكامل وإلغاء توحيدها في عام 
.2018
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من المقرر أن ينمو الطلب على الكهرباء والسعة االستيعابية للطاقة المتجددة في األسواق المستهدفة

تتمثل الدوافع الرئيسية لنمو الطلب العالمي على الكهرباء في النشاط الصناعي وتبريد المساحات وتسخين المياه واألجهزة والسيارات الكهربائية، ولكن 
تختلف هذه الدوافع اختالًفا كبيًرا بحسب المنطقة الجغرافية )المصدر: تقرير توقعات الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة لعام 2019، ص. 
253(. وباإلضافة إلى ذلك، وبسبب العوامل الديموغرافية واالقتصادية على مدى العقدين الماضيين، احتلت دول مجلس التعاون الخليجي واالقتصادات 
ذات النمو المرتفع في جنوب شرق آسيا وأفريقيا مكانة في صدارة المناطق على المستوى العالمي من حيث نمو توليد الكهرباء، متجاوزًة بذلك اقتصادات 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وأمريكا الجنوبية )انظر الجدول الوارد أدناه(. ووفًقا للوكالة الدولية للطاقة، تشهد االقتصادات المتقدمة نمواً في 
التحول الرقمي والكهربائي والتي تقابله تحسينات في كفاءات الطاقة، ومن المقرر أن يستمر نمو توليد الكهرباء في االقتصادات النامية نتيجة لزيادة 

معدالت النمو السكاني وارتفاع الدخل وزيادة الناتج الصناعي وزيادة الكهرباء في األسواق التي كانت تعاني من نقص في الخدمات في السابق:

لطالما شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي زيادة كبيرة في استهالك الكهرباء للفرد الواحد، وكثافة الكهرباء من الناتج المحلي  	
اإلجمالي )وهي مقياس لعدم كفاءة الطاقة في االقتصاد(  ويعزى ذلك إلى المشاريع السكنية والتجارية التي ستلقى باإلضافة الى تزايد اعتماد 

المركبات الكهربائية وانتشار وسائل النقل الذكية  )المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2019أ، ص. 45 و119 و124(. 
تبلغ نسبة المنازل المزودة بأجهزة التكييف في جنوب شرق آسيا  اقل عن 20% بل ما زال 45 مليون شخص في تلك المناطق ال يحصلون على  	

الكهرباء، ولذلك يدفع ارتفاع الدخل واحتياجات ضبط درجات الحرارة المرتفعة نحو اارتفاع الطلب على أجهزة التبريد الذي بات االستخدام 
األسرع نموًا للكهرباء )المصدر: الوكالة الدولية للطاقة 2019ب، ص. 15-14(.

تُعد منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا موطًنا ألكبر عدد من السكان غير المخدومين بالكهرباء في العالم، حيث ما زال نحو 600 مليون  	
شخص يفتقرون الوصول للكهرباء في مناطقهم، لذا من المتوقع زيادة الطلب من خالل تحقيق الحصول الشامل على الكهرباء في تلك المنطقة. 
ويتمثل الدافع اآلخر في التمدن: حيث ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في المدن من 32% في عام 2000م إلى 40% في الوقت الحالي 

)المصادر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2015، ص. 56؛ الوكالة الدولية للطاقة 2019ج، ص. 83(. 
توليد الكهرباء العالمية والنمو حسب الموقع الجغرافي، ساعة تيراواط ، 1999م-019دم(: 1-دالجدول  

019دم009دم1999متوليد الكهرباء
معدل النمو 

السنوي المركب 
1999-009د

معدل النمو 
السنوي المركب 

009د-019د

-0.2%0.3%4,7044,8604,782أمريكا الشمالية

2.1%3.4%7721,0831,329أمريكا الوسطى والجنوبية

0.65%1.0%3,5093,8953,993أوروبا الغربية والوسطى 

7.3%11.6%1,2393,7157,503الصين

5.9%4.9%5478801,559الهند

-0.7%0.3%1,0791,1141,036اليابان

1.6%1.7%1,0341,2261,431رابطة الدول المستقلة

3.5%4.5%1,1731,8292,592آسيا )باستثناء الصين والهند واليابان(

4.6%6.3%4408081,265الشرق األوسط

3.3%4.1%418627870أفريقيا

8.د%0.د%0دد,دد7د0,0دد14,91عالمي

المصدر: كتيب بي بي )2020(، »مراجعة إحصائية للطاقة العالمية - جميع البيانات، 2019-1965«

تتمتع المناطق الجغرافية التي تستهدفها الشركة بإماكنيات عالية لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة

تهيمن تقنيات الطاقة المتجددة على السوق العالمي إلجمالي الطاقة االستيعابية إلنتاج الطاقة الجديدة. ووفًقا للوكالة الدولية للطاقة، فإّنها ستوفر أكثر 
من نصف مقدار توليد الطاقة اإلضافية على مستوى العالم بحلول عام 2040م، معززًة بدعم السياسات في نحو 170 دولة لتحسين القدرة التنافسية 
للتقنيات. ويجرى حاليا التحول في امدادات الكهرباء في جميع أنحاء العالم، لكن يختلف مدى التغيير بدرجة كبيرة. وتعتمد التوقعات اإلقليمية اعتماًدا 
كبيرًا على أربعة عوامل: بيئة السياسات، وتفضيالت التقنية، والموارد المتاحة، واقتصادات تقنيات توليد الطاقة المختلفة ذات الصلة )المصدر: تقرير 

توقعات الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة لعام 2019، ص. 264 و268(.
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الطاقة اإلنتاجية من الطاقة المتجددة في المناطق الجغرافية التي تستهدفها أكوا باور، ميجاواط، 1999-019د(: د-دالجدول  

019دم009دم1999مالطاقة اإلنتاجية المثبتة

معدل النمو 
السنوي 

المركب 1999-
009د

معدل النمو 
السنوي 

المركب 009د-
019د

معدل النمو 
السنوي 

المركب 019د-
040د

الطاقة الشمسية

12%46%43%2798044,048آسيا )باستثناء الصين والهند واليابان(

17%63%-425,583-الشرق األوسط

18%60%23%8657,236أفريقيا

9%8د%49%1د4,د958دد,دد4د4عالمي

الرياح

12%17%49%583,03614,284آسيا )باستثناء الصين والهند واليابان(

19%22%27%9101723الشرق األوسط

12%23%27%647245,748أفريقيا

د%15%7د%704,ددد5د7150,1د4,د1عالمي

المصدر: سجل أعمال شركة بي بي، تقرير توقعات الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، 2020، ص. 344 و372 و380 و408.

على الصعيد العالمي تقّدر الوكالة الدولية للطاقة السعة اإلضافية للطاقة االنتاجية المثبتة بـ  3,000 جيجاواط بحلول نهاية عام 2030م، ونحو 2,900 
جيجاواط في عام 2040م. والتي يقدر لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة بأن تكون حصته أكثر من 80% من السعة اإلضافية، األمر الذي سيحقق 
نصف مزيج الطاقة في غضون 10 سنوات )المصدر: تقرير توقعات الطاقة العالمي الصادر عن ورشة عمل الطاقة الدولية، ص. 680(. وفي الدول التي 
تزاول فيها الشركة أعمالها في الوقت الحالي أو التي تتوس– فيها - في دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان( )باإلضافة إلى 
باكستان وجنوب أفريقيا(، أعلنت هذه الحكومات عن خطط النشاء حوالي 385 جيجاواط من الطاقة اإلنتاجية للكهرباء، تتضمن أكثر من 230 جيجاواط 

من مصادر الطاقة المتجددة )انظر الجزء 1ب(.

تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة آسيان بإمكانيات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، مما يجعلها مناسبًة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة 
التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وأفريقيا على  الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح )بدرجة أقل(. وقد وّقعت جميع الدول داخل منطقة مجلس 
اتفاقية باريس، والتزمت بالمساهمة على النحو المحدد لها وطنياً ضمن الجهود العالمية الرامية إلى التخفيف من انبعاثات غازات االحتباس الحراري. 
وللحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بأقل من درجتين مئويتين ونحو 1.5 درجة مئوية وفًقا ألهداف اتفاقية باريس، يجب أن تنخفض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون السنوية المتعلقة بالطاقة بأكثر من 70% من اآلن وحتى عام 2050م. ويمكن أن يؤدي التحول على نطاق واسع إلى تدابير الطاقة المتجددة 
وتوليد الكهرباء إلى تحقيق ثالثة أرباع التخفيضات المطلوبة. )المصادر: تقرير توقعات الطاقة العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، ص. 341؛ 
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2020ج، ص. 64(. وتوجد أيًضا اتجاهات خاصة بكل منطقة تدعم الحاجة إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية للطاقة المتجددة.

تعتمد هذه االتجاهات الخاصة بالمناطق في بادئ األمر على المستوى االجتماعي واالقتصادي للتنمية وما يترتب على ذلك من تحديات خاصة تواجه 
قطاع الطاقة فضاًل عن أولويات السياسات. وقد أدى االرتفاع الكبير الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي في استهالك الطاقة المحلي، بما في ذلك 
في قطاع الكهرباء، إلى وضع تحٍد أمام واضعي السياسات لتلبية الطلب اقتصادًيا، دون المساس بإيرادات تصدير الهيدروكربونات الحالية والمستقبلية، 
مع إدارة المخطط الكربوني لبلدانهم أيًضا. وقد وضعت العديد من الحكومات أهداًفا لنشر الطاقة المتجددة، وذلك ضمن مبادرات أوسع نطاًقا تهدف 
إلى تحقيق قدر أكبر من االستدامة االقتصادية واستدامة الطاقة لجني الفوائد التي تشمل توفير الوقود األحفوري وخفض االنبعاثات الكربونية وتوفير 
الوظائف الجديدة. وتوجد أيًضا أوجه تآزر متكون من تكامل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المتواجدة في قطاع المياه، على سبيل المثال من خالل إنتاج 

المياه المبّردة عبر الطاقة المتجددة .)المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2019أ، ص. 38 و51 و101 و130 و136(.

ثانًيا، تتشّكل هذه االتجاهات الخاصة بالمناطق من خالل خصائص أنظمة الطاقة والمياه المحلية، مثل أوجه التآزر مع تقنيات تحلية المياه في منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة الترابط عبر رابطة آسيان، والتكامل مع االحتياجات الزراعية في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. ويتمثل أحد 
التحديات الرئيسية في جنوب شرق آسيا في كيفية توفير الطلب المتزايد على الطاقة مع تعزيز أمن الطاقة في الوقت ذاته.  وتُعد زيادة مرونة أنظمة 
الطاقة من األمور الضرورية الستيعاب مصادر التوليد باستخدام الطاقة المتجددة المتغيرة. وفي هذا السياق، قد تؤدي الزيادة في تكامل أنظمة الطاقة 
اإلقليمية إلى دعم نمو مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية لما توفره من مرونة. وقد أحيا أعضاء رابطة 
آسيان في السنوات األخيرة جهودهم للدفع إلى تنفيذ مفهوم شبكة الطاقة بالكامل، بما في ذلك إنشاء تجارة طاقة متعددة األطراف )المصادر: الوكالة 

الدولية للطاقة المتجددة 2016، ص. 31 و35 و40؛ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2019أ، ص. 139 و143(.

تتجاوز إمكانات توليد الطاقة الشمسية في أفريقيا الطلب المستقبلي بدرجة كبيرة. وقد مّثل إمداد الطاقة غير الموثوق به أحد العقبات التي تحد تسريع 
النمو االقتصادي لمعظم البلدان األفريقية. وتواجه دول القارة تحدي االستثمار في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد ودعم النمو االقتصادي. ويتمّثل 
الهدف على المدى الطويل أيًضا في ضمان وصول الطاقة الجديدة إلى جميع السكان. ويتيح زيادة نطاق نشر الطاقة المتجددة أمام أفريقيا في الوقت 
الحالي مساًرا فعاالً من حيث التكلفة لتحقيق نمو مستدام وعادل. وتعتمد الغالبية العظمى من األسر الريفية في أفريقيا على الزراعة، وقد ينتج تأثير 
إيجابي عن دمج احتياجات الطاقة الزراعية مثل الري والمعالجة الزراعية والتخزين في تصميم تقنيات ونماذج أعمال لتوصيل الكهرباء. )المصدر: الوكالة 

الدولية للطاقة المتجددة 2015، ص. 14 و36 و38(.
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تتحول اتجاهات استثمارات الطاقة العالمية نحو االقتصادات الناشئة

لقد تجاوز قطاع انتاج الكهرباء للسنة الرابعة على التوالي على المستوى العالمي قطاعي النفط والغاز باعتباره أكبر قطاع استثماري ويشهد التركيز فيه 
تحوالً نحو االقتصادات الناشئة والنامية. ويمثل قطاع الكهرباء 50% من إجمالي استثمارات إمدادات الطاقة في جميع أنحاء العالم ويشمل اإلنفاق على 
محطات الكهرباء الجديدة وخطوط النقل والتوزيع فضاًل عن أعمال التجديد والتحديث. وتستأثر الطاقة المتجددة نحو 1,350 مليار ريال سعودي سنوًيا، 
معظمها موجهة نحو الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح. وقد كانت القدرة التنافسية المتزايدة من حيث التكلفة لتقنيات الطاقة المتجددة على 
الصعيد العالمي أكثر وضوًحا في السوق المرتبط بالشبكة على نطاق واسع )المصدر: تقرير توقعات الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، 

ص. 272(. 

االستثمار العالمي في قطاع الطاقة حسب التقنية في عام 019د بالمليار ريال سعودي (: د-دالجدول  

المجموعتخزين البطارياتالطاقة النوويةشبكات الكهرباءالطاقة المتجددةطاقة الوقود األحفوري

487.51,166.31,023.8146.315.0 2,838.9

المصدر: االستثمار العالمي في الطاقة للوكالة الدولية للطاقة لعام 2020، ص. 68.

يتشكل اإلنفاق على مصادر الطاقة المتجددة من خالل اإلستراتيجيات البيئية واالجتماعية و الحوكمة التي أصبحت سائدة من خالل البحث عن عائدات 
إيجابية طويلة األجل من االستثمارات المستدامة واألخالقية والمسؤولة اجتماعياً. وستستفيد الدول بدرجة كبيرة من منشآت الطاقة المتجددة من خالل 

توفير الوقود األحفوري وخفض االنبعاثات وخلق فرص العمل. )الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2019أ، ص. 17(.

لقد كانت منطقة مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا خالل الفترة من 2015م إلى 2018م من بين المناطق الرئيسية التي شهدت نمًوا في االستثمار 
في مصادر الطاقة المتجددة: بقيمة إجمالية بلغت نحو 11.25 مليار ريال سعودي في منطقة مجلس التعاون الخليجي و1.9 مليار ريال سعودي في جنوب 
شرق آسيا. وتختلف معدالت النمو بدرجة كبيرة، ففي السنوات من 2015م إلى 2019م ارتفع االستثمار في قطاع الطاقة في دول الخليج العربي وشمال 
أفريقيا بنسبة 40% تقريًبا، بينما استقر في جنوب شرق آسيا على المستوى ذاته، ويرجع ذلك جزئًيا إلى المخاطر المتعلقة بتطوير الشبكة واألداء المالي 

للمرافق الحالية. )المصادر: االستثمار العالمي في الطاقة للوكالة الدولية للطاقة لعام 2019، صفحة 57 و60(. 

وتمّثل المشاريع الكبيرة القائمة بذاتها الدافع وراء جزء كبير من االستثمار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وباإلضافة إلى المشاريع نفسها، 
تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي أيًضا في سالسل االمداد بما في ذلك مطوري المشاريع وشركات التصنيع ومبادرات البحث والتطوير. وقد تم 
استخدام المناقصات منذ عام 2015م لترسية أكثر من 3,500 ميجاواط من مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة. وتشمل العوامل المفيدة األخرى ثقة 
المستثمرين والفوائد اإلستراتيجية المتحققة من دخول سوق واعد وانخفاض الضرائب وأدنى حد لتكاليف التوصيل الحد بالشبكة والمتعلقة باألرض. 

)المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2019أ، ص. 15(.

في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا ، شهد االستثمار في الطاقة نمًوا بنسبة 8% في عام 2018م، في حين أنه قد تجاوزت نسبته 80% منذ عام 2010م. 
والجدير بالذكر، أن هذا النمو كاماًل يُعزى إلى توليد الطاقة، وكان أكثر من 65% منه في مصادر الطاقة المتجددة. )المصادر: االستثمار العالمي في 

الطاقة للوكالة الدولية للطاقة لعام 2019، ص. 60(.

هذا وقد قامت عدد من الدول في آسيا الوسطى والقوقاز بإطالق إصالحات في قطاع انتاج الكهرباء بما في ذلك االنتقال إلى مخططات برنامج الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص، فقد تم في بعض الدول التي سمحت بـ االستثمارات األجنبية وتعمل على تحرير أسواقها باستبدال وتوسعة محفظتها 

القديمة وغير الفعالة لتوليد الطاقة بشكل متسارع مع كٍل من محطات الطاقة التي تعمل بالمصادر التقليدية والمصادر المتجددة.

نماذج األعمال المدعومة باإليرادات المتعاقد عليها لالستثمار 

يعتمد االستثمار في قطاع الطاقة عادًة على مجموعة من اآلليات منها ما هو متعاقد عليه أو مدعومة من الدولة لتأمين اإليرادات التي تمثل غالبية 
بالنسبة  للمخاطر  التعرض  من  مختلفة  درجات  عنها  تنتج  الدول،  مختلف  في  والتنظيمية  السوقية  الترتيبات  من  واسعة  مجموعة  وهناك  المشاريع. 

للمستثمرين.

االستثمار في قطاع الطاقة العالمي من خالل نموذج التعويض الرئيسي لعام 018دم(: 4-دالجدول  

مليار ريال سعودينموذج التعويض

56.3تسعير سوق الجملة

322.5التوليد الموّزع )التجزئة/ التعرفة المنّظمة(

1,132.5الشبكات المنّظمة

1,395.0التوليد على نطاق واسع منّظم/ متعاقد عليه

د.د90,دالمجموع

المصدر: االستثمار العالمي في الطاقة للوكالة الدولية للطاقة لعام 2019، صفحة 134.

إّن السوق المفتوحة في الدول التي سمحت باألسواق المتحررة للكهرباء )ذات التعرفة المتغيرة( هي تلك المحطة غير المملوكة ألي منشأة أو لعمالء 
االستخدام النهائي وليس لها عقد ثنائي طويل األجل لبيع الطاقة، ولكنها تجني إيراداتها بالكامل من سوق الجملة للطاقة الكهربائية. وحتى وقتنا الحاضر، 

كان نوع المعامالت األكثر شيوًعا للتعامل مع مخاطر التجار طويلة األجل هو اتفاقية شراء الطاقة المؤسسية )انظر الجدول الوارد أعاله(. 
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وال تزال العديد من الدول تتميز إما باالحتكارات المنّظمة أو أنها سمحت بدرجة معينة من التحرير مع محطات إنتاج طاقة مستقلة من جهات خارجية. 
وعادًة ما يتم تنظيم االستثمار في إنتاج الطاقة في مثل هذه الدول أو دعمه بموجب اتفاقيات شراء طاقة طويلة األجل توفر إيرادات مضمونة على المدى 

الطويل. وتولي مشاريع الشركة األولوية التفاقيات شراء الطاقة طويلة األجل مع المشترين المدعومين من الحكومة بدرجة كبيرة )اكواب باور(. 

يُعد التيقن من التدفق النقدي أمًرا بالغ األهمية لمشاريع توليد الطاقة من أجل إدارة المخاطر وتسهيل التمويل. وتحقق كافة االستثمارات تقريًبا على 
نطاق المرافق حتى وقتنا هذا استفادًة من التسعير طويل األجل بموجب المخططات السياسية الداعمة، على سبيل المثال: المزادات المتعلقة بالعقود 
والتعريفات التفضيلية إلمدادات الطاقة، واتفاقيات شراء الطاقة الفعلية إلى جانب المرافق الخاضعة اللتزامات الشراء. وبالنظر إلى المستقبل، فمن 
المقرر أن تستفيد معظم االستثمارات في الطاقة المتجددة من هذه السياسات )المصدر: تقرير توقعات الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية 

للطاقة لعام 2019، ص. 137(. 

نمو الطاقة اإلنتاجية للطاقة المتجددة على نطاق المرافق بحسب التعويض والمنطقة، جيجاواط، 019دم-4د0دم(: 5-دالجدول  

آسيا والمحيط الصين
أمريكا أوروباالهادئ

الشمالية
أمريكا 
الشرق أفريقياالالتينية

أوراسيااألوسط

196111135753012115التحديد بشكل تنافسي

13975244771849التحديد بشكل إداري

المصدر: مشروع خاليا الوقود والهيدروجين المشترك باالتحاد األوروبي )2019(، »خارطة طريق الهيدروجين في أوروبا: مسار مستدام لنقل الطاقة األوروبية«، لوكسمبرغ: مكتب منشورات 
االتحاد األوروبي، 2019

وفًقا للوكالة الدولية للطاقة، يتم تنفيذ معظم االستثمارات في الطاقة المتجددة وفق الميزانيات العمومية للمطورين، ولكن معامالت تمويل المشاريع 
قد شهدت نمًوا، وبخاصة بالنسبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح على نطاق المرافق، لتتجاوز قيمتها 187.5 مليار ريال سعودي في عام 
2019م. ويعتمد االستثمار في الطاقة المتجددة إلى حٍد كبير على السياسات والعقود التي تساعد في إدارة مخاطر األسعار، علًما بأنه ال يزال هناك 
تحرك عالمي نحو العقود طويلة األجل التي تتم ترسيتها من خالل المناقصات التنافسية، ولكن يتعين على المطورين والممولين بشكل متزايد أن تكون 
لديهم إستراتيجيات لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح إلدارة مخاطر اإليرادات. وتمثل اتفاقيات شراء الطاقة المؤسسية أكبر ترتيب 
تجاري للطاقة المتجددة باستثمارات مصاحبة تزيد على 67.5 مليار ريال سعودي في عام 2019م، وال سيما في الواليات المتحدة وأوروبا حيث يعتمد 
أكثر من 10% من استثمارات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح في نطاق المرافق على اتفاقيات شراء الطاقة المؤسسية )تقرير االستثمار 

العالمي في الطاقة للوكالة الدولية للطاقة 2020، ص. 153-152(.

تقنيات الطاقة المتجددة أصبحت قادرة على منافسة تقنيات الطاقة التقليدية 

يوفر االعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة بشكل متزايد لمحطات إنتاج الطاقة قدرة أكبر على المنافسة على األسعار حيث أصبحت تكاليف إنتاج 
الكهرباء بالطاقة المتجددة تنافسية مقارنًة بالمصادر التقليدية في السنوات األخيرة. 

تحليل التكلفة العمرية الخاصة بتوليد الطاقة هو منهجية لقياس التكلفة تتيح مقارنة تقنيات إنتاج الكهرباء المختلفة. ويستند حساب التكلفة العمرية 
الخاصة بتوليد الطاقة إلى إجمالي التكاليف المثبتة الخاصة بالمشروع وعوامل الطاقة اإلنتاجية، إلى جانب تكاليف التشغيل والصيانة. 3 وتختلف التكلفة 
العمرية الخاصة بتوليد الطاقة بالنسبة لتقنيات الطاقة المتجددة حسب التقنية والدولة والمشروع، استناًدا إلى مصادر الطاقة المتجددة وتكاليف رأس 

المال والتشغيل وكفاءة/أداء التقنية )المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2020أ، ص. 136(.

تؤثر أسعار الوقود تأثيًرا كبيًرا على التكلفة العمرية الخاصة بتوليد الطاقة باستخدام المصادر التقليدية، ولكن البدائل المباشرة لتقنيات توليد الطاقة 
باستخدام المصادر المتجددة "المنافسة" يجب أن تنظر في مسائل مثل خصائص التوزيع )على سبيل المثال: الحمل األساسي و/أو الطاقة اإلنتاجية 
الوسيطة القابلة للتوزيع مقابل تلك الخاصة بالتقنيات ذات الذروة أو المتقطعة( واألهم من ذلك كله التفاضل بين موارد الرياح والطاقة الشمسية المتاحة 

في المواقع والدول المختلفة. 

وتقترب تقنيات الطاقة المتجددة )الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح( من التكلفة العمرية الخاصة بتوليد الطاقة باستخدام المصادر التقليدية، ومن 
المتوقع أن تستمر االتجاهات في المستقبل على النحو الموضح في الجدول الوارد أدناه. 

3   يتم تحديد التكلفة العمرية الخاصة بتوليد الطاقة من نموذج مالي بقيمة ريال سعودي لكل ميجاواط في الساعة )0.1 سنت لكل كيلو واط في الساعة(، األمر الذي من شأنها 
أن يوفر معدل عائد داخلي بعد خصم الضرائب ألصحاب األسهم يساوي التكلفة المفترضة لرأس المال. وقد يختلف حساب التكلفة العمرية الخاصة بتوليد الطاقة اعتماًدا على المدخالت 
)عوائد الديون وحقوق الملكية وهيكل رأس المال وتكاليف االستثمار وعوامل الطاقة اإلنتاجية وتكاليف التشغيل وتكاليف الوقود وما إلى ذلك(، وبالتالي فقد ال تكون قابلة للمقارنة عبر المنافذ 
المختلفة. ويستثني التحليل تأثير الحوافز أو اإلعانات الحكومية وتكاليف توازن النظام المرتبطة بالطاقات المتجددة المتغيرة، وتسعير ثاني أكسيد الكربون باإلضافة إلى أي توفيرات في 

التكاليف على مستوى النظام من تأثير وسام االستحقاق.
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التكلفة العمرية الخاصة بتوليد الطاقة حسب التقنية على مستوى العالم  ريال / ميجاواط(، 010دم-050دم  الوكالة الدولية للطاقة (: د-دالجدول  
المتجددة(

التقنية
050دم019دم010دم

المتوسطالمتوسطنطاق 5-95%المتوسطنطاق %95-5

1952551,098.7-7051,417.5712.5-1,927.5الطاقة الشمسية الكهروضوئية

540682.5225–1,0351,297.51,616.25–1,462.5الطاقة الشمسية المركزة 

330431.2221.2-427.5603.7588.7-765الرياح البحرية

142.5198.7150-217.5322.5401.2-41.2الرياح البرية

180273.7225–138.7296.2517.5–277.5الطاقة الحرارية األرضية

206.2247.5300–150285896.2–517.5الكتلة الحيوية

112.5176.2202.5–75138.7423.7–311.2الطاقة المائية

-663.7525-187.5--الوقود األحفوري

المصادر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2020أ، ص. 13؛ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2019ب، ص. 66.
مالحظة: التكاليف معبر عنها بالقيمة الحقيقية اعتباًرا من 2019.

لطالما كانت اتجاهات التكلفة في دول مجلس التعاون الخليجي متوافقة مع االتجاهات الدولية.4 وتبرز الطاقة الشمسية الكهروضوئية كأرخص مصدر 
لتوليد الكهرباء للمشاريع الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي، متفوقًة على الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والنفط والفحم والطاقة النووية. 
وفي الوقت نفسه، فإن تكلفة الطاقة الشمسية المركزة أقل مما تدفعه بعض المرافق مثل هيئة الكهرباء والمياه في دبي مقابل الخيارات القائمة على 
الغاز. ولطالما كانت المناقصات ذات التصميم الجيد ضرورية لخفض التكاليف. فقد تم استخدامها منذ عام 2015م لترسية أكثر من 3,500 ميجاواط 

من مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة. 

شهدت مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية واسعة النطاق في دبي عطاءات منخفضة القيمة في عام 2015م )224.3 ريال سعودي لكل  	
ميجاواط في الساعة لمشروع 200 ميجاواط( ومرًة  أخرى بعد بضع سنوات )112.1 ريال سعودي لكل ميجاواط في الساعة لمشروع 800 
ميجاواط(. ومع ذلك، تبدو هذه العطاءات عالية القيمة في الوقت الحالي مقارنًة بالعطاء الفائز بقيمة 87.8 ريال سعودي لكل ميجاواط في 
الساعة المقدم من الشركة لمشروع سكاكا بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط في المملكة العربية السعودية، 90 ريال سعودي لكل ميجاواط في 
الساعة لمجمع طاقة شمسية آخر بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ميجاواط، في دبي في أواخر عام 2018م. وفي وقت سابق من العام الجاري، تمت 
ترسية المرحلة الخامسة بطاقة إنتاجية تبلغ 900 ميجاواط لمشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 5 جيجاواط 
بموجب اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عاًما بعطاء قيمته 63.6 ريال سعودي لكل ميجاواط في الساعة. في دبي، حصلت أبو ظبي على عرض 
قياسي عالمي منخفض للطاقة الشمسية بقيمة 50.6 ريال سعودي لكل ميجاواط في الساعة على أساس التكلفة العمرية الخاصة بتوليد الطاقة 

من قبل تحالف شركات عرض بناء محطة بقدرة إنتاجية 2 جيجاواط تعمل بالطاقة الكهروضوئية.
بالنسبة للطاقة الشمسية المركزة مع التخزين، فيمكن أن توفر مصدًرا قاباًل للتوزيع لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة بما يمكن اعتباره  	

طاقة إنتاجية ثابتة توفرها المرافق. وتتميز تقنية الطاقة الشمسية الممزوجة مع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالسعر المنخفض للطاقة 
الكهروضوئية وتخزين الطاقة الشمسية المركزة لتوفير بديل شامل لتوليد الطاقة المعتمد على الغاز. ويتضح ذلك من خالل القيمة المنخفضة 

البالغة 273.8 ريال سعودي لكل ميجاواط/ساعة للمرحلة الرابعة بطاقة إنتاجية تبلغ 700 ميجاواط لمجمع الطاقة الشمسية بدبي.
تستفيد الحكومات أيًضا من توفر موارد الرياح القوية، مما يزيد من القدرة التنافسية للرياح البرية في المنطقة. وقد ُقدرت التكلفة العمرية  	

الخاصة بتوليد الطاقة في عام 2018 بفضل تحسينات األداء بقيمة 225 ريال سعودي لكل ميجاواط/الساعة. وفي المملكة العربية السعودية، من 
بين المخططات التي تم طرحها بالفعل مشروع دومة الجندل للرياح البرية بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ميجاواط ومشروع سكاكا للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط. وفي يوليو، سجل مشروع دومة الجندل انخفاًضا قياسًيا جديًدا في التكلفة العمرية الخاصة 
بتوليد الطاقة باقترابه من 74.6 ريال سعودي لكل ميجاواط في الساعة )المصادر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2019أ، ص. 15-16 و87 

و99، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2020ب، ص. 52، الطاقة الكهروضوئية 2020ب والطاقة الكهروضوئية 2020جـ(.

يتضح انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية بشكل خاص من خالل العطاءات المدرجة في القائمة المختصرة بشأن الطاقة 
اإلنتاجية للطاقة الشمسية الكهروضوئية باعتبارها جزًءا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. وفي عام 2018م، كجزء من الجولة األولى للبرنامج 
الوطني للطاقة المتجددة الذي نظمه مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، تمت ترسية عقد مشروع سكاكا )بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط( على 
الشركة بسعر 8.79 ريال سعودي لكل كيلوواط/ساعة )أو 88.5 ريال سعودي لكل ميجاواط/ساعة(. 5 وقد جذبت الجولة الثانية في البداية 250 من 
مقدمي العطاءات، إذ تتضمن أربع محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بإجمالي يبلغ 1.4 جيجاواط. وقد قدم المطورون المحتملون المدرجون في 
القائمة المختصرة عطاءات تتراوح قيمتها بين 59.6– 66.8 ريال سعودي لكل ميجاواط/ساعة. 6وقد لوحظ االتجاه نفسه لتخفيض تعريفات تقنية طاقة 
الرياح األرضية، عندما تم طرح مناقصة مشروع دومة الجندل للرياح البرية بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ميجاواط المذكور أعاله في إطار البرنامج الوطني 

تعد تعريفات االتحاد األوروبي في الواقع أعلى نسبًيا، إذا تم تطبيعها لإلشعاع الشمسي. ويرجع ذلك إلى أن متوسط  موارد الطاقة الشمسية في أوروبا يبلغ حوالي 1,200 كيلوواط   4
ساعة / متر مربع / سنة، بينما في الخليج العربي يتراوح عادًة بين 1,800 و2,300 كيلوواط ساعة / متر مربع / سنة. وكلما ارتفع مستوى مورد الطاقة الشمسية، انخفضت التكلفة العمرية 
الخاصة بتوليد الطاقة. وبالتالي، فإن وضع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المناطق ذات الموارد الشمسية العالية، سيقلل من تكلفة الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية 

)المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2012، ص. 9-8(.
يُرجى مالحظة أن تكاليف اتفاقيات شراء الطاقة قد تختلف عن التكلفة العمرية الخاصة بتوليد الطاقة الواردة في النموذج. ورغم أن تعريفات اتفاقية شراء الطاقة لها سعر   5
فعلي ثابت، على عكس التكلفة العمرية الخاصة بتوليد الطاقة، ومع مراعاة األرباح، بما يجعلها أعلى من نقطة التعادل، فيجوز للشركات عملًيا أن تقدم عطاءات التفاقية شراء طاقة بسعر 

منخفض، ألنها لن تعكس التكاليف الغارقة أو المؤشرات السنوية المخطط لها.
5.96 و6.69 ريال لكل كيلوواط/ساعة  6

71



للطاقة المتجددة. وقد سجل المشروع انخفاًضا قياسًيا عالمًيا جديًدا في التكلفة العمرية الخاصة بتوليد الطاقة باقترابه من 74.6 ريال سعودي لكل 
ميجاواط في الساعة. )المصادر: الطاقة الكهروضوئية 2020أ، مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي(.

الحاجة إلى خدمات التشغيل والصيانة ستدعم تطوير سالسل االمداد

في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة اإلنتاجية وتقادم التقنيات الحالية، يوجد سوق كبير ومتنامي لخدمة محطات الطاقة، بما في ذلك تلك المحطات التي 
تستخدم تقنيات تقليدية وكذلك المحطات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة. 

يتمتع توليد الطاقة التي تعمل بالغاز بتكاليف تشغيل وصيانة منخفضة نسبًيا، ولكن نظًرا لقدرته على زيادة اإلنتاج أو خفضه بسرعة حسب الحاجة، فمن 
المحتمل أن تكون المتطلبات المتزايدة إلمدادات مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة هو المحرك لتكاليف التشغيل والصيانة التي تعمل بالغاز. كما تعد 
مراقبة وخدمة األجزاء المتحركة المتعددة التي تشتمل عليها عملية توليد الطاقة، بما في ذلك التوربينات ومجموعات التوليد وناقالت أحواض الفحم 
وأنظمة المناولة محرًكا رئيسًيا لتكاليف التشغيل والصيانة في المحطات التي تعمل بالفحم. ونظًرا ألن محطات توليد الطاقة بالفحم غالًبا ما تكون 
محطات أحمال أساسية، فمن المتوقع أن تعمل هذه المكونات باستمرار أثناء تعرضها ألحمال ثقيلة ودرجات حرارة مرتفعة، باإلضافة إلى مستويات 

مختلفة من الغبار واألوساخ والرطوبة )المصدر: باور تكنولوجي(. 

عند التعبير عن نفقات التشغيل والصيانة على أساس ريال لكل ميجاواط في الساعة في ما يتعلق بالمحطات التي تعمل بالوقود األحفوري، فإن هذه 
النفقات تميل إلى الزيادة بالتقادم. ويعود ذلك في المقام األول إلى تراجع عوامل طاقة المحطة اإلنتاجية بمرور الوقت. ويمكن أن يكون التراجع في عوامل 
الطاقة اإلنتاجية، بدوره نتيجًة النخفاض كفاءة معدالت الحرارة وزيادة أعطال المكونات وارتفاع معدالت االنقطاع بمرور الوقت. وغالًبا ما يكون العامل 
الرئيسي المساهم في هذا التراجع في األداء بسبب زيادة عملية التدوير، مما يؤدي إلى زيادة اإلنفاق على التشغيل والصيانة بمرور الوقت )المصدر: 

اتفاقية الربط الكهربائي 2019(. 

وفًقا لشركة وود آند ماكينزي، سيرتفع اإلنفاق السنوي على عمليات التشغيل والصيانة للطاقة الشمسية الكهروضوئية غير المتعلقة بالسكن ليصل إلى 
33.8 ماليين ريال سعودي بحلول 2025م. ويعد المحرك الرئيسي وراء الطلب على خدمات التشغيل والصيانة ألنظمة الطاقة الشمسية هو اقتراب عدد 
متزايد منها من نهاية عمرها االفتراضي. )المصدر: وود ماكينزي 2020(. ومن المتوقع أن ينمو السوق العالمي لعمليات التشغيل والصيانة المتعلقة بطاقة 
الرياح البحرية بنسبة 17% سنوًيا. وتشكل تكاليف تشغيل وصيانة التوربينات النسبة األكبر من النفقات التشغيلية على الرياح البحرية. ويؤدي عدم اليقين 

الناجم عن أعطال المكونات الرئيسية إلى زيادة التكاليف. )المصدر: وود ماكينزي 2019(.

انتقال الطاقة.  المتجددة دوًرا رئيسًيا في  الفاعلة في السوق حيث يلعب توليد الطاقة من مصادر الطاقة  التشغيل والصيانة األطراف  تجذب فرصة 
وبالنسبة لجميع التقنيات المتقادمة باستخدام الطاقة المتجددة، فيجب على مالكي المشاريع تقييم اقتصاديات إعادة التشغيل والتجديد وإيقاف التشغيل. 
ويمكن أن تؤدي زيادة استخدام الطاقة المتجددة إلى إنشاء سوق إقليمي للمعدات والخدمات، مما يوفر فرًصا واعدًة للدول التي لديها صناعات وقطاعات 
خدمات متطورة للغاية. يمكن أيًضا للدول ذات الصناعات الناشئة نسبًيا أن تساهم في هذا السوق عن طريق اعتماد سياسات صناعية للمساعدة في بناء 

قدراتها المحلية أو تعزيزها )الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2019أ، ص.  112(.

تزايد الطاقة اإلنتاجية لتحلية المياه على مستوى العالم في حين أن تاكليف التقنيات آخذة في االنحدار

بينما تزداد ندرة المياه وفي ظل التقدم المحرز في تقنية تحلية المياه وانخفاض تكلفة اإلنتاج، يتساءل يجدية واضعوا السياسات حول العالم عّما إذا كان 
ينبغي أن تلعب التحلية دوًرا في سد الفجوة بين العرض والطلب في السنوات المقبلة. وفي عام 2018، أفادت التقارير بعمل 18,426 محطة تحلية في 
أكثر من 150 دولة، ُمنِتجًة 87 مليون متر مكعب من المياه النظيفة يومًيا لتوفرها ألكثر من 300 مليون شخص )بما في ذلك اإلنتاج على نطاق ال يشمل 
المرافق(. وتتركز نسبة 44% من هذه الطاقة اإلنتاجية في دول الخليج العربي )المصدر: البنك الدولي، ص. 8( وتبدأ بعض الدول المطلة على بحر قزوين 
في آسيا الوسطى والقوقاز باإلضافة إلى مجموعة من المقاطعات األفريقية بالنظر في خيارات تحلية المياه باعتبارها حاًل لمشكلة قلة توافر مياه الشرب 

)انظر الجزء 1ب(.   

ثمة طريقتان رئيسيتان لتحلية المياه، إحداهما حرارية واألخرى غشائية، ويمكن الجمع بينهما كطريقة هجينة:

التحلية الحرارية: تكثيف البخار الناتج عن تبخر المياه المالحة. ويستخدم التقطير متعدد التأثير الرش بالفوهة، بينما يبخر التقطير الوميضي  	
متعدد المراحل المياه بآلية الوميض.

تعتمد الطرق الغشائية عملية التناضح الطبيعية )أي معادلة ضغط المذاب لسائلين تحت ضغط(. وعادًة ما يتم إنشاء محطات التناضح العكسي  	
لمياه البحر في مرافق معالجة مسبقة ال تستخدم األنظمة الحرارية للمعالجة المسبقة لمياه البحر المصدر. 

في عام 2014م، مثلت تقنية التناضح العكسي لمياه البحر حوالي 63% من الطاقة اإلنتاجية العالمية للتحلية، يليها التقطير الومضي متعدد المراحل 
بنسبة )23%(، والتقطير متعدد التأثير بنسبة )8%(، وتقنيات هجينة بنسبة )6%(. ورغم ذلك، ال تزال التقنية الحرارية هي إحدى التقنيات الرائدة في دول 
مجلس التعاون الخليجي، حيث قامت 53% من المحطات و47% من التناضح العكسي لتحلية المياه كما في 2015 باستخدام التقنية الحرارية )المصدر: 

البنك الدولي، ص. 17(.

لقد انخفضت تكلفة تحلية المياه على مّر السنين، وأصبحت خياًرا مناسًبا بشكل متزايد. وحتى اآلن، لطالما كان التقطير الومضي متعدد المراحل هو 
التقنية الحرارية األكثر تنافسيًة للمشاريع الكبيرة، كما أصبحت تقنية التقطير متعدد التأثير أكثر تنافسيًة بالنسبة للمشاريع الصغيرة، بينما أصبح التقطير 
متعدد التأثير هو األكثر تنافسيًة على جميع المستويات. ومن حيث متوسط التكلفة، فتسجل تقنية التناضح العكسي التكلفة األقل، في حين أنه تم إثبات 
أن تكاليف اإلنتاج للمشاريع الهجينة غالًبا ما تكون أقل من تكاليف اإلنتاج باستخدام تقنية واحدة. وعلى الرغم من التخفيضات الكبيرة في التكلفة في 
السنوات األخيرة، بالنسبة لجميع التقنيات، إال أّن الطاقة تظل إلى حد بعيد أكبر عنصر مستقل للتكاليف المتجددة. وتحتاج المحطات الحرارية إلى طاقة 

حرارية بشكل أساسي، بينما تستخدم تقنية التناضح العكسي المزيد من الكهرباء )المصدر: البنك الدولي، ص. 43(.
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التكاليف العالمية لتحلية المياه، 019دم(: 7-دالجدول  

طريقة التحلية

تكاليف رأس المال  ريال سعودي 
لكل لتر يومًيا(

تكاليف التشغيل والصيانة  ريال 
سعودي لكل متر مكعب(

تكلفة إنتاج المياه  ريال سعودي لكل 
متر مكعب(

النطاق
المتوسط

النطاق
المتوسط

النطاق
المتوسط

الىمنالىمنالىمن

6.411.69.00.81.11.03.86.55.2التقطير الومضي متعدد المراحل

التقطير متعدد التأثير-إجمالي التكاليف 
4.58.66.60.40.90.74.25.64.9المتغيرة

التناضح العكسي لتحلية مياه البحر األبيض 
3.08.35.70.92.81.92.46.14.3المتوسط

4.56.85.71.43.82.63.67.25.4التناضح العكسي لتحلية مياه الخليج العربي

4.58.66.61.53.62.64.36.45.4التناضح العكسي لتحلية مياه البحر األحمر

التناضح العكسي لتحلية مياه المحيطين 
4.928.516.70.61.51.13.310.77.0األطلسي والهادئ

هجين )التقطير الومضي متعدد المراحل/
5.68.37.00.50.90.73.65.14.4التقطير متعدد التأثير(

5.69.07.31.11.71.43.24.23.7هجين )التناضح العكسي لتحلية مياه البحر(

المصدر: البنك الدولي، ص. 43، 87-88. ملحوظة: 1 لتر / يوم = 0.001 م3 / يوم. تشمل تكاليف إنتاج المياه التكاليف الرأسمالية )اإلنشاءات، والهندسة، وتمويل المشاريع( وتكاليف التشغيل 
والصيانة )الطاقة، والعمالة، والصيانة، إلخ(.

سيكون التحول عن إمدادات الطاقة القائمة على الوقود األحفوري لتحلية المياه إلى الطاقة المتجددة هو أحد مجاالت التركيز في المستقبل. وعلى الرغم 
من أن المملكة العربية السعودية رائدة في مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إال أن مشاريع التحلية الكبيرة القائمة على الطاقة 
المتجددة تقتصر إلى حد كبير على طاقة الرياح. وتتسم تكاليف تحلية المياه بالطاقة الشمسية بأنها مرتفعة في الوقت الحالي، ولكن التطور التكنلوجي 
سيزيد من تنافسية تكلفة الطاقة الشمسية المركزة وتقنيات الطاقة المتجددة األخرى. وفي الوقت الحالي، تعد تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه 
بالطاقة الشمسية القائمة على الطاقة الكهروضوئية هي الخيار البارز للطاقة الشمسية وهي محور التركيز الرئيسي لمزيد من البحث: مناطق العالم التي 
تعاني من ندرة المياه العذبة هي أيًضا تلك التي تتمتع بإمكانيات طاقة شمسية جيدة. كما أنها تتمتع عادًة بوجود صحراء كبيرة أو أراٍض جرداء يمكن 
استخدامها لمزارع الطاقة الشمسية. وتتمثل التحديات الرئيسية للطاقة المتجددة )خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح( في تقطع اإلمداد ومتطلبات 
التخزين والمساحة الالزمة لتركيب معدات الطاقة المتجددة. وستستمر حاجة توليد طاقة تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة إلى دعم استراتيجي 
للوصول إلى مرحلة النضج والتكلفة الفعالة: إلغاء إعانات الوقود األحفوري وخلق بيئة مواتية التفاقيات شراء الطاقة طويلة األجل والتعريفات التفضيلية 

إلمدادات الطاقة ودعم االستثمارات األولية والبحث والتطوير في ما يتعلق بالطاقة المتجددة )المصدر: البنك الدولي، ص. 59-56(. 

يكتسب استخدام مخططات البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية لشراء البنية التحتية لتحلية المياه وخدماتها شعبية كبيرة، حيث تسمح بتمويل المشروع 
من الميزانية العمومية لسلطة البت في العطاءات. وتم تمويل 47% من استثمارات رأس المال لتحلية المياه في عام 2016م )10.9 مليار ريال سعودي ( 
باستخدام مخططات البناء والتشغيل والتملك ونقل الملكية. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحصة لتصل إلى 50 بالمائة بحلول عام 2020م )المصدر: البنك 

الدولي، ص. 66(.

سيكون للهيدروجين األخضر دور مهم في إزالة الكربون

تعمل الشركة على إنشاء عدًدا من الفرص اإلستراتيجية للهيدروجين األخضر في أسواقها الرئيسية. حيث ترغب من خالل هذه المبادرات أن تتبوأ مكانة 
كأحد الموردين الرئيسيين ألحدث حلول الطاقة المتجددة المتكاملة المرتبطة مع إنتاج الهيدروجين األخضر الذي يدعم إزالة الكربون والتحول في قطاع 

الطاقة. ومن أبرز هذه المبادرات وأكثرها تقدًما مشروع نيوم للهيدروجين األخضر العالمي في المملكة العربية السعودية.

ووفًقا للوكالة الدولية للطاقة، يمكن للهيدروجين أن يلعب دوًرا حاسًما في مواجهة تحديات الطاقة الكبيرة المختلفة من خالل االنتقال جزئًيا إلى االقتصاد 
الخالي من الكربون )الوكالة الدولية للطاقة 2020(. حيث ينتج عن احتراق كيلو جرام من الهيدروجين طاقة تزيد بمقدار ثالثة أضعاف عن حرق كيلو جرام 
من البنزين وال يُنتج عن ذلك سوى الماء. وفضاًل عن ذلك، يمكن إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الخضراء بالكامل، وبالتالي يتحول إلى وقود أو مادة 
كيميائية قادرة على توفير محلول منزوع الكربون بالكامل يُستخدم في العديد من القطاعات الرئيسية في مجتمعاتنا )المجلس العالمي للكهرباء 2019أ(.

وبالرغم من أن الهيدروجين يُستخدم حالًيا بشكل أساسي في قطاعي التكرير والمواد الكيميائية، إال أنه يمكن تطويره بحيث يُستخدم أيًضا في مجموعة 
من القطاعات األخرى، منها وسائل النقل لمسافات طويلة، وصناعة الحديد والصلب، حيث ثبُت أنه من الصعب تقليل االنبعاثات بوسائل أخرى )الوكالة 

الدولية للطاقة 2019(.

ووفًقا لمجلس الهيدروجين، يمكن للهيدروجين أن يقدم حلواًل مجدية اقتصادًيا ومفيدة اجتماعًيا لتحول الطاقة المطلوب للحد من ظاهرة االحتباس 
الحراري بمقدار درجتين مئويتين. ووفًقا لرؤية المجلس، سوف يدعم الهيدروجين بحلول عام 2050 االستخدام الرشيد لمصادر الطاقة المتجددة من 
خالل تحويل أكثر من 500 تيراواط ساعة من فائض التوليد المتجدد وتخزينها، والتي كان سيتعين خالًفا لذلك تقليلها على الرغم من توافر الشمس أو 
الرياح نظًرا النخفاض الطلب أو انخفاض قدرة الشبكة. بلغت التكاليف المرتبطة بتقليص استخدام الطاقة المتجددة 4.5 مليار ريال سعودي في ألمانيا 
في عام 2017 و 4.125 مليار ريال سعودي في المملكة المتحدة في عام 2018 )الوكالة االتحادية للشبكات، 2018؛ الشبكة الوطنية، 2019(. وقد أدى 
هذا بالفعل في ألمانيا إلى وضع خطط الستخدام الكهرباء التي تم تقليص استخدامها إلنتاج الهيدروجين: فقد أعلن ثالثة مشغلين للشبكات األلمانية 
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في عام 2018 عن خطط لمحلل كهربائي بقدرة 100 ميجاوات في ساكسونيا السفلى حيث توجد الكثير من طاقة الرياح البحرية للشبكة الحالية بشكل 
منتظم، إلى جانب محطات التزود بالوقود باعتبار أنها توفر الطلب المحتمل على الهيدروجين )تينيت، 2018(.

وفي هذا السياق، وقعت أكوا باور باالشتراك مع شركة إير برودكتس وشركة مشروع نيوم، في يوليو 2020 اتفاقية لتأسيس منشأة إلنتاج األمونيا الخضراء 
بالطاقة  تعمل  أمريكي(  مليارات دوالر  ريال سعودي )5  مليار  بقيمة 18.75  السعودية  العربية  المملكة  الهيدروجين في  تعتمد على  على نطاق عالمي 
المتجددة فقط. وهذا المشروع هو واحد من أكثر المبادرات المتقدمة والملموسة إلنتاج الهيدروجين األخضر وعلى األرجح هو أكبر مشروع في العالم 
بالتزام تجاري كامل لشراء اإلنتاج. حيث سيتم تصدير الهيدروجين األخضر على شكل أمونيا ثم يتم تفتيته وإعادته مرة أخرى إلى الهيدروجين األخضر 

وتعمل على تسويقه شركة إير برودكتس إلزالة كربون مركبات النقل الثقيل في بعض البلدان.

من المقرر أن يرتفع إنتاج الهيدروجين واستيراده بشكل كبير في العقود القادمة

يمكن إنتاج الهيدروجين بوسائل وتقنيات مختلفة، ومن المصطلحات الشائعة ما يلي )المجلس العالمي للكهرباء 2019أ، ص 9(:

الهيدروجين الرمادي: يُنتج من الوقود األحفوري مثل الغاز الطبيعي أو النفط أو الفحم، وينبعث منه ثاني أكسيد الكربون في الهواء أثناء إنتاج - 1
الهيدروجين )ال يوجد هيدروجين منزوع الكربون؛ عملية إنتاج كالسيكية(؛

الهيدروجين األزرق: يُنتج من الغاز الطبيعي، ولكن ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون أثناء اإلنتاج ويتم عزله باستخدام تقنيات احتجاز الكربون التي - 2
تسمح بتخزين ثاني أكسيد الكربون بأمان أو استخدامه في العمليات الصناعية )الهيدروجين منزوع الكربون جزئًيا في ما يتعلق باحتجاز ثاني 

أكسيد الكربون المنبعث وفصله؛ نهج جديد نسبًيا ويُستخدم بشكل رئيسي في الصناعات التحويلية(؛
الهيدروجين األخضر: يُنتج من مصادر الطاقة المتجددة )الكهرباء( )هيدروجين منزوع الكربون بالكامل، يمكن استخدامه كوسيلة للتخزين والنقل - 3

ثم استخدام الطاقة النظيفة حيثما كانت مطلوبة وليس فقط بالقرب من مكان وجود مصدر الطاقة المتجددة(.

يتم إنتاج 96% من الهيدروجين حالًيا من الوقود األحفوري عبر عمليات تكثيف الكربون: إصالح غاز الميثان بالبخار أو تغويز الفحم )1( المجلس العالمي 
للكهرباء 2019أ، ص 8(.

يتضمن المساران الرئيسيان إلنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ما يلي:)1( اقتران التقنيات التقليدية مع تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه )2( 
وتوليد الهيدروجين من خالل التحليل الكهربائي للماء:

التقنيتان الرئيسيتان إلنتاج الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي باستخدام الكهرباء )المتجددة( هما التحليل الكهربائي لغشاء التبادل البروتوني 
ِملحًيا لفصل الهيدروجين عن جزيئات الماء  )PEM( والتحليل الكهربائي القلوي. يُعد التحليل الكهربائي القلوي حالًيا تقنية ناضجة، تستخدم محلوالً 
باستخدام الكهرباء. تقنية غشاء التبادل البروتوني هي تقنية أقل نضًجا وتستخدم غشاًء صلًبا لفصل الهيدروجين عن جزيئات الماء عبر شحنة كهربائية 

)مجلس الهيدروجين، 2020(

إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، الحجم التاريخي والمعلن، طن متري/سنة، من 018د إلى دد0د(: 8-دالجدول  

معدل النمو دد0د متوقعدد0د متوقع1د0د متوقع0د0د متوقع019د018د
السنوي المركب

0.370.360.460.550.861.45اإلنتاج

31.4%68.6%56.4%19.6%27.8%-2.7%معدالت النمو من سنة ألخرى

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة )2020(، »الهيدروجين«، الوكالة الدولية للطاقة، باريس

يبلغ الطلب الحالي على الهيدروجين النقي حوالي 70 مليون طن متري سنوًيا )تبلغ نسبة التكرير منها 38.2 مليون طن متري ويستهلك قطاع األمونيا 31.5 
مليون طن متري(، ولكن يتم إنتاج معظمه تقريًبا من الوقود األحفوري. ومع ذلك، سيكون هناك نمو كبير في المستقبل للهيدروجين األخضر، لالستخدامات 
التي سبق ذكرها، مدفوًعا بشكل أساسي بالطلب في شرق آسيا وأوروبا ومناطق معينة من أمريكا الشمالية التي ستصبح سوق التصدير المحتمل الرئيسي 

.)2021 ،Fuelcellworks للمنتجين الرئيسيين )الوكالة الدولية للطاقة 2019، ص 18؛

من الممكن أن يرتفع الطلب على الكربون المنخفض بشكل كبير نتيجة لالتجاهات العالمية لحقن الهيدروجين في شبكة الغاز واستبدال الهيدروجين 
»الرمادي« بالهيدروجين »األخضر« في االستخدامات الصناعية باإلضافة إلى استخدام الهيدروجين في النقل الثقيل وإنتاج الصلب وفي نهاية المطاف 

في مجال الشحن والطيران )الوكالة الدولية للطاقة، 2020(.

في أوروبا وحدها، هناك إمكانية لما يقارب 2,250 تيراواط ساعة من الطلب على الهيدروجين في عام 2050، وهو ما يمثل ربع إجمالي الطلب على الطاقة 
في االتحاد األوروبي تقريًبا. وفي »السيناريو المهيمن على التحليل الكهربائي للماء«، يتم تلبية الطلب الجديد على الهيدروجين إلى حد كبير من التحليل 
الكهربائي. كما يؤدي استيراد الهيدروجين أيًضا دوًرا مهًما في تخطيط إستراتيجية الهيدروجين لالتحاد األوروبي لعام 2020 للحصول على 40 جيجاوات 
من قدرات الُمحلل الكهربائي خارج أوروبا بحلول عام 2030 من أجل تلبية الطلب األوروبي على الهيدروجين - باإلضافة إلى 40 جيجاوات إضافية موجودة 

داخل االتحاد األوروبي )EU COM لسنة 2020(.

الحجم  ووفورات  الطلب  زيادة  نتيجة  كبير  بشلك  الكربون  منخفض  الهيدروجين  إنتاج  تلكفة  تنخفض  أن  المتوقع  من 
وانخفاض أسعار الكهرباء

يعتبر الغاز الطبيعي حالًيا المصدر األساسي إلنتاج الهيدروجين، حيث يمثل حوالي ثالثة أرباع اإلنتاج العالمي السنوي البالغ حوالي 70 مليون طن. ويمثل 
ذلك حوالي 6% من االستخدام العالمي للغاز الطبيعي. ويلي الغاز الفحم، نظًرا لدوره المهيمن في الصين، ويُنتج جزء صغير من استخدام النفط والكهرباء. 

وتتأثر تكلفة إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي بمجموعة من العوامل الفنية واالقتصادية، وتمثل أسعار الغاز والنفقات الرأسمالية أهم عاملين.
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تكاليف إنتاج الهيدروجين حسب المورد، الريال السعودي/كجم هيدروجين، 018د(: 9-دالجدول  

الغاز الطبيعي المقترن بتقنية الغاز الطبيعي
المصادر المتجددةالفحماحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه

12-3.37510.875-5.6258.25-4.528.125-11.25

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة )2019(، »مستقبل الهيدروجين: اغتنام فرص اليوم«، الوكالة الدولية للطاقة، باريس

في إنتاج الهيدروجين التقليدي، تعتبر تكاليف الوقود أكبر عنصر من عناصر التكلفة، حيث تمثل ما بين 45% و75% من تكاليف اإلنتاج. وتؤدي أسعار الغاز 
المنخفضة في دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا وأمريكا الشمالية إلى الحصول على إحدى أدنى تكاليف إنتاج الهيدروجين. ويتعين على مستوردي 
الغاز مثل اليابان وكوريا والصين والهند مواجهة ارتفاع أسعار استيراد الغاز، وهو األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الهيدروجين 

)الوكالة الدولية للطاقة 2019، ص 42(.

التحويل،  وكفاءة  الرأسمالية،  النفقات  إلى جانب متطلبات  واقتصادية مختلفة،  فنية  بعوامل  للماء  الكهربائي  بالتحليل  الهيدروجين  إنتاج  تكاليف  تتأثر 
وتكاليف الكهرباء، والتغيرات والتقلبات في الموارد المتجددة وساعات التشغيل السنوية التي أصبحت العامل األساسي. وفي المدى المتوسط )حتى عام 
2030(، من المرجح أن تظل مزايا تكلفة الوقود األحفوري في معظم األماكن، حيث تتراوح تكلفة الهيدروجين من الغاز الطبيعي بدون تقنية احتجاز الكربون 
واستخدامه وتخزينه في نطاق من 3.75 إلى 7.5 ريال سعودي / كجم هيدروجين، اعتماًدا على أسعار الغاز المحلية )الوكالة الدولية للطاقة، 2019(. 
وفي نهج مستقبلي، بالنسبة للبلدان التي لديها موارد متجددة كبيرة، فقد يصبح إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة أرخص من إنتاجه من الغاز 
الطبيعي. قد يكون إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون من الغاز الطبيعي باستخدام تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه هو الخيار األرخص في 

المناطق التي تكون فيها موارد الغاز المحلي رخيصة ويتوفر بها تخزين ثاني أكسيد الكربون )الوكالة الدولية للطاقة، 2019(.

بشكل عام، من المتوقع أن تنخفض تكاليف إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بنسبة تصل إلى 60% بحلول عام 2030، مع اعتماد خيار اإلنتاج األمثل 
اعتماًدا كبيًرا على المنطقة.

تكاليف إنتاج الهيدروجين من التحليل الكهربائي القائم على مصادر الطاقة المتجددة  ريال سعودي / كجم هيد–وجين( - الهيدروجين (: 10-دالجدول  
األخضر

018دالفئة

0د0د

 اعتماًدا على
الوكالة الدولية للطاقة، 019د

 اعتماًدا على
تقرير االستقرار المالي، 1د0د

 باستخدام
الطاقة الكهروضوئية واسعة 

النطاق

 اعتماًدا على
تقرير االستقرار المالي، 1د0د

 باستخدام
طاقة الرياح البحرية

 متوسط التكاليف اإلجمالية 
10.8756.759.75-للهيدروجين

--3 )28%(-النفقات الرأسمالية

--0.375 )4%(-النفقات التشغيلية

--7.125 )67%(-تكاليف الوقود

7.5 – 5دد.511د4.1 – 75د.759.د – 5دد.514د.11 – 5د8.1دمعدالت األسعار العالمية

المصدر: سي إل إنرجي اعتماًدا على الوكالة الدولية للطاقة )2019(، »مستقبل الهيدروجين: اغتنام فرص اليوم«، الوكالة الدولية للطاقة، باريس ، وتقرير االستقرار المالي، 2021.

يوضح التفصيل الذي قدمه مجلس الهيدروجين توقعات خفض تكلفة الهيدروجين المتجدد. يكمن معظم خفض التكاليف في النفقات الرأسمالية وتكاليف 
الطاقة، التي تمثل مًعا أكثر من 85% من خفض التكلفة المتوقع.

ويجعل هذا الهيدروجين األخضر منافًسا بالفعل في قطاعات وظروف محددة، وقد ساعد في تمكين مشروع نيوم للهيدروجين األخضر وغيره من المشاريع 
التي تعمل أكوا باور على انشائها/تطويرها.

تفاصيل خفض تكاليف التحليل الكهربائي للهيدروجين الناتج عن الرياح البحرية بحلول عام 0د0د(: 11-دالجدول  

الفئة
 مجلس الهيدروجين - 0د0د

 الرافعة المالية لخفض التكاليف
ريال سعودي / كجم هيدروجين

5.ددالتكلفة في عام 0د0د
6تخفيض النفقات التشغيلية

1.5تحسين الكفاءة
0.75تقليل نفقات الطاقة

4.875أخرى
9.75التكلفة في عام 0د0د

المصدر: سي إل إنرجي اعتماًدا على مجلس الهيدروجين )2020(، »الطريق نحو القدرة التنافسية للهيدروجين: منظور التكلفة«، مجلس الهيدروجين
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لتحقيق خفض كبير في التكلفة، ستكون هناك ثالثة عوامل مهمة:

تحفيز الطلب على الهيدروجين األخضر. يجب أن تصبح العديد من االستخدامات الجديدة قادرة على المنافسة ضد البدائل منخفضة الكربون - 1
في ظل انخفاض تكاليف إنتاج الهيدروجين األخضر وتوزيعه. تشمل األمثلة معظم استخدامات النقل البري باستثناء حاالت االستخدام قصيرة 
المدى )مثل السيارات المدمجة التي من المحتمل أن تكون مكهربة(، وتوربينات الهيدروجين ذات الدورة البسيطة للطاقة القصوى، وغاليات 

الهيدروجين، والتدفئة الصناعية )مجلس الهيدروجين، 2021(.
استغالل وفورات الحجم في إنتاج المحلل الكهربائي. تتمتع تقنيات الهيدروجين حالًيا بوضع مميز ليس للتقنية المستخدمة في العديد من - 2

القطاعات األخرى فحسب )صناعة الكلوريد على سبيل المثال(، ولكن للمقياس المثبت في إنتاج الهيدروجين. وما يستحق اإلشادة في هذا 
الشأن هو أن أنظمة المحلل الكهربائي قابلة للتطوير، عالوة على ذلك، توجد إمكانية كبيرة لتحقيق وفورات الحجم في عمليات التصنيع. تبلغ 
معدالت التعلم بالمحلل الكهربائي حوالي 9% و 13% 7 للتقنية القلوية وتقنية غشاء التبادل البروتوني، على التوالي. السبب الرئيسي للخفض 
إلى بكرة«  »بكرة  المبسطة  اإلنتاج  زيادة استخدام األتمتة وعمليات  إلى  إلى حد كبير  اليدوية  اإلنتاج  التحول من عملية  للتكلفة هو  المستمر 
)»التحول الصناعي لتصنيع الُمحلالت الكهربائية«( حيث يُتوقع حدوث انخفاض بنسبة 60 إلى 80% من التصنيع على نطاق واسع بحلول عام 

2030م. )مجلس الهيدروجين 2020(.
الحصول على أسعار كهرباء منخفضة. تمثل أسعار الكهرباء أكبر حصة من التكاليف إلنتاج الهيدروجين. تُقدر الوكالة الدولية للطاقة في عام - 3

2030م أن 67% من تكاليف الهيدروجين األخضر ستكون تكاليف الوقود. يجعل االنخفاض الحاد في تكلفة الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة 
الذي حدث في اآلونة األخيرة، قضية اإلنتاج عن بُعد والبنية التحتية اللوجستية للهيدروجين العابرة للقارات قابلة للتطبيق في المستقبل في 
ظل ظروف معينة )الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2018، صفحة 47(، مثل انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة لإلنتاج، كما هو موجود في دول 

مجلس التعاون الخليجي، وشمال إفريقيا، والمكسيك، وتشيلي، وأستراليا، وجنوب إفريقيا، وبحر الشمال، وغيرها.

من المحتمل أن يكون تطبيق الضرائب الكربونية في قطاعات معينة إحدى الوسائل لتسريع استخدام الهيدروجين األخضر. )مجلس الهيدروجين 2021(.

مشاريع الهيدروجين المطلوبة لتحقيق األهداف االستراتيجية المعلنة تفتح سوًقا استثمارًيا عالمًيا بمليارات الدوالرات 
األمريكية - شريطة توفر الدعم المطلوب

الدول بإعداد خطط خاصة  انبعاثات صفرية، ويقوم عدد كبير من  التي تسعى إلى تحقيق  الهيدروجين هو عنصر أساسي في معظم االستراتيجيات 
بالهيدروجين. يوجد أكثر من 90 سياسة في المنطقة األوروبية تدعم االستثمار بشكل صريح )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر( في توسيع استخدام 
الهيدروجين ألغراض متعلقة بالطاقة والمناخ )غالًبا عبر خاليا وقود الهيدروجين( باإلضافة إلى 11 خريطة طريق خاصة بالهيدروجين وأكثر من 200 
مشروع تجريبي وإيضاحي إلنتاج الهيدروجين منخفض الكربون )المجلس العالمي للكهرباء 2019ب، صفحة 38؛ المجلس العالمي للكهرباء 2019أ، صفحة 

35(. وضعت أكثر من 30 دولة استراتيجيات وطنية للهيدروجين بينما تقوم ست دول بصياغتها حالًيا.

وقّعت الحكومة المغربية في فبراير 2021 إعالن تعاون مع البرتغال لبناء األسس الالزمة إلقامة شراكة في قطاع الهيدروجين األخضر. وبالتالي، تعتمد 
المغرب على التعاون الدولي الستغالل هذا النوع من مصادر الطاقة المتجددة )Afrik21، 2021(. عالوة على ذلكتم إنشاء تحالف أبوظبي للهيدروجين. 
سيتعاون الشركاء في التحالف لترسيخ مكانة أبوظبي كقائد موثوق به للهيدروجين األخضر والهيدروجين األزرق منخفض الكربون في األسواق الدولية 
الناشئة. باإلضافة إلى أنهم سيعملون مًعا لبناء اقتصاد هيدروجين أخضر كبير في اإلمارات العربية المتحدة. وبموجب شروط االتفاقية، سيقوم التحالف 
بوضع خارطة طريق لتسريع اعتماد دولة اإلمارات العربية المتحدة واستخدام الهيدروجين في القطاعات الرئيسية مثل المرافق والنقل والصناعة، من 

.)2021 ،FuellCellWorks( خالل شركات التشغيل الخاصة بها ومع الشركاء الدوليين

مشروعات الهيدروجين الجديدة(: د1-دالجدول  

السنة المتوقعة لإلنجاز

0د0د9د0د8د0د7د0ددد0د5د0د4د0ددد0ددد0د1د0د

22161661003207عدد المشروعات

1041654512637803,4014,20003,010مجموع الطاقة اإلنتاجية )إن وجدت(

المصدر: سي إل إنرجي اعتماًدا على قاعدة بيانات مشروعات الهيدروجين في الوكالة الدولية للطاقة )2020(، »الهيدروجين«، الوكالة الدولية للطاقة، باريس

وعالمًيا، يوجد حالًيا )أوائل عام 2021( 228 مشروًعا للهيدروجين منخفض الكربون تم اإلعالن عنها. ومن بين هذه المشروعات، يوجد 17 مشروًعا 
بالفعل على نطاق واسع )أي بسعة أكبر من 1 جيجاوات للمحلل الكهربائي أو أكبر من 200 ألف طن إنتاج سنوي في حالة الهيدروجين منخفض الكربون(. 
تم اإلعالن عن أكبر المشروعات في الشرق األوسط )مشروع نيوم للهيدروجين األخضر( وأوروبا وأستراليا وتشيلي. تتصدر أوروبا المشهد العالمي في 
عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة )55%(، تليها أستراليا واليابان وكوريا والصين والواليات المتحدة كمراكز رئيسية إضافية. وفي حين أن أوروبا هي 
مركز لمشروعات إنتاج يصل عددها إلى 105 مشروًعا، فإن المشروعات المعلنة تغطي سلسلة قيمة الهيدروجين بأكملها بما في ذلك المراحل المتوسطة 
والنهائية. ينصب التركيز في مراكز الطلب الرئيسية المتوقعة مثل كوريا واليابان وأوروبا على االستخدام الصناعي ومشروعات النقل. )مجلس الهيدروجين 

.)2021

7 تخفيض التكلفة على أرقام اإلنتاج التراكمي اللوغاريتمي
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نظرة عامة على أكبر مشروعات الهيدروجين، 0د0د(: د1-دالجدول  

االستخدامالمطورونمصدر الطاقةالموقعاالسم

 قدرة
المحلل 
 الكهربائي

 جيجاواط(

اإلنتاج المتوقع 
 مليون طن من 
الهيدروجين 

سنوًيا(

اإلنجاز االستثمارات
المتوقع

مركز الطاقة 
المتجددة 
اآلسيوي

بيلبارا، 
أستراليا 
الغربية

16 جيجاواط 
- طاقة الرياح 

 البرية
10 جيجاواط - 
الطاقة الشمسية

إنتركونتيننتال 
إنيرجي، سي 

دبليو بي إنيرجي 
آسيا، فيستاس، 

ماكواري

الهيدروجين 
األخضر واألمونيا 

الخضراء 
للتصدير إلى 

آسيا

135 مليار 141.75
2027ريال سعودي

NortHد
ايمشافين، 

شمال 
هولندا

طاقة الرياح 
البحرية

شل، إكوينور، 
آر دبليو إي، 

جاسوني، موانئ 
جرونينجن 

البحرية

المساعدة في 
دعم الصناعات 

الثقيلة في هولندا 
وألمانيا

101

)يفيد 
مصدر آخر 
بأن المبلغ 
11 مليار 

دوالر(

2024 
)المرحلة 

 األولى(
 2030

)المرحلة 
الثانية(

هيليغوالند، أكوا فينتوس
ألمانيا

طاقة الرياح 
البحرية

اتحاد يضم 27 
شركة ومؤسسة 
بحثية ومنظمة، 
بما في ذلك 
آر دبليو إي 
وفاتينفول 

وشيل وأي.أون 
وسيمنز إنيرجي 
وسيمنز جاميسا 

وفيستاس 
ونورثالند باور 

وجاسوني 
وباركويند

البيع العام عبر 
شبكة هيدروجين 

أوروبية
101-2035

مشروع 
مورشيسون 

للهيدروجين 
المتجدد

بالقرب من 
كالباري، 
أستراليا 
الغربية

طاقة الرياح 
البرية والطاقة 

الشمسية

الطاقة المتجددة 
للهيدروجين في 
أستراليا وشركاء 
كوبنهاغن للبنية 

التحتية

ستوفر المرحلة 
التجريبية 

الهيدروجين 
لوقود النقل؛ 
حيث ستنتج 

مرحلة التوسع 
الهيدروجين 
لدمجه في 

خطوط أنابيب 
الغاز الطبيعي 

المحلية؛ 
وسينتج التوسع 
النهائي الكبير 
الهيدروجين 
للتصدير إلى 

آسيا، مع التركيز 
على اليابان 

وكوريا الجنوبية

5-
 45-37.5
مليار ريال 

سعودي
2028

بكين 
جينغنغ 

في منغوليا 
الداخلية

ايقانكي، 
منغوليا 

الداخلية، 
الصين

طاقة الرياح 
البرية والطاقة 

الشمسية

مرفق صيني، 
50.5-بكين جينغنغ

 11.25
مليار ريال 

سعودي
2021

مشروع 
هيليوس 
للوقود 
األخضر

نيوم، وهي 
مدينة 

مخطط 
لها تقع في 
شمال غرب 

المملكة 
العربية 
السعودية

طاقة الرياح 
البرية والطاقة 

الشمسية

إير برودكتس، 
أكوا باور، نيوم

إلنتاج األمونيا 
الخضراء 

)NH4(، والتي 
سيتم نقلها حول 
العالم وتحويلها 
مرة أخرى إلى 

هيدروجين 
الستخدامه كوقود 

للنقل.

40.24
 18.75

مليار ريال 
سعودي

2025
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نظًرا للمرحلة المبكرة من الصناعة، فإن الغالبية العظمى )75%( من المشروعات تشتمل على إعالنات ولكنها ال تتضمن تموياًل مخصًصا. واعتباًرا من 
عام 2021، يقدر مجلس الهيدروجين استثمارات ناضجة بحوالي 300 مليار ريال سعودي حتى عام 2030. وتشمل هذه االستثمارات 168.75 مليار ريال 
سعودي في مرحلة التخطيط، وهو ما يعني أن الشركات تنفق ميزانيات كبيرة على تطوير المشاريع. وتشمل 142.5 مليار ريال سعودي أخرى إما مشاريع 
مخصصة أو مشاريع قيد اإلنشاء أو قيد التشغيل أو مشغلة بالفعل. ومع ذلك، فإن االستثمارات المطلوبة للوصول إلى أهداف اإلنتاج الحكومية وتوقعات 

اإلنفاق عبر سلسلة القيمة تضيف أكثر من 1.125 مليار ريال سعودي حتى عام 2030 )مجلس الهيدروجين، 2021(.

تُقدر شركة هيدروجين أوروبا أن إجمالي استثمارات الهيدروجين حتى عام 2030 سيصل إلى 1918 مليار ريال سعودي، مع ما يقرب من 981.35 مليار 
ريال سعودي إلنتاج الهيدروجين بدعم إجمالي ضروري يُقدر بحوالي 646.8 مليار ريال سعودي. ستكون الحصة الرئيسية من هذا االستثمار )713.7 

مليار ريال سعودي( مطلوبة إلنتاج الكهرباء المتجددة )هيدروجين أوروبا، 2020(.

يجب إقامة المزيد من المشاريع في السنوات القادمة لتحقيق السياسات العالمية واالستجابة ألهداف التنمية المستدامة. وفًقا الستراتيجية الهيدروجين 
األوروبي، يجب أن ينتج المحلل الكهربائي الذي تبلغ قدرته 40 جيجاواط على األقل ما يصل إلى 173 تيراواط ساعة )ما يعادل 4,4 مليون طن( من 
الهيدروجين األخضر في االتحاد األوروبي بحلول عام 2030. وسوف ينتج المحلل الكهربائي الذي تبلغ قدرته 40 جيجاواط إضافية في شمال إفريقيا 
)30 جيجاواط( وأوكرانيا )10 جيجاواط( حتى 118 تيراواط ساعة )3 ماليين طن( من الهيدروجين األخضر في عام 2030. 8 يتطلب إنتاج 4 ماليين 
طن من الهيدروجين األخضر في شمال إفريقيا وأوكرانيا تحقيق حوالي 77 جيجاوات من إنتاج الكهرباء المتجددة اإلضافية وطاقة الرياح البرية والطاقة 
الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة CSP 9. يبلغ إجمالي االستثمارات في محطات الطاقة المتجددة والمحلل الكهربائي حوالي 92 مليار 

يورو إلنتاج 40 جيجاوات في أوكرانيا وشمال إفريقيا )هيدروجين أوروبا، 2020(.

التوقعات بشأن كميات إنتاج الهيدروجين(: 14-دالجدول  

 إنتاج الهيدروجين - 0د0د المصادر
طن متري / سنة

16.9 )االتحاد األوروبي فقط(هيدروجين أوروبا - مخطط تفصيلي

7.9سيناريو الوكالة الدولية للطاقة للتنمية المستدامة للهيدروجين منخفض الكربون - 2019

2.3توقعات مجلس الهيدروجين للهيدروجين النظيف - 2019

6.7توقعات مجلس الهيدروجين للهيدروجين النظيف - 2020، ويشمل:

1.8أنظمة الطاقة المتجددة - المكتملة 	

2.4أنظمة الطاقة المتجددة - المعلنة 	

1.6الكربون المنخفض - المكتمل 	

0.9الكربون المنخفض - المعلن 	

المصدر: سي إل إنرجي اعتماًدا على الوكالة الدولية للطاقة )2020(، »الهيدروجين«، الوكالة الدولية للطاقة، باريس ، هيدروجين أوروبا ومجلس الهيدروجين )2020(، »الطريق نحو القدرة 
التنافسية للهيدروجين: منظور التكلفة«، مجلس الهيدروجين

نيوم  مشروع  من  األخضر  الهيدروجين  تصدير  أمام  فرصة  األوسط  الشرق  في  الرخيصة  المتجددة  الكهرباء  تفتح 
للهيدروجين األخضر

يتطلب تحقيق محطات إنتاج الهيدروجين بعيًدا عن الطلب، كما في شمال إفريقيا وأوكرانيا لتلبية طلب االتحاد األوروبي، نقل الهيدروجين والبنية التحتية 
للتخزين.

يمكن نقل الهيدروجين عالمًيا باستخدام ثالثة أشكال من النقل الشاحنات أو خطوط األنابيب أوالسفن - باستخدام مجموعة مختلفة من الناقالت. 
ناقالت الهيدروجين الرئيسية الثالث هي الهيدروجين السائل )LH2( واألمونيا )NH3( ومجموعة من التقنيات المختلفة القائمة على حامالت الهيدروجين 
العضوي السائل )LoHCs(. يتم توصيل شحنات الهيدروجين السائل في شكل نقي في موقع االستيراد. تعتبر تكاليف شحن الهيدروجين السائل مرتفعة 
اليوم )على سبيل المثال، بالنسبة للطريق من المملكة العربية السعودية إلى اليابان، حوالي 56.25 ريال سعودي للكيلوجرام في عام 2020(، ولكن في 

إطار النطاق الكافي، يمكن أن تنخفض إلى 6.375 ريال سعودي للكيلوجرام في عام 2030. )مجلس الهيدروجين 2020(.

يأتي بزوغ التجارة الدولية للهيدروجين مدفوًعا بفوارق تكلفة إنتاج الهيدروجين النابعة من مصادر الطاقة المتجددة، وتوافر الغاز الطبيعي ومواقع تخزين 
الكربون، والبنية التحتية الحالية، وغيرها. يتوقع الكثير من مراكز الطلب على الهيدروجين، بما في ذلك أوروبا وكوريا واليابان وأجزاء من الصين أن تواجه 
قيود اإلنتاج التي تتطلب استيراد الهيدروجين بدالً من إنتاجه محلًيا )مجلس الهيدروجين، 2021(. عالوة على ذلك، توجد في العديد من البلدان شبكة 
خطوط أنابيب غاز طبيعي واسعة النطاق يمكن استخدامها لنقل الهيدروجين وتوزيعه. يمكن أيًضا تطوير بنية تحتية جديدة، مع وجود خطوط أنابيب 

مخصصة وشبكات شحن يُحتمل أن تسمح بنقل الهيدروجين على نطاق واسع عبر البحار. )الوكالة الدولية للطاقة، 2019(.

يوفر توليد الكهرباء المخصص من مصادر الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية بدياًل الستخدام شبكة الكهرباء إلنتاج الهيدروجين. ومع انخفاض تكاليف 
توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، يمكن أن يصبح بناء المحلالت الكهربائية في مواقع تتمتع بظروف ممتازة لموارد 
الطاقة المتجددة خيار توريد منخفض التكلفة للهيدروجين، حتى بعد مراعاة تكاليف النقل والتوزيع لنقل الهيدروجين من مواقع مصادر الطاقة المتجددة 
)البعيدة غالًبا( إلى المستخدمين النهائيين. توجد مناطق واعدة، على سبيل المثال، في باتاغونيا ونيوزيلندا وشمال إفريقيا والشرق األوسط ومنغوليا 

ملحوظة: من المفترض بشكل عام أال تكون السعات المحددة للمحلل الكهربائي كافية إلنتاج أحجام الهيدروجين المستهدفة السنوية بسبب انخفاض ساعات الحمل الكامل/عوامل    8
السعة

CSP: محطة الطاقة الشمسية المرّكزة   9
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ومعظم أستراليا وأجزاء من الصين والواليات المتحدة. )الوكالة الدولية للطاقة، 2019(.

من المتوقع أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي من بين أقل المناطق تكلفة في العالم إلنتاج الهيدروجين األخضر - ال سيما في المملكة العربية السعودية 
وجنوب شرق عمان، بسبب األشعة الشمسية المباشرة المرتفعة وسرعة الرياح. )قمر للطاقة، 2020م( أنشأت دول المنطقة بالفعل برامج طموحة للطاقة 
المتجددة، وهو ما يمّكن مطوري المشاريع من بناء محطات طاقة متجددة على نطاق واسع تقدم أقل تكلفة عمرية لتوليد الطاقة في العالم بأقل من 2 

سنت / كيلووات ساعة. )استراتيجي آند، 2020(.

يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تصدير الهيدروجين إلى أوروبا بطريقة منخفضة التكلفة نسبًيا على شكل أمونيا، حيث إن خطوط األنابيب لنقل 
الهيدروجين الغازي المضغوط بين منطقتين غير موجودة حالًيا ونقل الهيدروجين المسال مكلف، في حين أن ناقالت الهيدروجين العضوي سائل الكثافة 
منخفضة التكلفة. ونظًرا النخفاض تكلفة الكهرباء الناتجة من الطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي، فيمكن إنتاج األمونيا الخضراء بطريقة 

تنافسية من حيث التكلفة وشحنها بتكلفة تنافسية حتى إلى اليابان. )قمر للطاقة، 2020(.

شاركت دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مشروع نيوم للهيدروجين األخضر التجاري الكامل في عدد من مشاريع البحث والتطوير، بما في ذلك 
دراسات الجدوى والمشاريع التجريبية للهيدروجين األزرق والهيدروجين األخضر الستخدامات مختلفة. كان هناك انتعاش في النشاط في عام 2010، ثم 
سادت حالة من الهدوء حتى الفترة ما بين عامي 2019 و2020 عندما تجدد االهتمام بالموضوع. يجب تخصيص المزيد من االستثمار في البحث والتطوير 

لتعزيز الخبرة التقنية، ودفع تخفيضات التكلفة في التحليل الكهربائي، وإنشاء شبكة بنية تحتية وتحسين نماذج أعمال التصدير. )قمر للطاقة، 2020(.

الجزء1ب. تقارير الدول  2 3

المملكة العربية السعودية )دولة تعمل فيها الشركة( 1 2 3
تملك المملكة العربية السعودية خطًطا كبيرة لزيادة سعتها المثبتة من توليد الطاقة وتنويعها، بهدف إنتاج 58.7 جيجاواط من الطاقة اإلنتاجية عن 
طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2023م في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تماشًيا مع خطة التطوير الخاصة برؤية 2030. وقد ضمنت 
االستثمارات الخاصة لتوليد الطاقة، ومن المتوقع أن تستمر زيادة عدد محطات اإلنتاج المستقل للمياه والكهرباء إلى جانب تحرير أنشطة النقل والتوزيع. 
وتجدر اإلشارة إلى أن إنتاج المياه قد شهد نمًوا سريًعا مدعوًما بطاقة إنتاجية جديدة للتحلية، في ظل ترقب تسليم ما يقارب اثني عشر مشروًعا آخر 

في السنوات القادمة بموجب عقود طويلة األجل بعد خصخصة القطاع. 

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: 15-دالجدول  

معدل النمو السنوي اإلضافاتالمتوقع  0د0دم(الحالي  019دم(الوحدةمصدر الكهرباء
المركب

57%0.458.758.3جيجاواطالطاقة المتجددة
-8%-85.233.052.2جيجاواطأخرى

المصدر: هيئة تنظيم المياه والكهرباء والوكالة الدولية للطاقة المتجددة واستثمر في السعودية.

نظرة عامة ومعلومات أساسية 1 1 2 3
أداء االقتصاد الكلي(: د1-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر

معدل النمو 
السنوي 
المركب 
للفترة 

د01د/019د

التوقع
المستقبل

إجمالي الناتج 
المحلي االسمي

مليار 
ريال 
سعودي

2,7602,799.752,836.52,453.6252,418.3752,582.252,949.3752,973.75%1.1-

نصيب الفرد من 
الناتج المحلي 

اإلجمالي

ألف ريال 
--1.2%94.59391.87577.2574.6257887.37586.625سعودي

نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي 
الحقيقي )بالعملة 

المحلية(

النسبة 
المئوية 
السنوية

%5.4%2.7%3.7%4.1%1.7%0.7-%2.4%0.3- %2.6
)2021م(

39.3 2.3%29.230.130.931.732.433.133.734.3مليونالسكان
)2030م(

2.0% --2.1%2.5%-0.8%2.1%1.2%2.2%3.5%2.9%%معدل التضخم
)2021م(

الدين العام/ 
إجمالي الناتج 

المحلي
%%3.0%2.1%1.6%5.8%13.1%17.2%19.0%22.8%33.6-

المصدر: هيئة تنظيم المياه والكهرباء، صندوق النقد الدولي، األمم المتحدة، البنك الدولي. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة الممتدة من  2012م إلى 2019م باستثناء نسبة 
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الدين العام / الناتج المحلي اإلجمالي التي يتم حسابها للفترة الممتدة من 2012م إلى 2018م وقد تختلف قلياًل بسبب تقريب النتائج.

لقد تجمد النمو في عام 2019م، وكان الدافع الرئيسي وراء ذلك هو التخفيضات المتعمدة في إنتاج النفط بما يتجاوز المطلوب بموجب اتفاقية منظمة 
الدول المصدرة للبترول )أوبك( وحلفائها وهبوط أسعار النفط. وقد نما االقتصاد بوجه عام بنسبة 0.3% في عام 2019م ويتوقع صندوق النقد الدولي 
زيادًة بنسبة 2.6% في عام 2021م. ويعوض القطاع غير النفطي االنخفاضات في النفط، في ظل التضخم الشامل الذي شهده شهر ديسمبر 2019 ُمسجاًل 
قراءة إيجابية ألول مرة في خالل عام، حيث ارتفع النمو بشكل القوي في اإليرادات غير النفطية نظًرا النخفاض عتبة تسجيل القيمة المضافة والتوسع 
في ضرائب ورسوم اإلنتاج. وال تزال التوقعات ضعيفة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد وصدمات إمدادات النفط، إلى جانب انخفاض بنسبة 
6.8% في إجمالي الناتج المحلي الفعلي في عام 2020م. وتعد اإلصالحات المتعلقة برؤية 2030 إصالحات حاسمة للتنوع وقد تم إحراز تقدم بشأن 
اإلصالحات في بيئة األعمال. ويعكس استكمال الطرح العام األولي لشركة أرامكو السعودية في ديسمبر 2019م دافع الحكومة لتحقيق استفادة قصوى 

من الثروة النفطية لتمويل التنوع )المصدر: البنك الدولي(.

تفيد التقارير األخيرة بشأن التصنيف االئتماني للمملكة العربية السعودية وصوله عند مستوى A- مع توقع مستقر )ستاندرد آند بورز(، وA1 مع توقع 
سلبي )موديز(، وA مع توقع سلبي )فيتش(.

واستجابًة لجائحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة تدابير للدعم تقدر بقيمة 70.13 مليار ريال سعودي تستهدف 
القطاع الخاص بسيولة إضافية وذلك بخفض المدفوعات المالية وزيادة التمويل المتاح من صندوق التنمية الوطني. وفي 16 يونيو2020م، أعلن صندوق 
التنمية الصناعية السعودي عن مبادرات بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليار ريال سعودي لدعم 536 مؤسسة متخصصة تابعة للقطاع الخاص متأثرة بوباء 
فيروس كورونا. أعلن البنك المركزي السعودي في 2 نوفمبر 2020م عن تمديد برنامج تأجيل سداد القروض للعمالء حتى نهاية مارس 2021 )المصدر: 

صندوق النقد الدولي(.

نظرة عامة على قطاع الطاقة 2 1 2 3
تُدار طاقة التوليد الحالية بالكامل تقريًبا بالوقود األحفوري التقليدي ،  النفط أو الغاز، ويأتي 41% من الطاقة اإلنتاجية للتوليد من توربينات الغاز و%41 
ل إجمالي موارد الطاقة المتجددة 0.1% من المزيج اإلجمالي في عام 2018م.  من البخار و18% من وحدات ذات الدورة المركبة في 2018م. وقد شكَّ
وتخطط المملكة لتنويع الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء، بشكل جزئي، لتحرير النفط للتصدير. ويمكن لمولدات الطاقة الحصول على دعم الوقود، 
ومع ذلك فقد قامت المملكة العربية السعودية بتطبيق تخفيضات دعم الطاقة تدريجياً على مدى السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار 
 ،KAPSA :الكهرباء والبنزين وأنواع الوقود األخرى المباعة في السوق المحلية، لكن الحكومة مّددت الجدول الزمني لخفض الدعم حتى 2025م )المصدر

النفط العالمي(.

كجزء من رؤية 2030، بدأ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في عام 2016م بهدف توفير 3.45 جيجاواط من الطاقة المتجددة المثبتة بحلول عام 2020م 
و9.5 جيجاواط بحلول عام 2023م. وعقب هذا التوسع الكبير، تم تحديد األهداف الحالية الرامية إلى توفير 27.3 جيجاواط من الطاقة اإلنتاجية للطاقة 
المتجددة بحلول عام 2024م وإجمالي 58.7 جيجاواط بحلول 2030. كما تخطط الدولة لزيادة سعتها اإلنتاجية باستخدام الطاقة النووية. وقد وافق 
مجلس الوزراء في يوليو عام 2017م على مقترحات إلنشاء المشروع الوطني للطاقة الذرية، الذي يشمل إنشاء مفاعالت كبيرة وصغيرة الحجم بحلول 
عام 2030م، ويرمي الهدف الحالي إلى توفير 2-3 جيجاواط )المصدر: هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، االستثمار في السعودية، 

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة(.

تم إطالق مشروع نيوم مؤخًرا، الذي سيكون مركز الطاقة المتجددة األكثر تقدًما في العالم وأول نظام للطاقة المتجددة بشكل كامل على نطاق واسع. 
وسيشمل المشروع دول ومدًنا وموانئ ومناطق مشاريع ومراكز بحوث وأماكن للرياضة والترفيه ووجهات سياحية؛ ليصبح الموطن ومكان العمل ألكثر من 
مليون مواطن من جميع أنحاء العالم. وأطلقت أول أعمال البنية التحتية في يوليو 2020م. وقعت شركة أكوا باور، مع شريكين، اتفاقية إلنشاء منشأة عالمية 
إلنتاج األمونيا الخضراء باستخدام الهيدروجين بقيمة 18.75 مليارريال سعودي وتعمل بالطاقة المتجددة والمقرر أن يقع مقرها في نيوم )المصدر: 

شركة أكوا باور، نيوم(.

تطور سوق الطاقة(: 17-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

التوقع
المستقبلي

تيراواط/استهالك الكهرباء
-2.3%246.6262.7281.2294.6296.7298.4299.2288.6ساعة

تيراواط/توليد الكهرباء
-4.7%-271.7284.0311.8338.3345.4355.1358.9ساعة

-2.6%62 .51.952.456.562.360.862.161.71جيجاواطذروة الطلب على الكهرباء

معدل نمو ذروة الطلب
النسبة 
المئوية 
السنوية

-%0.8%8.0%10.1%2.3-%2.1%0.6-%0.5---

المصدر: هيئة تنظيم  المياه والكهرباء. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة الممتدة من 2012 إلى 2019 باستثناء نسبة الدين العام / الناتج المحلي اإلجمالي التي يتم حسابها 
للفترة الممتدة من 2012م إلى 2018م وقد تختلف قلياًل بسبب تقريب النتائج.

80



بيان الطاقة اإلنتاجية للكهرباء حسب التقنية(: 18-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمصدر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

تقديرات عام 
0د0دم

الوقود األحفوري 
3.431,000%69,73976,81581,60387,75488,68585,55685,185-ميجاواتالتقليدي

2,000 – 0.0%00000000ميجاواتالطاقة النووية
3,000

مصادر الطاقة 
61.358,700%14222424243787397ميجاواتالمتجددة

إجمالي الطاقة 
91,700-3.5%69,76176,83981,62787,77888,72285,64385,582-ميجاواتاإلنتاجية المثبتة

92,700

معدل نمو الطاقة 
اإلنتاجية

النسبة 
المئوية 
السنوية

--%10.1%6.2%7.5%1.1%3.5%0.1---

المصدر: هيئة تنظيم  المياه والكهرباء، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، استثمر في السعودية 
مالحظة: تشمل مصادر الطاقة المتجددة في الغالب تقنيات الطاقة الشمسية. وكما في 2018م، شكل النفط 49% من توليد الكهرباء باستخدام الوقود التقليدي بينما شكل الغاز الطبيعي ما 
نسبته 43%. وال توجد حالًيا أي طاقات إنتاجية مثبتة يتم الحصول عليها باستخدام الطاقة النووية في السعودية ولكن توجد خطط لتوفير طاقة إنتاجية بقدرة تتراوح بين 2 و3 جيجاواط بحلول 

عام 2030. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات.

المشغلون:
شبكة النقل: الشركة الوطنية لنقل الكهرباء. 	
شبكة التوزيع: الشركة السعودية للكهرباء. 	

طاقة إنتاج الكهرباء من المولدات الرئيسية(: 19-دالجدول  

019د018د017دد01د015د014دد01دالوحدةمحطات إنتاج الطاقة

51,52554,71757,13859,59958,22455,46555,332ميجاواتالشركة السعودية للكهرباء

5,0184,7626,2227,8127,8127,4586,465ميجاواتالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 

4,8546,0586,0589,9859,98512,29512,205ميجاواتشركة أكوا باور

5,5365,5365,8936,0726,0726,0727,579ميجاواتشركة إنجي

المصدر: أكوا باور، هيئة تنظيم  المياه والكهرباء، شركة إنجي
مالحظة: يتم عرض الطاقة اإلنتاجية على أساس تعاقدي للطاقة اإلجمالية، دون إجراء تعديالت على الملكية الفعلية.

نوع سوق الكهرباء: تعاقدي.

تحديد موقع لمشروع مستقل إلنتاج الطاقة/مشروع مستقل للمياه والكهرباء ضمن سلسلة قيمة اإلمداد بالكهرباء

وضعت هيئة تنظيم  المياه والكهرباء التي بدأت عام 2007م خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء. واقترحت تحويل قطاع الكهرباء إلى هيكل أكثر تنافسية في 
خطة مدتها 8 سنوات، متوخيًة تجزئة أنشطة اإلنتاج ونقله وتوزيعه وتوليده إلدخال المنافسة وملكية القطاع الخاص، وكذلك االستثمار. وفي عام 2012م، 
تم إنشاء مشغل نظام النقل، الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، كما تم تعيين الشركة السعودية لشراء الطاقة المشتري الرئيسي في عام 2017م، وكلتاهما 
شركتان تابعتان للشركة السعودية للكهرباء التي تملكها الدولة، وهي المسؤولة عن عمليات التوزيع ولديها أصول توليد بجانب الكيانات الخاصة. وتنظم 

هيئة تنظيم  المياه والكهرباء جميع األسواق )المصدر: هيئة تنظيم  المياه والكهرباء(.

بدأت المملكة في عام 2002م بالسماح بمشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة الكهربائية، حيث وافقت على أول شركة مستقلة إلنتاج المياه والطاقة. 
وقد نص نظام الكهرباء لعام 2005م على مزيد من الخصخصة، مما سمح للشركات الخاصة باالستثمار في إنتاج الكهرباء والمياه. وعلى الرغم من تركيز 
الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة بشكل كبير على توليد الكهرباء )التي كان لديها أكثر من 64% من الطاقة اإلنتاجية للتوليد في 2018(، فقد 
زادت الطاقة اإلنتاجية للكهرباء من الكيانات الخاصة بما في ذلك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وأرامكو والشركةوغيرها من محطات الطاقة 
المستقلة ومحطات اإلنتاج المستقل للمياه والكهرباء بصورة مستمرة من حصة تبلغ 26% في عام 2013م إلى ما يقارب 35% في 2018م. ومن المرجح أن 

يستمر هذا االتجاه بفضل تحرير أنشطة النقل والتوزيع )المصدر: هيئة تنظيم  المياه والكهرباء(.

يتم اختيار المشاريع الخاصة من خالل عملية تقديم مناقصات تنافسية، وبمجرد اختيارها، تقدم الحكومة من خالل الشركة السعودية للكهرباء اتفاقيات 
شراء طويلة األجل، فضاًل عن ضمان استقرار أسعار الوقود بإبرام اتفاقية مع شركة أرامكو السعودية، التي تمثل المنِتج الوحيد للطاقة الذي يسمح بالبيع 

إلى محطات الطاقة المستقلة )المصدر: الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، الشركة السعودية للكهرباء، الشركة السعودية لشراء الطاقة(.
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نظرة عامة على قطاع المياه 3 1 2 3
الُمشغل الرئيسي في قطاع المياه هو الشركة السعودية لشراكات المياه. وفي عام 2019م بلغ إجمالي الطاقة اإلنتاجية المثبتة لتحلية المياه 8 مليون متر 
مكعب يومًيا، تم إنتاج أكثر من 50% منها باستخدام التقطير الوميضي متعدد المراحل. وزاد إجمالي الطاقة اإلنتاجية بنسبة 26% من عام 2013 إلى عام 
2019. كما وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخًرا هدًفا يتمثل في الوصول إلى مزيج من إنتاج المياه في المناطق الحضرية بنسبة 90% من المياه 
المحالة بحلول عام 2030. وفي عام 2025م، يرجح أن توفر إمدادات التحلية الحالية والُمتعهد بها 9.3 مليون متر مكعب يومًيا )المصدر: هيئة تنظيم 

المياه والكهرباء، الشركة السعودية لشراكات المياه(.

تطور سوق المياه وتراجع الطاقة اإلنتاجية للتحلية على حسب العملية(: 0د-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب

5د0دم
المستقبل

مليون متر مكعب إنتاج المياه
-5.5%1,7641,8121,9122,0492,2422,4572,5402,558لكل سنة

مليون متر مكعب الطاقة اإلنتاجية المثبتة
3.99.3%6.26.27.47.77.67.68-لكل يوم

التناضح العكسي لتحلية 
-12.3%1.41.42.12.12.12.5--مياه البحر

التقطير الومضي متعدد 
-1.5%3.94.64.54.54.54.2--المراحل

-1.9%1.01.21.11.11.11.1--التقطير متعدد التأثير

المصدر: هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الشركة السعودية لشراكات المياه. مالحظة: يرمز االختصار "SWRO" إلى التناضح العكسي لمياه البحر ويرمز االختصار "MSF" إلى التقطير الوميضي 
متعدد المراحل ويرمز االختصار "MED" إلى التقطير متعدد التأثير. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات وقد يختلف قلياًل نظًرا لتقريب النتائج.

الطاقة اإلنتاجية التحلية لكبرى محطات اإلنتاج(: 1د-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمالوحدةمحطات إنتاج المياه

ألف متر مكعب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 
3,6683,5814,6064,6064,6064,6064,340لكل يوم

ألف متر مكعب شركة أكوا باور
2,2302,2302,2302,2302,2302,2302,480لكل يوم

المصدر: الشركة، هيئة تنظيم المياه والكهرباء. مالحظة: يتم عرض الطاقة اإلنتاجية على أساس تعاقدي للطاقة اإلجمالية، دون إجراء تعديالت على الملكية الفعلية.

كما هو الحال في قطاع الطاقة، من المقرر أن يتغير دور الجهات الفاعلة في سوق المياه وهيكل السوق نفسه. ومن المخطط خصخصة أصول التوليد لدى 
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتحويلها إلى عدة شركات لإلنتاج فضاًل عن االستحواذ على اتفاقيات شراء المياه واتفاقيات شراء المياه الطاقة 
المبرمة مع شركة الماء والكهرباء. وذلك بموجب اتفاقية لإلمداد بالوقود مع أرامكو السعودية. وقد أصبحت شركة الماء والكهرباء الشركة السعودية 
لشراكات المياه في 2019م، ووفًقا لها، فقد تم التخطيط لـ 12 مشروًعا إلنتاج المياه المستقل بتاريخ تشغيل تجاري للمشروع في الفترة بين عامي 2022م 

و2025م، وتشمل تلك المشاريع الجبيل 6 ورأس الخير 2 و3 ورأس محسن )المصدر: بيان السبع سنوات لشركة السعودية لشراكات المياه(.

اإلطار التنظيمي وإطار السوق للطاقة والمياه 4 1 2 3

المؤسسات ذات الصلة: 
المنظمات الدولية: هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي؛ واالتحاد العربي للكهرباء. 	
الوزارات: وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ ووزارة الطاقة؛ ووزارة البيئة والمياه والزراعة. تم فصل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى  	

كيانين في 2019م، هما: وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، لتصبح األخيرة مستقلة )المصدر: مجلس األعمال السعودي األمريكي(.
الهيئات والوكاالت الحكومية: هيئة تنظيم  المياه والكهرباء؛ ومكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة الذي تم تأسيسه في  	

2017م لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وفًقا لرؤية 2030؛ وهيئة السوق المالية.
المشتري الرئيسي: الشركة السعودية لشراكات المياه التي تملكها وزارة المالية بنسبة 100%، إذ يتمثل هدفها الرئيسي في أن تكون المشتري  	

الرئيسي للمياه؛ والشركة السعودية لشراء الطاقة، إذ تلعب دوًرا أساسًيا في شراء الكهرباء من خالل اتفاقية شراء الطاقة طويلة األجل مع 
محطات إنتاج الطاقة. 

تنظر خارطة طريق المملكة العربية السعودية الرامية إلى خلق سوق كهرباء تنافسي في إنشاء مشغل أنظمة مستقل كمؤسسة غير ربحية تتمتع باستقالل 
إداري كامل ودون حقوق ملكية على أصول النقل المستقبلية، فضاًل عن إنشاء سوق فوري وتجارة ثنائية بين المولدين وكبار المستهلكين.

تدعم رؤية المملكة 2030 والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة أيًضا استثمارات الطاقة والمياه. ويعزز المركز القومي للخصخصة دور القطاع الخاص في 
تقديم الخدمات وإتاحة األصول الحكومية، كما سيعزز تركيز الحكومة على دورها التشريعي والتنظيمي ويسعى البرنامج إلى جذب االستثمار األجنبي 

المباشر وتحسين ميزان المدفوعات.
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كجزء من خطة المملكة العربية السعودية للتنمية، تم إطالق الجولة األولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في عام 2017م، باإلضافة إلى طرح 
إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط، وهي أول محطة  مناقصات لمشروعين للطاقة المتجددة، هما: محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في سكاكا بطاقة 
للطاقة المتجددة في نطاق المرافق بالبالد، وتمت ترسيتها في فبراير 2018م على الشركة. وحقق المشروع رقًما قياسًيا عالمًيا من حيث انخفاض التكلفة 
بعطاء قيمته 87.75 ريال سعودي /ميجاواط في الساعة. وتم تطوير هذا المرفق البالغة قيمته 1,132.5 مليون ريال سعودي على أساس نموذج محطات 
الطاقة المستقلة ودعمه باتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عاًما ُمبرمة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة تم إطالق المرحلة الثانية من المنافسات في أوائل 
عام 2020م ألربع محطات لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1.4 جيجاواط، بما فيها محطة الفيصلية المستقلة)التي تم إعادة تسميتها لتصبح 
مشروع الشعيبة المستقل إلنتاج الطاقة( إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية )600 ميجاواط(، ومحطة جدة المستقلة إلنتاج الطاقة باستخدام 
الطاقة الكهروضوئية )300 ميجاواط(، ومحطة رابغ المستقلة إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية )300 ميجاواط(، ومحطة قريات المستقلة 
إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية )200 ميجاواط(. )المصدر: المركز الوطني للتخصيص، ومجلة بي في، ومكتب تطوير مشاريع الطاقة 
المتجددة( تم ترسية مشروعين من هذه المشاريع )مشروع الفيصلية )والذ تم إعادة تسميته إلى مشروع الشعيبة المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة 

الكهروضوئية( ومحطة قريات المستقلة إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية( إلى الشركة.

باإلضافة إلى ذلك، فقد اعتمدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء مخطط قياس االستهالك الصافي للطاقة الكهروضوئية السكنية في 2017م بموجب "الئحة 
أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية صغيرة النطاق"، بينما تضع إستراتيجية النشر المنقحة من قبل الشركة السعودية للكهرباء لعام 2019م خططها 
لتركيب 10 ماليين عداد ذكي بحلول منتصف 2020م. ويعد مشروع العدادات الذكية أحد أكبر مشاريع التحول الرقمي في المملكة )المصدر: هيئة تنظيم  

المياه والكهرباء(.

اإلمارات العربية المتحدة )دولة تعمل فيها الشركة( 2 2 3
تهدف اإلمارات إلى تنويع مزيج التوليد الذي يعتمد على الغاز الطبيعي، واستهداف 44% من الطاقة المتجددة بحلول 2050 مع التركيز  بشكل خاص على 
الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والطاقة الحيوية. ويضم قطاع الطاقة أربع هيئات تغطي اإلمارات السبع؛ ويسيطر القطاع العام على اثنتين منها بشكل 
شبه كامل. وتمثل محطات الطاقة المستقلة حصة كبيرة من اإلنتاج في إماراتي أبو ظبي ودبي حيث ال تزال أنشطة النقل والتوزيع األخرى تديرها كيانات 

مملوكة للدولة. ومن المتوقع أن تؤدي خطط تنمية المياه والطاقة إلى زيادة حضور القطاع الخاص في هذه القطاعات في السنوات القادمة. 

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: دد-دالجدول  

معدل النمو السنوي اإلضافاتالمتوقع  0د0دم(الحالي  018دم(الوحدةمصدر الكهرباء
المركب

17%0.63.83.2جيجاواطالطاقة المتجددة
4%30.648.517.9جيجاواطأخرى

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )2020أ(، تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2019«، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أبوظبي ، ووزارة الطاقة.

نظرة عامة ومعلومات أساسية 1 2 2 3
أداء االقتصاد الكلي(: دد-دالجدول  

019د018د017دد01د015د014دد01دد01دالوحدةالمؤشر
معدل النمو 
السنوي 
المركب

التوقع
المستقبل

إجمالي الناتج المحلي 
االسمي

مليار ريال 
-1.7%1,404.81,462.91,511.61,342.91,338.81,446.01,583.31,579.1سعودي

نصيب الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي

ألف ريال 
-0.7%153.8159.0164.3145.1142.9152.3164.3161.6سعودي

نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي 

)بالعملة المحلية(

النسبة 
المئوية 
السنوية

%4.5%5.1%4.3%5.1%3.1%2.4%1.2%1.7- %2.5
)2022م(

10.6 1.0%9.19.29.29.39.49.59.69.8مليونالسكان
)2030م(

--1.9%3.1%2.0%1.6%4.1%2.3%1.1%0.7%%معدل التضخم
%1.5

)2021م(
الدين العام/ إجمالي 

-0.7%27.3%19.1%20.0%20.2%18.7%15.5%15.8%17.0%%الناتج المحلي

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، صندوق النقد الدولي، األمم المتحدة، البنك الدولي. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات وقد يختلف بشكل طفيف نظًرا 
لتقريب النتائج.

لقد استقر النمو االقتصادي بوجه عام في عام 2019م عند 1.7%، على الرغم من االنتعاش الذي شهده قطاع الهيدروكربون، بسبب االنخفاض في القطاع 
غير الهيدروكربوني، ال سيما نتيجة المعروض العقاري الزائد. وتم إطالق برامج التحفيز المالي التي تستهدف تكاليف األعمال لتسهيل التعجيل. وفي 
2020م، أثر انخفاض أسعار النفط والجهود الرامية إلى احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد بشدة على القطاع غير الهيدروكربوني الذي كان يواجه 
بالفعل أعباء ديون كبيرة فضاًل عن احتدام المنافسة في الخدمات التجارية.  على المدى المتوسط، واعتماًدا على مدى سرعة التعافي العالمي، من 
المتوقع أن يصل النمو في دولة اإلمارات إلى 2.5% بحلول عام 2022م، مدعوًما بخطط الحكومة للتخفيف والتعافي، وارتفاع أسعار النفط وارتفاع القدرة 

اإلنتاجية، وتحسن وضع األعمال والدعم الناتج عن معرض دبي إكسبو 2021م )المصدر: البنك الدولي(.
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بينما تفيد التقارير األخيرة بشأن التصنيف االئتماني لدولة اإلمارات العربية المتحدة وصوله عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة )ستاندرد 
آند بورز(، وAa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة )موديز(، وAA مع نظرة مستقبلية مستقرة )فيتش(. وبالنسبة لفيتش وستاندرد آند بورز، فهما يشيران إلى 

إمارة أبوظبي فقط.

وقد أعلنت السلطات حتى اآلن عن إنفاق حوالي 32 مليار درهم إماراتي )أي ما يعادل 8.7 مليار ريال سعودي و2% من الناتج المحلي اإلجمالي( في 
تدابير مالية مختلفة وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، مثل: دعم القطاع الخاص لتخفيض الرسوم الحكومية وتقديم إعانات إضافية للمياه والكهرباء 
وتبسيط إجراءات األعمال، كما قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة إجمالية 1.25% خالل عام 2020م )المصدر: 

صندوق النقد الدولي(.

نظرة عامة على قطاع الطاقة  2 2 2 3
تعتمد اإلمارات العربية المتحدة بصورة أساسية في الوقت الحالي على الغاز الطبيعي، ولكن لديها طاقة إنتاجية مثبتة كبيرة للفحم والديزل. وقد زادت 
الطاقة اإلنتاجية المثبتة للطاقة المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة باستمرار منذ عام 2012 لتصل إلى 586 ميجاواط من الطاقة اإلنتاجية المثبتة 

في عام 2018م.

تخطط إستراتيجية الطاقة اإلماراتية لعام 2050م، التي أُطلقت في 2017م، لتنويع مزيج الطاقة في الدولة وستشمل 12% من الفحم النظيف و38% من 
الغاز الطبيعي و6% من الطاقة النووية و44% من الطاقة المتجددة )التي تتكون من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي(. وتهدف اإلستراتيجية 
والبيئة عن األجندة  المناخي  التغير  وزارة  أعلنت  إلى 50% بحلول 2050م. كما  الكهرباء  لتوليد  اإلنتاجية  الطاقة  النظيفة في  الطاقة  زيادة حصة  إلى 
الخضراء لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2030م والخطة الوطنية لتغير المناخ في اإلمارات العربية المتحدة، والتي تعكس مرة أخرى رغبة الدولة في 

زيادة إنتاج الطاقة المتجددة )المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، وزارة الطاقة والصناعة(.

تطور سوق الطاقة(: 4د-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

التوقع
المستقبل

تيراواط/استهالك الكهرباء
-3.9%-101.5105.4111.7119.5121.6126.3127.6ساعة

تيراواط/توليد الكهرباء
-4.2%-106.2110.0116.5127.4129.6134.6136.0ساعة

-4.8%-19.620.522.623.424.324.8-جيجاواطذروة الطلب على الكهرباء*
-4.5%8.69.010.210.510.911.111.2-جيجاواطوزارة الطاقة 	
-3.5%6.97.37.77.98.28.58.5-جيجاواطهيئة كهرباء ومياه دبي 	
هيئة كهرباء ومياه  	

-2.3%2.12.12.32.42.42.42.4-جيجاواطالشارقة

-7.0%-2.02.22.42.62.82.8-جيجاواطاالتحاد للماء والكهرباء 	

معدل نمو ذروة الطلب
النسبة 
المئوية 
السنوية

-%4,4-%410,0%3,9%43,6%2.1---

المصدر: وزارة الطاقة والصناعة، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وزارة الطاقة، االتحاد للماء والكهرباء، هيئة كهرباء ومياه الشارقة. مالحظة: تشير وزارة الطاقة إلى إمارة أبو ظبي، وتشير 
هيئة كهرباء ومياه دبي إلى إمارة دبي، بينما تشير هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى إمارة الشارقة، في حين تشير االتحاد للماء والكهرباء إلى اإلمارات األربعة األخرى: عجمان وأم القيوين والفجيرة 

ورأس الخيمة. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات وقد يختلف بشكل طفيف نظًرا لتقريب النتائج.

بيان الطاقة اإلنتاجية للكهرباء حسب التقنية(: 5د-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمصدر
معدل النمو السنوي 

المركب للفترة 
د01د/018د

تقديرات 
عام 0د0دم

الوقود األحفوري 
2.042,900%-27,16927,73428,70428,62028,63630,04630,561ميجاواتالتقليدي

5,600--0000000ميجاواتالطاقة النووية
مصادر الطاقة 

108.63,800%111241251251253255861,888ميجاواتالمتجددة:

إجمالي الطاقة 
2.352,300%-27,18027,85828,82928,74528,76130,37131,147ميجاواتاإلنتاجية المثبتة

معدل نمو الطاقة 
اإلنتاجية

النسبة 
المئوية 
السنوية

-%2.5%3.5%0,3-%0.1%5.6%2.6---

المصدر: وزارة الطاقة والصناعة )2018( »التقرير اإلحصائي السنوي« ص 32، و48، و98، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. مالحظة: تشمل مصادر الطاقة المتجددة في الغالب تقنيات 
الطاقة الشمسية.
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مشغلو شبكة النقل: 
أبو ظبي: شركة ترانسكو أبو ظبي للنقل والتحكم )وهي جزء من وزارة الطاقة في أبو ظبي(. 	
دبي: هيئة كهرباء ومياه دبي. 	
إمارة الشارقة: هيئة كهرباء ومياه الشارقة. 	
إمارات أخرى )عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة(: االتحاد للماء والكهرباء، التي كانت تُعرف سابًقا باسم الهيئة االتحادية للكهرباء  	

والمياه.

مشغلوا شبكة التوزيع: 
أبو ظبي: شركة أبو ظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وهما شركتان تابعتان لوزارة الطاقة. 	
دبي: هيئة كهرباء ومياه دبي. 	
إمارة الشارقة: هيئة كهرباء ومياه الشارقة. 	
إمارات أخرى )عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة(: االتحاد للماء والكهرباء. 	

طاقة إنتاج الكهرباء من المولدات الرئيسية(: دد-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمالوحدةمحطات إنتاج الطاقة

12,48712,48712,48712,48712,48712,48713,179ميجاواتشركة طاقة

10,20011,10011,400----ميجاواتهيئة كهرباء ومياه دبي

8,8428,8428,8429,7339,7339,7339,733ميجاواتشركة إنجي

2,2202,2202,2202,220---ميجاواتأبو ظبي: شركة الطويلة آسيا للطاقة

0000200200200ميجاواتشركة أكوا باور

المصدر: أكوا باور، هيئة كهرباء ومياه دبي، »اإلحصائيات السنوية«:  عام 2019 )ص 5( وعام 2018 )ص 5( وعام 2017 )ص 6(. شركة إنجي، »نتائج السنة المالية لمجموعة المحلّل« للسنوات 
2013 - 2019، شركة مياه وكهرباء اإلمارات، »النشرة اإلحصائية« لألعوام 2016 – 2019، شركة طاقة، »التقرير السنوي«:  عام 2019 )ص 3(، عام 2018 )ص 7(، عام 2017 )ص 10(، عام 

2016 )ص 12(، عام 2015 )ص 2(، عام 2014 )ص 3(. مالحظة: يتم عرض الطاقة اإلنتاجية على أساس تعاقدي للطاقة اإلجمالية، دون إجراء تعديالت على الملكية الفعلية.

نوع سوق الكهرباء: تعاقدي.

اإلمداد  قيمة  سلسلة  ضمن  والكهرباء  للمياه  مستقل  الطاقة/مشروع  إلنتاج  مستقل  لمشروع  السوق  موقع  تحديد 
بالكهرباء:

تمثل جميع اإلمارات جزًءا من شبكة اإلمارات الوطنية عن طريق أربع شركات للكهرباء والمياه، هي: وزارة الطاقة، وهيئة كهرباء ومياه دبي، واالتحاد للماء 
والكهرباء والمياه، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة.

في أبو ظبي )وزارة الطاقة(، بدأ السوق عملية تفكيك في بداية القرن الحالي. وشركة مياه وكهرباء اإلمارات المملوكة للدولة هي المشتري  	
الوحيد، فجميع الشبكات مملوكة للدولة، إال أن غالبية عمليات التوليد مضمونة من خالل محطات الطاقة المستقلة ومحطات المياه والطاقة 
المستقلة )شركة الطويلة آسيا للطاقة وشركة الفجيرة آسيا للطاقة هما أكبر شركتين( وشركة المرفأ للطاقة المملوكة للدولة. وتتم ترسية 

مشاريع توليد الطاقة وتحلية المياه من خالل عملية تقديم عطاءات تنافسية بناًء على أقل تكلفة التفاقيات شراء الطاقة والمياه طويلة األجل.
تعد هيئة كهرباء ومياه دبي مورًدا متكاماًل، إذ تمتلك وتعمل في جميع قطاعات سوق الكهرباء بدايًة من التوليد إلى النقل والتوزيع. ومنذ ان سن  	

نظام خصخصة كهرباء دبي، انطلقت العديد من مشاريع الطاقة المستقلة. وتتبع المشاريع واسعة النطاق في دبي نهج محطات الطاقة المستقلة 
حيث تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي فيها حصة تبلغ 51%، في حين يمتلك مطور المشروع النسبة المتبقية البالغة %49.

تتولى هيئة كهرباء ومياه الشارقة مسؤولية توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، كما تتمتع بسلطة تحديد أسعار الكهرباء ورسوم التوصيل. ولم يتم  	
تشجيع أي مشاركة للقطاع الخاص حتى وقت قريب للغاية.

تتصرف االتحاد للماء والكهرباء بصفتها نقطة البيع الوحيدة، وهي تمتلك شبكات ومخّولة إلنشاء محطات خاصة لتوليد الطاقة في اإلمارات  	
الشمالية. وتخضع العديد من المشاريع في الوقت الحالي للتطوير، لكنها مملوكة بشكل أساسي للقطاع العام )المصدر: مراجعات النظام(.

لطالما كانت دولة اإلمارات رائدة بين دول مجلس التعاون الخليجي في إصالحات الدعم، حيث بدأت في خفض الدعم للكهرباء والمياه والبنزين 
والديزل أو إلغائه في السنوات األخيرة.

الكهرباء، وأطلقت إمارة  التعريفات في عام 2011م بدبي، ووفًقا لقرار تعرفة دبي، أُدخلت رسوم وقود متغيرة على تعرفة  لقد تمت مراجعة 
الشارقة نظاًما جديًدا للتعرفة في عام 2014م ينص على سعر استهالك الكهرباء للكيانات التجارية والصناعية، لكن لم يتم رفع أسعار العقارات 
السكنية. كما تمت مراجعة تعرفة الكهرباء والمياه لرفعها في اإلمارات الشمالية في عام 2015م، ولكن انصب التركيز األساسي على األسعار 

المفروضة على الوافدين.

وفي أبوظبي، تتسم إمكانية تطوير سوق تنافسية لإلمداد بالجملة بالمحدودية نظًرا ألن شركة مياه وكهرباء اإلمارات هي المشتري الوحيد وتقوم 
بشراء جميع مخرجات الطاقة. في إطار ذلك، تشكل تكاليف القوة الشرائية والمياه والغاز الطبيعي، باإلضافة إلى تكاليف تشغيل شركة مياه 
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وكهرباء اإلمارات، أساس تعرفة اإلمداد بالجملة. وهذه التعرفة هي تعرفة الكهرباء والمياه بالجملة المعمول بها في القطاع. تمثل تعرفة اإلمداد 
بالجملة ما بين 50% و60% من إجمالي تكاليف القطاع. وتحسب شركة مياه وكهرباء اإلمارات تعرفة اإلمداد بالجملة، بما في ذلك تكلفة واردات 

الكهرباء، ثم تتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل الجهة التنظيمية وفًقا لعملية تحديد التعرفة.

هذا وينصب تركيز السلطات المحلية في الوقت الراهن على مراقبة آثار هذه اإلصالحات األولية، وليست لديها حالًيا أي خطط إلجراء مزيد 
من التغييرات المباشرة على التعريفات ولكنها تعمل على وضع استراتيجية شاملة إلدارة جانب الطلب )المصدر: وزارة الطاقة والصناعة، مركز 

الملك عبداهلل للدراسات والبحوث البترولية(.

نظرة عامة على قطاع المياه 3 2 2 3
المشغلون هم وزارة الطاقة في أبو ظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي في دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة في إمارة الشارقة، أما بالنسبة لإلمارات األخرى 

)عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة( فإن مشغلها هو االتحاد للماء والكهرباء.

تطور سوق المياه وتراجع الطاقة اإلنتاجية للتحلية حسب اإلمارة(: 7د-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر
معدل النمو 

السنوي 
المركب 

1.7%-1,8181,9741,9462,0012,0061,9792,020مليون متر مكعب لكل سنةإنتاج المياه
1.6%-1,6811,7141,7861,8471,8291,8291,845مليون متر مكعب لكل سنةاستهالك المياه

الطاقة اإلنتاجية المثبتة 
0.5%-7.37.47.47.47.37.57.5مليون متر مكعب لكل يومحسب الهيئة:

-0.3%4.24.24.24.24.14.44.14.1وزارة الطاقة
0.0%2.32.32.32.32.32.32.32.3هيئة كهرباء ومياه دبي

2.6%0.50.50.50.50.50.40.40.6هيئة كهرباء ومياه الشارقة
4.9%-0.30.40.40.40.40.40.4االتحاد للماء والكهرباء

المصدر: وزارة الطاقة والصناعة )2019(، »تقرير حالة الطاقة في دولة اإلمارات« ص 21، و25، و27، و43، و60، و61، و98، وزارة الطاقة، هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة كهرباء ومياه الشارقة. 
قد تختلف معدالت النمو السنوي المركب بشكل طفيف بسبب تقريب النتائج.

تمتلك اإلمارات العربية المتحدة موارد مائية طبيعية محدودة وتستخدم التحلية الحرارية باعتبارها التقنية السائدة في إنتاجها للمياه. واليوم، تأتي معظم 
المياه الصالحة للشرب من حوالي 70 محطة تحلية رئيسية، تمثل حوالي 14% من إجمالي إنتاج العالم من المياه المحالة. 

وفي سبتمبر 2017، أطلقت وزارة الطاقة والصناعة إستراتيجية األمن المائي لدولة اإلمارات لعام 2036م، التي تهدف إلى خفض متوسط استهالك الفرد 
للمياه بمقدار النصف، وتركز على الممارسات المستدامة وتعزز رؤية الدولة التي تهدف لتحقيق االزدهار واالستدامة في الدولة. وتتمثل األهداف في 
خفض إجمالي الطلب على موارد المياه بمقدار 21% وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 412.5 ريال سعودي لكل متر مكعب وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 
ثالث درجات وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95% وزيادة قدرة تخزين المياه الوطنية لتصل إلى إمدادات يومين. كما تتضمن اإلستراتيجية إنشاء 

ست شبكات ربط بين كيانات المياه والكهرباء في اإلمارات )المصدر: وزارة الطاقة والصناعة، حكومة اإلمارات العربية المتحدة(.

تعتمد استدامة إنتاج المياه في دبي على استخدام الطاقة الشمسية النظيفة لتحلية مياه البحر باستخدام التناضح العكسي )RO(، وهو ما  	
سيساعد في زيادة الطاقة اإلنتاجية للمياه المحالة لتصل إلى 750 مليون جالون امبراطوري في اليوم )مليون جالون امبراطوري يومًيا، أو 3.4 

مليون متر مكعب( من المياه المحالة بحلول عام 2030م.
في أبوظبي، يتم إنتاج 145 مليون جالون امبراطوري يومًيا )0.7 مليون متر مكعب( من خالل التناضح العكسي بينما يتم إنتاج 770 مليون جالون  	

امبراطوري يومًيا )3.4 مليون متر مكعب( باستخدام طرق التحلية الحرارية التقليدية. من المتوقع أن تبلغ السعة اإلضافية 175 مليون جالون 
امبراطوري يومًيا )0.8 مليون متر مكعب( باستخدام التناضح العكسي بحلول عام 2022م.

للماء ولكهرباء( إضافة 135 مليون جالون  	 للكهرباء والماء )حالًيا، االتحاد  الهيئة االتحادية  إلى 2021، هدفت  الممتدة من 2018  الفترة  في 
امبراطوري يومًيا )0.6 مليون متر مكعب( من السعة المركبة. من المقرر أن يبدأ تشغيل محطة أخرى في إمارة أم القيوين )باستخدام التناضح 
العكسي وتقوم أكوا ببنائها( تجارًيا بحلول الربع الثالث من عام 2022م، بسعة 150 مليون جالون امبراطوري يومًيا )0.7 مليون متر مكعب( 

)المصادر: أكوا باور، هيئة كهرباء ومياه دبي 2020، وزارة الطاقة، الصناعات العربية 2019-2018(.

يُعد تحديد موقع السوق لمشروع مستقل إلنتاج الطاقة/مشروع مستقل للمياه والكهرباء ضمن سلسلة قيمة إمدادات المياه في قطاع المياه هو نفسه 
لقطاع الطاقة.

اإلطار التنظيمي وإطار السوق للطاقة والمياه 4 2 2 3

المؤسسات ذات الصلة: 
المنظمات الدولية: هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي؛ واالتحاد العربي للكهرباء. 	
الوزارات: وزارة الطاقة والصناعة؛ وزارة التغير المناخي والبيئة. 	
للماء  	 واالتحاد  ؛  الشارقة  ومياه  كهرباء  وهيئة  دبي؛  في  للطاقة  األعلى  والمجلس  لالستثمار؛  ظبي  أبو  جهاز  الحكومية:  والوكاالت  الهيئات 

والكهرباء؛ وهيئة كهرباء ومياه دبي ؛ ودائرة –لطاقة - أبو ظبي.
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تتمثل أهداف السياسة الجديدة لدولة اإلمارات في فصل إنتاج الطاقة عن إنتاج المياه، واتباع تقنيات بديلة مثل التناضح العكسي لمياه البحر لتحسين 
كفاءة الطاقة والمياه والمساعدة في تحقيق أهداف أمن الطاقة والمياه )المصدر: وزارة الطاقة والصناعة(.

بعيًدا عن أهداف اآلليات ومبادرات المصلحة المشتركة، يهدف تطوير سياسات المياه والتشريعات المرتبطة بها إلى دعم منهجية إدارة موارد المياه 
المتكاملة عبر القطاعات، إلى جانب تحفيز االستثمار في القدرة المؤسسية.

الجدير بالذكر أنه من المقرر إنشاء منطقة تجارة حرة مخصصة في دبي، منطقة دبي الخضراء، الستقطاب مراكز البحث والتطوير الرائدة في العالم 
وشركات الطاقة النظيفة الناشئة. كما أنه المتوقع إنشاء هيكل تشريعي لدعم سياسات الطاقة النظيفة، وسيتم إنشاء صندوق دبي األخضر بقيمة 100 
مليار درهم إماراتي )حوالي 101.25مليار ريال سعودي( لالستثمارات في األعمال الخضراء لتقديم قروض ذات فوائد منخفضة للشركات العاملة في 
قطاع الطاقة النظيفة؛ حيث يلعب القطاع الخاص دوًرا مهًما على نحٍو متزايد. وفي إمارة الشارقة، يتمثل الهدف في العمل بين القطاعين العام والخاص 

وإنشاء شراكات عبر القطاعات كأولوية أولى في إطار رؤية هيئة كهرباء ومياه الشارقة 2025م )المصدر: وزارة الطاقة والصناعة(.

في فبراير 2021، انتقلت ملكية الهيئة التي كانت تُعرف سابًقا باسم الهيئة االتحادية للكهرباء والماء إلى جهاز اإلمارات لالستثمار، وهو صندوق الثروة 
السيادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتُعرف حالًيا باسم االتحاد للماء والكهرباء )المصدر: مجلة مرافق الشرق األوسط(.

يلي:  ما  مثل  اإلمارة  أخرى على مستوى  ومبادرات  أهداف  توجد  المتحدة 2050م،  العربية  اإلمارات  لدولة  الشاملة  الطاقة  استراتيجية  إلى  باإلضافة 
)المصدر: وزارة الطاقة والصناعة(:

بدأت استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي أطلقها المجلس األعلى للطاقة بدبي في تحديد االتجاه االستراتيجي لقطاع الطاقة في  	
المدينة في عام 2011م. وهي تهدف إلى االستحواذ على 25% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030م و75% بحلول عام 2050م.

الهدف العام لدبي هو إنتاج 100% من المياه المحالة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدرة بحلول عام 2030م. ويشتمل هذا  	
الهدف على استهداف زيادة إنتاج التناضح العكسي من المستوى الحالي البالغ 5% من إنتاج دبي من المياه المحالة إلى 41% بحلول عام 2030م.

تعمل هيئة كهرباء ومياه الشارقة على توسيع شبكة الكهرباء لديها عن طريق إضافة وحدات توليد جديدة ومحطات تحويل فرعية فضاًل عن  	
زيادة قدرات النقل والتوزيع. 

أعلنت الهيئة االتحادية للكهرباء والماء )حالًيا، االتحاد للماء والكهرباء( أيًضا في عام 2016م أنها ستعمل على ترقية شبكة الكهرباء للمساعدة  	
في تلبية الطلب المتزايد بحلول عام 2025م.

سلطنة ُعمان )عمان( )دولة تعمل فيها الشركة( 3 2 3
لقد أظهر قطاع الطاقة في عمان نمًوا ثابًتا منذ عام 2012م، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر ليبلغ 6.12 جيجاواط من إجمالي الطاقة اإلنتاجية بحلول 
2025م. وينقسم قطاع الطاقة إلى ثالثة أنظمة مختلفة. وال تزال الحكومة تهيمن على حصة كبيرة من أصول النقل والتوزيع والتوليد بجانب محطات 

الطاقة المستقلة، حيث زاد حضورها تدريجًيا لتمثل في الوقت الحالي أكثر من نصف إنتاج الطاقة 

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: 8د-دالجدول  

معدل النمو السنوي اإلضافاتالمتوقع  5د0دم(الحالي  019دم(الوحدةمصدر الكهرباء
المركب

-0850850ميجاواتالطاقة المتجددة
0%11,59611,770174ميجاواتأخرى

المصدر: هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي )2020(، »تقرير سنوي، تقرير شبكة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي« ص.55، الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة.

نظرة عامة ومعلومات أساسية 1 3 2 3
أداء االقتصاد الكلي(: 9د-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

التوقع
المستقبل

إجمالي الناتج المحلي 
االسمي

مليار ريال 
78.2 )2022م(0.1%287.6295.5304.1256.5245.6264.8297.4288.8سعودي

نصيب الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي

ألف ريال 
--4.8%82.178.475.460.054.856.661.558.1سعودي

نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي 

)بالعملة المحلية(

النسبة 
المئوية 
السنوية

2.5% )2022م(-%9.3%4.4%2.8%4.7%5.0%0.3%1.8%0.5

5.9 )2030م(5.2%3.53.84.04.34.54.74.85.0مليونالسكان
3% )2022م(-0.1%0.9%1.6%1.1%0.1%1.0%1.0%2.9%%معدل التضخم

الدين العام/ إجمالي 
-43.6%63.0%53.4%46.4%32.7%15.5%4.9%5.0%4.9%%الناتج المحلي

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، صندوق النقد الدولي، األمم المتحدة، البنك الدولي. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات وقد يختلف بشكل طفيف نظًرا 
لتقريب النتائج.
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من المتوقع أن ينكمش االقتصاد العماني في 2020م بسبب هبوط سعر النفط وتصدي قطاع الصحة العامة لجائحة فيروس كورونا المستجد. وستساعد 
زيادة إنتاج الغاز وخطط اإلنفاق على البنية التحتية في استعادة النمو خالل الفترة 2021م - 2022م. وسيظل العجز المالي والخارجي تحت ضغط بسبب 
انخفاض أسعار النفط والغاز. وسيُبقي اإلنفاق المتكرر الصارم على الدين العام مرتفًعا. كما تشير التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
قد تباطأ إلى 0.5% في عام 2019م، إذ شهد انخفاًضا بعد فترة انتعاش بنسبة 1.8% في عام 2018م. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تراجع إنتاج النفط، 
الذي انتهى باتفاق إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول )أوبك( + المنقضي من حينها. وتشير التقديرات أيًضا إلى تراجع االقتصاد غير النفطي بسبب 
تباطؤ األنشطة الصناعية وقطاع الخدمات. بينما تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم ظّل ثابًتا عند 0.1% في عام 2019م، مما يعكس ضعف الطلب 

المحلي والتخفيف من حدة أسعار الغذاء واإلسكان )المصدر: البنك الدولي(.

تفيد التقارير األخيرة بشأن التصنيف االئتماني لسلطنة عمان وصوله عند +B مع نظرة مستقبلية ثابتة )ستاندرد آند بورز(، وBa3 مع نظرة مستقبلية 
سلبية )موديز(، و -BB مع نظرة مستقبلية سلبية )فيتش(.

ولمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، أوقفت السلطات تطبيق بعض الرسوم الحكومية ومدفوعات اإليجار في المناطق الصناعية، ودعمت االقتصاد 
بتعليق الضرائب، واعتمدت برنامج القروض الطارئة بدون فوائد، فيما أعلن البنك المركزي العماني عن حزمة تدابير سياسية لدعم القطاع المالي وُقّدر 

تأثيرها من حيث السيولة اإلضافية بقيمة 8 مليارات ريال عماني )ما يعادل 78 مليار ريال سعودي ( )المصدر: صندوق النقد الدولي(.

نظرة عامة على قطاع الطاقة 2 3 2 3
يعتمد توليد الكهرباء بالكامل في عمان على الوقود األحفوري. ومع ذلك، ففي عام 2018م، بدأت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وهي المشتري 
الوحيد في قطاع الطاقة، تنفيذ سياسة تنويع الوقود التي حددت األهداف التالية لقطاع الكهرباء: الحصول على 10% )أو أكثر( من توليد الكهرباء من 
مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025م، واستخدام الفحم لزيادة الطاقة اإلنتاجية للتوليد لتصل إلى 3,000 ميجاواط بحلول 2030م، ُووضعت كفاءة 

الغاز كأولوية بالنسبة لقطاع الكهرباء )المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه(.

تطور سوق الطاقة(: 0د-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر

معدل النمو 
السنوي 

المركب للفترة 
د01دم/019دم

5د0دم
المستقبل

-7.1%21.022.825.228.930.432.333.533.8تيراواط/ساعةاستهالك الكهرباء
51.1*6.3%25.026.229.132.834.236.137.738.3تيراواط/ساعةتوليد الكهرباء

ذروة الطلب على 
ميجاواطالكهرباء**

النظام الرئيسي  	
5,78,600%4,4484,6345,2695,7126,1056,3046,3396,540ميجاواطالمترابط

6,2827%389422439495523552539594ميجاواطنظام كهرباء ظفار 	

النسبة المئوية معدل نمو ذروة الطلب
السنوية

النظام الرئيسي  	
المترابط

النسبة المئوية 
--3.2%0.6%3.3%6.9%8.4%13.7%4.2%-السنوية

النسبة المئوية نظام كهرباء ظفار 	
--10.2%-2.4%5.5%5.7%12.8%4.0%8.5%-السنوية

المصدر: هيئة تنظيم الكهرباء، الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. مالحظة: *تنبع هذه التنبؤات من سيناريو الحالة المتوقعة. وفي هذا السيناريو، يبلغ متوسط الطلب ونمو الطاقة اإلنتاجية 
للتوليد 5% سنوًيا بالنسبة للنظام الرئيسي المترابط، و7% بالنسبة لنظام كهرباء ظفار، و23% بالنسبة ألنظمة المناطق الريفية. **وتنقسم شبكة الطاقة العمانية إلى 3 أنظمة، هي: النظام 
الرئيسي المترابط الذي يغطي شمال السلطنة، ونظام المناطق الريفية الذي يغطي الجنوب )مناطق ظفار والوسطى وجزيرتين في الشمال(، ونظام كهرباء ظفار، وهو عبارة عن شبكة كهرباء 

للمناطق المعزولة في الساحل الجنوبي لمنطقة ظفار. ومع ذلك، فإن 95% من توليد الكهرباء يأتي من النظام الرئيسي المترابط ونظام كهرباء ظفار.

بيان الطاقة اإلنتاجية للكهرباء حسب التقنية(: 1د-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمصدر
معدل النمو 

السنوي المركب 
د01دم/019دم

5د0دم
المستقبل

6.711,770%7,8667,7578,0567,7729,55211,20011,596-ميجاواتالوقود األحفوري التقليدي
850-0000000-ميجاواتمصادر الطاقة المتجددة
إجمالي الطاقة اإلنتاجية 

6.712,620%7,8667,7578,0567,7729,55211,20011,596-ميجاواتالمثبتة

معدل نمو الطاقة اإلنتاجية
النسبة 
المئوية 
السنوية

--%1,4-%3,9%3,5-%22,9%17,3%3.5--

المصدر: الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. مالحظة: تشمل مصادر الطاقة المتجددة األخرى إنتاج الطاقة الحرارية األرضية والوقود الحيوي الحديث. وال توجد حالًيا أي طاقات إنتاجية 
مثبتة يتم الحصول عليها باستخدام الطاقة النووية في عمان كما ال توجد خطط لتوفير طاقة إنتاجية. تأخذ التوقعات في االعتبار الطاقة االستيعابية المتعاقد عليها والعقود المخطط لها 
للطاقة االستيعابية المضمونة باستثناء مساهمات الطاقة االستيعابية من العقود األخرى )العقود غير الثابتة وعقود ترشيد الطاقة(. وينظر إلى مشروع الدقم المستقل إلنتاج الطاقة على أنه 

يستخدم الفحم وليس الطاقة الشمسية المركزة )الذي يمكن توفيره من قبل شركة الطاقة النظيفة أو الطاقة الشمسية المركزة رهًنا بموافقة الحكومة(.
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المشغلون:

شبكة النقل: 

يضم النظام الرئيسي المترابط ونظام كهرباء ظفار: تغطي الشركة العمانية لنقل الكهرباء معظم مناطق السلطنة وتعمل بمثابة طاقة توجيه  	
لموازنة العرض والطلب على مدار اليوم.

بالنسبة لنظام المناطق الريفية: شركة كهرباء المناطق الريفية. 	

إن األنظمة ليست مترابطة بشكل كامل، وثمة ربط بيني بقدرة 220 كيلوفولط بين نظامي الطاقة في عمان )النظام الرئيسي المترابط( واإلمارات )أبو 
ظبي( دخل حيز العمل تجارًيا منذ 2012م، وتدعم عمليات نقل موثوقة تصل إلى 400 ميجاواط ويمكن أن يحمل ما يصل إلى 800 ميجاواط في حاالت 

الطوارئ.

شبكة التوزيع: 
بالنسبة للنظام الرئيسي المترابط: شركة مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء مزون وشركة كهرباء مجان. 	
بالنسبة لنظام ظفار: شركة ظفار للكهرباء. 	
بالنسبة للنظام الريفي: شركة كهرباء المناطق الريفية. 	

طاقة إنتاج الكهرباء من المولدات الرئيسية(: دد-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمالوحدةمحطات إنتاج الطاقة

2,0002,0002,0182,018---ميجاواتشركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع.

1,7101,7101,7101,744---ميجاواتشركة شناص لتوليد الكهرباء ش.م.ع.م.

1,5091,5091,5091,539---ميجاواتشركة الظاهرة لتوليد الكهرباء ش.م.ع.م.

4274274277007001,1454,364ميجاواتشركة أكوا باور

المصدر: أكوا باور، الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. مالحظة: يتم عرض الطاقة اإلنتاجية على أساس تعاقدي للطاقة اإلجمالية، دون إجراء تعديالت على الملكية الفعلية.

نوع سوق الكهرباء: تعاقدي.

اإلمداد  قيمة  سلسلة  ضمن  والكهرباء  للمياه  مستقل  الطاقة/مشروع  إلنتاج  مستقل  لمشروع  السوق  موقع  تحديد 
بالكهرباء: 

ينقسم قطاع الكهرباء إلى ثالثة أسواق. ويمثل النظام الرئيسي المترابط ونظام كهرباء ظفار أكبر سوقين، بينما يتمثل السوق الثالث اآلخر في نظامي 
المناطق الريفية )وهما نظام كهرباء الدقم ونظام كهرباء مسندم، وهما نظامان صغيران معزوالن(. وينقسم سوق المياه إلى أربعة أنظمة: النظام الرئيسي 

المترابط وشبكة مياه الشرقية وشبكة مياه ظفار وشبكة توليد منطقة المسيرة.

تم فصل عمليتي النقل والتوزيع في النظام الرئيسي المترابط ونظام كهرباء ظفار، ومع ذلك، فال تزال هذه الوظائف تؤديها شركة كهرباء المناطق الريفية 
 TSO بطريقة واحدة ومتكاملة رأسًيا في النظام الريفي. وفي النظام الرئيسي المترابط ونظام كهرباء ظفار، تكون الشركة العمانية لنقل الكهرباء هي
وتتصرف الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بصفتها المشتري الُمحتكر الوحيد لكٍل من الكهرباء ومياه التحلية المرتبطة بها، كما تتفاعل مع محطات 
التوليد واإلنتاج المخصخصة في الغالب. وتنظم هيئة تنظيم الكهرباء جميع احتكارات التوزيع والنقل في سوق الطاقة، بينما تنظم الهيئة العامة للكهرباء 

والمياه )PAEW والمعروفة أيًضا باسم Diam( قطاع المياه )المصدر: هيئة تنظيم الكهرباء(.

أطلق المرسوم السلطاني 2004/78 الصادر في عام 2014م شرارة البدء لخصخصة قطاعي الكهرباء والمياه المرتبطة به ووضع قواعدهما التنظيمية. 
وتهدف هذه التشريعات إلى تشجيع فصل توليد الطاقة وكذلك النقل والتوزيع واإلمداد، وتسهيل االستثمارات الخاصة في قطاعي التوليد وتحلية المياه 
على السواء. وقد تأسست الشركة القابضة للكهرباء )المعروفة أيًضا باسم نماء القابضة(، التي تملكها وزارة المالية، باعتبارها شركة مساهمة، تحافظ 
على دور الحكومة في أنشطة النقل والتوزيع. ونظًرا لهذا الفصل، في النظام الرئيسي المترابط ونظام كهرباء ظفار، فإن الطاقة اإلنتاجية للتوليد وتحلية 
المياه مملوكة بالكامل تقريًبا لكيانات خاصة )مملوكة جزئًيا للشركة القابضة للكهرباء(. ومع ذلك، تمتلك شركة كهرباء المناطق الريفية محطات توليد في 

المناطق الريفية بجانب محطات طاقة مستقلة )المصدر: هيئة تنظيم الكهرباء(.

االتفاقيات  من  وغيرها  والمياه  الطاقة  واتفاقيات شراء  الطاقة  اتفاقيات شراء  من خالل  الطاقة  بشراء  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  تقوم 
المشابهة. وتلتزم جميع محطات الطاقة الرئيسية في النظام الرئيسي المترابط التزاًما تعاقدًيا بتوفير طاقة إنتاجية محددة للتوليد )بالميجاواط( حسب 
الطلب، حفاًظا على مستويات التوافر المحددة، ليتم توجيهها من ِقبل الشركة العمانية لنقل الكهرباء. وهذه العقود هي عقود طاقة إنتاجية ثابتة، وتسمى 
أيًضا "الطاقة اإلنتاجية المتعاقد عليها". كما تشتري الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الطاقة في حال لم توفر الترتيبات التعاقدية مستوى مضموًنا 

من الطاقة اإلنتاجية عند الطلب. ويمكن تسميتها مجتمعًة باسم "موارد غير ثابتة" )المصدر: الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه(.

نظرة عامة على قطاع المياه 3 3 2 3
إّن المشغل الرئيسي هو الهيئة العامة للمياه التي تشتري المياه التي تنتجها المحطات من خالل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وتدير اإلمداد 

والتخزين والتوزيع على السكان العمانيين في غالبية السلطنات.
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تطور سوق المياه والطاقة اإلنتاجية لتحلية المياه(: دد-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

5د0دم
المستقبل

إنتاج المياه
مليون متر 
مكعب لكل 

سنة
235262283301330348365386%7.3-

استهالك المياه
مليون متر 
مكعب لكل 

سنة
155169185197201223284300%9.9-

الطاقة اإلنتاجية 
المثبتة

مليون متر 
مكعب لكل 

يوم
-0.730.811.011.021.381.711.78%16.0*2.30

ذروة الطلب على تحلية 
المياه**

مليون متر 
مكعب لكل 

يوم
--0.800.961.021.111.12-%8.8-

المصدر: الهيئة العامة للمياه )ديم(، »التقرير السنوي«: عام 2019 )ص 22، و75، و81(، عام 2018 )ص 21(، عام 2017 )ص 22(، عام 2016 )ص 91، و94(، عام 2013 )ص 24، و30، و93(، 
عام 2012 )ص 13(

مالحظة: *تُعنى بالمحطات الكبيرة والصغيرة واآلبار.
**ذروة الطلب على تحلية المياه بالنسبة للنظام الرئيسي المترابط ونظام كهرباء ظفار متماثلة معها في قطاع الطاقة. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات.

لقد شهد وضع تحلية المياه نمًوا كبيًرا في الفترة الممتدة من 2010م إلى 2019م فضاًل عن تمثيل تحلية المياه ألكثر من 85% من إجمالي إنتاج المياه 
في عام 2019م. علًما بأن ثالثة أرباع الطاقة اإلنتاجية لتحلية المياه تقريًبا تأتي من التناضح العكسي. وقد شهد عام 2010م وجود خمس محطات كبيرة 
لتحلية المياه باإلضافة إلى 33 محطة صغيرة تتولي الهيئة العامة للمياه تشغيلها. وبعدها زاد هذا العدد ليصل إلى 10 محطات كبيرة و49 محطة صغيرة، 
وقد تضاعف استهالك المياه حوالي ثالث مرات حيث وصل من 107 أمتار مكعبة في اليوم في عام 2010م إلى 300 متر مكعب في اليوم في عام 2019م.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة اإلنتاجية المتعاقد عليها للمياه لعام 2025م إلى ما يقارب 2.3 مليون متر مكعب في عام 2025م فيما يتعلق بالنظام 
الرئيسي المترابط ونظام كهرباء ظفار. وتتضمن الخطة الرئيسية لقطاع المياه الوطني في سلطنة عمان مخطًطا يمتد لمدة 25 عاًما لتوسيع البنية التحتية 

وتعزيزها لنقل المياه وتوزيعها في البالد فضاًل عن طاقتها اإلنتاجية لتحلية المياه )المصدر: ديم، مؤتمر عمان للمياه والطاقة(.

الطاقة اإلنتاجية التحلية لكبرى محطات اإلنتاج(: 4د-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دمالوحدةمحطات إنتاج المياه

315365347347ألف متر مكعب في اليومشركة كهرباء المناطق الريفية ش.م.ع.م.

281281281281ألف متر مكعب في اليومشركة بركاء

193193193194ألف متر مكعب في اليومشركة أكوا باور

المصدر: طاقة أكوا باور، هيئة تنظيم الكهرباء )2020(، برنامج العمل المستقبلي. مالحظة: يتم عرض الطاقة اإلنتاجية على أساس تعاقدي إلجمالي إنتاج المياه ، دون إجراء تعديالت على 
الملكية الفعلية.

اإلطار التنظيمي وإطار السوق للطاقة والمياه 4 3 2 3

المؤسسات ذات الصلة:
المنظمات الدولية: هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي؛ واالتحاد العربي للكهرباء. 	
الوزارات: وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه ووزارة التجارة والصناعة ووزارة النفط والغاز ووزارة المالية. 	
الهيئات والوكاالت الحكومية: هيئة تنظيم الكهرباء؛ الهيئة العامة للمياه. 	

هيئة تنظيم الكهرباء هي المسؤولة عن تنظيم قطاع الكهرباء إلى جانب بعض الجوانب في قطاع المياه. وقد تأسست بموجب نظام تنظيم وتخصيص قطاع 
الكهرباء والمياه المرتبطة به في عام 2004م. ويقع على عاتق الهيئة التزام نظامي بضمان تعهد الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالمنافسة العادلة 
والشفافة عند شراء أي طاقة إنتاجية جديدة للتوليد أو تحلية المياه. وقد تكون شبكة الغاز أيًضا جزًءا من إدارة أنظمة الطاقة المتجددة، وقد تبدأ في 

إجراء الخصخصة باإلضافة إلى قطاعي المياه والصرف الصحي )المصدر: هيئة تنظيم الكهرباء(.

باإلضافة إلى ذلك، تطبق الهيئة أيًضا حدود الحصة السوقية على مقدمي الطلبات ألي طاقة إنتاجية جديدة أو تمديد للطاقة اإلنتاجية الحالية للحماية 
من أي إساءة استخدام لقوة السوق. ويسمح نظام القطاع للهيئة بفرض قيود على المصلحة االقتصادية التي قد يمتلكها شخص ُمرخص له أو أشخاص 
ُمرخص لهم. وللهيئة السلطة التقديرية في تخفيف الحدود الدنيا للحصة السوقية وقيود المصلحة االقتصادية على أساس المصلحة العامة، شريطة أن 

يكون أي تخفيف من هذا القبيل متوافًقا مع التزاماتها القانونية.
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لقد بدأت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في عام 2018م طلب العطاءات من المستثمرين األجانب لتطوير العديد من المشاريع الكبرى للطاقة 
الشمسية وتخزين الطاقة الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية والديزل. وتهدف عمان في الوقت الحالي إلى تحرير السوق بدرجة أكبر؛ لذلك فقد تم 

تحديد أربعة تدابير في نظام القطاع وهي قيد التنفيذ:

خصخصة حصة الحكومة في الشركة القابضة للكهرباء والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، حيث تم في ديسمبر 2019م بيع 49% من حصة  	
الحكومة في الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى الشبكة الصينية التابعة للدولة للتنمية الدولية

منشآت اإلنتاج المرخصة التي تتيح بيع الطاقة إلى كيانات أخرى غير المشتري الوحيد الحالي المتمثل في الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 	
تبادل الكهرباء مع الدول األخرى  	
خلق منافسة بين الموردين المرخص لهم  	

من المتوقع أن تُقام سوق فورية وتشغيلها في المستقبل القريب، على أن تظل شروط شراء الكهرباء لمحطات الطاقة التي أبرمت اتفاقيات شراء خاصة 
دون تغيير في السوق الفورية )المصدر: الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه(.

يطّبق نظام القطاع آلية تقدم وزارة المالية من خاللها دعًما للكهرباء، تتولى حسابه هيئة الموردين المرخص لهم على أساس سنوي. وتحسب الهيئة 
متطلبات الدعم للنظام الرئيسي المترابط ونظام كهرباء ظفار ونظام المناطق الريفية )المصدر: هيئة تنظيم الكهرباء، وزارة المالية(.

في ديسمبر 2020، أنشأت ُعمان شركة طاقة مملوكة للدولة، وهي شركة تنمية طاقة عمان، والتي ستكون مستقلة من الناحية المالية عن الحكومة وستكون 
قادرة على إصدار سندات دين / أوراق مالية. وقد جاء هذا القرار في أعقاب انخفاض أسعار النفط وانتشار وباء فيروس كورونا )المصدر: رويترز(.

جمهورية جنوب أفريقيا )جنوب أفريقيا( )دولة تعمل فيها الشركة( 4 2 3
تعتزم جنوب أفريقيا التنويع بعيًدا عن اعتمادها الحالي على الفحم وزيادة طاقتها اإلنتاج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث لديها إمكانيات محتملة 
كبيرة في هذه المجاالت. وهي تسعى إلى تحقيق االستفادة من وجود واحدة من أفضل المناطق لمزارع الرياح في العالم. وهي تُعد واحدة من أكثر دول 
محطات الطاقة المستقلة شهرًة في جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا وتستهدف شراء محطة طاقة مستقلة بطاقة إنتاجية تبلغ 29 جيجاواط بحلول 

عام 2025م.

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: 5د-دالجدول  

معدل النمو السنوي اإلضافاتالمتوقع  0د0دم(الحالي  019دم(الوحدةمصدر الكهرباء
المركب

11%9.828.119.2جيجاواطالطاقة المتجددة
---49.2جيجاواطأخرى

المصدر: هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي )2020(، »تقرير سنوي، تقرير شبكة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي« ص.55، شركة إيسكوم، خطة الموارد 
المتكاملة، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. 

نظرة عامة ومعلومات أساسية 1 4 2 3
أداء االقتصاد الكلي(: دد-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب

5د0دم
المستقبل

إجمالي الناتج 
المحلي االسمي

مليار ريال 
--1.7%1,486.11,375.51,315.91,191.01,111.51,311.01,381.11,317.8سعودي

نصيب الفرد من 
الناتج المحلي 

اإلجمالي

ريال 
--3.1%28,128.825,620.024,123.821,506.319,773.822,995.023,902.522,503.8سعودي

نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي 
)بالعملة المحلية(

النسبة 
المئوية 
السنوية

%2.2%2.5%1.8%1.2%0.4%1.4%0.8%0.2-%3.0

1.561.8%52.853.754.555.456.257.057.858.6مليونالسكان
5.1%-4.1%4.5%5.2%6.6%4.5%6.1%5.8%5.7%%معدل التضخم
الدين العام/ 

إجمالي الناتج 
المحلي

%%41.0%44.1%47.0%49.3%51.5%53.0%56.7%62.2%6.1%101.3

المصدر: بلومبرج، بنك إنفستك )2020(، »توقعات االقتصاد الكلي للربع األول من 2020 لألعوام 2020–2025: جنوب أفريقيا تشهد مزيًدا من التراجع في توقعات النمو بسبب االفتقار إلى 
اإلصالحات التنظيمية الكافية«، صندوق النقد الدولي، الوكالة الدولية للطاقة، البنك الدولي. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات.
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لقد نما اقتصاد جنوب أفريقيا بنسبة 0.8% في 2018م و0.2% في 2019م. ومن المتوقع أن ينتعش النمو االقتصادي ليصل إلى 3.0% بحلول عام 2025، 
وفًقا لبنك إنفستك. وفي ظل النمو السكاني، فقد اقترب نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد من الصفر منذ عام 2015م، مما ترك بدوره مجاالً 
ضئياًل للحد من الفقر بعيًدا عن المستويات المرتفعة الحالية. وال تزال أسعار السلع األساسية ضروريًة لجنوب أفريقيا، فهي تُعد ُمصّدًرا رئيسًيا للمعادن 
وُمستَوٍرًدا للنفط. ومن هنا، سيكون تعزيز االستثمار، بما يشمل االستثمار األجنبي المباشر، أمًرا بالغ األهمية لدفع النمو وخلق فرص عمل )المصدر: 

بنك إنفستك، البنك الدولي(.

تفيد التقارير األخيرة بشأن التصنيف االئتماني لجنوب إفريقيا وصوله عند مستوى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة )ستاندرد آند بورز(، وBa1 مع نظرة 
مستقبلية سلبية )موديز(، وBB مع نظرة مستقبلية سلبية )فيتش(.

لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، قدمت الحكومة مزيًدا من المنح االجتماعية للعمال ذوي الدخل المنخفض واألسر الضعيفة، فضاًل عن توزيع 
األموال على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الضغوط وصغار المزارعين من خالل صندوق التأمين ضد البطالة )المصدر: صندوق النقد 

الدولي(.

نظرة عامة على قطاع الطاقة 2 4 2 3
بعد المعاناة من نقص مزمن في الطاقة لعدة سنوات، كان لدى جنوب أفريقيا في عام 2016م فائض في سعة اإلنتاج نتيجًة لتعليق األنشطة المخطط 
لها في أسطول محطات توليد الطاقة التابع للدولة. وبحلول عام 2018م، عاد النقص المزمن في الطاقة من جديد واستمر حتى اليوم على الرغم من 

انخفاض الطلب على الكهرباء. 

وفي السنوات األخيرة، أحرزت جنوب أفريقيا تقدًما كبيًرا في البرنامج الوطني المتكامل إلمداد الكهرباء لديها والذي يهدف إلى تحقيق الوصول الشامل 
للكهرباء بحلول 2025م/ 2026م. وكما في عام 2016م، حصلت 88% من األسر في جنوب أفريقيا على الكهرباء. وفي هذا اإلطار، تعتزم الدولة تنويع 

محفظتها االستثمارية الخاصة بتوليد الكهرباء لتشمل أنواع وقود أقل تلويًثا للبيئة مثل الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

تهيمن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم من شركة اسكوم على سوق الكهرباء في جنوب أفريقيا. وفقـًا للتقديرات، اتم استخدام حوالي 80% من مزيج 
الطاقة الفحم في عام 2020م كمصدر أساسي. ومع ذلك، وفي ظل إيقاف تشغيل محطات شركة اسكوم التي تعمل بالفحم لتوليد الطاقة وإدخال الغاز 
والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الشمسية المركزة، من المتوقع أن تنخفض حصة الفحم في مزيج الطاقة إلى أقل من 50% بحلول 
عام 2030م، إلى جانب تغطية النقص بزيادة الطاقة اإلنتاجية المثبتة للغاز والطاقة المتجددة وزيادة الطاقة اإلنتاجية للمحطة النووية الحالية. وتتمتع 
جنوب أفريقيا بمتوسط يزيد على 2,500 ساعة من أشعة الشمس سنوًيا ومتوسط  مستويات إشعاع شمسي مباشر يتراوح بين 4.5 و6.5 كيلوواط في 
الساعة لكل متر مكعب في اليوم، مما يجعلها منطقة جذابة لالستثمار في الطاقة الشمسية. وتعد منطقة كيب الشمالية بجنوب أفريقيا واحدة من أكثر 

مناطق الموارد الشمسية جاذبيًة في العالم )المصدر: حكومة جنوب أفريقيا، موقع االستشارات القانونية "تومسون رويترز براكتيكال لو"(.

تطور سوق الطاقة(: 7د-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

التوقع
المستقبل

--0.2%212.6211.5211.9209.2207.1208.3206.5210.3تيراواط/ساعةاستهالك الكهرباء
--0.3%257.9256.1254.8250.1252.7255.1256.3252.6تيراواط/ساعةتوليد الكهرباء

ذروة الطلب على 
--0.8%36.235.535.034.733.334.935.334.3جيجاواطالكهرباء

معدل نمو ذروة 
الطلب

النسبة المئوية 
---3.0%1.1%4.7%-4.1%-0.6%-1.5%-1.9%-السنوية

المصدر: كتيب بي بي )2020(، »مراجعة إحصائية للطاقة العالمية - جميع البيانات، 1965-2019«، اتفاقية الربط الكهربائي، »جنوب أفريقيا«. ، إسكوم )2020(، دليل عمليات منِتج الطاقة 
المستقل«. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب الستهالك الكهرباء للفترة الممتدة من 2012م إلى 2017م. وقد تختلف معدالت النمو قلياًل بسبب تقريب النتائج.

بيان سعة اإلنتاج حسب التقنية(: 8د-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمصدر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

تقديرات 
عام 0د0دم

الوقود األحفوري 
-2.4%40,20240,18540,18540,97440,97440,97442,59647,336ميجاواتالتقليدي

0.01,860%1,8601,8601,8601,8601,8601,8601,8601,860ميجاواتالطاقة النووية
مصادر الطاقة 

20.628,107%2,4032,9004,1104,8297,0498,3198,7978,899ميجاواتالمتجددة

7.24,696%2,1352,1352,1322,1473,1463,4793,4793,479ميجاواتالطاقة المائية
114.611,442%102575691,0791,4732,0942,0942,094ميجاواتالرياح

123.58,558%112621,1631,3522,1742,4862,9593,061ميجاواتالطاقة الشمسية 
1.13,411%246246246251256260265265ميجاواتأخرى 
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019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمصدر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

تقديرات 
عام 0د0دم

إجمالي الطاقة 
3.975,744%44,46544,94546,15547,66349,88351,15353,25358,095ميجاواتاإلنتاجية المثبتة

معدل نمو الطاقة 
اإلنتاجية

النسبة المئوية 
--9.1%4.1%2.5%4.7%3.3%2.7%1.1%-السنوية

المصدر: اتفاقية اتفاقية الربط الكهربائي، »جنوب أفريقيا«، إسكوم )2020(، دليل عمليات منِتج الطاقة المستقل«، خطة الموارد المتكاملة، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية. مالحظة: التقديرات المستقبلية وفقًا لخطة الموارد المتكاملة لعام 2019م وتتضمن 2.6 جيجاواط من إضافات الطاقة اإلنتاجية األخرى. وحققت جنوب إفريقيا أهدافها من 
الطاقة االخرى وفقاً لخططها لعام 2030 والمنصوص عليه في خطة الموارد المتكاملة لعام 2019م في ما يتعلق بمصادر الطاقة األخرى، والتي بلغت 45.8 جيجاواط. يتم احتساب معدل النمو 

السنوي المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات وقد يختلف بشكل طفيف نظًرا لتقريب النتائج.

المشغلون: 
شبكة النقل: شركة اسكوم القابضة إس أو سي المحدودة المملوكة للدولة هي شركة نقل وطنية متكاملة رأسًيا.  	
شبكة التوزيع: تمتلك شركة اسكوم والبلديات تراخيص توزيع وهي مسؤولة في الغالب عن توزيع الكهرباء.  	

من خالل عضويتها في تجمع الطاقة في الجنوب األفريقي، تمتلك جنوب أفريقيا روابط مع بوتسوانا وليسوتو وموزمبيق وناميبيا، من بين دول أخرى.

طاقة إنتاج الكهرباء من المولدات الرئيسية(: 9د-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةمحطات إنتاج الطاقة

44,14544,11544,20644,28145,07546,40748,03948,029ميجاواتشركة اسكوم

0004571,1161,1161,1161,212ميجاواتشركة إنجي

000050505050ميجاواتشركة أكوا باور

المصدر: أكوا باور، إسكوم )2019(، »التقرير المتكامل« ص 168. مالحظة: يتم عرض الطاقة اإلنتاجية على أساس تعاقدي للطاقة اإلجمالية، دون إجراء تعديالت على الملكية الفعلية.

نوع سوق الكهرباء: تعاقدي.

اإلمداد  قيمة  سلسلة  ضمن  والكهرباء  للمياه  مستقل  الطاقة/مشروع  إلنتاج  مستقل  لمشروع  السوق  موقع  تحديد 
بالكهرباء:

تورد شركة اسكوم ما يقارب 90% من الكهرباء في جنوب أفريقيا، ويأتي الباقي من محطات الطاقة المستقلة وعمليات االستيراد. واستجابًة لنقص الطاقة 
المزمن والحاجة إلى ضمان إمدادات وقود أكثر تنوًعا، بدأت جنوب أفريقيا برنامج شراء في عام 2011م لشراء الطاقة من مصادر طاقة متجددة ومحطات 
طاقة منخفضة االنبعاثات بتمويل من محطات الطاقة المستقلة. وقد أضاف هذا البرنامج 5 جيجاواط من الطاقة اإلنتاجية للتوليد إلى الشبكة، معظمها 
من منشآت تغذيها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والغاز الطبيعي. وتقدر الطاقة اإلنتاجية المستهدفة لجنوب أفريقيا من عمليات شراء محطات الطاقة 

المستقلة 29 جيجاواط بحلول عام 2025م.

في قطاع الطاقة المتجددة، فإّن شركة اسكوم هي مشتري الطاقة التي تنتجها محطات الطاقة المستقلة. وتجدر اإلشارة إلى أن الخطر الرئيسي الذي 
يواجه محطات الطاقة المستقلة العاملة في جنوب أفريقيا يتمثل في القوة المالية لشركة اسكوم، التي شهدت زيادًة في تكاليف ديونها بنحو 15 ضعًفا 
منذ عام 2005م. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن االلتزامات المالية لشركة اسكوم تجاه محطات الطاقة المستقلة تدعمها في الوقت الحالي آلية ضمان 
حكومية من خالل الخزينة الوطنية. وتتولى هيئة تنظيم الطاقة الوطنية في جنوب أفريقيا مهمة تنظيم أسعار الكهرباء للمستهلك وبالجملة على السواء.

تجذب جنوب أفريقيا معظم التمويل الخاص لمحطات الطاقة المستقلة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - حيث استقطبت 26.25 مليارات ريال 
سعودي في الفترة بين عامي 2014م و2018م. وتتزايد المشتريات التنافسية في جنوب الصحراء الكبرى، على الرغم من أن ما يقارب نصف الطاقة 
إنتاجية مطّورة بشكل خاص تمت  أفريقيا، ال توجد طاقة  المباشر. وفي جنوب  التفاوض  الممّولة بشكل خاص قد تمت ترسيتها من خالل  اإلنتاجية 
ترسيتها من خالل التفاوض المباشر )المصدر: بيزنس تك، اتفاقية الربط الكهربائي، الوكالة الدولية للطاقة، موقع االستشارات القانونية "تومسون رويترز 

براكتيكال لو"(.

نظرة عامة على قطاع المياه 3 4 2 3
يوجد 15 مجلًسا للمياه في جنوب أفريقيا، أكبر ثالثة منها هي راند ووتر في جوتنج، وأومجيني ووتر في كوازولو ناتال، وأوفربيرج ووتر في كيب الغربية.

عقب أزمات المياه الكبيرة التي ضربت البالد في عام 2010م، تم إنشاء التخطيط لمحطة تناضح عكسي في ديربان بجنوب أفريقيا لها القدرة على 
معالجة 36 مليون متر مكعب يومًيا. وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع 288.37 مليون ريال سعودي، وتتميز المحطة بنسبة استردادها التي تبلغ 50% )نسبة 
االسترداد لمعظم المحطات األخرى أقل من 45%( )المصدر: البنك الدولي(. وبعد أزمة المياه األخيرة التي ضربت كيب تاون، تم تنفيذ عدد قليل من 

المشاريع الصغيرة لتحلية المياه.
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اإلطار التنظيمي وإطار السوق للطاقة والمياه 4 4 2 3

المؤسسات ذات الصلة:
المنظمات الدولية: تجمع الطاقة في الجنوب األفريقي 	
الوزارات: وزارة الثروة المعدنية والطاقة 	
الهيئات والوكاالت الحكومية: إدارة الطاقة، وكالة البترول في جنوب أفريقيا، هيئة تنظيم الطاقة الوطنية في جنوب أفريقيا، إدارة شؤون المياه. 	

تنطوي جنوب أفريقيا على ثالثة أنظمة يوجهان تخطيط قطاع الكهرباء وتطويره في البالد، هما: نظام الطاقة الوطني لعام 2008م ونظام المنظم الوطني 
للطاقة لعام 2004م ونظام تنظيم الكهرباء لعام 2006م. وقد نشرت وزارة الطاقة في مايو 2011م في الجريدة الرسمية الئحة الكهرباء بشأن الطاقة 
اإلنتاجية الجديدة للتوليد بموجب نظام تنظيم الكهرباء. وتحدد الئحة التوليد الجديدة القواعد والمبادئ التوجيهية التي تنطبق على تعهد برنامج عطاءات 
محطة الطاقة المستقلة وشراء محطة طاقة مستقلة لطاقة توليد الكهرباء الجديدة. وهي تسهل أيًضا المعاملة العادلة وعدم التمييز بين محطات الطاقة 

المستقلة ومشتري الطاقة )المصدر: شركة اسكوم، حكومة جنوب أفريقيا(.

تتميز خطة الموارد المتكاملة 2019م التي ينص عليها نظام الطاقة الوطني بأنها خاصة بقطاع الكهرباء وتحدد إطار عمل تخطيطي إلدارة إمدادات 
الكهرباء في جنوب أفريقيا. ويُعّرف أمن الطاقة في سياق خطة الموارد المتكاملة المذكورة على أنه تطوير تقوم به جنوب أفريقيا لطاقة إنتاجية للتوليد 
تكفي لتلبية الطلب على الكهرباء فيها، وذلك في ظل كٍل من البيئة االقتصادية الحالية بطيئة النمو وحتى عندما يتحول االقتصاد ويتحسن ليصل إلى 
المترتبة على  المكاسب  بالمشاريع والتنازل عن  التوازن بين فوائد عدم االلتزام  إلى رغبتها في تحقيق  تبلغ نسبته 4% سنوًيا. وهو يشير  مستوى نمو 
التقنية المحّسنة ومهلة اإلنجاز الكبيرة الملحوظة في مشاريع الطاقة )المصدر: موقع االستشارات القانونية "تومسون رويترز براكتيكال لو"، خطة الموارد 

المتكاملة لعام 2019م(.

أقر المنظم الوطني للطاقة بجنوب أفريقيا زيادة سعرية لشركة اسكوم في بداية مارس 2019م، مما سيسمح لمرافق شركة الطاقة برفع أسعارها بنسبة 
25 % على مدار السنوات الثالث المقبلة، وتجدر اإلشارة إلى أن أول هذه الزيادات، التي تزيد قلياًل عن 9.4%، دخلت حيز التنفيذ اعتباًرا من األول من 
أبريل. وباإلضافة إلى الزيادة السعرية، فثمة إذن مسبق منحه المنظم الوطني للطاقة بجنوب أفريقيا لشركة اسكوم السترداد 8 مليار راند جنوب أفريقي 
من خالل تطبيق حساب مقاصة تنظيمية، والذي سيشهد إضافة نسبة 4.4% أخرى إلى النسبة اإلجمالية خالل الفترة المحددة، وهو ما سيجعل أسعار 

الكهرباء عند أدنى المستويات العالمية، وإن كانت ال تزال مرتفعة مقارنة بمثيالتها في األسواق الناشئة )المصدر: بيزنس تك(.

يخضع شراء الطاقة المتجددة لبرنامج محطات مستقلة إلنتاج الطاقة باستخدام المصادر المتجددة. وأعلنت جنوب إفريقيا مؤخًرا عن خطط إلطالق 
ثالث نوافذ منافسة للحصول على قدرة إجمالية تبلغ 6800 ميجاواط من الطاقة المتجددة من خالل هذا البرنامج، حيث تتكون من 2600 ميجاواط من 
طاقة الرياح والطاقة الشمسية في يناير / فبراير، و2600 ميجاواط في أغسطس و1600 ميجاواط في يناير أو فبراير من عام 2022م. وتتزامن هذه 
المنافسات مع برنامج المشتريات الحالي للتخفيف من المخاطر، والذي يهدف إلى سعة إنتاجية إضافية تبلغ 2000 ميجاواط، وقد تم اإلعالن حديًثا عن 

فوكواب اوروا باور بالعطاء )المصدر: رويترز، حكومة جنوب إفريقيا(.

المملكة األردنية الهاشمية )األردن( )دولة تعمل بها الشركة( 5 2 3
من المتوقع أن يزداد توليد الطاقة في األردن بنسبة 16% خالل الفترة بين عامي 2019م و2025م، وستكون هناك حاجة إلى وجود طاقة إنتاجية إضافية 
لمواءمة هذه الزيادة، وتجدر اإلشارة إلى أن قطاع الطاقة يعمل وفًقا لنموذج المشتري الفردي، ولكنه في سبيله إلى التحرير الكامل تقريًبا، في ظل امتالك 
القطاع الخاص أصول التوليد والتوزيع. وال تزال السلطات العامة تسيطر على قطاع المياه. يهدف األردن إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص وإصالح 

قطاعي الطاقة والمياه، وزيادة قدرات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء.

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: 40-دالجدول  

معدل النمو السنوي اإلضافاتالمتوقع  0د0دم(الحالي  019دم(الوحدةمصدر الكهرباء
المركب

---1.5جيجاواطالطاقة المتجددة

---4.2جيجاواطأخرى

نظرة عامة ومعلومات أساسية 1 5 2 3
أداء االقتصاد الكلي(: 41-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر
معدل النمو 
السنوي 
المركب

التوقع
المستقبل

إجمالي 
الناتج المحلي 

االسمي 

مليار 
ريال 
سعودي

117.8127.9136.1142.5147.0152.6158.3163.9%4.9-

نصيب الفرد 
من الناتج 

المحلي 
اإلجمالي

ريال 
-1.6%14,538.814,992.515,273.815,393.815,390.015,611.315,907.516,237.5سعودي
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019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر
معدل النمو 
السنوي 
المركب

التوقع
المستقبل

نمو الناتج 
المحلي 

اإلجمالي 
الحقيقي 
)بالعملة 
المحلية(

النسبة 
المئوية 
السنوية

%2.7%2.8%3.1%2.4%2.0%2.1%1.9%2.0- %3.7
)2021(

10.6 3.2%8.18.58.99.39.69.810.010.1مليونالسكان
)2030(

1.6% -0.8%4.5%3.3%-0.8%-0.9%2.9%4.8%4.5%%معدل التضخم
)2021(

الدين العام/ 
إجمالي الناتج 

المحلي
%%70.5%75.6%75.0%78.4%77.4%76.0%75.1%78.0%1.5-

المصدر: شركة الكهرباء الوطنية، »التقرير السنوي«: 2018 )ص.22، و24، و26، و27، و32(، 2017 )ص.17(، 2015 )ص.16، و19(، 2014 )ص.14(، 2013 )ص.14(.، صندوق النقد الدولي، 
األمم المتحدة، البنك الدولي. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة التي تتوفر فيها المعلومات.

جاء أداء النشاط االقتصادي في األردن ضعيًفا، حيث بلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل األرباع الثالثة األولى من عام 2019م نسبة %1.9، 
وهو ما يتوافق مع االتجاه السائد خالل السنوات الثالث الماضية. وظل مستوى التضخم الرئيسي معتدالً خالل عام 2019م حيث بلغ متوسط  النمو في 
األسعار االستهالكية 0.8% مقارنة بـنسبة 4.5% في عام 2018م. وقد ساهمت جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( في إضعاف آفاق النمو في 
األردن على المدى القريب بشكل كبير، ومن المتوقع أن ينكمش النمو االقتصادي في األردن بشكل كبير إلى -3.5% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
2020م. وتجدر اإلشارة إلى أنه في ظل مستويات الديون المرتفعة بالفعل في األردن، فإن االستجابات السياسية مقيدة بحيز مالي محدود، باإلضافة إلى 
االنخفاض الحاد في تدفقات رأس المال إلى األسواق الناشئة بسبب فيروس كوورنا المستجد، مع ارتفاع معدالت النفور من المخاطر العالمية )المصدر: 

البنك الدولي(.

تفيد التقارير األخيرة بشأن التصنيف االئتماني لألردن وصوله عند مستوى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة )ستاندرد آند بورز(، وB1 مع نظرة مستقبلية 
مستقرة )موديز(، وBB- مع نظرة مستقبلية سلبية )فيتش(.

وقد قام البنك المركزي األردني، في إطار تداعيات جائحة فيروس كورونا، بتخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 150نقطة أساس في مارس 2020، وقام 
بتخفيض آخر بمقدار 100 نقطة أساس في 16 مارس، باإلضافة إلى اإلعالن عن حزمة من التدابير األخرى، وضخ سيولة بمقدار 550 مليون دينار أردني 
)2910 مليون ريال سعودي (. باإلضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة برنامج تحويل نقدي مؤقت لدعم العاطلين عن العمل والعاملين لحسابهم الخاص، 

والذي تم تمديده في ما بعد في ديسمبر 2020. 

واستجابة لآلثار االقتصادية الناجمة عن الوباء، أصدرت األردن في يونيو شريحتين من السندات األوربية بقيمة 6.56 مليار ريال سعودي بقسيمة تبلغ 
حوالي 5% على أن يكون أجل االستحقاق 10 سنوات. وكان هناك اهتمام قوي من المستثمرين بهذا اإلصدار، وتم تجاوز االكتتاب فيه بواقع 6.25 مرة 

)المصدر: صندوق النقد الدولي، رويترز(.

نظرة عامة على قطاع الطاقة  2 5 2 3
أصدر األردن خطتها اإلستراتيجية الوطنية للطاقة 2012م-2020م بهدف دمج 20% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في عام 2020م من أجل توفير 
1200 ميجاواط إضافية من طاقة الرياح و600 ميجاواط من الطاقة الشمسية لتعزيز مساهمة مصادر الطاقة المحلية في مزيج الطاقة اإلجمالي. بعد 
النجاح في تحقيق هذا الهدف، حددت دولة األردن هدًفا آخر يتمثل في الحصول على 31% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وافقت الحكومة قبل ذلك في عام 2008م على خطة إستراتيجية للطاقة بقيمة 67.5 مليار ريال سعودي تسير عليها الدولة حتى عام 2020م، وتغطي 
هذه الخطة جميع الجوانب بقطاع الطاقة بدًءا من التوليد وحتى النقل، وكذلك بدًءا من مصادر الطاقة التقليدية وحتى مصادر الطاقة المتجددة والطاقة 
النووية. كما يوفر نظام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المعدل في 2014م حوافز وتوجيهات لتنفيذ هذه األهداف، وقد كان األردن يستهدف أيًضا توليد 
30-50 ميجاواط من الطاقة من مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة بحلول عام 2020م )المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجدد، وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية األردنية(.

تطور سوق الطاقة(: د4-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر

معدل النمو 
السنوي 
المركب 
د01د/19

5د0د
المستقبل

تيراواط/استهالك الكهرباء
-3.3%14.314.615.416.216.717.517.517.9ساعة

تيراواط/توليد الكهرباء
3.624.3%16.617.318.319.019.720.820.521.2ساعة

95



019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر

معدل النمو 
السنوي 
المركب 
د01د/19

5د0د
المستقبل

ذروة الطلب على 
2.23,645%2,9002,9752,9003,3103,2503,3203,2053,380ميجاواتالكهرباء

معدل نمو ذروة الطلب
النسبة 
المئوية 
السنوية

-%2.6%2.5-%14.1%1.8-%2.2%3.5-%5.5--

المصدر: شركة الكهرباء الوطنية، »التقرير السنوي«: 2018 )ص.22، و24، و26، و27، و32(، 2017 )ص.17(، 2015 )ص.16، و19(، 2014 )ص.14(، 2013 )ص.14(.

بيان الطاقة اإلنتاجية للكهرباء حسب التقنية(: د4-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمصدر
معدل النمو السنوي 

المركب للفترة 
د01دم/019دم

التقدير 
المستقبلي

الوقود األحفوري 
-3.7%3,2993,1733,8634,0083,7743,6954,2464,242ميجاواتالتقليدي

مصادر الطاقة 
-96.8%1313131354966069911,486ميجاواتالمتجددة:

-0.0%1212121212121212ميجاواتالطاقة المائية

-132.7%111118198198280370ميجاواتالرياح

-285.2%00052863966991,101ميجاواتالطاقة الشمسية 

0.0%44444444ميجاواتأخرى 
-

إجمالي الطاقة 
-8.1%3,3123,1863,8774,1434,2694,3005,2365,728ميجاواتاإلنتاجية المثبتة

معدل نمو الطاقة 
اإلنتاجية

النسبة 
المئوية 
السنوية

-%3.8%21.7%6.9%3.1%0.7%21.8%9.4--

المصدر: شركة الكهرباء الوطنية، »التقرير السنوي«: 2018 )ص.22، و24، و26، و27، و32(، 2017 )ص.17(، 2015 )ص.16، و19(، 2014 )ص.14(، 2013 )ص.14(.
مالحظة: تشمل مصادر الطاقة المتجددة األخرى إنتاج الطاقة الحرارية األرضية والوقود الحيوي الحديث. شّكل النفط اعتباًرا من عام 2018م  نسبة 19% من عمليات توليد الكهرباء باستخدام 
الوقود التقليدي، في حين شّكل الغاز الطبيعي نسبة 2% تقريًبا. وال توجد حالًيا أي طاقات إنتاجية مثبتة يتم الحصول عليها باستخدام الطاقة النووية في األردن كما ال توجد خطط لتوفير 

طاقة إنتاجية. قد يختلف معدل النمو السنوي المركب بشكل طفيف بسبب تقريب النتائج.

المشغلون:
شبكة النقل: الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية. 	
شبكات التوزيع: المنطقة المركزية باألردن: شركة الكهرباء األردنية؛ والمنطقة الشمالية: شركة كهرباء محافظة إربد؛ والمنطقة الجنوبية من  	

األردن: منطقة أردنية: شركة توزيع الكهرباء.
طاقة إنتاج الكهرباء من المولدات الرئيسية(: 44-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمالوحدةمحطات إنتاج الطاقة

8881,0591,0591,0591,1291,2451,250ميجاواتشركة السمرا لتوليد الكهرباء

370373373373373370370ميجاواتكهرباء شرق عمان

373373373373373373370ميجاواتالقطارنة

IPP3570570570573573--ميجاوات

IPP4240240240241241--ميجاوات

6926926926926921,2271,277ميجاواتشركة أكوا باور

المصدر: أكوا باور، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية. مالحظة: يتم عرض الطاقة اإلنتاجية على أساس تعاقدي للطاقة اإلجمالية، دون إجراء تعديالت 
على الملكية الفعلية.
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نوع سوق الكهرباء: تعاقدي.

اإلمداد  قيمة  سلسلة  ضمن  والكهرباء  للمياه  مستقل  الطاقة/مشروع  إلنتاج  مستقل  لمشروع  السوق  موقع  تحديد 
بالكهرباء:

بدأ األردن في العقد األول من القرن الحالي عملية تستهدف إعادة هيكلة قطاع الطاقة، وتم تقسيم الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية إلى ثالثة كيانات: 
نقل وتوليد وتوزيع، وبدأت إجراءات تحرير السوق بخصخصة جزئية لشركة توليد الكهرباء المركزية )بنسبة 60%(، وكذلك شركة توزيع الكهرباء. كما بدأ 
أول مشروع لمحطات طاقة مستقلة تابع لشركة شرق عّمان لتوليد الكهرباء في العمل عام 2008م، واعتباًرا من عام 2017م استأثرت محطات الطاقة 

المستقلة على نسبة تزيد على 67% من طاقة التوليد.

ال يزال ُمشغل نظام النقل بالشركة الوطنية للطاقة الكهربائية شركة مملوكة للدولة بالكامل، ومشتٍر فردي لسوق الطاقة في األردن. وتجدر اإلشارة إلى 
أن جميع شركات التوزيع األربع في الوقت الراهن مملوكة للقطاع الخاص، كما تمت خصخصة أكثر من نصف أنشطة التوليد )باستثناء شركة السمرا 
لتوليد الكهرباء(، وتم في عام 2001م إنشاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتنظيم هذه األصول. وقد أتاح تطبيق نظام الطاقة والكفاءة الذي كان يستهدف 
تشجيع االستثمار والمنافسة في القطاع للمستثمرين إمكانية تطوير قدرات التوليد في المشاريع من خالل المناقصات التي تعلنها وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية األردنية للشركات العاملة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة أو تراخيص استهالك قدرات التوليد الخاصة، ثم الحصول على ترخيص بعد ذلك 
من ِقبل هيئة تنظيم الطاقة والمعادن )المصدر: هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية، الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية(.

نظرة عامة على قطاع المياه 3 5 2 3
الُمشغالن الرئيسيان في هذا القطاع هما سلطة المياه األردنية وسلطة وادي األردن.

تطور سوق المياه وتراجع الطاقة اإلنتاجية للتحلية على حسب العملية(: 45-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر

معدل النمو 
السنوي 

المركب للفترة 
د01دم/017دم

0.4%--208.0208.0208.0212.4212.4212.4ألف م3/ يومالقدرة اإلنتاجية المثبتة:

1.1%--78.478.478.682.882.882.8ألف م3/ يومالتناضح العكسي لتحلية مياه البحر

0.0%--129.6129.6129.6129.6129.6129.6ألف م3/ يومأخرى

المصدر: وزارة المياه والري )2017(، »الكتاب السنوي للمياه 2016-2017« ص.101

أُعدت اإلستراتيجية الوطنية للمياه 2016م-2025م، وتلتها إستراتيجية 2008م-2022م كي يتسنى مواجهة مشكلة ندرة المياه في األردن وذلك بهدف تبني 
نهًجا إستراتيجًيا ومتكاماًل لمعالجة نقص المياه وتوفير إدارة مستدامة لموارد المياه. تسيطر محطات المعالجة التقليدية في الغالب على قطاع المياه، 
ومع ذلك بدأت محطات تحلية المياه في التوسع بداية من عام 2000م، وبلغ إجمالي كمية مياه البحر المعالجة 8.850 متر مكعب / ساعة في عام 2017م 

)المصدر: وزارة المياه والري(.

تُعد سلطة المياه األردنية هي المسؤولة عن اإلدارة التشغيلية لقطاع المياه، والذي يشمل إمدادات المياه المجمعة والتوزيع بالتجزئة إذ لم يتم استغالل 
خدمات التوزيع تجارًيا، في حين تتحمل سلطة وادي األردن المسؤولية عن التنمية االجتماعية واالقتصادية لوادي األردن، وتتولى بشكل أساسي مهمة 
إدارة إمدادات المياه المجمعة للري واألغراض المنزلية والصناعية. ويتم بعد ذلك تنظيم األمور المتعلقة بالمياه والصرف الصحي بشكل رئيسي من خالل 
سلطة المياه األردنية وفًقا للنظام رقم 18 لعام 1988م وسلطة وادي األردن وفًقا للنظام رقم 30 لعام 2001م، وبموجب نظام وزارة المياه والري رقم 54 
لعام 1992م. وقد بدأت الكيانات الخاصة األولى العمل في مطلع الِعقد األول من هذا القرن، وتم منذ ذلك الحين منح العديد من الجهات الفاعلة الخاصة 
موارد حكومية محدودة، ومن الجدير بالذكر أن القطاع الخاص عليه تحقيق مستهدفات األردن حيث يتسنى له تقديم حلول من خالل عقد شراكات بين 

القطاعين العام والخاص )المصدر: وزارة المياه والري(.

اإلطار التنظيمي وإطار السوق للطاقة والمياه 4 5 2 3

المؤسسات ذات الصلة: 
المنظمات الدولية: االتحاد العربي للكهرباء. 	
الوزارات: وزارة المياه والري ووزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية ووزارة البيئة. 	
الهيئات والوكاالت الحكومية: صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة باألردن؛ هيئة تنظيم الطاقة والمعادن؛ سلطة المياه األردنية؛  	

سلطة وادي األردن.

تم اعتماد محطات الطاقة المستقلة منذ عام 2002م وتبرم الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية عقوًدا مع القطاع الخاص بموجب اتفاقيات شراء الطاقة، 
مع تقديم الحكومة ضماًنا مالًيا. كما أن نظام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يوفر أيًضا حوافز وتوجيهات لتنفيذ مستهدفات الطاقة المتجددة، باإلضافة 
إلى تشجيع االستثمار والمنافسة في القطاع، ويتيح ذلك للمستثمرين إمكانية تطوير قدرات التوليد في المشاريع من خالل المناقصات التي تعلنها وزارة 
الطاقة والثروة المعدنية األردنية للشركات العاملة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة أو تراخيص استهالك قدرات التوليد الخاصة، ثم الحصول على 

.)Associates Castlereagh( :ترخيص بعد ذلك من ِقبل هيئة تنظيم الطاقة والمعادن المصدر
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تم إنشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة باألردن في عام 2015م، ويقدم هذا الصندوق ضمانات قروض للمشاريع الصغيرة، مما يساعد 
في تمويل األهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة لزيادة االستثمارات واألعمال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وال سيما االستثمارات والمساهمات 
األجنبية )المصدر: صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة باألردن(. وقد أصدرت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن قائمة أسعار مرجعية لتقنيات 
الرسوم الجمركية وضرائب  المتجددة جزئًيا من  الطاقة  يتم إعفاء مشاريع  المختلفة، كما أنشأ األردن نظام ضريبي تحفيزي حيث  المتجددة  الطاقة 

المبيعات )المصدر: وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية، الوكالة االمريكية للتنمية الدولية االردن(.

أصدرت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن في المملكة في مارس من العام 2021م تعليمات لشركات توزيع الطاقة بفصل جميع مرافق الطاقة الشمسية بنظام 
النقل بالعبور بسبب انخفاض األحمال الكهربائية الناجمة عن تدابير احتواء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتواجه شركة الكهرباء الوطنية مشاكل مالية منذ عام 2011، بيد أن البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية قد وافق في نهاية 2018م على قرض إعادة 
هيكلة لتمويل النفقات الرأسمالية بقيمة 265 مليون ريال سعودي لتحسين تكامل الطاقة المتجددة وإعادة تمويل الديون القائمة، ثم ألحق بذلك القرض 

حزمة تمويل بلغت 375 مليون ريال سعودي عام 2021م )المصدر: البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير(.

وفي ما يتعلق بقطاع المياه، تم تنفيذ برنامج استثمار رأسمالي قطاعي 2016م-2025م بخصوص اإلستراتيجية الوطنية للمياه 2016م-2025م وتلقت وزارة 
المياه والري عطاءات للمرحلة األولى من مشروع البحر األحمر - البحر الميت في عام 2016م وتأمل أن تنتهي العمليات اإلنشائية بحلول عام 2021م 

حيث سيتم ضخ مياه البحر إلنتاج مياه محالة )المصدر: وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية(.

تسلط رؤية األردن 2025 الضوء على مدى الحاجة إلى إصالح قطاع المياه وزيادة قدرات تحلية المياه وإنتاج الطاقة؛ وتعزيز تدابير كفاءة الطاقة والطاقة 
المتجددة وبرامجها في كافة القطاعات، مع التأكيد على أن قطاعي الطاقة والمياه يتطلبان شراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا اإلطار، 
أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية في عام 2018م جولة ثالثة من االستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تزامًنا مع مشروع 
توسعة الممر األخضر، وتستهدف الوزارة مواصلة العمل على خلق بيئة استثمارية جذابة يتسنى لها جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمار 

المحلي )المصدر: وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية(.

المملكة المغربية )المغرب( )دولة تعمل بها الشركة ( 6 2 3
شهدت قدرات الطاقة المغربية والطلب عليها نمًوا طفيًفا على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يُعزى ما يقارب ثلثي الطاقة اإلنتاجية للقطاع إلى 
الوقود األحفوري التقليدي والثلث اآلخر إلى مصادر الطاقة المتجددة، وقد وضعت الحكومة مع ذلك هدًفا محدًدا لتنويع مزيج الطاقة وتوصيل الكهرباء 
التوليد  بأنشطة  يتعلق  القطاع ال سيما في ما  الماضية في  الفترات  الشرب على مدار  للكهرباء ومياه  الوطني  المكتب  البالد. تحكم  أنحاء  إلى جميع 
والنقل والتوزيع، ولكن اعتباًرا من عام 2019م، كان أكثر من 70% من قدرات التوليد مقدمة بواسطة محطات الطاقة المستقلة. يخطط المغرب لتحسين 
التشريعات والقدرة التنافسية لجذب المزيد من محطات الطاقة المستقلة واالستثمارات الخاصة وتطوير محطات معالجة مياه البحر، وتعزيز االبتكار 

بدًءا من استخدام تقنيات الهيدروجين والغاز وحتى تقنيات الطاقة. 

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: د4-دالجدول  

معدل النمو السنوي اإلضافاتالمتوقع  0د0دم(الحالي  019دم(الوحدةمصدر الكهرباء
المركب

12%7.313.29.5جيجاواطالطاقة المتجددة
---6.9جيجاواطأخرى

المصدر: المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، المعهد الدولي للمياه والتحلية.

نظرة عامة ومعلومات أساسية 1 6 2 3
أداء االقتصاد الكلي(: 47-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر
معدل النمو 
السنوي 
المركب

التوقع
المستقبل

إجمالي الناتج 
المحلي االسمي 

مليار ريال 
-2.7%368.6400.5412.9379.5387.4411.4442.1445.1سعودي

نصيب الفرد من 
الناتج المحلي 

اإلجمالي

ريال 
-1.4%10,923.811,707.511,895.010,781.310,863.811,385.012,082.512,015.0سعودي

نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي 

)بالعملة المحلية(

النسبة 
المئوية 
السنوية

%3.0%4.5%2.7%4.5%1.1%4.2%3.0%2.3- %4.8
)2021(

40.8 1.3%33.233.734.234.735.135.636.036.5مليونالسكان
)2030(

-0.2%1.9%0.8%1.6%1.6%0.4%1.9%1.3%%معدل التضخم
%1.3

)2021(
الدين العام/ إجمالي 

-2.2%65.8%65.0%65.1%64.9%63.7%63.3%61.7%56.5%%الناتج المحلي

المصدر: المصدر: صندوق النقد الدولي، األمم المتحدة، البنك الدولي. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات وقد يختلف نظًرا لتقريب النتائج.

98



شهد النشاط االقتصادي تباطًؤ في عام 2019م، حيث انخفض نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى 2.3%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تقلص 
اإلنتاج الزراعي بنسبة 5.4%، والنمو الطفيف في القطاع غير الزراعي. وفي ما يتعلق بجانب الطلب، ساهم االستهالك الخاص بشكل أكبر في النمو، 
التضخم منخفًضا وفي نطاق  الواردات، ظل  وانخفاض أسعار  الحكيمة  النقدية  السياسة  التضخم، وبفضل  وانخفاض معدل  الرواتب  بارتفاع  مدعوماً 
السيطرة عند أقل من 0.5%. وبعد خمس سنوات من الجهود القوية لضبط األوضاع المالية العامة، اتسع العجز المالي في عام 2019م إلى ما يقدر بنحو 
4.1% من الناتج المحلي اإلجمالي مدفوًعا بشكل أساسي بزيادة اإلنفاق، ال سيما في ما يتعلق باألجور والبرامج االجتماعية، باإلضافة إلى انخفاض 

اإليرادات الضريبية للشركات والمنح المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي عما كان متوقًعا. )المصدر: البنك الدولي(.

BBB- مع نظرة مستقبلية سلبية )ستاندرد آند بورز(، وBa1 مع نظرة  التقارير األخيرة بشأن التصنيف االئتماني للمغرب وصوله عند مستوى  تفيد 
مستقبلية مستقرة )موديز(، وBB+- مع نظرة مستقبلية مستقرة )فيتش(.

أعلنت المملكة عن إنشاء صندوق خاص إلدارة الوباء، بقيمة 32 مليار درهم مغربي في أبريل 2020 )حوالي 11.25 مليارات ريال سعودي (، منها 37.5 
مليارات من ميزانية الدولة و5.625 مليار من المناطق، وقد أعلنت الحكومة في 6 أغسطس عن »صندوق جديد لالستثمار االستراتيجي« )المصدر: 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، صندوق النقد الدولي(.

نظرة عامة على قطاع الطاقة  2 6 2 3
تأتي أكثر من نصف الطاقة اإلنتاجية في المغرب من الوقود األحفوري التقليدي، وقد أشارت الحكومة من خالل استخدام اإلستراتيجية الوطنية للطاقة 
وخطة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كركائز أساسية إلى هدف قوي يتمثل في تطوير الطاقات النظيفة، فضاًل عن توصيل الكهرباء لكافة المواطنين 
بالمناطق الريفية. صار هذا الهدف ممكًنا من خالل )1( إنشاء منظمات مخصصة لدعم تنفيذ اإلستراتيجية )هيئة الطاقة الشمسية المغربية وشركة 
االستثمارات الطاقية(، )2( إصدار التشريعات الالزمة لتزويد القطاع بحوكمة مخصصة وإعداد مخطط تنظيمي وطني، )3( إنشاء صناديق وطنية للطاقة. 
واستهدف النظام الوطني األول للطاقة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42% في عام 2020م، وزيادة هذه النسبة منذ ذلك الحين إلى 

استهداف 52% بحلول عام 2030م )المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، وزارة الطاقة والمعادن البيئية(.

تطور سوق الطاقة(: 48-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

التوقع
المستقبل

تيراواط/استهالك الكهرباء
-1.8%-27.627.828.829.430.031.430.7ساعة

تيراواط/توليد الكهرباء
-6.2%26.526.928.129.930.831.934.540.3ساعة

-3.0%-5.25.65.75.96.06.26.3جيجاواطذروة الطلب على الكهرباء

النسبة المئوية معدل نمو ذروة الطلب
---2.1%2.1%3.2%3.4%1.6%5.7%-السنوية

المصدر: المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات وقد تختلف قلياًل نتيجة تقريب النتائج.

بيان الطاقة اإلنتاجية للكهرباء حسب التقنية(: 49-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمصدر

معدل النمو 
السنوي 
المركب 
للفترة 

د01د/019د

تقديرات 
عام 0د0دم

الوقود األحفوري 
-6.0%4,6525,0775,4275,4315,4125,8517,2376,976ميجاواتالتقليدي

مصادر الطاقة 
9.013,237%2,0252,2652,5672,7262,8492,9693,7013,701ميجاواتالمتجددة:

0.02,636%1,7701,7701,7701,7701,7701,7701,7701,770ميجاواتالطاقة المائية

25.15,420%2554957977958981,0181,2201,220ميجاواتالرياح

45.05,271%000161181181711711ميجاواتالطاقة الشمسية 
إجمالي الطاقة اإلنتاجية 

-6.9%6,6777,3427,9948,1578,2618,82010,93810,677ميجاواتالمثبتة

معدل نمو الطاقة 
اإلنتاجية

النسبة 
المئوية 
السنوية

-%10.0%8.9%2.0%1.3%6.8%24.0%2.4---

المصدر: المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، المعهد الدولي للمياه والتحلية مالحظة: تشمل مصادر الطاقة المتجددة األخرى إنتاج الطاقة الحرارية األرضية والوقود الحيوي الحديث. 
شّكل الفحم اعتباًرا من عام 2019م نسبة 59% من عمليات توليد الكهرباء باستخدام الوقود التقليدي، في حين شّكل الغاز الطبيعي نسبة 28%. وال توجد حالًيا أي طاقات إنتاجية مثبتة يتم 
الحصول عليها باستخدام الطاقة النووية في المغرب كما ال توجد خطط لتوفير طاقة إنتاجية. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للطاقة الشمسية للفترة الممتدة من 2016م إلى 2019م.
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المشغلون:
	 .)ONEE-Potable l’Eau de et l’Electricité de National Office( شبكة النقل: المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب
شبكة التوزيع: المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب وشركة ليدك )في الدار البيضاء( وشركة ريضال )في الرباط( وشركة أمانديس )في طنجة  	

.)Régies( باإلضافة إلى 7 مرافق بلدية محلية )وتطوان

نوع سوق الكهرباء: تعاقدي.
طاقة إنتاج الكهرباء من المولدات الرئيسية(: 50-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دمالوحدةمحطات إنتاج الطاقة

2,0562,0562,0562,0562,056ميجاواتشركة طاقة

3013011,5661,5661,566ميجاواتشركة إنجي

1,3861,3861,3861,3861,386ميجاواتشركة آسفي للطاقة )سافييك(

1,3561,3561,3561,3561,356ميجاواتشركة الجرف األصفر للطاقة

0160160765765ميجاواتشركة أكوا باور

384384384384384ميجاواتإي تي

300300300300300ميجاواتشركة طارق

5050505050ميجاواتسي إي دي

المصدر: أكوا، بورصة الدار البيضاء )2013(، »شركة الجرف األصفر للطاقة. طرح عام أولي عن طريق زيادة رأس المال. عرض بريكس فيرمي« ص. 129.، شركة طاقة، »التقرير السنوي«: 
عام 2019 )ص 3(، عام 2018 )ص 7(، عام 2017 )ص 10(، عام 2016 )ص 12(، عام 2015 )ص 2(، عام 2014 )ص 3(. مالحظة: يتم عرض الطاقة اإلنتاجية على أساس تعاقدي للطاقة 

اإلجمالية، دون إجراء تعديالت على الملكية الفعلية.

اإلمداد  قيمة  سلسلة  ضمن  والكهرباء  للمياه  مستقل  الطاقة/مشروع  إلنتاج  مستقل  لمشروع  السوق  موقع  تحديد 
بالكهرباء:

تستأثر محطات الطاقة المستقلة لما يزيد على 75% من توليد الكهرباء في عام 2019م، في حين تُعزى النسبة المتبقية إلى محطات توليد تابعة للمكتب 
الوطني للكهرباء ومياه الشرب، وتجدر اإلشارة إلى أنه منذ إعداد اإلستراتيجية الوطنية للطاقة في عام 2009م وتطبيق بعض األنظمة ذات الصلة، بدأ 
قطاع الطاقة المغربي في تحرير سلسلة التوريد لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ومع ذلك، ال يزال القطاع متكاماًل رأسياً، ويسيطر عليه المكتب 
الوطني للكهرباء ومياه الشرب، والذي يمتلك أصول التوليد، ويعتبر ُمشغل نظام النقل والمشتري الفردي، ويتولى مهمة تشغيل أكثر من نصف نظام التوزيع 

)المصدر: المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب(. 

يسمح نظام الطاقة المتجددة 13-09 ألي ُمنِتج خاص بإنتاج الكهرباء وبيعها وتصديرها طالما أن هذا الُمنِتج يستخدم مصادر طاقة متجددة، كما يمنح 
المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب للمشغلين من القطاع الخاص امتيازات مباشرة في ما يتعلق بضمانات الشراء، من خالل عمليات عطاءات تنافسية 
بين محطات الطاقة المستقلة في المشاريع واسعة النطاق. ويُعزى ما يزيد على 62% من إجمالي إنتاج الطاقة اعتباًرا من عام 2019م إلى محطات الطاقة 
المستقلة التي تستخدم المصادر الحرارية، و13% إلى محطات الطاقة المستقلة التي تستخدم المصادر المتجددة )المصدر: وزارة الطاقة والمعادن والبيئة 

والمكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب(.

كان األداء ضعيًفا في ما يتعلق بتنظيم التعريفات واسترداد التكاليف، بيد أنه بدأ في التحسن، وجدير بالذكر أن المغرب لطالما عمل دون كيان تنظيمي، 
مما أدى إلى وجود حوكمة تنظيمية ضعيفة وتطبيق محدود لمنهجيات أفضل الممارسات المتعلقة بتنظيم التعريفات. وقد تم في الفترة بين عامي 2014م 
و2017م تطبيق تعريفات جديدة في إطار عملية إعادة هيكلة مالية. ويبدو اآلن أن المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب وأربع مرافق توزيع أخرى تسترد 
نفقاتها التشغيلية من مبيعات الطاقة، وليس بالضرورة من التكاليف الرأسمالية، وقد كان إنشاء هيئة وطنية لضبط الكهرباء في يونيو 2016م خطوة أخرى 

نحو تحرير السوق تستهدف تنظيم أسواق الكهرباء والغاز )المصدر: المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، البنك الدولي(.

نظرة عامة على قطاع المياه 3 6 2 3
المشغلون الرئيسيون في قطاع المياه هم المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب والسلطات المحلية )وكاالت الحوض( وكيانات خاصة )مثل شركات ريضال 
وأمانديس وليدك(، وقد أعطت الحكومة منذ تطبيق إستراتيجية تنمية قطاع المياه المغربي في 2009م األهداف المتعلقة بالصرف الصحي والمياه أهمية 
كبيرة ضمن أهدافها الوطنية، وذلك بهدف إتاحة مياه الشرب لغالبية المواطنين. يخطط المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب في ضوء تطبيق نهج 
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ونظام المياه الجديد 36-15، والذي يعترف بمصادر غير تقليدية )مثل تحلية المياه( كعامل أساسي لتحقيق االستدامة 
على المدى الطويل، إلنشاء 64 محطة معالجة إضافية بحلول عام 2023، كما يلتزم منذ 2014م بـهدف إنتاج 500 مليون متر مكعب من قدرة إنتاج المياه 

سنوًيا من تحلية المياه المالحة وتنقيتها.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن استثمارات القطاع الخاص واالستثمارات التي أخذت شكل عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية أو عقود البناء والتملك والتشغيل 
ونقل الملكية التي تم تمويلها ألول مرة من خالل المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب في مطلع الِعقد األول من القرن الحالي صارت اآلن االتجاه السائد 

لضمان تحقيق أهداف المملكة في ما يتعلق بتحلية المياه والمياه الصالحة للشرب )المصدر: المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب(
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وجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الرامية إلى تحرير السوق المغربي في مطلع الِعقد األول من هذا القرن كانت مشاركة القطاع الخاص بالفعل في 
أنشطة توزيع المياه وعمليات معالجة مياه الصرف الصحي في بعض المدن الكبرى، وبعد إعداد الخطة الوطنية للمياه لعام 2010م والبرامج ذات الصلة 
)على سبيل المثال: مخطط المغرب األخضر، أو الخطة الوطنية للصرف الصحي( والتي سبقت نظام المياه 36-15 لعام 2016م فقد تم التشجيع على 
مشاركة المستخدمين والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص في إدارة الموارد المائية من خالل إبرام عالقات تعاقدية. كما يتسنى لوزارة الطاقة والمعادن 
والبيئة، وهي الوزارة المسؤولة عن البيئة والشؤون المالية، والوزارات األخرى، وكذلك السلطات المحلية اعتماد الالمركزية للموارد المائية، وقد ظهرت 

هنا كيانات خاصة ومن المخطط تعزيز دورها )المصدر: البنك الدولي(.

اإلطار التنظيمي وإطار السوق للطاقة والمياه 4 6 2 3

المؤسسات ذات الصلة:
المنظمات الدولية: االتحاد العربي للكهرباء. 	
	 .)MEME-l’Environnement de et l’eau de Mines des ,l’Energie de Ministère( الوزارات: وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
الهيئات والوكاالت الحكومية: صندوق تنمية الطاقة، هيئة الطاقة الشمسية المغربية، المكتب الوطني للزيوت والتعدين، الهيئة الوطنية لضبط  	

الكهرباء، مرصد الطاقة والمناخ، الوكالة المغربية لكفاءة الطاقة، المجلس األعلى للمياه والمناخ. 

منذ عام 1994م بموجب النظام رقم 2-94-503، أبرم للمكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، وهو المحتكر الوطني المطلق للطاقة، اتفاقيات لشراء 
الطاقة مع محطات طاقة مستقلة، ويجوز لمحطات الطاقة من القطاع الخاص بموجب نظام مصادر الطاقة المتجددة رقم 3-09 استخدام شبكة النقل 
وإبرام اتفاقيات شراء مباشرة مع مستخدمين نهائيين لبيع الكهرباء المنتجة من موارد متجددة. أدرجت الحكومة النظام رقم 54-05 للتكليف بالخدمات 
العامة ونظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظام 17-08 ألنشطة التوزيع بعد أن اختارت 4 مدن رئيسية لتعهيد خدمات توزيع الطاقة والمياه 

بها للقطاع الخاص )المصدر البنك الدولي(.

كما تم في عام 2015م توسيع نطاق نظام الطاقة المتجددة أكثر ليشمل شبكات التوزيع، حيث يتسنى لمطوري الطاقة المتجددة من القطاع الخاص ربط 
مشاريعهم بالشبكة متوسطة الجهد والوصول مباشرة إلى المستخدمين النهائيين وإن كان ذلك في ظل بعض القيود )المصدر: البنك الدولي(.

دخلت الوكالة الوطنية لضبط الكهرباء مرحلة التشغيل في عام 2020، وسيتم إدارة شبكة النقل الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب بشكل 
مستقل عن عمليات إنتاج الطاقة لتجنب التمييز بين المنتجين الجدد )المصدر: وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، موقع االستشارات القانونية "تومسون 

رويترز براكتيكال لو(.

في مارس 2021، أعلنت دولة المغرب عن إطالق مشروع المغرب إلنتاج الهيدروجين األخضر، وهو مجمع إنتاج الهيدروجين األخضر في البالد. ويُعد 
هذا المشروع جزًءا من خطة تهدف إلى توفير مناخ استثماري داعم لقطاع الهيدروجين األخضر في المغرب. وتهدف دولة المغرب إلى أن تصبح مركًزا 
رائًدا لتصدير الهيدروجين األخضر ومشتقاته في شمال إفريقيا، وذلك نظًرا لقدرتها الفائقة على إنتاج الطاقة المتجددة التي تمكنها من دعم اإلنتاج 

)المصدر: جريدة أخبار العالم المغربية(.

مملكة البحرين )البحرين( )دولة تعمل بها الشركة ( 7 2 3
من المتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء في البحرين بنسبة 26% بحلول عام 2030م، ومن المقرر أن تزيد مصادر الطاقة المتجددة من 1% من مزيج 
الطاقة إلى أكثر من 31% بحلول عام 2025م. يتيح قطاع الطاقة في البحرين إمكانية مشاركة القطاع الخاص في عمليات توليد الكهرباء فقط، بينما 
تشتري محطات الطاقة المستقلة نحو 80% من إجمالي إمدادات الكهرباء من خالل عقود شراء باإلنتاج. وقد اعتمدت البحرين على مدار عقود على تحلية 

المياه، ويساهم هذا القطاع، الذي يشهد عمليات خصخصة، في توفير أكثر من 98 % من إجمالي المياه.

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: 51-دالجدول  

معدل النمو السنوي اإلضافاتالمتوقع  5د0دم(الحالي  017دم(الوحدةمصدر الكهرباء
المركب

57%7255248ميجاواتالطاقة المتجددة

---3,922ميجاواتأخرى

المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وهيئة الطاقة المستدامة.

نظرة عامة ومعلومات أساسية 1 7 2 3
أداء االقتصاد الكلي(: د5-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

التوقع
المستقبل

إجمالي الناتج المحلي 
االسمي 

مليار ريال 
3.3%115.1121.9125.3116.6121.1132.8141.4144.8سعودي

-

نصيب الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي

ألف ريال 
-0.1%88.992.693.485.184.888.989.688.1سعودي

-
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019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

التوقع
المستقبل

نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي 

)بالعملة المحلية(

النسبة 
المئوية 
السنوية

%3.7%5.4%4.4%2.9%3.5%3.8%2.0%1.8-
%3.0

)2021(

3.4%1.31.31.31.41.41.51.61.6مليونالسكان
2.0

)2030(

2.5% -1.0%2.1%1.4%2.8%1.8%2.6%3.3%2.8%%معدل التضخم
)2021(

الدين العام/ إجمالي 
-16.2%103.4%94.7%88.2%81.3%66.0%44.4%43.9%36.2%%الناتج المحلي

المصدر: هيئة الكهرباء والماء، صندوق النقد الدولي، األمم المتحدة، البنك الدولي. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات.

تشير التقديرات إلى أن النمو اإلجمالي ظل ثابًتا عند 1.8% في عام 2019م بسبب تراجع إجراءات ضبط األوضاع المالية العامة، وقد ظل نمو القطاع 
غير النفطي متأرجًحا حول 2%، مدعوًما بمكاسب في قطاعات التمويل والتشييد والضيافة، مقابل انخفاضات كبيرة في قطاعات أخرى منها التصنيع 
والعقارات. وتشير التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي قد عاود االرتفاع حيث وصل إلى 1%، مدفوًعا بتحسن طفيف في إنتاج النفط 
الخام، وتٌوج باتفاقية  منظمة الدول المصدرة للبترول )أوبك( + لخفض اإلنتاج التي انقضت اآلن. كما انخفض معدل التضخم بمتوسط 1% في عام 2019م 
على الرغم من فرض ضريبة القيمة المضافة في يناير 2019م، مما يعكس ضعف الطلب المحلي، ومن المتوقع أن ينكمش النمو االقتصادي اإلجمالي هذا 
العام حيث ستؤدي االضطرابات االقتصادية المرتبطة بـجائحة فيروس كورونا إلى خفض مستوى الطلب على النفط، والضغط بشكل كبير على النشاط 

غير النفطي )المصدر: البنك الدولي(.

تفيد التقارير األخيرة بشأن التصنيف االئتماني للبحرين وصوله عند مستوى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة )ستاندرد آند بورز(، وB2 مع نظرة مستقبلية 
مستقرة )موديز(، وB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة )فيتش(.

تم اإلعالن في 17 مارس عن حزمة تحفيز بقيمة 560 مليون دينار بحريني )5.625 مليار ريال سعودي أو 4% من الناتج المحلي اإلجمالي( في إطار 
المياه  العمال األكثر تضرًرا، ودفع فواتير  الحزمة لسداد رواتب  تلك  زيادة  تم  الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. وقد  االستجابة لألزمة االقتصادية 

والكهرباء ودعم المشروعات التجارية، إلى جانب تدابير أخرى )المصدر:  صندوق النقد الدولي(.

نظرة عامة على قطاع الطاقة 2 7 2 3
حددت خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة، التي أُطلقت عام 2017م، هدًفا وطنًيا للطاقة المتجددة يتمثل في تحقيق نسبة 5% بحلول عام 2025 و%10 
يجذب  مما  طاقة،  إلى  النفايات  وتحويل  الرياح  وطاقة  الشمسية  للطاقة  تقنيات  من  المقترح  المتجددة  الطاقة  مزيج  يتكون  حيث   ،2035 عام  بحلول 
استثمارات بقيمة تزيد على 140 مليون دينار بحريني بحلول عام 2025م. وتجدر اإلشارة إلى أن الطلب على الكهرباء المقدمة من الشبكة وفًقا لتوقعات 
هيئة الكهرباء والماء يمكن أن يصل إلى 21,7 تيراواط/ساعة في ظل سيناريو النمو المنخفض و28,2 تيراواط/ساعة في ظل سيناريو النمو المتوسط 
و6.34 تيراواط/ساعة في ظل سيناريو النمو المتوسط، وسيتضاعف معدل الطلب تقريًبا في ظل سيناريو النمو المتوسط ليصل إلى 28,180 جيجاواط/

ساعة، وسيصل في ظل السيناريو المرتفع إلى 34,550 جيجاواط/ ساعة في 2030م )المصدر: هيئة الطاقة المستدامة(.

تطور سوق الطاقة(: د5-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر

معدل النمو 
السنوي 

المركب للفترة 
د01دم/018دم

5د0دم
المستقبل

تيراواط/استهالك الكهرباء
-5.3%-12.613.415.216.616.316.617.2ساعة

تيراواط/توليد الكهرباء
-3.8%-14.314.716.317.217.117.917.8ساعة

ذروة الطلب على 
3.05.1%-2.92.93.23.43.43.63.4جيجاواطالكهرباء

معدل نمو ذروة الطلب
النسبة 
المئوية 
السنوية

-%1.4%7.9%9.2%0.6-%4.4%3.6----

المصدر: هيئة الكهرباء والماء، هيئة الطاقة المستدامة. قد تختلف معدالت النمو بشكل طفيف نظًرا لتقريب النتائج. *يشير ذلك إلى سيناريو النمو المتوسط لهيئة الكهرباء والماء.
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بيان الطاقة اإلنتاجية للكهرباء حسب التقنية(: 54-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمصدر

معدل النمو 
السنوي 

المركب للفترة 
د01دم/019دم

تقديرات 
عام 5د0دم

الوقود األحفوري 
-0.0%3,922*3,922*3,9343,9343,9343,9223,9223,922ميجاواتالتقليدي

مصادر الطاقة 
-32.0%11667777ميجاواتالمتجددة

إجمالي الطاقة 
-0.0%3,929*3,929*3,9353,9353,9403,9283,9293,929ميجاواتاإلنتاجية المثبتة

معدل نمو الطاقة 
اإلنتاجية

النسبة 
المئوية 
السنوية

-%0.0%0.1%0.3-%0.0%0.0%0.0%0.0--

المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وهيئة الطاقة المستدامة. مالحظة: تشمل مصادر الطاقة المتجددة في الغالب تقنيات الطاقة الشمسية. وال توجد حالًيا 
أي طاقات إنتاجية مثبتة يتم الحصول عليها باستخدام الطاقة النووية في البحرين كما ال توجد خطط لتوفير طاقة إنتاجية. * لم يتم نشر بيانات الطاقة اإلنتاجية القائمة في 2018 و2019 

حتى اآلن، ولكن لم تكن هناك أي طاقات إنتاجية إضافية مثبتة.

المشغلون:
شبكة النقل: هيئة الكهرباء والماء. 	
شبكة التوزيع: هيئة الكهرباء والماء. 	

طاقة إنتاج الكهرباء من المولدات الرئيسية(: 55-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمالوحدةمحطات إنتاج الطاقة

3,1173,1173,1173,1173,1173,1173,117ميجاواتشركة إنجي

-1,2281,2271,2261,2251,2251,225ميجاواتشركة الدور للطاقة والمياه

-943943942942942942ميجاواتشركة العزل للطاقة

-929929929929929929ميجاواتشركة الحد للطاقة

المصدر: شركة إنجي، »نتائج السنة المالية لمجموعة المحلّل« للسنوات 2013 - 2019، هيئة الكهرباء والماء. 

نوع سوق الكهرباء: تعاقدي.

اإلمداد  قيمة  سلسلة  ضمن  والكهرباء  للمياه  مستقل  الطاقة/مشروع  إلنتاج  مستقل  لمشروع  السوق  موقع  تحديد 
بالكهرباء:

تم السماح للقطاع الخاص منذ اعتماد نظام الكهرباء في عام 1996م بالمشاركة في سوق توليد الطاقة، حيث تتواجد مرافق متكاملة رأسياً جنًبا إلى جنب 
مع القطاع الخاص في عمليات توليد الطاقة، وال يوجد وكالة تنظيمية مستقلة في البحرين، إذ تُعد هيئة الكهرباء والماء هي الكيان الوحيد المسؤول عن 
نقل الكهرباء وتوزيعها وتشغيل الشبكة. تُشكل محطات الطاقة الحكومية نحو 17% من الطاقة اإلنتاجية للشبكة الوطنية، ويتم إنتاج 80% من طاقة المملكة 
من خالل مشاريع مستقلة إلنتاج الطاقة ومشاريع مستقلة للمياه والكهرباء، في حين تُقدم النسبة المتبقية من خالل وصالت الطاقة مع شركة ألومنيوم 

البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي )المصدر: هيئة الكهرباء والماء(.

كانت تعرفة الكهرباء والمياه مدعومة في الماضي، واعتباًرا من مارس 2016م تم تطبيق تعريفات جديدة على المستهلكين وفًقا للمخطط الجديد الذي 
أعلنته هيئة الكهرباء والماء. وقد تم التخطيط لزيادة تعرفة الكهرباء تدريجياً لمواجهة تكلفة توليد الطاقة البالغة 288.75 ريال سعودي / ميجاواط/

ساعة بحلول عام 2019م )المصدر: هيئة الطاقة المستدامة(.
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نظرة عامة على قطاع المياه 3 7 2 3
تُعد هيئة الكهرباء والماء هي الُمشغل الرئيسي.

تطور سوق المياه والطاقة اإلنتاجية لتحلية المياه(: د5-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب

مليون متر مكعب إنتاج المياه المحالة
2,7%261*216224239260261263261لكل سنة

مليون متر مكعب استهالك المياه
1,4%-240249260257257258261لكل سنة

مليون متر مكعب الطاقة اإلنتاجية المثبتة:
0,0%-0.90.90.9----لكل يوم

التناضح العكسي لتحلية مياه 
0,0%-0.30.30.3----البحر

0,0%-0.50.50.5----التقطير الومضي متعدد المراحل

0,0%-0.040.040.04----التقطير متعدد التأثير

مليون متر مكعب ذروة الطلب على المياه
2.1%-0.70.70.80.80.80.80.8لكل يوم

 "MED" إلى التقطير الوميضي متعدد المراحل ويرمز االختصار "MSF" إلى التناضح العكسي لمياه البحر ويرمز االختصار "SWRO" المصدر: هيئة الكهرباء والماء مالحظة: يرمز االختصار
إلى التقطير متعدد التأثير. * لم يتم نشر بيانات إنتاج المياه المحالة في 2019 حتى اآلن، ولكن لم يكن هناك أي إنتاج إضافي للمياه مقارنة بعام 2018م. يتم احتساب معدل النمو السنوي 

المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات.

اعتمدت البحرين على تحلية المياه لِعقود من الزمن، وأدخلت تقنية التقطير بالمبخر متعدد المراحل عام 1975م مع إنشاء أول محطة لتحلية المياه في 
سترة، ثم استخدمت بعد ذلك تقنية التناضح العكسي عام 1984م ثم تنفيذ التقطير متعدد التأثيرات عام 2004م، وجدير بالذكر أنه منذ عام 2015م تُقدم 
محطات تحلية المياه أكثر من 98% من إجمالي إنتاج المياه، وتُستخدم تقنية التناضح العكس ألكثر من 35% من هذا اإلنتاج، ولم تكن هناك إستراتيجيات 

أو برامج وطنية بارزة للمياه قبل عام 2018م )المصدر: مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلس الموارد المائية(.

تُعد هيئة الكهرباء والماء هي الجهة الرئيسية في قطاع المياه وتعمل من خالل إدارتها الثالث لنقل المياه وإدارة إنتاجها وتوزيعها، إال أنه في ظل بدء عملية 
الخصخصة في قطاع الطاقة، صارت محطات إنتاج مستقل للمياه والكهرباء تمثل حالًيا حصة كبيرة من إنتاج المياه )المصدر: هيئة الكهرباء والماء(.

اإلطار التنظيمي وإطار السوق للطاقة والمياه 4 7 2 3

المؤسسات ذات الصلة:
المنظمات الدولية: هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي؛ االتحاد العربي للكهرباء؛ المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة  	

الطاقة.
الوزارات: وزارة شؤون الكهرباء والماء، وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني. 	
الهيئات والوكاالت الحكومية: هيئة الكهرباء والماء؛ هيئة الطاقة المستدامة؛ المجلس األعلى للبيئة؛ الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة  	

البحرين؛ مجلس التنمية االقتصادية البحرين؛ إدارة ترشيد الكهرباء والماء، مجلس المناقصات.

تمت الموافقة في عام 2018م على إستراتيجية وطنية للمياه 2030، والتي سارت على نهج إستراتيجية المياه الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي 
)2016-2035(؛ وال يوجد مع ذلك أي دليل على إصدار لوائح وأنظمة رسمية في هذا الشأن.

وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، تحاول السلطات من خالل خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة تحفيز مطورين من القطاع الخاص على االستثمار في 
مجال الطاقة المتجددة، وتدرك مدى الحاجة إلى وجود آلية يتسنى من خاللها للمستثمرين من القطاع الخاص بيع الطاقة المنتجة من مصادر متجددة 
وتحقيق دخل من خالل وجود سعر مضمون. يمكن أن تكون تلك السياسات عبارة عن سياسات تعريفات حسب التغذية أو مزادات أو مناقصات عامة 

تنافسية )المصدر: هيئة الطاقة المستدامة(.

ولكي يتسنى تحقيق األهداف المعلنة وجذب استثمارات القطاع الخاص لالستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة، فثمة ثالث سياسات تكميلية شكلت 
جزًءا من خطة العمل الوطنية: مخطط صافي القياس لألنظمة الشمسية صغيرة النطاق الالمركزية )قيد التشغيل في عام 2020م(؛ برنامج تعرفة التغذية 
الكهربائية القائمة على المناقصات مع ضمان شراء طويل األجل للكهرباء المتولدة من مصادر متجددة؛ أمر استخدام الطاقة المتجددة للمباني الجديدة. 

ال يوجد لدى الدولة حتى اآلن على الرغم من التدابير الحالية إستراتيجية شاملة للطاقة، كما أنها ال تقدم حوافز أكبر موجهة لجذب استثمارات القطاع 
الخاص إلى مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما ال يوجد دليل على وجود إستراتيجيات لتحلية المياه.

تمت الموافقة مع ذلك في عام 2019م على خطة عمل الحكومة 2019م-2022م، وتُركز هذه الخطة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز مناخ االستثمار 
وخفض النفقات واالستخدام األمثل للموارد المائية. وتم في عام 2020م إطالق أولى شهادات الطاقة المتجددة التي تُمنح لمحطات إنتاج الطاقة باستخدام 
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الطاقة المتجددة والمستثمرين في أنظمة الطاقة الشمسية لتمكينهم من تسجيل إنتاجهم لدى هيئة الطاقة المستدامة )المصدر: )الشرق األوسط، وكالة 
أنباء البحرين، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة(.

من المقرر من خالل الرؤية االقتصادية للبحرين 2030 أن يقود القطاع الخاص النمو في البحرين بشكل مستقل عن القطاع العام، وتعزيز مصادر طاقة 
أكثر استدامة )المصدر: الرؤية االقتصادية 2030 وهيئة الكهرباء والماء(.

جمهوية مصر العربية )مصر( )دولة تعمل بها الشركة ( 8 2 3
يعمل النمو السكاني وشبكة الربط المحتملة بين مصر والسودان على زيادة احتياجات الطاقة في مصر، حيث تخطط الدولة إلى زيادة الطاقات اإلنتاجية 
على نطاق واسع من كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتستهدف بشكل مجمل زيادة 24 جيجاواط في الطاقة اإلنتاجية المستمدة من مصادر طاقة 
متجددة بحلول عام 2025م، كما تم تحرير سوق الكهرباء في مصر، وأبدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة للدولة استعدادها للتعامل مع المشاريع 

المستقلة إلنتاج الطاقة. 

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: 57-دالجدول  

معدل النمو السنوي اإلضافاتالمتوقع  5د0دم(الحالي  019دم(الوحدةمصدر الكهرباء
المركب

34%5.129.424.3جيجاواطالطاقة المتجددة

6%53.375.121.8جيجاواطأخرى

المصدر: التقارير السنوية للشركة القابضة لكهرباء مصر. مالحظة: تتضمن اإلضافات )األخرى(، من بين أمور أخرى، الطاقة النووية )3.6 جيجاواط(.

نظرة عامة ومعلومات أساسية 1 8 2 3
أداء االقتصاد الكلي(: 58-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر
معدل النمو 
السنوي 
المركب

التوقع
المستقبل

إجمالي الناتج 
المحلي االسمي 

مليار 
ريال 
سعودي

1,047.81,082.31,145.61,247.61,248.4882.8940.91,137.8%1.2-

نصيب الفرد من 
الناتج المحلي 

اإلجمالي

ريال 
--1.0%12,123.812,240.012,671.313,496.313,218.89,153.89,558.811,325.0سعودي

نمو الناتج 
المحلي 

اإلجمالي 
الحقيقي 
)بالعملة 
المحلية(

النسبة 
المئوية 
السنوية

%2.2%2.2%2.9%4.4%4.3%4.2%5.3%5.6- %5.8 
)2022(

111.5 2.2%86.488.490.492.494.496.498.4100.4مليونالسكان
)2025(

 10.0% 5.7%10.5%14.4%29.5%13.8%10.4%10.1%9.5%7.1%%معدل التضخم
)2022(

الدين العام/ 
إجمالي الناتج 

المحلي
%%62.9%71.9%73.2%76.6%84.4%77.4%70.3%70.1%1.6-

المصدر: البنك المركزي المصري، المعهد الدولي للمياه والتحلية، البنك الدولي. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات.

السنوات  بمتوسط 4.6% في  يونيو 2019م(، مقارنة  )المنتهية في  المالية 2019م  السنة  إلى 5.6% في  المحلي اإلجمالي في مصر  الناتج  نمو  ارتفع 
الثالث السابقة، وقد استمر هذا األداء القوي طوال النصف األول من السنة المالية 2020م، مدفوًعا بشكل أساسي باالستثمارات وتحسن ميزان صافي 
الصادرات، في حين كان معدل خلق فرص العمل ضعيًفا إلى حد ما، مع بقاء نسبة األفراد العاملين من السكان في سن العمل منخفضة، عند 39 %، 
ويمكن أن تتأثر بشكل أكبر بسبب التأثيرات السلبية لوباء فيروس كورونا المستجد على االقتصاد المصري، وال سيما تأثيره على اإلنتاج المحلي والتجارة 
والسياحة وتحويالت األموال. وقد كان معدل التضخم مرتفعاً في السنوات األخيرة، ولكنه ال يزال اعتباًرا من عام 2019م متسًقا مع الحد المستهدف من 

ِقبل البنك المركزي والذي يبلغ 9 +/- 3% )المصدر: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي(.

تفيد التقارير األخيرة بشأن التصنيف االئتماني لمصر وصوله عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة )ستاندرد آند بورز(، وB2 مع نظرة مستقبلية 
مستقرة )موديز(، و +B مع نظرة مستقبلية مستقرة )فيتش(.

أعلنت الحكومة المصرية عن سياسات تحفيزية بقيمة 22.875 مليار ريال سعودي لتخفيف اآلثار االقتصادية لجائحة فيروس كورونا، منها 11.625 
مليار ريال سعودي لدعم قطاع السياحة، وسيتم تمويل هذا السياسات التحفيزية جزئًيا من خالل "ضريبة كورونا" الجديدة التي تم فرضها على الرواتب 

والمعاشات، وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس بشكل تراكمي )المصدر: صندوق النقد الدولي(.
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نظرة عامة على قطاع الطاقة 2 8 2 3
تعد مصر أكبر مستهلك للنفط والغاز الطبيعي في إفريقيا، حيث تستحوذ على 22% من استهالك البترول والسوائل األخرى و37% من استهالك الغاز 
الطبيعي الجاف في إفريقيا اعتباًرا من العام 2016م، ومن المتوقع أن تصل الطاقة اإلنتاجية القائمة من النفط والغاز إلى 54.9 جيجاواط بحلول عام 
2025م. وفي ظل تطوير مشاريع الغاز الطبيعي في الدولة، من المتوقع أن يظل الغاز الطبيعي مصدر الوقود المهيمن في قطاع توليد الطاقة. ومن هذا 
المنطلق، ال تزال مصادر الطاقة المتجددة ثانوية مقارنة بالوقود األحفوري في مصر، ولكن ال تزال هناك إمكانات كبيرة لمشاريع الطاقة المتجددة نظًرا 
لموقع مصر الجغرافي. و على سبيل المثال أصبحت حديقة بنبان للطاقة الشمسية واحدة من أكبر حدائق الطاقة الشمسية في العالم عندما اكتملت في 
عام 2019. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل شبكة الربط بين مصر والسعودية في عام 2021م بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 3 جيجاواط، كما تدرس مصر 
مشاريع أخرى لحوض النيل الشرقي، فضاًل عن إنشاء شبكة ربط بين مصر والسودان دخلت مرحلة التشغيل في عام 2020. ستؤدي هذه التوسعات 
المدمجة، في حالة تنفيذ هذه المشاريع، من الحاجة إلى قدرات طاقة إضافية في مصر تتجاوز الحدود المستهدفة الحالية )المصدر: مجلة كونستركشن 

.)gov.Export ،ريفيو أونالين، اتفاقية الربط الكهربائي

تطور سوق الطاقة(: 59-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر

معدل النمو 
السنوي 
المركب 
للفترة

التوقع
المستقبل

تيراواط/استهالك الكهرباء
-3.1%--137,1134,5144,1153,5153,9159,7ساعة

تيراواط/توليد الكهرباء
-3.0%162,8165,1171,2181,8188,2193,2199,4200,6ساعة

ذروة الطلب على 
-2.9%-27,026,128,029,229,430,831,4جيجاواطالكهرباء

معدل نمو ذروة الطلب
النسبة 
المئوية 
السنوية

-%3.2-%7.2%4.2%0.7%4.8%1.9---

المصدر: شركة بريتش بتروليوم، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، »التقرير السنوي« للسنوات من 2013 حتى 2019 )ص.15-21(، اتفاقية الربط الكهربائي. يتم احتساب معدل النمو السنوي 
المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات.

بيان الطاقة اإلنتاجية للكهرباء حسب التقنية(: 0د-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمصدر

معدل النمو 
السنوي 

المركب للفترة 
د01دم/019دم

تقديرات 
عام 5د0دم

الوقود األحفوري 
11.071,500%25,58727,31328,52831,83635,27341,42451,22453,274ميجاواتالتقليدي

0.03,600%00000000ميجاواتالطاقة النووية
مصادر الطاقة 

5.529,400%3,4873,4873,4873,4873,6873,6873,9895,079ميجاواتالمتجددة:

0.22,900%2,8002,8002,8002,8002,8002,8002,8322,832ميجاواتالطاقة المائية
طاقة الرياح + 

18.426,500%6876876876878878871,1572,247ميجاواتالطاقة الشمسية

إجمالي الطاقة 
10.5104,500%29,07430,80032,01535,32338,96045,11155,21358,353ميجاواتاإلنتاجية المثبتة

معدل نمو الطاقة 
اإلنتاجية

النسبة 
المئوية 
السنوية

-%5.9%3.9%10.3%10.3%15.8%22.4%5.7--

المصدر: التقارير السنوية للشركة القابضة لكهرباء مصر. مالحظة: تشمل مصادر الطاقة المتجددة األخرى إنتاج الطاقة الحرارية األرضية والوقود الحيوي الحديث.

المشغلون:
شبكة النقل: الشركة المصرية لنقل الكهرباء. 	
شبكة التوزيع: شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر. 	
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طاقة إنتاج الكهرباء من المولدات الرئيسية(: 1د-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمالوحدةمحطات إنتاج الطاقة

-5,60014,40014,400---ميجاواتالشركة القابضة لكهرباء مصر

-5,8417,0927,0707,72010,27010,486ميجاواتشركة شرق الدلتا إلنتاج الكهرباء

-6,9208,0008,9008,9009,0509,390ميجاواتشركة القاهرة إلنتاج الكهرباء

-3,4434,1693,3543,3544,9546,504ميجاواتشركة الوجه القبلي إلنتاج الكهرباء

-5,2775,4245,4245,4245,8635,863ميجاواتشركة وسط الدلتا إلنتاج الكهرباء

263------ميجاواتشركة إنجي

120------ميجاواتشركة أكوا باور

المصدر: شركة أكوا باور، شركة إنجي، »نتائج السنة المالية لمجموعة المحلّل« للسنوات 2013 - 2019، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، »التقرير السنوي« للسنوات من 2013 حتى 2019 
)ص.15-21(. مالحظة: يتم عرض الطاقة اإلنتاجية على أساس تعاقدي للطاقة اإلجمالية، دون إجراء تعديالت على الملكية الفعلية.

نوع سوق الكهرباء: تعاقدي.

اإلمداد  قيمة  سلسلة  ضمن  والكهرباء  للمياه  مستقل  الطاقة/مشروع  إلنتاج  مستقل  لمشروع  السوق  موقع  تحديد 
بالكهرباء:

يمكن أن تبيع إحدى محطات الطاقة المستقلة في مصر الكهرباء للمستهلكين من القطاع الخاص وفًقا لنظامين مختلفين وهما نظام صافي القياس 
ونظام النقل بالعبور:

يسمح نظام صافي القياس للمستهلكين الذين لديهم محطة للطاقة الشمسية مثبتة في منشآتهم بالتعاقد مع الشبكة لتركيب عداد عداد مزدوج  	
من أجل إجراء مقاصة بين استهالكهم للكهرباء والكهرباء الزائدة التي يقدمونها للشبكة، ويتطلب نظام صافي القياس أال تتجاوز الطاقة اإلنتاجية 

لمحطة الطاقة الشمسية 20 ميجاواط.
وفيما يتعلق بمخطط النقل بالعبور، تعمل إحدى محطات الطاقة المستقلة على بناء محطة بأي طاقة إنتاجية ونوع طاقة، وتستخدم الشبكة  	

لبيع الكهرباء إلى المتعهدين بشراء اإلنتاج. يُمنح حق الوصول إلى شبكة النقل أو شبكة التوزيع مقابل رسوم نقل للنقل بالعبور تتم مراجعتها كل 
عامين )المصدر: مصر للطاقة(.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية في يونيو 2020م أن أسعار الكهرباء سترتفع بنسبة 19% اعتباًرا من األول من يوليو - وهي الزيادة السابعة في 
األسعار منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في عام 2014. يأتي ذلك في أعقاب اإلعالن عن إلغاء دعم الكهرباء بالكامل بحلول عام 2022م كجزء من 

خطة اإلصالح االقتصادي في مصر )المصدر: ميدل إيست مونيتور(.

نظرة عامة على قطاع المياه 3 8 2 3
تُعد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي هي الُمشغل الرئيسي في هذا القطاع، وقد أعلنت وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية في 

عام 2017 عن إنشاء 16 محطة تحلية للحفاظ على استخدام مياه النيل ألنشطة أخرى. 

وفي أغسطس 2020م أعلنت مصر عن خطط الستثمار 134.2 مليار جنيه مصري )31.88 مليار ريال سعودي( حتى عام 2050م لبناء 47 محطة تحلية 
مياه البحر بطاقة إنتاجية مجمعة تصل إلى 6.4 مليون متر مكعب في اليوم، وتمتد هذه الخطة على ست فترات كل منها خمس سنوات، سيتم خالل الفترة 
األولى منها إنشاء 19 محطة لتحلية المياه. بطاقة إنتاجية تراكمية تبلغ 312,00 متر مكعب في اليوم، وستنضم هذه المرافق إلى 65 محطة قائمة تنتج 

800,000 متر مكعب في اليوم )المصدر: شبكة Afrik 21، شركة إنتربرايز، مجلة سمارت ووتر(.

اإلطار التنظيمي وإطار السوق للطاقة والمياه 4 8 2 3

المؤسسات ذات الصلة:
المنظمات الدولية: تجمع الطاقة في شرق إفريقيا، المجلس الدولي لألنظمة الكهربائية الكبيرة، مجلس الطاقة العالمي. 	
الوزارات: وزارة الكهرباء والطاقة، وزارة البترول والثروة المعدنية. 	
الهيئات والوكاالت الحكومية: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. 	

برهنت الحكومة المصرية على دعمها لمحطات الطاقة المستقلة، كما أبدت شركات الكهرباء المملوكة للدولة استعدادها للمشاركة في االستثمارات 
الخاصة وتشجيعها، وقد اشترت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على سبيل المثال بقيمة بلغت نحو 862.5 مليون ريال سعودي من محطات طاقة مستقلة 
خالل الفترة بين فبراير 2018م ويناير 2020م. ومع ذلك، ال يوجد إطار رسمي في الوقت الحاضر، على الرغم من أن هذا قد يكون عرضة للتغيير في 

.)21 Afrik المستقبل القريب )المصدر: شبكة

نصت اإلستراتيجية الوطنية الجديدة للطاقة المتجددة لعام 2015م على آلية المزاد ليتم تطبيقها في مصر لشراء قدرات الطاقة المتجددة في المستقبل. 
كما تم في عام 2014م وضع آلية تنافسية لعطاءات عقود البناء والتملك والتشغيل، وفي إطار هذه اآللية، عقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء خمس 
جوالت من المناقصات لعقود البناء والتملك والتشغيل، كما أعلنت الشركة عن دعوة لتقديم الطلبات، وأنها هي المسؤولة عن إدارة المزاد. وجدير بالذكر 
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أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة هي المسؤولة عن توفير األراضي الالزمة للمشاريع المحددة للفترة التي سيتم فيها إنشاء المشاريع وتشغيلها، وبعد 
إيقاف المشروع تعود األرض إلى الهيئة مجدًدا. انتهى المزاد في خريف 2016م )المصدر: قاعدة بيانات سياسات المناخ(.

يتم تحديد أسعار الكهرباء للتقنيات المختلفة من قبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويتم تحديد األسعار الحالية بموجب القرار الوزاري رقم 100 لسنة 
2020م، الذي يحدد أسعار الكهرباء لمدة خمس سنوات تبدأ من 2020م/2021م، كما يميز القرار بين األسعار على حسب فئات المستهلكين المختلفة 

)المصدر: موقع االستشارات القانونية "تومسون رويترز براكتيكال لو"(.

ثمة تقارير إعالمية محلية تشير إلى أنه سيتم اإلعالن قريًبا عن نظام رسمي خاص بمحطات الطاقة المستقلة، مما سيزيد من فرص المستثمرين من 
القطاع الخاص في البالد، وسيكون هذا النظام بمثابة عاماًل جوهرًيا رئيسًيا لمساعدة مصر في تحقيق أهدافها الخاصة بقدرات الطاقة الشمسية 

القائمة )المصدر: ديلي نيوز ايجيبت(.

جمهورية فيتنام االشتراكية )فيتنام( )دولة تعمل بها الشركة ( 9 2 3
تدفع األهداف االقتصادية الطموحة لفيتنام الحاجة إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية المثبتة لتوليد الكهرباء، وتنوي تحقيق ذلك من خالل مزيج من محطات 
الطاقة التي تعمل بالفحم والطاقة المتجددة. يمكن للمحطات المستقلة لتوليد الطاقة إبرام اتفاقيات شراء طاقة مع شركة كهرباء فيتنام المملوكة للدولة 

في جميع التقنيات، وال يوجد أية قيود مفروضة على التملك األجنبي لمحطات الطاقة.

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: دد-دالجدول  

معدل النمو السنوي اإلضافاتالمتوقع  0د0دم(الحالي  019دم(الوحدةمصدر الكهرباء
المركب

2%24.632.07.4جيجاواطالطاقة المتجددة

7%30.265.034.8جيجاواطأخرى

المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )2020(، »جمهورية مصر العربية« ص.18، وماكنزي، ومعهد الموارد العالمية. مالحظة: تشمل اإلضافات "األخرى" الفحم 
)33.9 جيجاوات( وغيره.

نظرة عامة ومعلومات أساسية 1 9 2 3
أداء االقتصاد الكلي(: دد-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب

التوقع
المستقبل

إجمالي الناتج 
المحلي االسمي 

مليار ريال 
-7.7%584.3642.0698.3724.5769.9839.3919.5982.1سعودي

نصيب الفرد من 
الناتج المحلي 

اإلجمالي

ريال 
-6.6%6,506.37,076.37,612.57,818.88,220.08,872.59,626.310,181.3سعودي

نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي 

)بالعملة المحلية(

النسبة 
المئوية 
السنوية

%5.2%5.4%6.0%6.7%6.2%6.8%7.1%7.0- %6.8
)2021(

1.0%89.890.891.792.793.694.695.596.5مليونالسكان
102.8
)2025(

3.5% -2.8%3.5%3.5%2.7%0.6%4.1%6.6%9.1%%معدل التضخم
)2021(

الدين العام/ 
إجمالي الناتج 

المحلي
%%40.5%43.7%46.3%49.3%50.9%48.8%46.2%44.2%1.3-

المصدر: البنك الدولي، وبنك التنمية اآلسيوي، وموقع عالمنا في بيانات، والوكالة الدولية للطاقة، وصندوق النقد الدولي. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة التي تتوفر فيها 
البيانات.

على الرغم من التوترات والتقلبات التجارية المتزايدة في االقتصادات الناشئة التي حدثت طوال عام 2018م، شهد االقتصاد الفيتنامي نمًوا واسع النطاق 
وتضخًما منخفًضا. و ظل اإلنفاق الحكومي تحت السيطرة، وتم تعزيز قواعد رأس المال المصرفي، واستقر الدين العام تحت السقف الذي تفرضه الدولة 
البالغ 65% في عام 2019، واصل اقتصاد فيتنام تحقيق نتائج قوية مع المرونة، مدعوًما في ذلك بالطلب المحلي القوي والتصنيع بغرض التصدير. وارتفع 
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنحو 7 في المائة في عام 2019م، مثلما حدث في عام 2018م، حيث يُعد واحًدا من أسرع معدالت النمو في المنطقة. 
وتتعلق المخاطر االقتصادية الحالية بالجغرافيا السياسية وحالة عدم اليقين على صعيد السياسة و التجارية وتنفيذ اإلصالحات الداخلية. وبالنظر إلى 
المستقبل على المدى الطويل، ستواجه فيتنام مخاطًرا تتعلق بالتقدم في العمر وتغير المناخ والتحول الرقمي )المصدر: صندوق النقد الدولي، البنك 

الدولي(.

تفيد التقارير األخيرة بشأن التصنيف االئتماني لفيتنام وصوله عند BB مع نظرة مستقبلية مستقرة )ستاندرد آند بورز(، وBa3 مع نظرة مستقبلية سلبية 
)موديز(، وBB مع نظرة مستقبلية مستقرة )فيتش(.
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القيمة  وتتضمن ضريبة  المحلي  الناتج  إجمالي  الفيتنامية 3.7% من  الحكومة  دعم  تبلغ حزمة  فانه  المستجد  كورونا  باضطرابات جائحة  يتعلق  فيما 
المضافة المؤجلة وااللتزامات الخاصة بضريبة دخل الشركات باإلضافة إلى حزمة التحويل النقدي للعمال المتأثرين والتي يُقدر أنها تُفيد أكثر من %10 
من السكان. في عام 2020، بلغ معدل صرف رأس المال االستثماري 83%، وهو أعلى معدل في خمس سنوات. وبسبب نجاح دولة فيتنام في احتواء فيروس 

كورونا، تم رفع معظم القيود المفروضة )المصدر: صندوق النقد الدولي(.

نظرة عامة على قطاع الطاقة 2 9 2 3
بموجب النسخة السابعة من خطة تطوير الطاقة الصادرة في 2011م، أعلنت فيتنام عن خطط لتحويل مزيج توليد الكهرباء لديها على مدى العقدين 
المقبلين بهدف تغيير اعتماد اقتصادها من الزراعة إلى الصناعة بشكل أكبر. ولتحقيق هذا الهدف ولضمان أمن الطاقة، تعمل فيتنام على زيادة الطاقة 
اإلنتاجية لتوليد الكهرباء. وتٌخطط فيتنام إلضافة طاقة إنتاجية ضخمة تعمل بالفحم وتعزيز الطاقة المتجددة. تم تأجيل الخطط األخيرة المتعلقة ببناء 
محطات الطاقة النووية في فيتنام بعد وقوع كارثة فوكوشيما ومن المتوقع أن يبدأ توليد الكهرباء في عام 2028م. ستؤدي محطات الطاقة التي تعمل 

بالفحم دور المساهم الرئيسي في زيادة الطاقة اإلنتاجية، متجاوزة الطاقة الكهرومائية التي تعد المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء. 

وتعتزم فيتنام زيادة الطاقة اإلنتاجية المتجددة من المصادر غير الكهرومائية إلى 7 جيجاواط بحلول عام 2030م. ونظًرا الرتفاع مستويات الدين، فمن 
المقرر أن تزداد الحاجة إلى المصادر من القطاع الخاص في المستقبل، وقد استفاد بالفعل قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية من اهتمام المستثمرين 
القوي على الصعيدين المحلي واإلقليمي. تتمتع فيتنام بوضع جيد يمكنها من توسيع طاقتها اإلنتاجية المتجددة نظًرا لموقعها وجغرافيتها. كما تتمتع 
بحوالي 3,000 كيلومتر من السواحل التي تستقبل رياًحا ثابتة بسرعة 5.5 -7.3 متر/ثانية وكذلك طاقة إنتاجية شمسية قوية بمتوسط يتراوح بين 4 و5 

كيلوواط ساعة/ متر2 )المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، وماكنزي، وموقع االستشارات القانونية "تومسون رويترز براكتيكال لو"(.

تطور سوق الطاقة(: 4د-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

التوقع
المستقبل

تيراواط/استهالك الكهرباء
559 9.0%--103.9106.8121.6144.7162.0160.0ساعة

)2030(

تيراواط/توليد الكهرباء
-10.2%115.1124.5141.3157.9175.7191.6209.2227.4ساعة

ذروة الطلب على 
-10.7%-19.020.022.025.028.031.035.0جيجاواطالكهرباء

معدل نمو ذروة 
الطلب

النسبة 
المئوية 
السنوية

-%5.3%10.0%13.6%12.0%10.7%12.9---

المصدر: شركة بريتش بتروليوم، واتفاقية الربط الكهربائي، وموقع االستشارات القانونية "تومسون رويترز براكتيكال لو"، وتقرير توقعات الطاقة في فيتنام. يتم احتساب معدل النمو السنوي 
المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات.

بيان سعة اإلنتاج حسب التقنية(: 5د-دالجدول  

019د018د017دد01د015د014دد01دد01دالوحدةالمصدر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

تقديرات 
عام 0د0د

الوقود 
األحفوري 

التقليدي
12.365,000%13,41715,53918,26822,77923,32024,22026,80030,249ميجاوات

مصادر الطاقة 
8.732,000%13,71314,90115,26416,20817,48618,21418,71224,631ميجاواتالمتجددة:

4.225,000%13,55214,71815,06915,90517,13117,80917,98918,069ميجاواتالطاقة المائية

69.81,000%1611831953033544067236,562ميجاواتأخرى 
إجمالي الطاقة 

اإلنتاجية 
المثبتة

10.697,000%27,13030,44033,53238,98740,80642,43445,51254,880ميجاوات

معدل نمو 
الطاقة 

اإلنتاجية

النسبة 
المئوية 
السنوية

-%12.2%10.2%16.3%4.7%4.0%7.3%20.6--

المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ماكينزي )2019(، »استكشاف مسار بديل لمستقبل الطاقة في فيتنام« ص.6، ومعهد الموارد العالمية. مالحظة: تشمل 
مصادر الطاقة المتجددة األخرى الرياح والطاقة الشمسية وإنتاج والطاقة الحرارية األرضية والوقود الحيوي الحديث. مّثل الفحم ما نسبته 62% من توليد الكهرباء بالطاقة التقليدية وذلك 
في عام 2019م. وال توجد حالًيا أي طاقات إنتاجية مثبتة يتم الحصول عليها باستخدام الطاقة النووية في فيتنام كما ال توجد خطط لتوفير طاقة إنتاجية. يتم احتساب معدل النمو السنوي 

المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات.
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المشغلون:
شبكة النقل: شركة نقل الطاقة الوطنية )شركة تابعة لشركة كهرباء فيتنام(. 	
شبكة التوزيع: شركة تجارة وشراء الكهرباء )شركة تابعة لشركة كهرباء فيتنام(. 	

طاقة إنتاج الكهرباء من المولدات الرئيسية(: دد-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةمحطات إنتاج الطاقة

--17,11518,56920,54023,58025,88428,169ميجاواتشركة كهرباء فيتنام )بما في ذلك شركات توليد الكهرباء(

---2,7153,5604,4294,4354,435ميجاواتبتروفيتنام
---1,5451,5451,4851,7851,785ميجاواتفيناكومين

41-------ميجاواتشركة أكوا باور
المصدر: أكوا باور، كهرباء فيتنام، »التقرير السنوي«، 2018 )ص 10(، 2017 )ص 12(، 2016 )ص 10(، 2015 )ص 18(، 2012-2013 )ص 32(، 2011-2012 )ص.16(. مالحظة: يتم عرض 

الطاقة اإلنتاجية على أساس تعاقدي للطاقة اإلجمالية، دون إجراء تعديالت على الملكية الفعلية.

نوع سوق الكهرباء: تعاقدي.

اإلمداد  قيمة  سلسلة  ضمن  والكهرباء  للمياه  مستقل  الطاقة/مشروع  إلنتاج  مستقل  لمشروع  السوق  موقع  تحديد 
بالكهرباء:

تُهيمن شركة كهرباء فيتنام المملوكة للدولة على سوق الكهرباء الفيتنامي حالًيا وهي تعمل بصفتها المشتري الوحيد لكافة الطاقة الكهربائية المولدة من 
مشاريع الطاقة المستقلة المتصلة بالشبكة.

بدأ العمل بأول محطة طاقة رئيسية خاصة في عام 1996م، ومنذ ذلك الحين ساهمت المحطات المستقلة لتوليد الطاقة بحوالي 14% من إجمالي الطاقة 
اإلنتاجية المثبتة، والتي تغطي جميع التقنيات المتاحة في فيتنام من الطاقة المائية الصغيرة إلى طاقة الفحم. تُعد كل من مجموعة فيتنام للزيت والغاز 
وشركة فيتنام الوطنية لصناعة الفحم والمعادن القابضة المحدودة )فيناكومين( من أكبر المحطات المستقلة لتوليد الطاقة في فيتنام. وال توجد أي قيود 
مفروضة على التملك األجنبي لمشاريع توليد الطاقة حيث تستثمر كافة شركات توليد الطاقة األجنبية في قطاع الكهرباء في فيتنام من خالل نموذج البناء 
والتشغيل ونقل الملكية وال يكون نقل الكهرباء وتوزيعها متاًحا للمستثمرين األجانب. بلغ إجمالي الطاقة اإلنتاجية المولدة من المستثمرين األجانب 2,800 

ميجاواط في 2015م وهذه النسبة في زيادة، ويجري التفاوض حالًيا على العديد من مشاريع البناء والتشغيل والنقل )"تومسون رويترز براكتيكال لو"(.

يتكون إطار عمل المستثمرين الرئيسي من مشتر وحيد للكهرباء وتملكه الدولة في ما يتعلق بمحطات الطاقة المستقلة، وبلغ متوسط طول اتفاقية شراء 
الطاقة المنتجة من الفحم / الغاز في فيتنام 25 عاًما. ويالحظ أن الدولة تعاني من تكاليف تمويل عالية نسبًيا ومخاطر أخرى ناجمة عن عدم وجود 
سياسية لتخفيف المشاكل المتعلقة باإلرسال والمدفوعات والنزاعات القانونية )المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، وموقع االستشارات القانونية "تومسون 

رويترز براكتيكال لو"(.

يزداد دور القطاع الخاص واالستثمار األجنبي على وجه الخصوص في سوق الكهرباء الفيتنامي. تتخذ معظم االستثمارات األجنبية شكل مشاريع البناء 
والتشغيل ونقل الملكية حيث يقوم المستثمر األجنبي ببناء مشروع توليد الكهرباء ويقوم بتشغيله لفترة محددة لجني األرباح ومن ثم ينقله إلى الحكومة 

الفيتنامية. ويتم التفاوض حالًيا على العديد من مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية.

تم الموافقة على المهام الرئيسية في النسخة الجديدة من خطة تطوير الطاقة الفيتنامية )النسخة السابعة( في أكتوبر 2019م وقد تم االنتهاء منها. 
ويحدد ذلك الترتيب التالي ألولويات الموافقة على مشاريع توليد الطاقة / محطات الطاقة: مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة التقليدية، والطاقة 
موقع  )المصدر:  الطاقة  تطوير  خطة  من  الثامنة  النسخة  أهداف  تتضمن  الرياح.  وطاقة  طاقة،  إلى  النفايات  وتحويل  الحيوية،  والكتلة  الكهرومائية، 

االستشارات القانونية "تومسون رويترز براكتيكال لو"(:

تشجيع مشاركة كل الكيانات االقتصادية في تطوير إنتاج الكهرباء، وخاصة المشاريع االقتصادية الخاصة. 	
إعطاء األولوية لتطوير مصادر الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة. 	
تشجيع تطوير شبكة كهرباء حديثة وذكية في فيتنام. 	
إنشاء روابط شبكية مع الدول المجاورة. 	

تهدف الحكومة إلى خلق مزيد من التنافسية في سوق الكهرباء ولذلك تستهدف تقسيم محطات الطاقة المملوكة لشركة كهرباء فيتنام وشركات التوليد 
لتتحول إلى جهات وتجار جملة وتجار تجزئة مستقلين لتوليد الطاقة )باستثناء محطات الطاقة ذات األهمية االقتصادية أو األمنية أو الدفاعية(. لن 
تشترك هذه المحطات وشركات توليد الكهرباء في منظومة النقل الكهربائي. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ تلك الخطة حتى اآلن. ستظل شركة كهرباء فيتنام 
وشركاتها التابعة مسؤولة عن نقل الكهرباء وتوزيعها وبيعها إلى المستهلك النهائي )المصدر: بيكر ماكينزي، وموقع االستشارات القانونية "تومسون رويترز 

براكتيكال لو"(.

رفعت فيتنام أسعار الكهرباء )والتي تتحكم فيها الحكومة بالكامل( في مارس 2019م بمعدل 8%، وذلك من أجل جذب االستثمار الخاص وتطوير الطاقة 
اإلنتاجية الالزمة لدعم اقتصادها.

ومن المتوقع أن يتم اإلعالن عن سياسة تقدم إرشادات المزاد الخاصة بمشاريع التوليد باستخدام طاقة الرياح قريًبا والتي ستحل محل نظام برنامج تعرفة 
التغذية الكهربائية الحالي ومن المتوقع أن يسري هذا التشريع اعتباًرا من نوفمبر 2021م )المصدر: رويترز، وشركة نورتون روز فولبرايت(.
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نظرة عامة على قطاع المياه 3 9 2 3
يوجد القليل من األدلة التي تشير إلى الجهود الكبيرة المبذولة على المستوى المحلي أو الحكومي لالستثمار بكثافة في تقنية تحلية المياه بالرغم من 
استمرار النشاط االستثماري في هذا القطاع. وقد أعلن عن الصفقات الخاصة بمحطات معالجة المياه مؤخًرا في عام 2017م عندما وقعت شركة داركو 
لتقنية المياه في سنغافورة على صفقة تشمل أربع محطات في محافظة "بين تري" بطاقة إنتاجية تبلغ 62,000 متر3/ اليوم في جميع هذه المحطات 

.)biz.Desalination األربعة )المصدر: موقع

اإلطار التنظيمي وإطار السوق للطاقة والمياه 4 9 2 3

المؤسسات ذات الصلة:
المنظمات الدولية: جزء من منطقة الميكونغ الفرعية الكبرى التي توفر تجارة الطاقة والربط مع كمبوديا والوس وميانمار وتايالند وفيتنام  	

والصين.
الوزارات: وزارة الصناعة والتجارة واللجان الشعبية االقليمية ومعهد الطاقة ووزارة الصحة )تشرف على توفير المياه(. 	
الهيئات والوكاالت الحكومية: هيئة تنظيم الكهرباء الفيتنامية وهيئة الكهرباء والطاقة المتجددة. 	

تهدف الحكومة إلى خلق مزيد من التنافسية في سوق الكهرباء ولذلك تستهدف تقسيم محطات الطاقة المملوكة لشركة كهرباء فيتنام وشركات التوليد 
لتتحول إلى جهات وتجار جملة وتجار تجزئة مستقلين لتوليد الطاقة )باستثناء محطات الطاقة ذات األهمية االقتصادية أو األمنية أو الدفاعية(. لن 
تشترك هذه المحطات وشركات توليد الكهرباء في منظومة النقل الكهربائي. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ تلك الخطة حتى اآلن. وستظل شركة كهرباء فيتنام 

وشركاتها التابعة مسؤولة عن نقل الطاقة وتوزيعها وبيعها إلى المستهلك النهائي.

وقد وضح مدير هيئة تنظيم الكهرباء الفيتنامية، نغوين آنه توان، أن الوكالة ستقوم ببيع الطاقة المولدة من المحطات الكهرومائية من قبل شركة كهرباء 
فيتنام في السوق. ويمكن لموفري الطاقة المتجددة االتصال بالشبكة الوطنية بعد فترة وجيزة. ومن المقرر أن يعمل ذلك على فتح سوق الكهرباء وتقليل 

.)Power Asian احتكاره من قبل شركة كهرباء فيتنام )المصدر: موقع االستشارات القانونية "تومسون رويترز براكتيكال لو"، وصحيفة

تقدم الحكومة الفيتنامية العديد من المحفزات من أجل التشجيع على تطوير الطاقة المتجددة. وتشمل تلك المحفزات عدم فرض أي رسوم استيراد على 
األصول لبناء محطات الطاقة المتجددة وخفض ضريبة الدخل على الشركات وخفض اإليجارات وتوفير تمويل حكومي لمشاريع البحث والتقنية التجريبية.

ال توجد أية قيود مفروضة على التملك األجنبي لمشاريع الطاقة الفيتنامية )المصدر: موقع االستشارات القانونية "تومسون رويترز براكتيكال لو"، ورويترز(.

جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية )إثيوبيا( (دولة تعمل بها الشركة ( 10 2 3
من خالل البرنامج الوطني إلمداد الكهرباء وخطط توسيع الشبكات الجارية، من المقرر أن يزيد الطلب في إثيوبيا على الطاقة خالل السنوات القادمة، 
والتي سيتم تلبيته من خالل مشاريع الطاقة المتجددة المضافة إلى مزيج الطاقة الذي يعد صديًقا للبيئة بنسبة 100% تقريباً. وعلى الرغم من قلة الخبرة 
في التعامل مع محطات الطاقة المستقلة، تعد المشاركة في برنامج توسيع نطاق الطاقة الشمسية التابع للبنك الدولي والنجاح األخير الذي تم تحقيقه 

في الجولة األولى من العطاءات أمًرا واعًدا بمزيد من االستثمارات من القطاع الخاص في سوق الطاقة اإلثيوبية.

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: 7د-دالجدول  

معدل النمو السنوي اإلضافاتالمتوقع  0د0دم(الحالي  019دم(الوحدةمصدر الكهرباء
المركب

16.9%4.525.020.5جيجاواطالطاقة المتجددة

---0.1جيجاواطأخرى

المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، الوكالة الدولية للطاقة )2019(، »توقعات الطاقة في جنوب شرق آسيا 2019«، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

نظرة عامة ومعلومات أساسية 1 10 2 3
أداء االقتصاد الكلي(: 8د-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر

معدل النمو 
السنوي 

المركب للفترة 
د01دم/019دم

التوقع
المستقبل

إجمالي الناتج 
المحلي االسمي

مليار ريال 
493.0 12.1%162.4178.5208.5242.3278.6306.8316.1360.4سعودي

)2030(
نصيب الفرد 

من الناتج 
المحلي 

اإلجمالي

ريال 
-9.1%1,751.31,875.02,126.32,403.82,688.82,883.82,895.03,217.5سعودي
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019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر

معدل النمو 
السنوي 

المركب للفترة 
د01دم/019دم

التوقع
المستقبل

نمو الناتج 
المحلي 

اإلجمالي 
الحقيقي 
)بالعملة 
المحلية(

النسبة 
المئوية 
السنوية

%8.6%10.6%10.3%10.4%9.4%9.6%6.8%8.3-*%6.5
)2025(

2.7%92.795.498.1100.8103.6106.4109.2112.1مليونالسكان
126.0
)2025(

--15.8%13.8%10.7%6.6%9.6%6.9%7.5%23.4%%معدل التضخم

الدين العام/ 
إجمالي الناتج 

المحلي
%%25.6%27.4%28.6%31.8%32.1%34.9%35.6%35.7%4.9-

المصدر: البنك الدولي في إثيوبيا )2019(، »إثيوبيا: مؤشرات االقتصاد الكلي والمؤشرات االجتماعية« ص.96، الوكالة الدولية للطاقة )2019(، »توقعات الطاقة في أفريقيا« ص.25، والبنك 
الوطني اإلثيوبي. *يمثل معدل النمو هذا المعدل متوسط الفترة بين 2018 و2040. تم احتساب معدل النمو السنوي المركب الستهالك الطاقة للفترة الممتدة من 2012 إلى 2017.

شهد االقتصاد اإلثيوبي نمًوا قوًيا وواسع النطاق بلغ متوسطه 9.9% سنوًيا في الفترة الممتدة بين 2007م إلى 2018م مقارنة بالمعدل اإلقليمي البالغ 
5.4%. وساهم قطاع الصناعة، وخصوًصا اإلنشاءات، وقطاع الخدمات في معظم النمو االقتصادي. بينما أتت مساهمة قطاعي الزراعة والتصنيع في 
النمو في عام 2018م بمقدار أقل عن العام السابق، ويوضح كل من االستهالك في القطاع الخاص واالستثمار العام حجم النمو في الطلب، حيث يتولى 

األخير دوًرا متزايد األهمية )المصدر: البنك الدولي(.

تفيد التقارير األخيرة بشأن التصنيف االئتماني إلثيوبيا وصوله عند B مع مراقبة تصنيف سلبية )ستاندرد آند بورز(، وB2 مع نظرة مستقبلية سلبية 
)موديز(، و CCC )فيتش(.

أعلن رئيس الوزراء في 3 أبريل عن خطة استجابة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بميزانية إجمالية تبلغ 1.6 مليار ريال سعودي من أجل تمويل 
عمليات توزيع األغذية في حالة الطوارئ واستجابة القطاع الصحي في أسوأ السيناريوهات الممكنة والمالجئ في حالة الطوارئ من بين جملة مجاالت 

أخرى معرضة للمخاطر، وأعلنت الحكومة عن إجراءات لدعم االستثمار األجنبي المباشر في يونيو 2020م )المصدر: صندوق النقد الدولي(.

نظرة عامة على قطاع الطاقة 2 10 2 3
على الرغم من تمتع إثيوبيا بوفرة مصادر الطاقة المتجددة لديها وقدرتها على توليد أكثر من 60.000 ميجاواط من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة 
الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الحرارة الجوفية، إال أن لديها حالًيا ما يقارب 4500 ميجاواط من الطاقة اإلنتاجية المثبتة لتوليد 
الكهرباء لخدمة أكثر من 95 مليون نسمة. وتأتي معظم طاقتها اإلنتاجية المثبتة من مصادر الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يعمل البرنامج الوطني 
إلمداد الكهرباء )2017م( دافًعا رئيسًيا لنمو الطاقة اإلنتاجية المثبتة نظراً الستهدافه الوصول بإمداد الكهرباء إلى نسبة 100% في 2025م )من 30% في 
2018م( مقسمة على 35% خارج الشبكة و65% داخل الشبكة مع زيادة نطاق داخل الشبكة للوصول إلى 96% من المنازل بحلول عام 2030م. كما يهدف 
أيضاً إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية مثبتة بقدرة 25,000 ميجاواط بحلول عام 2030م، حيث تأتي 22,000 ميجاواط منها من الطاقة الكهرومائية و1,000 

ميجاواط منها من طاقة الحرارة الجوفية و2,000 ميجاواط منها من طاقة الرياح.

ويأتي ذلك في إطار توقع الخبراء احتالل طاقة الرياح في إثيوبيا للمرتبة الثالثة من حيث الكبر ضمن مصادر الطاقة في أفريقيا، وقد شهدت الطاقة 
اإلنتاجية المثبتة معدل نمو سنوي مركب بلغ 26% في الفترة ما بين 2012م و2018م، بما يساهم بشكل قوي في تكملة احتياطات الطاقة الكهرومائية 

الموسمية الحالية )المصدر: رويترز، وبرنامج توسيع نطاق الطاقة الشمسية، والبنك الدولي، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية(.

تطور سوق الطاقة(: 9د-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر

معدل النمو 
السنوي 

المركب للفترة 
د01دم/017دم

التوقع
المستقبل

تيراواط/استهالك الكهرباء
-14.4%--5.56.46.67.68.610.7ساعة

تيراواط/توليد الكهرباء
-12.7%--7.68.79.510.412.513.7ساعة

ذروة الطلب على 
----2,491-----ميجاواتالكهرباء

المصدر: صندوق التنمية األفريقي )2018(، »سوق الطاقة بأفريقيا« ، واتفاقية الربط الكهربائي
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بيان سعة اإلنتاج حسب التقنية(: 70-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمصدر

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب

0د0دم
المستقبل

الوقود األحفوري 
--10.6%-204200200140100100104ميجاواتالتقليدي

11.525,000%2,0812,2242,2302,6192,6494,3664,4504,452ميجاواتمصادر الطاقة المتجددة

9.922,000%1,9721,9721,9722,1592,1593,8173,8173,820ميجاواتالطاقة المائية

28.53,000%109252258460490548632632ميجاواتأخرى 
إجمالي الطاقة اإلنتاجية 

-12.2%-2,2852,4242,4302,7592,7494,4664,554ميجاواتالمثبتة

معدل نمو الطاقة 
اإلنتاجية

النسبة 
المئوية 
السنوية

-%6.1%0.2%13.5%0.4-%62.5%1.97---

المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، الوكالة الدولية للطاقة )2019(، »توقعات الطاقة في أفريقيا« ص.25، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة. مالحظة: تشمل مصادر الطاقة المتجددة األخرى 
الرياح والطاقة الشمسية وإنتاج الطاقة الحرارية األرضية والوقود الحيوي الحديث. وال توجد حالًيا أي طاقات إنتاجية مثبتة يتم الحصول عليها باستخدام الطاقة النووية في إثيوبيا كما ال 

توجد خطط لتوفير طاقة إنتاجية. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات.

المشغلون:
شبكة النقل: شركة الطاقة الكهربائية اإلثيوبية )مملوكة للدولة(. 	
شبكة التوزيع: شركة مرافق الكهرباء اإلثيوبية. 	

نوع سوق الكهرباء: تعاقدي.

اإلمداد  قيمة  سلسلة  ضمن  والكهرباء  للمياه  مستقل  الطاقة/مشروع  إلنتاج  مستقل  لمشروع  السوق  موقع  تحديد 
بالكهرباء:

تفتقر إثيوبيا إلى الخبرة الكبيرة في التعامل مع محطات الطاقة المستقلة، اال انه من خالل شراكتها المعلنة مؤخرا مع برنامج توسيع نطاق الطاقة 
الشمسية تتطلع الى تغيير األمر وتمكين إثيوبيا من الوصول إلى سوق مستثمري الطاقة من القطاع الخاص. وعقب نجاحها في الدورة األولى من العطاءات، 
أعلنت المديرية العامة للشراكات بين القطاعين العام والخاص عن طلب التأهيل المسبق ألكثر من 6 مشاريع بطاقة إجمالية تبلغ 750 ميجاواط )المصدر: 

شركة نورتون روز فولبرايت، برنامج توسيع نطاق الطاقة الشمسية، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية(.

تعمل حكومة إثيوبيا حالًيا على تحديث منهجية حساب تعريفات الكهرباء للشبكات الصغيرة من أجل زيادة جدواها المالية )المصدر: مجلة بي في(.

نظرة عامة على قطاع المياه 3 10 2 3
تتولى مجالس المياه اإلقليمية مسؤولية صيانة شبكة المياه اإلثيوبية. وتُعد هيئة خدمات المياه والصرف الصحي في أديس أبابا أكبر تلك المجالس. يوجد 

القليل من األدلة التي تشير إلى الجهود الكبيرة المبذولة على المستوى المحلي أو الحكومي لالستثمار بكثافة في تقنية المياه تحلية المياه.

اإلطار التنظيمي وإطار السوق للطاقة والمياه 4 10 2 3

المؤسسات ذات الصلة:
المنظمات الدولية: يتصل كل من كينيا وإثيوبيا )كالهما أعضاء في تجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا( من خالل مشروع الطريق السريع لكهرباء  	

الشرق )الذي يتم إنشائه من قبل شركة الصين لتقنية ومعدات الطاقة(.
الوزارات: وزارة المناجم والبترول، ووزارة المياه والري والطاقة، وإدارة إمداد الكهرباء. 	
الهيئات والوكاالت الحكومية: هيئة الطاقة اإلثيوبية. 	

انضمت إثيوبيا مؤخًرا إلى برنامج توسيع نطاق الطاقة الشمسية الذي يدعمه البنك الدولي، والذي سيقدم المشورة بشأن تطوير طاقة قدرتها 500 
التي تهدف إلى أن تصبح "محطة شاملة" لتشغيل مشاريع الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة والممولة من القطاع  المبادرة  ميجاواط من خالل هذه 
الخاص. وقد أعلن البنك الدولي في عام 2019م اعتزامه تقديم الدعم إلى إثيوبيا في ما يتعلق بتطوير برنامجها للطاقة المتجددة )جنًبا إلى جنب مع 

برنامج توسيع نطاق الطاقة الشمسية المذكور أعاله(.

ويهدف برنامج ضمانات الطاقة المتجددة إلى دعم إصالحات قطاع الطاقة المستمرة من خالل تقليل مخاطر االستثمار في إثيوبيا. كما يقدم ضمانات 
على عقود مشاريع الطاقة المستقلة للمساعدة في دعم التزامات الحكومة بهدف تحسين فهم العملية وإطار عمل االستثمار وكذلك تشجيع تبني إطار 
عمل مرحلي لتوفير استجابات أكثر كفاءة وسرعة الحتياجات المستثمرين من القطاع الخاص. وقد فازت شركة أكوا باور بالمناقصة الثانية التي تدعمها 
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هذه المبادرة في سبتمبر 2019 لعقود محطتي جاد وديشتو للطاقة الشمسية اللتان يلزمهما استثمار يبلغ 675 مليون ريال سعودي ومنذ ذلك الحين، أبرموا 
اتفاقية شراء طاقة طويلة األجل بقيمة 9.4725 ريال سعودي لكل كيلوواط في الساعة على مدار 20 عاًما. وتشمل مشاريع الطاقة اإلثيوبية الكبرى األخرى 
محطة Moye Tulu للطاقة الحرارية األرضية ومشروع Farm Wind Assela )المصدر: أكوا باور، وشركة سيمنز، ومكتب إدارة التحول، والبنك الدولي(. 

أبلغت حكومة إثيوبيا القطاع الخاص بعدم فرض أي حدود على مشاركة القطاع الخاص في المستقبل، كما تم وضع إطار عمل االستثمار الذي يشمل 
.)21 Afrik إعفاءات من الرسوم الجمركية للمعدات وإعفاء ضريبي لمدة تصل إلى خمس سنوات لشركة المشروع )المصدر: شبكة

مازال يوجد عقبات كبيرة يتعين على حكومة إثيوبيا التغلب عليها من أجل زيادة جاذبيتها لدى محطات الطاقة المستقلة، ويجب أن تتحول شركة الطاقة 
الكهربائية اإلثيوبية لتصبح مشتٍر للكهرباء يتمتع بمزيد من الجدارة االئتمانية ويجب تحسين نظام نقل/ توزيع الكهرباء الذي يعاني من ارتفاع معدل 
الخسارة كما يجب إجراء تخطيط يتسم بالكفاءة لإلضافات الجديدة إلى الشبكة ويجب معالجة اإلمداد الكهربائي للسكان غير المخدومين بالشبكة 

)المصدر: شركة بي في تك للطاقة الشمسية، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية(.

أوزبكستان )دولة تعمل بها الشركة ( 11 2 3
تخطط أوزبكستان إلجراء إضافات كبيرة إلى الطاقة اإلنتاجية من الرياح والطاقة الشمسية، وهناك زيادات كبيرة متوقعة في كل من استهالك الكهرباء 
وتوليدها بعد النمو الفعلي الكبير منذ عام 2012م. انضمت الدولة مؤخًرا إلى برنامج توسيع نطاق الطاقة الشمسية التابع للبنك الدولي كما أبدت اهتماًما 

متزايد في محطات الطاقة المستقلة حيث من المقرر تخصيص 8 جيجاواط من مشاريع طاقة متجددة للمستثمرين من القطاع الخاص. 

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: 71-دالجدول  

معدل النمو السنوي اإلضافاتالمتوقع  0د0دم(الحالي  017دم(الوحدةمصدر الكهرباء
المركب

15%1.911.89.9جيجاواطالطاقة المتجددة

3%11.217.56.3جيجاواطأخرى

المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووزارة الطاقة. وتشمل اإلضافات "األخرى" الغاز )4.8 جيجاواط( والوقود النووي )2.4 جيجاواط(.

نظرة عامة ومعلومات أساسية 1 11 2 3
أداء االقتصاد الكلي(: د7-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر

معدل النمو 
السنوي 

المركب للفترة 
د01دم/019دم

التوقع
المستقبل

إجمالي الناتج 
المحلي االسمي 

مليار ريال 
--1.3%238.5258.8287.6306.8306.8222.0189.0217.1سعودي

نصيب الفرد من 
الناتج المحلي 

اإلجمالي

ريال 
2,813-3.0%8,013.88,553.89,345.09,806.39,630.06,851.35,733.86,468.8سعودي

نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي 
الحقيقي )بالعملة 

المحلية(

النسبة 
المئوية 
السنوية

%7.4%7.6%7.2%7.4%6.1%4.5%5.4%5.6- %6.5
)2021(

1.735.2%29.830.230.831.331.832.433.033.6مليونالسكان

10.0% -14.5%17.5%13.9%8.8%8.5%9.1%11.7%11.9%%معدل التضخم
)2021(

الدين العام/ 
إجمالي الناتج 

المحلي
%%8.9%8.2%4.7%7.5%8.5%20.2%20.6%24.0%15.2%33.9

المصدر: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي )2020(، »طلبات الصرف وفًقا للتسهيل االئتماني السريع والشراء وفق أداة التمويل السريع ـــــــ بيان صحفي؛ تقرير الموظفين؛ وبيان من ِقبل 
المدير التنفيذي في جمهورية أوزبكستان«، بنك التنمية اآلسيوي، »المؤشرات االقتصادية ألوزبكستان«، والبيانات االقتصادية لالحتياطي الفيدرالي، واتفاقية الربط الكهربائي، ووزارة الطاقة. 

يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب الستالك الطاقة للفترة الممتدة من 2012 إلى 2017.

شهد النمو في إجمالي الناتج المحلي في أوزبكستان زيادة حيث ارتفع من 5.4% كما في عام 2018م إلى 5.6% كما في عام 2019م. ويعزى هذا النمو 
إلى زيادة االستثمار على أساس سنوي بنسبة 34%، باإلضافة إلى زيادة قوة النمو الزراعي وزيادة أنشطة اإلنشاءات. ظلت نسبة التضخم السنوي مرتفعة 
عند 14.5%، لكنها تعد نسبة أقل عن العام السابق حيث بلغ التضخم نسبة أعلى بمقدار ثالث نقاط مئوية عند 17.5%. أدى النمو القوي للصادرات 
وزيادة تدفقات التحويالت إلى انخفاض عجز الحساب الجاري من 7.1% كما في عام 2018 إلى 4.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019. وزادت 

احتياطيات النقد األجنبي بمقدار 7.88 مليار ريال سعودي في عام 2019 أو ما يقارب 13 شهًرا من تغطية الواردات. )المصدر: البنك الدولي(.

تفيد التقارير األخيرة بشأن التصنيف االئتماني ألوزبكستان وصوله عند BB- مع نظرة مستقبلية سلبية )ستاندرد آند بورز(، وB1 مع نظرة مستقبلية 
مستقرة )موديز(، وBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة )فيتش(.
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استجابًة لجائحة فيروس كورونا المستجد، طلبت الحكومة المركزية من الحكومات المحلية خفض الضرائب بنسبة 30% كما تعمل على زيادة تمويل الرعاية 
الصحية لألسر أصحاب الدخول المنخفضة فضاًل عن تقديمها لمزيد من المساعدة للشركات ومشاريع البنية التحتية اإلقليمية. وتشمل ميزانية 2021 

إقراض السياسات لدعم االقتصاد، بشكل أساسي من خالل صندوق إعادة اإلعمار والتنمية )المصدر: صندوق النقد الدولي(.

نظرة عامة على قطاع الطاقة 2 11 2 3
تملك أوزبكستان معدل توصيل كهرباء يصل إلى حوالي 100% وإجمالي طاقة إنتاجية مثبتة بقدرة 11,400 ميجاواط. ومع ذلك، نظًرا لتقادم البنية التحتية 

للبالد التي تعود إلى الحقبة السوفيتية باإلضافة إلى زيادة الطلب على الكهرباء، فقد يزداد نقص اإلمدادات خالل السنوات العديدة القادمة.

الطاقة  إجمالي  يقارب 90% من  ما  توفر  أوزبكستان، حيث  في  الكهرباء  لتوليد  الرئيسي  المصدر  الطبيعي  بالغاز  تعمل  التي  الحرارية  المحطات  تعد 
في  الطاقة  منظومة  تساهم  الكهرومائية.  بالطاقة  تعمل  التي  المحطات  بواسطة  المتبقية  الكهربائية  الطاقة  توفير  يتم  بينما  الدولة،  في  الكهربائية 
أوزبكستان بشكل كبير في طاقة توليد الكهرباء في منظومة الطاقة في آسيا الوسطى، وهي شبكة نقل كهرباء متكاملة تربط بين العديد من دول آسيا 
الوسطى. وتعتبر أوزبكستان المورد الرئيسي للكهرباء إلى دولة أفغانستان المجاورة. وترمي األهداف السنوية إلى زيادة إجمالي الطاقة اإلنتاجية لمصادر 
الطاقة المتجددة إلى 3 جيجاواط في محطات التوليد باستخدام طاقة الرياح و5 جيجاواط لمحطات التوليد باستخدام الطاقة الشمسية بحلول عام 
2030 وذلك كما ورد في المذكرة المفاهيمية 2020م-2030م لتوريد الطاقة الكهربائية. وتبع ذلك زيادة طفيفة في عدد مناقصات الطاقة الشمسية التي 

أطلقتها وزارة الطاقة والمدعومة من بنك التنمية اآلسيوي )المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، ومجلة بي في(.

تطور سوق الطاقة(: د7-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمؤشر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

5د0دم
المستقبل

تيراواط/استهالك الكهرباء
5.960.0%--36.141.642.744.245.448.0ساعة

تيراواط/توليد الكهرباء
2.592.0%53.054.955.457.359.160.862.962.9ساعة

20.9 -10.4-------جيجاواطذروة الطلب على الكهرباء
)2030(

المصدر: شركة بريتش بتروليوم، واتفاقية الربط الكهربائي، ووزارة الطاقة. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات.

بيان سعة اإلنتاج حسب التقنية(: 74-دالجدول  

019دم018دم017دمد01دم015دم014دمد01دمد01دمالوحدةالمصدر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

تقديرات 
عام 0د0دم

الوقود األحفوري 
0.715,100%11,400-10,83410,98011,10011,16711,16711,167ميجاواتالتقليدي

0.02,400%00000000ميجاواتالطاقة النووية
مصادر الطاقة 

1.611,800%-1,7461,7471,7621,7621,7961,8431,919ميجاواتالمتجددة:

1.63,800%-1,7461,7461,7611,7611,7941,8391,915ميجاواتالطاقة المائية

388,000%-1112445-ميجاواتأخرى
إجمالي الطاقة اإلنتاجية 

0.729,300%--12,58012,72712,86212,92912,96313,010ميجاواتالمثبتة

معدل نمو الطاقة 
اإلنتاجية

النسبة 
المئوية 
السنوية

-%1.2%1.1%0.5%0.3%0.4----

المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووزارة الطاقة. مالحظة: تشمل مصادر الطاقة المتجددة األخرى الرياح والطاقة الشمسية إنتاج الطاقة الحرارية األرضية 
والوقود الحيوي الحديث. تتولد أغلبية الطاقة المنتجة باستخدام الوقود األحفوري التقليدي من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، حيث مّثل الغاز الطبيعي 75% من توليد الكهرباء باستخدام 
الوقود التقليدي كما في عام 2019 بينما مثل الفحم 22% والنفط 3% في السنة ذاتها. يتم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة التي تتوفر فيها البيانات وقد يختلف نظًرا لتقريب النتائج.

المشغلون:
شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها: تم تقسيم شركة أوزبكينيرغو إلى 3 شركات في أبريل 2019م وهما: محطات الطاقة الحرارية وشبكات الطاقة  	

الوطنية وشبكات الطاقة اإلقليمية. 
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نوع سوق الكهرباء: تعاقدي ولكن يتم النقل إلى التاجر.

اإلمداد  قيمة  سلسلة  ضمن  والكهرباء  للمياه  مستقل  الطاقة/مشروع  إلنتاج  مستقل  لمشروع  السوق  موقع  تحديد 
بالكهرباء:

وفًقا لمفهوم 2020-2030 إلمداد الطاقة الكهربائية في أوزبكستان، لوحظ أنه سيتم إيالء اهتمام خاص إلنتاج الكهرباء من خالل مصادر الطاقة المتجددة 
وخاصة تطوير الطاقة الشمسية. ولن يتم تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة إال من خالل المستثمرين من القطاع الخاص )محطات الطاقة المستقلة( 

)المصدر: دينتونز(.

انضمت أوزبكستان إلى برنامج توسيع نطاق الطاقة الشمسية التابع للبنك الدولي والتزمت منذ ذلك الحين بزيادة الطاقة اإلنتاجية للمشروع إلى 1,000 
ميجاواط لمحطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بعد النجاح المحقق في المناقصات األخيرة. وقد تم طرح مناقصات إلضافة قدرة تبلغ 
600 ميجاواط في ديسمبر من عام 2020م مع طرح باقي المناقصات في عام 2021. باإلضافة إلى ذلك، أدى نظام جمهورية أوزبكستان لعام 2019م 
بشأن استخدام مصادر الطاقة المتجددة إلى تشكيل وزارة الطاقة كما وفر العديد من المزايا بما في ذلك اإلعفاءات الضريبية والدعم بنسبة 30% )وحتى 
حدود معينة( لشراء معدات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية ووفر المزيد من الدعم على مدفوعات فوائد القروض )المصدر: وزارة الطاقة، 

.)Now Renewables و

نظرة عامة على قطاع المياه 3 11 2 3
وزارة المصادر المائية هي المشغل الرئيسي، وال يوجد دليل على الطاقة اإلنتاجية المثبتة لتحلية المياه في أوزبكستان، وال يذكر مفهوم تطوير إدارة المياه 

لألعوام 2020م-2030م المعتمد مؤخًرا هذه التقنية. 

اإلطار التنظيمي وإطار السوق للطاقة والمياه 4 11 2 3

المؤسسات ذات الصلة:
المنظمات الدولية: منظومة الطاقة في آسيا الوسطى. 	
الوزارات: وزارة الطاقة، ووزارة المصادر المائية. 	

يعتبر سوق محطات الطاقة المستقلة في أوزبكستان سوًقا جديدة نسبًيا ولكن في العامين الماضيين ظهر اهتمام قوي متبادل بين وزارة الطاقة ومحطات 
الطاقة المستقلة للتعاون في هذه المحطات بأوزبكستان. باإلضافة إلى ذلك، ذكر مفهوم إمداد الطاقة الكهربائية للفترة الممتدة بين عامي 2020م و2030م 
المثبتة لصالح المستثمرين من  أنه سيتم تخصيص 8 جيجاواط من توقعات الطاقة اإلنتاجية  المتجددة بما يعني  تُنفذ مشاريع الطاقة  الدولة لن  أن 
القطاع الخاص. في ديسمبر 2020م، تم إطالق مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الثالث بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار البرنامج 
األوزباكستاني للطاقة الشمسية، والذي سيناقش قدرة إجمالية تبلغ 500 ميجاواط على ثالث دفعات )المصدر: دينتونز، باور إنجينيرينغ إنترناشيونال(.

يحدد مفهوم إمداد الطاقة الكهربائية للفترة بين 2020م و2030م. األهداف متوسطة وطويلة األجل ألوزباكستان، وسوف يتم تعديله حسب الظروف التي 
تطرأ. وفي المجمل، يتوقع بحلول عام 2030م زيادة كل من الطاقة اإلنتاجية الكهربائية إلى 29.3 جيجاواط واإلنتاج الكهربائي إلى 120.8 مليار كيلوواط 

في الساعة. وتتمثل األهداف في ما يلي:

تطوير الطاقة المتجددة بما في ذلك األهداف السنوية لطاقة متجددة البالغة 3 جيجاوات من الرياح و 5 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول  	
عام 2030م.

زيادة الطاقة الحرارية من خالل إضافة 13 مشروًعا جديًدا تم التخطيط لها واإللغاء التدريجي للوحدات المتقادمة ذات الطاقة اإلنتاجية البالغة  	
5.9 جيجاواط.

زيادة الطاقة اإلنتاجية من المصادر الكهرومائية من خالل تنفيذ 62 مشروًعا بما في ذلك بناء 35 محطة طاقة كهرومائية وتحديث 27 مشروًعا  	
آخر.

تطوير شبكة التوزيع للتحضير لعملية االنتقال إلى سوق كهرباء للبيع بالجملة يتمتع بقدرة تنافسية. سيتم تجزئة مهام تشغيل شبكة توزيع الكهرباء  	
وبيعها، وستصبح شبكة التوزيع مملوكة للدولة. 

االنتقال إلى سوق بيع بالجملة وتطبيق سياسة التعرفة في قطاع الكهرباء. 	

سيتم تنظيم جهة تنظيمية وأخرى تشغيلية لسوق الطاقة في 		0	م )المصدر: دينتونز(.

سيتم تنفيذ عملية االنتقال إلى سوق بيع الكهرباء بالجملة على مراحل خالل الفترة الممتدة بين عامي 2020م و2023م، وسيعتمد االنتقال من المرحلة 
الحالية  إلى المرحلة تالية على استيفاء الشروط الالزمة. ومن المتوقع أن يتم إنشاء سوق بيع بالجملة يتمتع بالتنافسية بحلول عام 2023م كما يتوقع 

توفير فرصة وصول متساوية إلى شبكة الكهرباء الرئيسية أمام جميع المشاركين في السوق بدون عوائق )المصدر: دينتونز(.
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أسواق التوسع  3 3

جمهورية أذربيجان )أذربيجان( 1 3 3
ارتفع استهالك الكهرباء من 17.8أ تيراواط/ساعة في عام 2012م إلى 19.5أ تيراواط/ساعة في عام 2017م )معدل نمو سنوي مركب قدره %1.9(. 
ارتفع إنتاج الكهرباء من 23.0أ تيراواط/ساعة في 2012م إلى 24.3أ تيراوات ساعة في 2017م )معدل نمو سنوي مركب قدره 1.1%(. ارتفع توليد 
الكهرباء إلى أكثر من 26.3أ تيراواط/ساعة في عام 2019م. تعمل أهداف زيادة استهالك الكهرباء وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة على 
خلق الحاجة إلى زيادة االستثمار في أذربيجان. ورغم أن الغاز الطبيعي هو المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء، فإن أذربيجان لديها إمكانات هائلة لتطوير 
الطاقة المتجددة، وتقدر إمكانات توليد الكهرباء لدولة أذربيجان باستخدام الرياح بنحو 3,000 ميجاواط وإمكانات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة 
الشمسية بنحو 23,040 ميجاواط )المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة(. وكان هناك تحرك مؤخًرا من الحكومة نحو تعزيز العمل مع المشاريع 
المستقلة إلنتاج الطاقة، علًما بأن مسودات الوثائق الرسمية التي تقلل الحواجز أمام المستثمرين من القطاع الخاص قيد المراجعة. وقعت أكوا في يناير 
2020م اتفاقية مع وزارة الطاقة األذربيجانية بشأن مشروع توليد الطاقة باستخدام الرياح بطاقة تبلغ 240 ميجاواط والذي يمثل أول استثمار لها في البالد 

وستساهم في تحقيق هدف أذربيجان المتمثل في الوصول إلى 30% من قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 )المصدر: أكوا باور(.

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: 75-دالجدول  

معدل النمو السنوي المركبإضافاتالمتوقع  5د0دم(الحالي  018دم(الوحدةمصدر الكهرباء

11%1.32.61.3جيجاواطالمصادر المتجددة
4%6.68.31.8جيجاواطأخرى

المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، طاقة أذربيجان، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، األمم المتحدة، كتيب بي بي )2020(، »مراجعة إحصائية للطاقة العالمية - جميع البيانات، 2019-1965«.

جمهورية بنغالديش الشعبية )بنغالديش( 2 3 3
ارتفع استهالك الكهرباء من 39.9ب مليار تيراواط/ساعة في عام 2012م إلى 1.8ب مليار تيراواط/ساعة في عام 2017م )معدل نمو سنوي مركب 
9.1%(. ارتفع إنتاج الكهرباء من 48.7 ب مليار تيراواط/ساعة في 2012م إلى 73.4 ب مليار تيراواط/ساعة في 2017م )معدل نمو سنوي مركب %8.6(. 

ارتفع توليد الكهرباء إلى أكثر من 89.7 ب مليار تيراواط/ساعة في عام 2019م.

أدى النمو االقتصادي والسكاني إلى زيادة كل من استهالك وتوليد الكهرباء في بنغالديش، حيث يتم توليد أغلب الكهرباء من الغاز الطبيعي، علًما بأن 
البالغة 260  الحالية  المستويات  من  المتجددة تدريجياً  الطاقة  اإلنتاجية من  القدرة  زيادة  إلى  الحكومة  أدنى مستوياتها. تهدف  المتجددة في  الطاقة 
ميجاواط بفضل االستثمار األجنبي، لتنويع مزيج توليد الكهرباء وضمان أمن التوريد )المصدر: حكومة بنغالديش(. ال يوجد حتى اآلن سوى القليل من 
األدلة على جهود الحكومة لجذب االستثمار إلى محطات تحلية المياه في بنغالديش. وال يوجد سوى قدر ضئيل من مشاركة القطاع الخاص في قطاع 
المياه في بنغالديش )المصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(. تزاول المشاريع المستقلة إلنتاج الكهرباء أعمالها في بنغالديش بموجب اتفاقيات 

شراء الطاقة كمشاريع مشتركة محلية.

أعلنت الشركة في أكتوبر 2019م عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية الطاقة في بنغالديش بشأن محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي المسال 
)3,600 ميجاواط( )المصدر: أكوا باور(.

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: د7-دالجدول  

معدل النمو السنوي المركباإلضافاتالمتوقع  0د0دم(الحالي  019دم(الوحدةمصدر الكهرباء

16%0.31.41.1جيجاواطالمصادر المتجددة
3%17.524.16.5جيجاواطأخرى

المصدر: مجلس تنمية الطاقة في بنغالديش، »التقرير السنوي« للسنوات من 2012-2013 حتى 2018-2018 )ص.12، و50-60(، مركز الطاقة التابع لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، 
بنك التنمية اآلسيوي، اتفاقية الربط الكهربائي، البنك الدولي.

مملكة كمبوديا )كمبوديا( 3 3 3
ارتفع استهالك الكهرباء من 3.2 ج تيراواط/ساعة في عام 2012م إلى 6.9ج  تيراواط /ساعة في عام 2017م )معدل نمو سنوي مركب قدره %16.4(. 
ارتفع إنتاج الكهرباء من 1.4 ج تيراواط/ساعة في عام 2012م إلى 6.7ج  تيراواط /ساعة في عام 2017م )معدل نمو سنوي مركب قدره %37.3(.
سيواصل استهالك الكهرباء في كمبوديا زيادته مع زيادة معدل التزويد بالكهرباء والبالغ 60% فقط. وسيتم دعم مزيج الطاقة الذي تهيمن عليه الطاقة 
الكهرومائية عن طريق الواردات وإضافة 1.3 جيجاواط من سعة الوقود األحفوري و0.7 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2025م. وال يوجد 
حتى اآلن سوى القليل من األدلة على جهود الحكومة لجذب االستثمار إلى محطات تحلية المياه في كمبوديا. وينفذ المستثمرون المستقلون الغالبية 
العظمى من عمليات توليد الكهرباء في كمبوديا بموجب عقود اتفاقية شراء الطاقة مع شركة كهرباء كمبوديا والتي يتم التفاوض عليها على أساس مخصص 

)المصدر: بنك التنمية اآلسيوي(.

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: 77-دالجدول  

معدل النمو السنوي المركبإضافاتالمتوقع  5د0دم(الحالي  017دم(الوحدةمصدر الكهرباء
7%1.11.80.7جيجاواطالمصادر المتجددة

13%0.82.01.3جيجاواطأخرى
المصدر: خطة الطاقة األساسية في كمبوديا، شركة كهرباء كمبوديا )2017(، »التقرير السنوي لعام 2017« ص 39، اتفاقية الربط الكهربائي.
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جمهورية الاكميرون )الاكميرون( 4 3 3
ارتفع استهالك الكهرباء من 4.6د تيراواط/ساعة في 2012م إلى 8.3د تيراواط/ساعة في 2017م )معدل نمو سنوي مركب 12.5%(. وارتفع إنتاج 

الكهرباء من 4.9 د تيراواط/ساعة في 2012م إلى 6.6 د تيراواط/ساعة في 2017م )معدل نمو سنوي مركب %6.3(.

تتمتع الكاميرون باقتصاد سريع النمو، مع معدل توفير كهرباء مرتفع نسبًيا يبلغ 54%، يتم توفيره في الغالب عن طريق محطات توليد الكهرباء باستخدام 
الطاقة المائية )وتتألف النسية المتبقية من الوقود األحفوري(. ومع ذلك، تخطط الدولة للحصول على 25% من مزيج الطاقة من الطاقة المتجددة غير 
المائية بحلول عام 2030م. وال يوجد حالًيا أي محطات تحلية في الكاميرون وال يوجد ما يدل على التخطيط إلنشاء محطات مستقبلية، علًما بأن سوق 
الطاقة قد تحرر من القيود المفروضة عليه وأنه تمت خصخصة أصول توليد الكهرباء وتوزيعها، وأتاحت شركة سوناتريل، وهي شركة النقل المملوكة 

للدولة، في اآلونة األخيرة المساهمة في رأس مالها أمام المستثمرين من القطاع الخاص )المصدر: جهاز تنظيم قطاع الكهرباء، البنك الدولي(.

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: 78-دالجدول  

معدل النمو السنوي المركبإضافاتالمتوقعةالحالي  018دم(الوحدةمصدر الكهرباء
---732ميجاواطالمصادر المتجددة

---603ميجاواطأخرى
المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، جهاز تنظيم قطاع الكهرباء )Rapport d'activités« ،)2018« ص 80-85 ، وزارة الموارد المائية والطاقة.

جمهورية غانا )غانا( 5 3 3
ارتفع استهالك الكهرباء من 9.3هـ تيراواط/ساعة في 2012م إلى 13.9 هـ  تيراواط/ساعة في 2019م )معدل نمو سنوي مركب 6.0%(. وارتفع إنتاج 

الكهرباء من 12.0 هـ  تيراواط/ساعة في 2012م إلى 18.3 هـ  تيراواط/ساعة في 2019م )معدل نمو سنوي مركب %6.2(. 

من المتوقع أن يتضاعف استهالك الكهرباء في غانا عن المستويات المسجلة في عام 2019م بحلول عام 2025م، وهناك تركيز على زيادة القدرة المركبة 
للطاقة المتجددة لتقليل االعتماد على الطاقة الكهرومائية. وقد كانت غانا من أوائل البلدان في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي عملت مع 
المشاريع المستقلة إلنتاج الكهرباء، وهناك دعم كبير موجه لالستثمار الخاص في البالد، علًما بأنه اعتباًرا من عام 2014م فإن لديها ما يقرب من 1000 
ميجاواط من السعة المركبة خاضعة لسيطرة االستثمار الخاص. وافتتحت أول محطة لتحلية المياه في غانا في أبريل 2015م بالقرب من أكرا علًما بأنها 

.)Online Graphic ،Technology-Water :تنتج 60 ألف متر مكعب من المياه يومًيا )المصدر

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: 79-دالجدول  

معدل النمو السنوي المركبإضافاتالمتوقعالحالي  019دم(الوحدةمصدر الكهرباء
---1.7جيجاواطالمصادر المتجددة

---3.5جيجاواطأخرى
المصدر: هيئة الطاقة بغانا )2019(، »خطة إمدادات الكهرباء لغانا لعام 2019« ص .62، اتفاقية الربط الكهربائي، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

جمهورية إندونيسيا )إندونيسيا( 6 3 3
ارتفع استهالك الكهرباء من 171.4و تيراواط/ساعة في 2012م إلى 221.0و تيراواط/ساعة في 2017م )معدل نمو سنوي مركب 5.2%(. ارتفع إنتاج 
الكهرباء من 189.3و تيراواط/ساعة في 2012م إلى 241.3و تيراواط/ساعة في 2017م )معدل نمو سنوي مركب 4.9%(. تتمتع إندونيسيا بإمكانيات 
ممتازة للطاقة المتجددة، وتتوقع أن تشهد نمًوا هائاًل في توليد الكهرباء بحيث يصل إلى 435 تيراواط ساعة بحلول عام 2025م - أي ما يقرب من 
الضعف عن المستوى المسجل في عام 2017م. وقد كان هناك بعض االهتمام بتقنيات تحلية المياه في منطقة جاكرتا في محاولة لمكافحة نقص المياه. 
وتم االنتهاء من بناء 4 محطات لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي في فبراير 2019م، وبدأ تشغيلها في نوفمبر 2019م. ويتمحور دور المستثمرون من 
القطاع الخاص في سوق الكهرباء اإلندونيسية بدورهم من خالل مخططات البناء والتشغيل والتحويل، ويمكن للمستثمرين أيًضا االستفادة من اإلعفاءات 

الضريبية. وثم يتم نقل المحطات إلى شركة الكهرباء الحكومية )المصدر: جاكرتا بوست، وشركة نورتون روز فولبرايت(.

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: 80-دالجدول  

معدل النمو السنوي المركبإضافاتالمتوقع  5د0دم(الحالي  018دم(الوحدةمصدر الكهرباء
22%9.539.129.6جيجاواطالمصادر المتجددة

4%57.175.918.8جيجاواطأخرى
مالحظة: تشمل اإلضافات "األخرى" الفحم )16 جيجاواط( وغيره.

المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، شركة الكهرباء الحكومية، »التقرير السنوي«: عام 2019 )ص.181(، برايس ووترهاوس كوبرز عبر موقع االستشارات القانونية »تومسون رويترز براكتيكال 
لو« )2020(، »الئحة الكهرباء في إندونيسيا: أسئلة وأجوبة لتقديم نظرة عامة«، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )2017(، »آفاق الطاقة المتجددة: إندونيسيا« ص 70، وزارة الطاقة والموارد 

المعدنية.

ساحل العاج 7 3 3
ارتفع استهالك الكهرباء من 4.5 ز تيراواط/ساعة في عام 2012م إلى 8.8ز  تيراواط /ساعة في عام 2018م )معدل نمو سنوي مركب قدره %11.9(. 
ارتفع إنتاج الكهرباء من 6.9 و تيراواط/ساعة في عام 2012م إلى 10.0و  تيراواط /ساعة في عام 2018م )معدل نمو سنوي مركب قدره 6.3%(. يتمتع 
ساحل العاج باقتصاد سريع النمو يحتاج إلى تعزيز تطوير البنية التحتية لتوفير الكهرباء بنسبة 100%، علًما بأنه يستهدف توليد 3,3 جيجاواط من الطاقة 
اإلضافية للكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية بحلول عام 2030م. يتم تشغيل أنشطة اإلنتاج والتوزيع والنقل من قبل شركة 
خاصة وهي شركة إنتاج الكهرباء اإليفوارية، لكن عدد المشاريع المستقلة إلنتاج الكهرباء يتزايد من خالل الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، 
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ويتم جذب االستثمارات الخاصة من خالل العقود طويلة األجل. يهدف ساحل العاج إلى تحقيق نسبة 100% من الحصول على المياه الصالحة للشرب 
بحيث يكون دعم محطات اإلنتاج المستقل للمياه والكهرباء أمًرا ضرورًيا، ولكن لم يتم التخطيط لطاقة تحلية المياه بعد )المصدر: الهيئة الوطنية لتنظيم 

قطاع الكهرباء في ساحل العاج، حكومة ساحل العاج(.

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: 81-دالجدول  

معدل النمو السنوي المركبإضافاتالمتوقع  0د0دم(الحالي  018دم(الوحدةمصدر الكهرباء

10%0.92.81.9جيجاواطالمصادر المتجددة

10%1.33.92.7جيجاواطأخرى

مالحظة: تشمل اإلضافات "األخرى" الفحم )1.4 جيجاواط( والغاز )1.3 جيجاواط( وغيرهما.
المصدر: الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء في ساحل العاج »Rapport d’activités«: عام 2018 )ص.26، و30، و104، و105(، عام 2017 )ص.25، و26، و27، و30، و100(، عام 2016 

)ص.27، و102(، عام 2015 )ص.17(، عام 2014 )ص.47(، عام 2013 )ص.21، 34(، عام 2012 )ص.10، و11(.، مؤسسة التمويل الدولية.

جمهورية كينيا )كينيا( 8 3 3
ارتفع استهالك الكهرباء من 6.4ح تيراواط/ساعة في عام 2012 إلى 8.0ح تيراواط/ساعة في عام 2017م )معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.4%(. ارتفع 
إنتاج الكهرباء من 7.9ح تيراواط/ ساعة إلى 10.1ح تيراواط/ساعة في عام 2017م )معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.9%(. تهدف كينيا إلى زيادة سعة 
الطاقة المتجددة من 2 جيجاواط إلى 5 جيجاواط بحلول عام 2030 وتولد المشاريع المستقلة إلنتاج الكهرباء نسبة كبيرة من الكهرباء في كينيا. يتم بيع 
الكهرباء المولدة لشركة كينيا للطاقة واإلنارة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة. وفي أعقاب الجفاف، شجعت الحكومة االستثمار األجنبي في محطات تحلية 
 Afrik،المياه على نطاق واسع، حيث تم ترسية أول محطة في عام 2018م وتم إبرام عقد لمحطة أخرى متفق عليها في 2020م )المصدر: البنك الدولي

.)News Home Climate ، 21

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: د8-دالجدول  

معدل النمو السنوي المركبإضافاتالمتوقع  0د0دم(الحالي  017دم(الوحدةمصدر الكهرباء

9%1.75.03.4جيجاواطالمصادر المتجددة

2%0.81.00.2جيجاواطأخرى

المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، شركة كينيا للطاقة واإلنارة، »التقرير السنوي«، 2011 – 2012 )ص.104، و105(، 2012 – 2013 )ص.113، و114(، 2013 – 2014 )ص.111، و112(، 
2014 – 2015 )ص.125(، 2015 - 2016 )ص.127، و149، و150(، 2016 – 2017 )ص.180 – 182(، 2017 )ص.181(، 2017 – 2018، )ص.7، و206(، حكومة كينيا، الوكالة الدولية 

للطاقة المتجددة.

جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية )الوس( 9 3 3
ارتفع استهالك الكهرباء من 2.9 ط تيراواط/ساعة في عام 2012م إلى 4.6ط  تيراواط /ساعة في عام 2017م )معدل نمو سنوي مركب قدره %9.1(. 
ارتفع إنتاج الكهرباء من 12.9 ط تيراواط/ساعة في عام 2012م إلى 27.9ط  تيراواط /ساعة في عام 2017م )معدل نمو سنوي مركب قدره %16.6(. 
يتمثل هدف حكومة الوس الطموح في تركيب 5 جيجاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بخالف الطاقة المائية بحلول عام 2025م، علًما بأنها 
تهدف إلى الوصول إلى معدل توفير كهرباء بنسبة 98%. وتعتبر اإلمكانات المستقبلية للطاقة الشمسية مهمة ، حيث يقدر طاقتها بنحو 8.8 جيجاواط 
وتوزيع  المائية  الخزانات  العائمة على  الشمسية  الطاقة  الطاقة استخدام  الجاري طرحها لالستفادة من هذه  األفكار  البالد. وتشمل  أنحاء  في جميع 
أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية على القرى غير المتصلة بالشبكة )المصدر: بنك التنمية اآلسيوي، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة(. تتسم الوس بأنها 
دولة محاطة باليابسة وال يوجد أي دليل يشير إلى الجهود الكبيرة المبذولة على المستوى المحلي أو الحكومي لالستثمار في تقنية تحلية المياه. ينتشر 
االستثمار األجنبي الخاص في الوس ويتم تشجيعه من خالل تدابير السياسة التيسيرية فيما يتعلق باتفاقيات شراء الطاقة المبرمة مع شركة الكهرباء 
في الوس المملوكة للدولة. وقد تم مؤخًرا إنشاء فرع منفصل لشركة الكهرباء في الوس )محطة توليد الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء في الوس( لتعزيز 

االستثمارات في الطاقة الشمسية وتسهيلها )المصدر: بنك التنمية اآلسيوي، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة(.

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: د8-دالجدول  

معدل النمو السنوي المركبإضافاتالمتوقعةالحالي  019دم(الوحدةمصدر الكهرباء

---6.0جيجاواطالمصادر المتجددة

---3.0جيجاواطأخرى

المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )2016( »بيانات الطاقة المتجددة في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية« ص 20

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية )موريتانيا( 10 3 3
ارتفع استهالك الكهرباء من 0.8 ي تيراواط/ساعة في عام 2012م إلى 1.1ي  تيراواط /ساعة في عام 2017م )معدل نمو سنوي مركب قدره %5.3(. 
ارتفع إنتاج الكهرباء من 0.9 ي تيراواط/ساعة في عام 2012م إلى 1.2ي  تيراواط /ساعة في عام 2017م )معدل نمو سنوي مركب قدره 5.2%(. أظهرت 
موريتانيا زيادة في الطاقة اإلنتاجية لتوليد الكهرباء على مدى العقد الماضي، علًما بأنها تهدف إلى مواصلة هذه الزيادة من مصادر الطاقة المتجددة. 
تهيمن الشركة الموريتانية للكهرباء على سوق الطاقة، وهي شركة عامة متكاملة رأسًيا ومملوكة للدولة. ورغم عدم تطور األطر التنظيمية والتعريفية في 
قطاع الطاقة، فقد شهد السوق بعض االستثمارات الخاصة واألجنبية. تهدف موريتانيا إلى ضمان حصول الجميع على مياه الشرب، حيث يبلغ معدل 
الحصول على مياه الشرب حالًيا 68%. وقد تم اقتراح إنشاء محطة لتحلية المياه في شمال البالد كطريقة محتملة لتحقيق هذا الهدف )المصدر: وزارة 

المياه والصرف الصحي(.
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التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: 84-دالجدول  

معدل النمو السنوي المركبإضافاتالمتوقع  0د0دم(الحالي  017دم(الوحدةمصدر الكهرباء
12%69292223ميجاواطالمصادر المتجددة

1%39246068ميجاواطأخرى
المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )2015(، »تقييم جاهزية موريتانيا للطاقة المتجددة« ص 4، و8

جمهورية باكستان اإلسالمية )باكستان( 11 3 3
ارتفع استهالك الكهرباء من 78.4 ك تيراواط/ساعة في 2012م إلى 105.5 ك تيراواط/ساعة في 2017م )معدل نمو سنوي مركب قدره 6.1%(. وارتفع 
إنتاج الكهرباء من 99.5 ك تيراواط/ساعة في 2012 إلى 122.5 ك تيراواط/ساعة في 2017 )معدل نمو سنوي مركب 4.2%(. حقق اإلنتاج ارتفاًعا وصل 
إلى أكثر من 136.3 تيراواط/ساعة في عام 2019. تسير باكستان في طريقها لمواصلة تنويع مزيج إنتاجها من الطاقة، بهدف توليد 20% من الكهرباء 
من مصادر متجددة في عام 2025 و30% في عام 2030م. وعلى الرغم من السماح لشركات القطاع الخاص بتوليد الكهرباء من خالل عقود طويلة األجل، 
فال يزال القطاع العام يهيمن على قطاع الطاقة. وتستهدف باكستان زيادة نصيب المحطات المستقلة إلنتاج الكهرباء في السنوات القادمة لتزويد البالد 
بقدر مستدام من الكهرباء يمكن االعتماد عليه. كما تشير السياسة الوطنية للمياه إلى الحاجة الملحة الستخدام مياه البحر وإعادة تدوير المياه، األمر 
الذي قد يتطلب االبتكار واالستثمارات )المصدر: الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية، معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، حكومة باكستان(.

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: 85-دالجدول  

معدل النمو السنوي المركبإضافاتالمتوقع  0د0دم(الحالي  017دم(الوحدةمصدر الكهرباء
12%11.842.831.0جيجاواطالمصادر المتجددة

1%27.231.54.3جيجاواطأخرى
المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، هيئة الرقابه على الطاقة والكهرباء ، الشركة الوطنية للنقل والتحكم )2019(، »الخطة اإلرشادية لتوسيع طاقة التوليد 2018-2040« ص .28، و32، و46، 

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، مركز الطاقة التابع لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي.

جمهورية الفلبين )الفلبين(  12 3 3
ارتفع استهالك الكهرباء من 61.3 ل تيراواط/ساعة في عام 2012 إلى 81.7ل  تيراواط /ساعة في عام 2017م )معدل نمو سنوي مركب قدره %5.9(. 
ارتفع إنتاج الكهرباء من 69.7 ل تيراواط/ساعة في عام 2012 إلى 90.0ل  تيراواط /ساعة في عام 2017م )معدل نمو سنوي مركب قدره %5.25(. 
يهيمن الوقود األحفوري التقليدي حالًيا على مزيج الطاقة في الفلبين، ولكن سيتم تكميله ب  15 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة المستهدفة لعام 
2030م بدعم من موارد البالد الشمسية وطاقة الرياح الممتازة. انطالقا من هدف وزارة الطاقة الى توفير الكهرباء بنسبة 100% بحلول عام 2022م، وهو 
ما يستدعي الحاجة الى توفير طاقة إنتاجية إضافية. والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء. وال يوجد حتى اآلن سوى القليل من األدلة 
على جهود الحكومة لجذب االستثمار إلى محطات تحلية المياه في الفلبين. يتسم سوق الكهرباء الفلبينية بأنه منفصل جزئًيا، ويستفيد المستثمرون من 
القطاع الخاص من المناطق االقتصادية الخاصة التي تم إنشاؤها بأقل قدر من التدخل الحكومي. وقد وضعت خطط إلجراء مزاد برنامج تعرفة الطاقة 
الخضراء، والذي يأمل في تخصيص 2 جيجاواط من الطاقة اإلنتاجية لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة بقيمة 7.50 مليار ريال سعودي )المصدر: البنك 

الدولي، معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي(.

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: د8-دالجدول  

معدل النمو السنوي المركباإلضافاتالمتوقع  040دم(الحالي  019دم(الوحدةمصدر الكهرباء
3%7.414.57.1جيجاواطالمصادر المتجددة

5%18.150.832.7جيجاواطأخرى
مالحظة: تشمل اإلضافات "األخرى"، من بين أمور أخرى،الفحم )16.7 جيجاواط(.

المصدر: وزارة الطاقة، اتفاقية الربط الكهربائي، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )2017(، »تقييم جاهزية مصادر الطاقة المتجددة في الفلبين« ص 20 - 23

جمهورية السنغال )السنغال ( 13 3 3
ارتفع استهالك الكهرباء من 2.6 م تيراواط/ساعة في عام 2012م إلى 3.8م  تيراواط /ساعة في عام 2017م )معدل نمو سنوي مركب قدره %7.7(. 
ارتفع إنتاج الكهرباء من 3.1 م تيراواط/ساعة في عام 2012م إلى 4.5م  تيراواط /ساعة في عام 2017م )معدل نمو سنوي مركب قدره 7.3%(. أظهرت 
السنغال تطوراً قوًيا في قطاع الطاقة، وتهدف إلى تطوير وتنويع الطاقة المثبتة، وذلك جزئياً لزيادة معدل توفير الكهرباء وأيضاً لتعزيز النمو االقتصادي. 
تحتكر شركة سينليك المملوكة للدولة قطاع الكهرباء في جميع أنحاء السنغال تقريًبا، ومع ذلك، يتم الحصول على ما يقارب من نصف الكهرباء المولدة 
من جانب المحطات المستقلة إلنتاج الكهرباء، والتي من المتوقع أن تزيد حصصهم في السوق لدعم أهداف التنمية في السنغال. تهدف السنغال إلى 
الحصول على موارد مائية في داكار وستقوم بإنشاء محطة لتحلية المياه بطاقة إنتاجية قدرها 100,000 متر مكعب في اليوم بحلول عام 2021م، أي أكثر 

من خمسة أضعاف النقص الحالي )المصدر: Africa Lighting رويترز(

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة(: 87-دالجدول  

معدل النمو السنوي المركبإضافاتالمتوقعالحالي  017دم(الوحدةمصدر الكهرباء
---138ميجاواطالمصادر المتجددة

---834ميجاواطأخرى
المصدر: اتفاقية الربط الكهربائي، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )2012(، تقييم جاهزية مصادر الطاقة المتجددة في السنغال لعام 2012« ص 14 ، شركة سينليك )2018(، »التقرير 

السنوي لعام 2018« ص 10، و24
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الجمهورية التونسية )تونس( 14 3 3
ارتفع استهالك الكهرباء من 14.0 ن تيراواط/ساعة في عام 2012م إلى 15.6ن  تيراواط /ساعة في عام 2017م )معدل نمو سنوي مركب قدره %1.7(. 
ارتفع إنتاج الكهرباء من 16.8 ن تيراواط/ساعة في عام 2012م إلى 19.2ن  تيراواط /ساعة في عام 2017م )معدل نمو سنوي مركب قدره 2.7%(. ظل 
استهالك وإنتاج الكهرباء في تونس مستقًرا نسبًيا خالل العقد الماضي، ومع ذلك، تهدف الحكومة إلى توليد 30% من الكهرباء من مصادر متجددة والتي 
من شأنها أن تمثل طاقة إنتاجية إضافية تبلغ 2250 ميجاواط بحلول عام 2030م. فقد تطورت المحطات المستقلة إلنتاج الكهرباء ببطء منذ بدايات القرن 
الحالي وتم ترسية العديد من العقود عليها لتوليد الطاقة المتجددة في السنوات القليلة الماضية. كما قامت تونس بتكليف أول محطة لتحلية المياه في 
عام 2018م )100,000 متر مكعب في اليوم( 10 وتهدف إلى إنشاء محطات أخرى تمثل فرًصا لجذب االستثمارات الخاصة، إلى جانب خطة تطوير الطاقة 

الخاصة بها )المصدر: GSE، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(.

التغييرات الُمعلنة في الطاقة اإلنتاجية المثبتة (: 88-دالجدول  

معدل النمو السنوي المركبإضافاتالمتوقع  0د0دم(الحالي  019دم(الوحدةمصدر الكهرباء

25.3%0.33.73.4جيجاواطالمصادر المتجددة

---5.3جيجاواطأخرى

العربي للكهرباء )2018(، »النشرة  التونسية للكهرباء والغاز.  االتحاد  المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2014(، »تحييد مخاطر االستثمار في الطاقة المتجددة« ص 25، الشركة 
اإلحصائية لعام 2018« ص 10، اتفاقية الربط الكهربائي. 

الجزء 2. أسواق الطاقة بعد انتهاء التعريفات و اتفاقية شراء )المياه( والطاقة   4 3
األساسية

يُعد تقييم القيمة الالحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة أمًرا بالغ األهمية لتوفير تقييم دقيق لقيمة األصول التي يتم تشغيلها حالًيا بموجب اتفاقيات 
شراء )المياه( والطاقة، ولكن يمتد عمرها المتبقي إلى ما بعد هذه الترتيبات التعاقدية.

هناك شاهد بأن المستثمرين في عدد من األسواق يعتمدون على القيم الالحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة للتسعير. على سبيل المثال، ال تتوافق 
تذبذبات أسعار األسهم للمرافق في ُعمان - والتي يتم تداولها جميًعا بشكل فردي في سوق مسقط لألوراق المالية - مع نموذج البناء والتملك ونقل 
الملكية )أي من خالل قيمة صفرية الحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة(. وكانت الشركة المتحدة للطاقة ش.م.ع.ع، التي تدير مشروع منح المستقل 
لتوليد الطاقة، هي المشروع الوحيد في سلطنة عمان الذي تم ترسيته بموجب هيكل بناء وتملك ونقل ملكية. ويتبع تطور سعر سهمها اتجاًها متوقًعا 
حيث يقترب سعر السهم من الصفر عند انقضاء مدة اتفاقية شراء اإلنتاج. وال ينعكس ذلك في تحركات أسعار األسهم الخاصة باتفاقيات شراء )المياه( 
والطاقة األخرى. ونظًرا ألن صافي الدخل المتوقع من اتفاقيات شراء )المياه( والطاقة األخرى محدد مسبًقا إلى حد كبير، فإن ذلك يشير إلى تأثير 
عوامل أخرى على تحركات أسعار األسهم. وبخالف التحركات العامة ألسعار األسهم، الرؤية التي يمتلكها المستثمرون بشأن النتائج الالحقة التفاقيات 

شراء )المياه( والطاقة تعتبر من العوامل األخرى المؤثرة.

في هذا القسم، فيما يخص مشروع معين من مشاريع أكوا )يُشار إليه بلفظ "المشروع"(، نصف ما يلي:

نظرة عامة على تقييم األصول الالحق التفاقية شراء )المياه( والطاقة، 	
تأثير تصميم السوق على القيمة الالحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة، 	
نُهج النمذجة لتقييم قيمة األصول الالحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة. 	

نظرة عامة على تقييم األصول الالحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة

يتم تحديد قيمة األصل الذي يتم تشغيله بعد انقضاء مدة اتفاقية شراء )المياه( والطاقة وفًقا للقيمة الحالية لألرباح السنوية المتوقعة قبل اقتطاع الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء على مدى الفترة الالحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة، ويُشار إليها فيما يلي بلفظ "القيمة المتبقية". ويتم احتساب 
األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء على أنها ناتج اإلرسال المتوقع والطاقة اإلنتاجية باألسعار المحققة ذات الصلة، بعد خصم 
جميع تكاليف التشغيل وتمديد العمر. ونناقش فيما يلي الدوافع الرئيسية لألرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء والطلب والتكلفة 

ونقدم عملية اتخاذ قرار بشكل عام لتحديد القيمة المتبقية.

العامل الرئيسي للطلب اللقيمة الالحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة

يعد المستوى المرتفع بدرجة كافية للطلب على الطاقة اإلنتاجية شرًطا مسبًقا ضرورًيا لحصول المشروع على القيمة الالحقة التفاقية شراء )المياه( 
والطاقة. ويمكن إثبات نقص العرض عند انقضاء مدة اتفاقية شراء )المياه( والطاقة إذا كانت الطاقة اإلنتاجية "الثابتة" من المحطات الحالية والمحطات 
الجديدة تقل عن ذروة الطلب باإلضافة إلى هامش أمان. تختلف الطاقة اإلنتاجية "الثابتة" )أو "الموثوق بها"( عن الطاقة اإلنتاجية االسمية من حيث أنها 
تتعلق بكمية اإلنتاج المضمون توافرها عند ارتفاع طلب النظام إلى أقصى حد. وفيما يخص سوق الكهرباء، ستكون المحطة الحرارية قادرة على توفير 
نسبة أكبر من طاقتها اإلنتاجية المثبتة لتلبية ذروة الطلب )المحددة على أنها مساهمة الهامش االحتياطي( مقارنة بمشروع الطاقة الكهروضوئية أو 
مشروع الرياح الذي يعتمد وضعه التشغيلي على توافر الموارد. بالنسبة لمشروع الطاقة الكهروضوئية التمثيلي، ستعتمد مساهمة الهامش االحتياطي له 
على االرتباط بين وضع التوليد المتوقع وساعات ارتفاع الطلب إلى أقصى حد. لذلك، إذا انخفضت ذروة الطلب السنوية في الصيف قرب منتصف النهار، 

فان مساهمة الهامش االحتياطي لمشروع الطاقة الكهروضوئية ستكون اعلى مما هي عليه لو انخفضت ذروة النظام في مساء فصل الشتاء.

سيتم تنفيذ مشروعين لتحلية المياه بطاقات إنتاجية تتراوح من 25.000 إلى 50.000 متر مكعب/يوم ومن 100.000 إلى 200.000 متر مكعب/يوم بموجب مخطط الشراكة    10
بين القطاعين العام والخاص )المصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(.
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 العوامل الرئيسية للتلكفة للقيمة الالحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة

إضافة إلى تحديد الطلب على الطاقة اإلنتاجية و/أو إنتاج المشروع، يجب إلقاء نظرة على وضع التوليد الالحق التفاقية شراء )المياه( والطاقة. وفيما 
يخص محطة الطاقة الحرارية، إذا كانت التكاليف الهامشية للمشروع مماثلة للتكاليف الخاصة بالمحطات البديلة الجديدة، فمن المفترض أن يؤدي 
ذلك إلى ارتفاع اإلنتاج المتوقع للمشروع، وقد تكون محطة الحمل األساسي الحرارية الجديدة هي البديل األنسب. ومع ذلك، إذا كانت المحطات البديلة 
الجديدة ذات تكاليف هامشية أقل، فقد تكون محطة توليد الطاقة الحرارية الجديدة ذات الذروة هي البديل األنسب والذي من شأنه أن يقصر المشروع 
على دور احتياطي، مع العلم أن بناء المحطات البديلة الجديدة ذات الحمل األساسي غالًبا ما يكون أكثر تكلفة من بدائل الذروة. ومع ذلك، غالًبا ما يقابل 
االرتفاع في النفقات الرأسمالية ارتفاع في الكفاءة الحرارية وبالتالي انخفاض تكاليف الوقود والتكاليف المرتبطة بثاني أكسيد الكربون )عند االقتضاء(.

عند تقييم تكاليف المشروع والمحطات البديلة، يجب التمييز بين تكاليف الوقود والكهرباء بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج، والتي سيتم تمريرها في معظم 
الحاالت، والتكلفة الفعلية أو تكلفة الفرصة البديلة لها. على سبيل المثال، في حالة ُعمان، يتم تحديد سعر الغاز بموجب اتفاقية توريد الغاز للمشاريع 
المستقلة إلنتاج الطاقة والمشاريع المستقلة إلنتاج المياه والطاقة الحرارية من قبل السلطات ولكن سعر الغاز المستخدم لتخصيص الطاقة اإلنتاجية 
بموجب العقود طويلة األجل يعتمد على السعر األعلى "لتقييم" منفصل )انظر عملية شراء الطاقة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في عام 2022(. 
ليس من غير المألوف أن تقوم السلطات بدعم تكلفة الوقود وتعريفات المرافق للمستخدمين النهائيين. ومع ذلك، ينبغي عدم الخلط بينها وبين تكاليف 
الفرصة البديلة لتشغيل نظام للطاقة أو المياه بأقل تكلفة والتي يجب أن يكون المعيار الصحيح لها هو تكلفة الفرصة البديلة لهذه المدخالت. وفيما 
يخص أسعار الوقود األحفوري، قد يكون السعر المعياري الدولي أكثر مالءمة، ويجب استخدامه لتحديد تكلفة الكهرباء بالجملة مكافئة ألصول المشروع 
المستقل إلنتاج الطاقة أو المشروع المستقل إلنتاج المياه والطاقة. ومع ذلك، قد يكون للحكومات أولويات مختلفة قد تفضي إلى استخدام مجموعة من 

البدائل المعقولة لتكلفة المدخالت.

عملية اتخاذ القرار لتحديد القيمة المتبقية

 يعتمد تحديد ما إذا كان تمديد العمر االقتصادي للمشروع أكثر فعالية من حيث التكلفة من استبداله بمحطة جديدة على نتيجة ممارسة التكلفة والفائدة. 
وتشبه البيانات الالزمة لتحديد تكلفة خيارات المحطة البديلة إلى حد كبير البيانات المطلوبة لتحديد تراكم التكلفة المستوية للكهرباء أو التكلفة الهامشية 
على المدى الطويل وتتضمن السداد السنوي للنفقات الرأسمالية وتكاليف الوقود وثاني أكسيد الكربون والكهرباء والتشغيل والصيانة، حسب االقتضاء.11 
ولتحديد المحطة البديلة األكثر فعالية من حيث التكلفة، يتعين مقارنة تكاليف تشغيل المشروع على مستويات مختلفة من اإلرسال بالتكاليف الخاصة 
بخيارات المحطة البديلة. ولكل نقطة من نقاط التشغيل )على سبيل المثال، الحمل األساسي، متوسط الجدارة، الذروة( يمكن تحديد محطة بديلة مختلفة 
توفر البديل األكثر فعالية من حيث التكلفة. وأي محطة توفر الحل األقل تكلفة للنظام عبر جميع نقاط التشغيل ستكون هي البديل األكثر فعالية من حيث 

التكلفة للمشروع.

يلخص الشكل التالي عملية اتخاذ القرار والتأثير الناجم على القيمة الالحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة أو القيمة المتبقية.

المخطط الهيكلي لعملية صنع القرار لتحديد القيمة المتبقية د1(: دالشكل  

قيمة متبقية كبيرة

ال توجد قيمة متبقية

منخفضة

منخفضة

منخفضة

ال

مرتفعة

مرتفعة

مرتفع

نعم

تكاليف تشييد مشاريع الذروة البديلة
عقب اتفاقية شراء (املياه) والطاقة؟

إنتاج املشروع عقب اتفاقية
شراء (املياه) والطاقة؟

هل هناك نقص يف القدرة اإلنتاجية
عقب انتهاء اتفاقية شراء اإلنتاج؟

تكاليف تشييد مشاريع احلمل األساسي
البديلة عقب اتفاقية شراء (املياه) والطاقة؟

2018 IPA :المصدر

11   يرجى الرجوع إلى الجزء 1أ الذي نعرض فيه التكلفة العمرية الخاصة بتوليد الطاقة حسب التقنية.
12   النقص في الطاقة اإلنتاجية هو الفرق بين الطاقة اإلنتاجية »الثابتة« للمحطات القائمة والمحطات الجديدة، وذروة الطلب، باإلضافة إلى هامش أمان.
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قد يكون من الممكن أيًضا استبدال مشروع حراري قائم بمشروع طاقة متجددة جديد. ومع ذلك، ال بد من توفير بدل للفرق في موثوقية الذروة بين 
المشروع ومحطة الطاقة المتجددة البديلة. ويعني ذلك أنه حتى إذا كان مشروع الطاقة الكهروضوئية التمثيلي يمكن أن يطابق اإلنتاج السنوي للمشروع، 
فقد ال يتوفر نفس مقدار احتياطي الطاقة اإلنتاجية "الثابتة" لتخفيف وطأة الضغط في ساعات ذروة الطلب. وللتأكد من أن المحطة البديلة توفر نفس 
القدر من الطاقة اإلنتاجية "الثابتة"، قد يكون من الضروري زيادة الطاقة اإلنتاجية المثبتة أو إضافة خيار تخزين مرتبط. )ومن شأن إضافة خيار التخزين 
المرتبط أن يضمن إمكانية إعادة إرسال الطاقة المتولدة في غير ساعات الذروة في ساعات ارتفاع الطلب إلى أقصى حد وبالتالي تحسين مساهمة 

الهامش االحتياطي.(

يُعد النهج الُمشار إليه أعاله صالح بنفس القدر لمشاريع تحلية المياه. فإذا كان المشروع يستخدم تقنية التناضح العكسي، فلن تكون هناك كفاءة حرارية 
أو تكلفة وقود في الحساب التراكمي للتكلفة ولكن يتعين تحديد استخدام الطاقة لكل متر مكعب من المياه المنتجة وبالتالي إجمالي استخدام الكهرباء. 
ولهذه الكهرباء المدخلة تكلفة، إذا لم يتم دفعها من قبل المشغل مباشرة، يتم دفعها من قبل مشتري اإلنتاج. وإذا كان المشروع من المشاريع المستقلة 
إلنتاج المياه والطاقة الحرارية، أي تلك المشاريع التي تستخدم تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل أو تقنية التبخير بطريقة التأثير متعدد المراحل، 
فسيكون هناك أيًضا مكون إضافي لتكلفة الوقود نظًرا ألنه يجب تحويل بعض من الحرارة الحرارية المتولدة إلى مرافق التحلية لتسخين المياه وبالتالي 

زيادة حرق الوقود فيما يخص خيار تحلية المياه غير الحرارية.

تأثير وضع السوق على القيمة الالحقة التفاقية شراء المياه والطاقة

يمكن تقييم القيمة التي يوفرها المشروع لنظام الكهرباء أو المياه بعد انقضاء مدة اتفاقية شراء اإلنتاج الخاصة به بموجب نهج المشتري الفردي أو نهج 
السوق المتحرر. وكالهما يعمل على أساس أن مشتري اإلنتاج الرئيسي أو السوق سيسعى للحصول على نتائج تقلل من تكلفة النظام اإلجمالية لإلنتاج 
على أساس مستمر. وفي أي عام، تتكون تكلفة النظام اإلجمالية من تكاليف الوقود والتشغيل والصيانة لجميع المحطات وسداد رأس المال المستثمر 

للمحطات الجديدة. ويمكن وصف النُهج على النحو التالي:13

نهج المشتري الفردي. بموجب نهج المشتري الفردي، يجب التفاوض على تمديد اتفاقية شراء اإلنتاج مع المشتري الفردي. ويجب أن يكون - 1
أساس تحديد األجر السنوي للمشروع هو »التكلفة الُمتجنبة« للمشتري الفردي، أي المبلغ الذي يحتفظ به المشتري الفردي فيما يخص التكاليف 
المتجنبة للوقود وتكاليف التشغيل والصيانة وتكاليف االستثمار الرأسمالي من خالل تمديد اتفاقية شراء إنتاج المشروع. وإذا كان مالك المشروع 
سيقدم عطاًءا للحصول على حق تمديد اتفاقية شراء اإلنتاج، فيجب أن يكون المشتري الفردي على استعداد لقبول العرض طالما أنه أكثر 

تنافسية من البديل األكثر فعالية من حيث التكلفة.
نهج السوق المتحرر. بموجب نهج السوق المتحرر، سيظل المشروع قيد التشغيل ويكون له الحرية في شراء الوقود و/أو الكهرباء وبيع إنتاجه، - 2

حيث يحصل جميع المشاركين، في أي ساعة معينة، على سعر موحد. ويجب أن تكون أسعار الساعة مرتفعة بما يكفي لتغطية التكاليف التشغيلية 
الهامشية للوحدات األكثر تكلفة المطلوبة لتلبية الطلب، بما في ذلك عالوة للسماح للمستثمرين بالوصول إلى عائدهم المستهدف على حقوق 
الملكية باالستثمارات الجديدة )يُشار إليها بلفظ »عالوة الطاقة اإلنتاجية«(. ويجب أن يعكس األجر المتوقع للمشروع مساهمته في كل من 

متطلبات التوليد والطاقة اإلنتاجية.

يلخص الجدول 1 التالي نتائج المقارنات المتاحة للجمهور بناًء على نشرة اإلصدار الخاصة بالطرح العام األولي في سوق مسقط لألوراق المالية. ويوضح 
ذلك أن نتائج كل من نهج المشتري الفردي ونهج السوق المتحرر توفر نتائج تقييم قابلة للمقارنة الالحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة مما يشير إلى 

أنه ينبغي عدم توقع تأثر القيمة الالحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة بتصميم السوق بل تستند إلى األسس االقتصادية.

االختالفات بين نهج السوق المتحرر ونهج المشتري الفردي(: 89-دالجدول  

تاريخ إغالق الطرح العام األصل والموقعشركة الطرح العام األولي
األولي

متوسط الفرق الالحق التفاقية 
شراء  المياه( والطاقة بين نهج 
السوق المتحرر ونهج المشتري 

الفردي*

0.63%16 أغسطس 2018مشروع صاللة 2، جنوب عمان1شركة ظفار لتوليد الكهرباء

مشروع صور المستقل إلنتاج الطاقة، شمال شركة العنقاء للطاقة
0.76%8 يونيو 2015عمان2

0.32%9 يونيو 2014مشروع بركاء 3، شمال عمان3شركة السوادي للطاقة

0.32%9 يونيو 2014مشروع صحار 2، شمال عمان4شركة الباطنة للطاقة

مشروع صاللة المستقل إلنتاج المياه والطاقة، شركة سيمبكورب صاللة للمياه والكهرباء
0.44%26 سبتمبر 2013جنوب عمان5

0.74%10 أكتوبر 2011مشروع بركاء 2 ومشروع الرسيل، شمال عمان 6شركة اس ام ان باور القابضة

المصدر: 1نشرة إصدار شركة ظفار بـ NMN، 2نشرة إصدار شركة العنقاء بسوق مسقط لألوراق المالية، الصفحتان 52 و53، 3نشرة إصدار شركة السوادي بسوق مسقط لألوراق المالية، 
الصفحتان 46 و47، 4نشرة إصدار شركة الباطنة بسوق مسقط لألوراق المالية، الصفحتان 46 و47، 5نشرة إصدار شركة سيمبكورب بسوق مسقط لألوراق المالية، الصفحات من 55 إلى 57، 

6نشرة إصدار شركة اس ام ان بسوط مسقط لألوراق المالية، الصفحات من 48 إلى 50
مالحظات: *يُقاس الفرق في النسبة المئوية على أنه الفرق المطلق في »وفورات التكلفة للمشتري الفردي« و«األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء من نهج السوق 

المتحرر« مقسوًما على األخير  

.)2018( IPA يستند هذا الوصف إلى   13
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نهج النمذجة لتقدير القيمة الالحقة التفاقية شراء المياه والطاقة

يمكن تطبيق مجموعة من نُهج النمذجة لتحديد القيمة المتبقية التي تم من خاللها تقديم عملية اتخاذ القرار بشكل عام في الشكل 1 أعاله.

أوالً، يمكن استخدام نهج النمذجة إرسال وتخطيط طاقة إنتاجية أقل تكلفة.14 ويفترض ذلك أن بيئة االستثمار الرشيد سوف تسود في المستقبل. لذلك، 
سواء تم شراء الكهرباء أو المياه من خالل عقود طويلة األجل من قبل المشتري الفردي أو من خالل السوق المتحرر، فإن تطور اإلرسال وسعة الطاقة 
الطاقة  وإضافة  الناتج  والمياه  الطاقة  إرسال  لوضع  أساس مستمر. وسيكون  لإلنتاج على  اإلجمالية  النظام  تكلفة  من  تقلل  بطريقة  اإلنتاجية سيكون 

اإلنتاجية الخصائص التالية:

سيتم تحسين إرسال جميع المحطات بشكل مشترك بناًء على تكاليف التشغيل النسبية الخاصة بهم. 	
ستؤدي إضافات الطاقة اإلنتاجية للمحطات الجديدة إلى انخفاض تكاليف إنتاج طاقة إلى أقل حد ممكن بما في ذلك النفقات الرأسمالية. 	

باستخدام نهج النمذجة اإلرسال وتخطيط الطاقة اإلنتاجية األقل تكلفة، ستكون أسعار الطاقة والمياه مساوية لتكاليف اإلنتاج الهامشية لتسليم وحدة 
إضافية واحدة من اإلنتاج باإلضافة إلى عالوة طاقة إنتاجية تقيس التكلفة اإلضافية لتوفير وحدة واحدة ذات طاقة إنتاجية موثوق بها لضمان أن يحافظ 
العرض على مستوى معقول من الموثوقية. ويمكن حساب األرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء على أنها ناتج التوزيع 
المتوقع والطاقة اإلنتاجية »الثابتة« باألسعار المحققة ذات الصلة، مخصوًما منها جميع تكاليف التشغيل وتمديد العمر، والقيمة المتبقية بأخذ القيمة 
الحالية لألرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء للمشروع في الفترة الالحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة. وتم استخدام هذا النهج 

في تحليل القيمة الالحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة في المراجع الواردة في الجدول 1 أعاله.

 ثانًيا، يمكن تطبيق نهج النمذجة المبسطة كبديل لنهج النمذجة اإلرسال وتخطيط الطاقة اإلنتاجية األقل تكلفة إذا كان السوق في حالة توازن عند انقضاء 
فترة اتفاقية شراء )المياه( والطاقة. ويقارن هذا النهج تكلفة استبدال المشروع في أول سنة الحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة بخيار البناء الجديد 
األكثر فعالية من حيث التكلفة ويفترض أن المشروع يتلقى التعريفة المكافئة لتكلفة االستبدال. وإذا كانت التكلفة السنوية لتشغيل المشروع أقل من الدخل 
المحقق من التعريفة، فيجب أن يقبل المشروع التعريفة. وستكون قيمة المشروع الالحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة المحسوبة بهذه الطريقة مساوية 
للفرق في تكلفة النظام اإلجمالية الناتجة عن إبقاء المشروع قيد التشغيل بدالً من إغالقه، والتي يتم تحديدها على أنها الوفورات السنوية في التكاليف. 
ومن خالل تحديد الوفورات السنوية في التكاليف لجميع السنوات الالحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة، ستكون القيمة المتبقية هي القيمة الحالية 

لها مخصوًما منها أي تكاليف لتمديد العمر.

يتطلب كل من نهج النمذجة اإلرسال وتخطيط الطاقة اإلنتاجية األقل تكلفة ونهج النمذجة المبسطة اختبار كامل خيارات المحطة البديلة المتاحة. وفي 
الواقع، قد يؤدي قصر المقارنة على عدد قليل من الخيارات البديلة إلى االضطرار إلى اختيار محطات أكثر تكلفة مما يؤدي إلى زيادة غير مبررة في 
القيمة الالحقة التفاقية شراء )المياه( والطاقة. ومع ذلك، قد يكون هناك سبب مبرر إلسقاط بعض الخيارات ألسباب تخص التكلفة أو أسباب بيئية أو 

لوجستية أو سياسية واضحة )كما يمكن تصورها في حالة المحطات النووية أو المحطات التي تعمل بالفحم(.

الجزء 3. اتجاهات مؤشرات أسعار الفحم   5 3
يقدم هذا القسم معلومات أساسية وتحلياًل لبعض العوامل المحركة لمؤشرات أسعار الفحم بمؤشر متوسط السعر 2 ومؤشر متوسط السعر 4 والتي 

تستخدم كمرجع لتجارة الفحم في أوروبا وآسيا.

مؤشرات أسعار الفحم بمؤشر متوسط السعر 	 ومؤشر متوسط السعر 4

حسبما ُذكر في الجزء 1ب، يؤدي الفحم دوًرا أساسًيا في مزيج التوليد في العديد من الدول التي تعمل فيها الشركة )مثل جنوب إفريقيا وتركيا ومصر 
وفيتنام( أو تخطط للتوسع فيها )مثل إندونيسيا وباكستان والفلبين(. ومع ذلك، فإن بعض هذه الدول ليس لديها إنتاج محلي كاٍف من الفحم وتعتمد على 

الواردات من مجموعة من الدول بما في ذلك إندونيسيا وأستراليا وروسيا )المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، ص. 11(.

يعمل مؤشر متوسط السعر 2 ومؤشر متوسط السعر 4 بمثابة مرجع لتجارة الفحم في أوروبا وآسيا إلى جانب مؤشرات أخرى:

مؤشر متوسط السعر 2 هو متوسط تقييم Argus CIF ARA ومؤشر الفحم البخاري في شمال غرب أوروبا لـ IHS McCloskey. ويتم تقييم  	
األسعار لصافي القيمة الحرارية الوارد البالغ 6.000 والذي يفي بمواصفات معينة وفًقا للمنهجية التي نشرتها شركة أرغوس في تقرير مؤشر 

أسعار الفحم لشركة أرغوس/وشركة مكلوسكي.
	  .6,000kc FOB IHS McCloskey Richards Bay 6,000 ومؤشر Argus FOB Richards Bay مؤشر متوسط السعر 4 هو متوسط تقييم 

ويتم تقييم األسعار لصافي القيمة الحرارية الوارد البالغ 6.000 والذي يفي بمواصفات معينة وفًقا للمنهجية التي نشرتها شركة أرغوس في 
تقرير مؤشر أسعار الفحم لشركة أرغوس/وشركة مكلوسكي.

ينطبق مؤشر متوسط السعر 2 ومؤشر متوسط السعر 4 ضمن محفظة الشركة على مشروع حصيان في اإلمارات العربية المتحدة.

العوامل المحركة لمؤشر متوسط السعر 	 ومؤشر متوسط السعر 4

مؤشر متوسط السعر 2 هو المرجع األساسي للسعر فيما يخص عقود الفحم العينية وغير المدرجة في أوروبا. وتتأثر أسعار مؤشر متوسط السعر 2 
تطورات الطلب األوروبي على الطاقة، وأسعار الغاز الطبيعي، واإلطار التنظيمي، وتكاليف االنبعاثات وما إلى ذلك. على سبيل المثال، تؤثر أسعار الكربون 

األوروبية تأثيًرا سلبًيا على الطلب على الفحم )المصدر: آي إن جي(.

يمكن رؤية مثال على هذه النماذج في الصفحة 12 من منشور وزارة الطاقة )2016(.   14
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يتم استخدام تقييم األسعار وفق مؤشر متوسط السعر 4 للعقود العينية وكذلك العقود اآلجلة وعقود الخيارات في األسواق المالية. وتتأثر أسعار مؤشر 
متوسط السعر 4 بشكل أساسي بالطلب اآلسيوي على الطاقة )خاصة الهند( والطلب المحلي داخل جنوب إفريقيا، باإلضافة إلى عوامل عالمية أخرى 

)المصدر: إنيرجي إفيشنسي فور أول(.

التوقعات طويلة األجل حول التطورات بين المؤشرين

إلى 18.75 ريال سعودي للطن. وتشير األسعار  تتراوح من 2  تباينات عرضية في األسعار  تماًما، مع  المؤشرين متقاربين  التاريخية، كان  الناحية  من 
المستقبلية لشهر مارس من عام 2020 إلى ارتفاع بمتوسط يبلغ حوالي 45 ريال سعودي لمؤشر متوسط السعر 4 على مؤشر متوسط السعر 2 حتى 
نهاية عام 2025 )المصدر: مجموعة بورصة شيكاغو التجارية(. ومن المتوقع أن تؤثر أحدث االتجاهات الناشئة في أسواق الفحم على المؤشرين بطريقة 

مختلفة:

من ناحية الطلب، على الرغم من أن فيروس كورونا المستجد أدى إلى خفض الطلب على الفحم عالمًيا مع وجود توقعات بانتعاشه على المدى  	
القصير إال أن العوامل المؤثرة الستخدام الفحم في أوروبا وآسيا مختلفة بشكل ملحوظ )المصادر: شركة أرغوس ميديا 2020ب، الوكالة الدولية 
للطاقة 2019، الوكالة الدولية للطاقة p/r 2020(. سياسات إزالة الكربون، تدفع المنافسة المتزايدة في قطاع الغاز في أوروبا الطلب على الفحم 
في أوروبا إلى االنخفاض )المصادر: شركة أرغوس ميديا 2019، تومسون رويترز 2018(. تواجه صناعة تصدير الفحم الحراري في جنوب 
إفريقيا انخفاًضا طويل األجل ودائًما. وبصرف النظر عن المشكالت المحلية التي تواجه صناعة الفحم في جنوب إفريقيا، فإن أسواق تصدير 
الفحم الرئيسية )الهند وباكستان وكوريا الجنوبية( أظهرت بالفعل عالمات على التحول بعيًدا عن الفحم أو إمكانات نمو محدودة )المصدر: 

إنيرجي إفيشنسي فور أول(.
من ناحية العرض، تشير التغييرات األخيرة في السياسة لعام 2020 في الهند فيما يتعلق بالتعدين التجاري للفحم واالستثمار األجنبي المباشر  	

إلى أن صافي الواردات يمكن أن ينخفض في المستقبل. ويعد التحرك إلصالح القطاع جزًءا من هدف الحكومة المتمثل في استبدال واردات 
الفحم الحراري "القابلة لالستبدال" على األقل بإنتاج محلي متزايد عندما تدخل المناجم الجديدة حيز اإلنتاج )المصدر: شركة أرغوس ميديا 
2020ا وGtM(. وفي أوروبا، سيتم التخلص التدريجي من اإلنتاج المحلي أو تحويله إلى طاقة نظيفة )المصدر: مركز البحوث المشتركة، ص. 

45 و81(.

نتيجة الستهداف الدول الرئيسية المنتجة للفحم لالستهالك اآلسيوي، قد نشهد منافسة في هذه المنطقة أيًضا، مما قد يؤدي إلى انخفاض األسعار. 
وقد حسن الفحم األسترالي قدرته التنافسية في األسواق الرئيسية، مما يهدد الحصة السوقية للفحم الجنوب أفريقي وبالتالي مؤشر متوسط السعر 4 

)المصدر: شركة إس أند بي جلوبال(.
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الشركة   4

نظرة عامة  1 4
تأسست شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )يشار إليها في ما بعد بـ »أكوا باور« أو »الشركة«، ومجتمعة مع شركاتها التابعة بـ »المجموعة«( كشركة 
مساهمة مقفلة في المملكة العربية ال  سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 215/ق وتاريخ 1429/7/2هـ )الموافق 5 يوليو 2008م( والسجل التجاري 
رقم 1010253392 المؤرخ في 1429/7/10هـ )الموافق 2008/7/13م(، برأس مال يبلغ )2,920,895,000( ملياران وتسعمائة وعشرين مليوًنا وثمانمائة 
وخمسة وتسعين ألف ريال سعودي مقسم إلى )292,089,500( مائتين واثنين وتسعين مليوًنا وتسعة وثمانين ألًفا وخمسمائة سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 
)10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل )يُشار إلى كٍل منها بـ »السهم«(. لمزيد من المعلومات حول التطورات في رأس مال الشركة، 
الرجاء مراجعة القسم )4-11( )»تأسيس الشركة وتطور رأس مالها«(. ويقع المقر الرئيسي للشركة في الدور الثاني، مبنى 5، البوابة االقتصادية، طريق 
مطار الملك خالد الدولي، ص. ب. 22616، الرياض 11416 المملكة العربية السعودية. وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تطوير وتشغيل محطات 

الطاقة وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي.

تُعد المجموعة مطوراً رئيسياً ومستثمرة ومشغلة لمجموعه اربعة وستين )64( مشروًعا إلنتاج الطاقة وتحلية المياه )ويشار إليها في ما يلي بـ »المشاريع«( 
قيد التشغيل، أو البناء أو في مرحلة متقدمة من التطوير  كما في 1 يونيو  2021م، حيث تشمل محفظة الشركة محطات في كل من المملكة العربية 
وأذربيجان  وأزباكستان،  وتركيا،  إفريقيا  وجنوب  والمغرب  وإثيوبيا  ومصر  الخليجي  التعاون  دول مجلس  من  كٍل  في  الدولي  المستوى  وعلى  السعودية، 
وفيتنام. وتعد المجموعة مزوًدا رئيسًيا للطاقة والمياه، سواء في الوقود األحفوري أو تقنيات الطاقة المتجددة، في المملكة العربية السعودية وجهة تلعب 
دوًرا رئيسًيا في إنتاج الطاقة والمياه المحالة في المناطق التي تزاول الشركة نشاطها فيها وذلك من حيث الطاقة الكهربائية التي تقاس بالميجاواط 
والمياه المحالة التي تقاس بماليين األمتار المكعبة. وكما في 1 يونيو 2021م، لدى المجموعة حصص سوقية في المملكة العربية السعودية وسلطنة 
عمان واإلمارات العربية المتحدة والبحرين واألردن واوزبكستان تبلغ 24% و43% و14% و29% و22% و23% على التوالي، بناًء على الطاقة اإلنتاجية للكهرباء 
المتعاقد عليها. وكما في 1 يونيو 2021م، بلغت محفظة الشركة من حيث إجمالي تكاليف المشاريع المتوقعة 248 مليار ريال سعودي، تشمل )64( مشروًعا 

للكهرباء و/أو تحلية المياه وذلك في )13( دولة تقع في ثالثة قارات تتنوع بين مشاريع الطاقة المتجددة والوقود التقليدي مقسمة على النحو التالي: 

)39( مشروًعا قيد التشغيل تبلغ قيمتها التقديرية 100.3مليار ريال سعودي.  	
)12( مشروًعا قيد اإلنشاء تبلغ تكلفتها اإلجمالية 55.5 مليار ريال سعودي. 	
)13( مشروًعا في مرحلة متقدمة من التطوير )وذلك إما من خالل ترسية المشروع على المجموعة أو توقيع المجموعة اتفاقية شراء اإلنتاج  	

طويلة األجل، أو بالنسبة لبعض الصفقات التي تم التفاوض عليها قد خصصت موارد مالية كبيرة وتعمل المجموعة على تحقيق اإلغالق المالي( 
تبلغ تكلفتها اإلجمالية 91.6 مليار ريال سعودي.

يوضح الجدول التالي الطاقة اإلنتاجية التشغيلة لمحفظة المجموعة:(: 1-4الجدول  

0د0دم*019دم018دم

324138عدد مشاريع الشركة

السعة التشغيلية للطاقة اإلنتاجية 
16.920.520.3)جيجا واط(

السعة التشغيلية لتحلية المياه )مليون 
2.42.72.7م3 /يوم(

* سبب اإلنخفاض في عام 2020م كان نتيجة إلزالة محطة شركة بوارج وإحدى محطات شركة توليد الكهرباء المركزية وبيع مشروع كراد في عام 2020م.

وكما في 1 يونيو 2021م، يستخدم ما يقارب 33% من الطاقة اإلجمالية لمشاريع توليد الطاقة للمجموعة )بما في ذلك التشغيل، ومشاريع قيد اإلنشاء 
ومشاريع في مرحلة متقدمة من التطوير( التقنيات المتجددة )الطاقة الشمسية والرياح( ، ويستخدم الغاز الطبيعي  44%، بحيث يستخدم ما يقرب من 
77% من الطاقة اإلجمالية لمشاريع توليد الطاقة للمجموعة إما مصادر متجددة أو منخفضة الكربون. يستخدم الفحم والنفط ما يقارب 23% من الطاقة 
اإلجمالية لمشاريع توليد الطاقة للمجموعة. ومع ذلك، تماشياً مع قرار الشركة والذي وافقة عليه مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ مارس 2020م 
بالتوقف عن متابعة أي مشروع جديد يعمل بالفحم أو النفط، فإن المجموعة ملتزمة بالتخفيض التدريجي لكثافة انبعاثات غازات االحتباس الحراري  

وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 م. 

وتركز المجموعة على األصول الكبيرة التي تعمل بمعايير عالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات.  ويأتي ما يقارب 71% من إجمالي إنتاج المجموعة 
للطاقة من المحطات التي لديها إنتاج فردي يزيد عن 1 جيجاواط. ولدى اتفاقيات شراء اإلنتاج الخاصة بالمجموعة )بما في ذلك االتفاقيات المتعلقة 
بأصول في مرحلة متقدمة من التطوير( متوسط مرجح لتكلفة المشروع )Weighted average by project cost( للعمر المتبقي يبلغ )22( سنة تقريباً. 
وفي الفترة بين 31 ديسمبر 2006م و31 ديسمبر 2020م، شهد إجمالي سعة اإلنتاج للطاقة والمياه للمجموعة )يشمل ذلك المشاريع قيد اإلنشاء والمشاريع 
التي في مرحلة متقدمة من التطوير( نمًوا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 28.4% )من 1.3 جيجاواط إلى 41.7 جيجاواط( و13.3% )من 1.0 مليون متر 

مكعب إلى 5.8 مليون متر مكعب يومًيا( على التوالي.

تهدف المجموعة إلى أن تصبح واحدة من أكبر الجهات الفّعالة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه في الدول التي تزاول الشركة فيها نشاطها وكذلك 
كجهة رئيسية في إنتاج »الهيدروجين األخضر« )أي انشاء معامل الستخالص الهايدروجين المستخدم كوقود و مخزن للطاقة عن طريق فصل الهيدروجين 
واألكسجين عن الماء عبر التحليل الكهربائي باستخدام الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة(، مع الحفاظ على التزامها بتوفير الطاقة والمياه 
المحالة بموثوقية وبمسؤولية عالية وبتكلفة منخفضة. ولهذا الغرض تسعى المجموعة إلى تنمية حجم سعة اإلنتاج المتعاقد عليها للطاقة والمياه المحالة 
من خالل التركيز بصورة أكبر على أسواق الشراء السيادية في المملكة العربية السعودية )الدخول في اتفاقية شراء االنتاج مع شركات مملوكة للدولة( 
ودول مجلس التعاون الخليجي واالقتصادات ذات النمو المرتفع األخرى من خالل توسيع مرافقها الحالية وتطوير مشاريع جديدة واالستحواذ على حصص 
ملكية في الشركات التي تدير المحطات القائمة.تعمل المجموعة أيًضا على قيادة عملية االنتقال الطاقي وأن تكون العًبا رئيسًيا في سوق الهيدروجين 
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األخضر، وذلك بعد اإلعالن عن مشروع نيوم للهيدروجين األخضر على نطاق المرافق في المملكة العربية السعودية ومشاريع إضافية يجري استكشافها 
بنشاط عالي داخل وخارج المملكة العربية السعودية . وتهدف المجموعة إلى أن تكون المطور والمستثمر والمشغل الرئيسي ألهم أصول الطاقة وتحلية 

المياه والهيدروجين األخضر. 

تهدف المجموعة إلى أن تكون مطوًرا استراتيجًيا رائًدا من خالل استهداف األصول الهامة في األسواق ذات النمو المرتفع، وهي األصول التي تعتبر 
أساسية لالقتصاد والمجتمع مثل محطات المياه والطاقة. ولتكون المجموعة هي الرائدة في عملية االنتقال الطاقي ، فإنها تركز في الغالب على المشاريع 
التي تعتمد على الطاقة المتجددة والمشاريع ذات ثاني أكسيد الكربون المنخفض وتسعى إلى استخدام إستراتيجيات مبتكرة تقنًيا وتجارًيا ومالًيا مع 
التركيز على أقل األسعار من خالل تقديم العطاءات والعروض مع توفير حلول متكاملة لصانعي المعدات األصلية )»صانعي المعدات األصلية«( ومقاولي 
الهندسة والمشتريات والبناء. وفي هذه المشاريع، تبرم الشركة ذات الغرض الخاص والمؤسسة في الدولة المضيفة للمشروع ذي الصلة والمكلفة بتنفيذه 
والتي تمتلك أصوله )»شركة المشروع«( في العادة عقد شراء طويل األجل مع جهات شراء تتميز بالجدارة االئتمانية )التي تكون عادًة تابعة للحكومة و/أو 
جهات تحمل تصنيف ائتماني من الفئة االستثمارية عالية(. تمثل اتفاقيات شراء اإلنتاج طويلة األجل اتفاًقا ببيع السعة اإلنتاجية لتوليد الكهرباء الناتجة 
عن المشروع و/أو إنتاج المياه المحالة بتعرفة متفق عليها مسبًقا أو بيع الكهرباء أو المياه المحالة المنتجة من المشروع ذي الصلة. وفي الغالب تتضمن 
جهات الشراء كيانات من الفئة االستثمارية السيادية وشبه السيادية باإلضافة إلى الشركات الصناعية التي تعتمد على خدمات المياه والكهرباء بشكل 

كبير وتكون عادًة قادرة على تزويد المشاريع بموارد الوقود العائدة لها )مثل محطات الطاقة المساعدة لشركات النفط والغاز(.

إلى  المجموعة  وتهدف  المشاريع.  تلك  أداء  على  والتشغيلية  الفنية  السيطرة  على  الحفاظ  من  يمكنها  بشكل  مشاريعها  جميع  في  المجموعة  تستثمر 
أو  الرجوع  تتميز بعدم خضوعها لحق  التي  التمويلية  القروض  االستثمار في مشاريعها بكفاءة من خالل إدخال شركاء في أغلب مشاريعها باستخدام 
بحق الرجوع المحدود والقروض التجسيرية  في شكل مساهمة رأسمالية. وكثيًرا ما تستخدم القروض التجسيرية في شكل مساهمة رأسمالية كأسلوب 
هيكلي في المشاريع المستقلة إلنتاج المياه والطاقة أو الطاقة وذلك نظًرا ألن تكلفة المساهمات الرأسمالية في هذه المشاريع تكاد تكون دائًما أكبر 
من تكلفة القروض . وتستفيد المجموعة من خالل تقليل المصاريف المتعلقة بالحصول على قروض بتقديم  تعرفة مخفضة  لمشتري اإلنتاج وذلك من 
خالل ضخ مساهمتها الرأسمالية بصورة مرحلية خالل فترة اإلنشاء من خالل قرض تجسيري مقدم في شكل مساهمة رأسمالية. وباإلضافة إلى ذلك، 
تسعى المجموعة إلى التحسين المستمر لرأس المال من خالل إعادة تمويل القروض التجسيرية المقدمة في شكل مساهمة رأسمالية بهدف تحقيق عائد 

إضافي على استثماراتها.

تستهدف المجموعة االحتفاظ بحصص مساهمة كبيرة وطويلة األجل في أغلب مشاريعها وتسعى إلى أن تلعب دور المستثمر الرئيس الذي يتمتع بسيطرة 
فعلية على االستثمار )على سبيل المثال من خالل التمتع بصالحية تعيين كبار المدراء واالحتفاظ بتلك الصالحية )مثل الرئيس التنفيذي والرئيس المالي( 
واإلدارة التشغيلية وأن تلعب دور المشغل عن طريق شركة نوماك ، الشركة التابعة للمجموعة المملوكة لها بالكامل، التي تعمل كمقاول لتقديم خدمات 
التشغيل والصيانة على أساس تجاري بحت(. تركز المجموعة على بناء منصات استثمارية قابلة لالتساع وعلى زيادة حجم محفظتها والحفاظ عليها من 
خالل تنويع قاعدة أصولها. وباإلضافة إلى ذلك، تسعى المجموعة إلى تنويع وزيادة عوائدها من خالل استخدام رسوم التطوير لجميع مشاريعها )وهي 
التي يواجهونها  المخاطر  التجاري كتعويض عن  التشغيل  تاريخ  أو  المالي  الراعية عند اإلغالق  الجهات  أو  المطورين  إلى  تُدفع عادًة  عبارة عن رسوم 
والجهود التي يبذلونها أثناء تطوير المشروع(، ورسوم إدارة المشروع والرسوم األستشارية )وهي رسوم تُدفع عادًة للمجموعة إلدارة بناء المشروع(، ورسوم 
الخدمات الفنية )وهي رسوم تُدفع عادًة للمجموعة مقابل تقديم خدمات استشارية فنية للمشروع أثناء تشغيله(، ورسوم التشغيل والصيانة )وهي الرسوم 
التي تدفعها شركة المشروع إلى الشركات األخرى، التي تكون عادًة شركة تابعة للمجموعة، التي تقدم خدمات التشغيل والصيانة للمحطة التابعة لشركة 

المشروع بعد بدء التشغيل( لجميع مشاريعها. 

وال تقوم المجموعة عادًة بتشغيل أصول تابعة ألطراف أخرى كما ليس لديها أي أصول تتم إدارتها من قبل أطراف أخرى. وبشكل عام، تحتفظ المجموعة 
بدالً من ذلك بنسبة كبيرة من حقوق الملكية في األصول التي تقوم بتشغيلها وتحتفظ إلى حٍد كبير بحصة أغلبية في الشركات التي تدير أصولها. تستفيد 
المجموعة بشكل عام من شركة نوماك التابعة والمملوكة لها بالكامل أو الشركات التابعة لشركة نوماك أو المشاريع المشتركة لشركة نوماك لتشغيل أغلبية 
مشاريع المجموعة وفًقا لنموذج التشغيل الموحد الخاص بها مع ما تراه اإلدارة بمستوى عالي من الصحة والسالمة واألمن وحماية البيئة بما يتماشى 
مع المعايير العالمية. تهدف المجموعة وشركة نوماك إلى خلق قيمة من خالل استخدام نموذج تشغيلي موحد يسعى إلى ضمان مستوى عاٍل من فهم 
وإدارة تشغيل األصول خالل دورة حياتها، وتوفير دخل ثابت طويل األجل وتدفقات نقدية فائقة، وتحفيز تطبيق معايير تشغيلية ثابتة عالية، تأسيس ثقافة 
السالمة، وتعزيز استخدام الرقمنة لتحسين أداء األصول، واالستفادة من مزايا وفورات الحجم،وخلق تآزرات تشغيلية من التعلم القابل للتكرار والقابل 

للتحويل وتعزيز التخفيف من المخاطر، وتقديم تكاليف مخفضة بشكل منهجي عبر سلسلة التوريد.

باإلضافة إلى ذلك، تسعى المجموعة إلى التنفيذ المستمر للمبادرات المالية والتشغيلية لزيادة تحسين العوائد التي تحققها المحفظة. وتهدف بشكل 
منهجي إلى إعادة تدوير رأس مالها من خالل عمليات بيع حصص األقلية في مشاريعها )مع االحتفاظ بالسيطرة التشغيلية والفعلية(، وتمديد العقود بما 
يتجاوز المدة األصلية التفاقية شراء الطاقة أو المياه، وتحسين هيكل رأس المال على مستوى المحفظة من خالل )1( إعادة تمويل القروض التجسيرية 
المقدمة في شكل مساهمات رأسمالية )من خالل تمديد فترات استحقاق القروض التجسيرية المقدمة في شكل مساهمة رأسمالية فردية أو إعادة تمويل 
القروض التجسيرية المقدمة في شكل مساهمة رأسمالية لمحفظة القروض برأس مال دائم طويل األجل( و/أو )2( إدخال شريك )شركاء( رأس المال 

في محفظة أصول في دول متعددة، بهدف تحقيق عائد إضافي على استثماراتها.

تتسم أعمال المجموعة بكثافة احتياجاتها الرأس المالية ، حيث تستخدم المجموعة مصادر متنوعة للتمويل تشمل مزيجا من تمويل النقدي والديون من 
مصادر متنوعة تشمل المستثمرين المؤسسيين ، وبنوك التنمية الدولية ، والبنوك التجارية الدولية والوطنية )السعودية(.  تشمل تمويالت المجموعة على 

تمويالت لها حق الرجوع على المجموعة وتمويالت ليس لها حق الرجوع على المجموعة

التمويالت لها حق الرجوع على المجموعة هي )1( عمليات اقتراض مباشرة على مستوى المجموعة لدعم السيولة وغيرها من األغراض العامة للشركات 
؛ )2( مرافق شركات المشاريع ، بما في ذلك التزامات األسهم التي تكون عادة في شكل قروض تجسيره لرأس المال، التي تكفلها الشركة )انظر القسم 
)3-9-3-6( الطوارئ وااللتزامات( ؛ و )3( خصوم أخرى تتعلق بالقروض القابلة للتحويل وقرض المقدم من صندوق االستثمارات العامة إلى الشركة 
دون فوائد )قابل للتحويل( )لالطالع على مزيد من التحليل لصافي ديون الشركة المتعلقة الرجوع ، يرجى الرجوع إلى القسم )9( ، الرسملة والمديونية 

، صافي ديون الشركة(.
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التمويالت ليس لها حق الرجوع على المجموعة هي عمليات اقتراض تقوم بها شركات المشاريع أو الشركات القابضة ، والتي يتم إعادة تمويالها دون 
حق الرجوع على المجموعة. وهي تتألف من )1( تمويالت ليس لها حق الرجوع التي تؤمنها شركة المشروع بأصولها الخاصة وتدفقاتها النقدية وحقوقها 
التعاقدية؛ و )2( تمويالت ليس لها حق الرجوع التي تؤمنها الشركة القابضة باستثماراتها وتدفقاتها النقدية عن طريق شركة المشاريع دون حق الرجوع 
على الشركة بما في ذلك السند ACWA39 الحالي الذي أصدرته الشركة الفرعية المملوكة بالكامل APMI دون اللجوء إلى الشركة والمضمن من التدفقات 
 APMI العربية السعودية )انظر القسم )9( والقسم )6-3-9-2( الرسملة والمديونية،  النقدية من مجموعة مختارة من حافظة المشاريع في المملكة 

سندات الفرد وغيرها من أدوات التمويل(

تعتقد المجموعة أن نموذج دورة أعمالها القائم على التطوير واالستثمار والتشغيل والتحسين يسمح لها بتحقيق إجمالي عوائد تزيد بشكل كبير عن تكلفة 
رأس المال أو الحد األدنى للعائد عبر التقنيات والمحفظة.

وكما في  1 يونيو 2021م، أنتجت محفظة المجموعة للمشاريع قيد التشغيل، أو البناء، أو في مرحلة متقدمة من التطوير 41.6 جيجاواط من الكهرباء 
من إجمالي السعة االنتاجية لتوليد الكهرباء و6.4 مليون متر مكعب من المياه المحالة في اليوم من إجمالي السعة االنتاجية للمياه المحالة. مثلت حصة 
المجموعة من إجمالي سعة اإلنتاج هذه استناداً إلى حصص ملكية المجموعة في األصول 18.4جيجاواط من سعة اإلنتاج لتوليد الكهرباء و2.8 مليون 
متر مكعب في اليوم من سعة إنتاج المياه المحالة. وشكلت مشاريع المجموعة في المملكة العربية السعودية كما في 1 يونيو 2021م ما نسبته 55% تقريًبا 
من السعة اإلنتاجية لتوليد الطاقة للمجموعة بشكل عام، كما شكلت مشاريع المجموعة في عمان واإلمارات العربية المتحدة واوزبكستان كأكبر أسواق 
للمجموعة بعد المملكة العربية السعودية ممثلة ما نسبته 12% و11% و10% على التوالي من سعة إنتاج الطاقة المتعاقد عليها لمشاريع المجموعة. وكما في 
1 يونيو 2021م، شكلت مشاريع المجموعة في المملكة العربية السعودية أيًضا ما نسبته 67% من السعة االنتاجية المتعاقد عليها المجموعة للمياه المحالة 

بشكل عام، حيث أنتجت اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين النسبة المتبقية البالغة 25% و 5% و 4% على التوالي. 

تاريخ الشركة  2 4
تعود بداية المجموعة إلى عام 2004م عندما قامت شركة عبداهلل أبونيان التجارية وشركة عبد القادر المهيدب وأوالده )المؤسسين للشركة العربية لتنمية 
المياه والطاقة أو شركة أكوا القابضة، والمعروفة حالياً باسم شركة رؤية العالمية لالستثمار( ومجموعة مدى لالستثمار الصناعي والتجاري )والمعروفة 
اآلن باسم الراجحي القابضة( بتأسيس شركة أعمال المياه والطاقة العربية. وأتى ذلك استجابة للفرص الجديدة التي ظهرت في أسواق الكهرباء وتحلية 
المياه في المملكة العربية السعودية نتيجة القرار التاريخي الذي اتخذته الحكومة السعودية في عام 2002م بموجب قرار المجلس االقتصادي األعلى رقم 
23/5 وتاريخ 1423/2/23هـ )الموافق 3 يونيو 2002م( بإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص للدخول التدريجي في قطاعات إنتاج الكهرباء وتحلية 
والطاقة  المياه  الشعيبة النتاج  بمناقصات مشروع  العربية في عام 2005م  والطاقة  المياه  تملك األصول وتشغيلها. وفازت شركة أعمال  المياه بهدف 
ومشروع بترو رابغ، كما فازت شركة أعمال المياه والطاقة العربية بمشروع الشقيق ومشروع مرافق في عام 2006م.  وفي عام 2008م، قامت مجموعة 
الراجحي القابضة ورؤية لالستثمار ومحمد عبد اهلل راشد أبو نيان وسليمان عبد القادر المهيدب وأحمد سليمان الراجحي بتأسيس الشركة لالستحواذ 
على شركة أعمال المياه والطاقة العربية ولتوسيع إستراتيجية المجموعة لتشمل عملياتها األسواق ذات النمو المرتفع خارج المملكة العربية السعودية. 
ومنذ عام 2008م، تعتبر الشركة هي الشركة القابضة للمجموعة. وفي عام 2009م، استحوذت بعض الشركات السعودية الخاصة متعددة األنشطة في 
المملكة العربية السعودية على حصص ملكية في الشركة. تُعد شركة رؤية العالمية لالستثمار )رؤية لالستثمار( حالياً ثاني أكبر مساهمي الشركة بنسبة 
ملكية 25.76%. كما دخلت كل من الشركة العربية السعودية لالستثمار )سنابل لالستثمار( وهي شركة مملوكة بالكامل لـصندوق االستثمارات العامة 
والمؤسسة العامة للتقاعد في عام 2013م كمساهمين في الشركة بنسبة 13.71% و5.71% على التوالي، كما أصبحت مؤسسة التمويل الدولية في عام 
2014م ، والتي تعد واحدة من أكبر المؤسسات التنموية في العالم وعضًوا في مجموعة البنك الدولي(، أحد المساهمين في الشركة بحصة ملكية تبلغ 
5,10%. وفي عام 2018م، قام صندوق االستثمارات العامة باالكتتاب في حصة مباشرة في الشركة نسبتها 15,20%. وقامت الشركة العربية السعودية 
لالستثمار )سنابل لالستثمار( في ما بعد بنقل ملكيتها البالغة نسبتها 9.78% في الشركة إلى صندوق االستثمارات العامة في أكتوبر 2019م. وفي مايو 
2020م، استحوذ صندوق االستثمارات العامة على كامل حصة مؤسسة التمويل الدولية البالغة 4.3% في الشركة، وفي نوفمبر 2020 م، استحوذ صندوق 
االستثمارات العامة على كامل حصة المؤسسة العامة للتقاعد البالغة 4.08%، باإلضافة إلى شراء األسهم بالتناسب من المساهمين اآلخرين لتصبح حصته 
الحالية في الشركة 50.00%. ولمزيد من المعلومات حول تطور رأس مال الشركة وملكيتها، الرجاء مراجعة القسم )4-11(  )»تأسيس الشركة وتطور رأس 

مالها«( والقسم )4-12(  )»الملكية في الشركة«(.

يوضح الجدول التالي بعض المراحل الرئيسية في تاريخ المجموعة: 

المراحل الرئيسية في تاريخ المجموعة (: د-4الجدول  

المراحل الهامةالسنة   

تأسيس شركة أعمال المياه والطاقة العربية للمشاركة في خصخصة قطاع الماء والكهرباء في المملكة العربية السعودية.2004م

2005م
ترسية مناقصة مشروع الشعيبة إلنتاج المياه والطاقة ومشروع بترورابغ على شركة أعمال المياه والطاقة العربية في المملكة العربية السعودية.

تأسيس شركة نوماك من قبل شركة أعمال المياه والطاقة العربية كمساهم مؤسس بحصة ملكية %65.

2006م
تحقيق االغالق المالي لمشروع الشعيبة إلنتاج المياه والطاقة ومشروع بترورابغ في المملكة العربية السعودية.

ترسية مناقصة مشروع الشقيق ومشروع مرافق على شركة أعمال المياه والطاقة العربية.

2007م
إضافة التوسعة األولى لمشروع الشعيبة إلنتاج المياه في المملكة العربية السعودية.
تحقيق االغالق المالي لمشروع الشقيق ومشروع مرافق، المملكة العربية السعودية.

2008م
تم تأسيس الشركة )أكوا باور( لالستحواذ على شركة أعمال المياه والطاقة العربية، وتسهيل اكتتاب المستثمرين اإلستراتيجيين من مختلف مناطق 

السعودية في أسهم الشركة.
بدء العمليات التجارية لمشروع بوارج ومشروع بترورابغ في المملكة العربية السعودية.
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2009م
ترسية المناقصة وتحقيق االغالق المالي لمشروع رابغ في المملكة العربية السعودية.

 بدء التشغيل التجاري للتوسعة األولى لمشروع الشعيبة إلنتاج المياه.

2010م
االستحواذ على نسبة ملكية 41.9% في مشروع بركاء 1، سلطنة عمان.

بدء العمليات التجارية لمشروع الشعيبة إلنتاج المياه والطاقة ومشروع مرافق ومشروع الشقيق.

2011م

توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لمشروع هجر، وهو أكبر مشروع يعمل بالغاز في العالم.
االستحواذ على نسبة ملكية 28.2% في مشروع العقبة ومشروع رحاب ومشروع ريشا التي تديرها شركة توليد الكهرباء المركزية )»أصول شركة توليد 

الكهرباء المركزية”( في المملكة األردنية الهاشمية.
تأسيس المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في رابغ في المملكة العربية السعودية لتوفير فرص التدريب في قطاع الطاقة والمياه لبناء المهارات 

الفنية للمواطنين السعوديين. 

2012م

تحقيق االغالق المالي لمشروع هجر، المملكة العربية السعودية.
زيادة حصة المجموعة في شركة توليد الكهرباء المركزية في المملكة األردنية الهاشمية بنسبة 40,93% كما استحوذت المجموعة كذلك على حصة 

42% في مشروع كارادلوزوفو في جمهورية بلغاريا.
توقيع اتفاقية شراء المياه لمشروع بركاء 1.

اكتمال صفقة االستحواذ على النسبة المتبقية البالغة 35% من أسهم شركة نوماك، وبالتالي أصبحت شركة نوماك شركة تابعة ومملوكة بالكامل 
للمجموعة.

توقيع مذكرة تفاهم )للمرحلة الثانية( من مشروع بترو رابغ في المملكة العربية السعودية.

2013م

زيادة المساهمة في مشروع بترورابغ بنسبة 13.1% إلى %37.
تحقيق االغالق المالي والبدء في بناء وتشييد كل من:

مشروع بوكبورت في جنوب أفريقيا.
مشروع نور 1 في المغرب. 

المرحلة الثانية من مشروع بترو رابغ في المملكة العربية السعودية.
وصول مشروع رابغ لتاريخ التشغيل التجاري.

2014م
زادت المجموعة حصتها في مشروع الشقيق إلى 40% بشراء حصة شركة ميتسوبيشي والتي تبلغ 6% في شركة الشقيق للمياه والكهرباء، والتي 

انخفضت الحًقا إلى 32% في عام 2017م.
وصول التوسعة األولى لمشروع بركاء 11 لتاريخ التشغيل التجاري.

2015م

تحقيق اإلقفال المالي لمشروع شعاع في اإلمارات العربية المتحدة. 
تحقيق اإلغالق المالي لمشروع صاللة 2 الجديد في سلطنة عمان واالستحواذ في نفس الوقت على 45% من أسهم شركة ظفار لتوليد الكهرباء في 

سلطنة عمان من مجموعة نماء ووزارة المالية وهي شركة المشروع لمشروع صاللة 2 القائم. 
بدء العمليات التشغيلية في مشروع نور 1 في المغرب. 
تحقيق اإلغالق المالي لمشروع نور 2 ومشروع نور 3.

2016م

االستحواذ على 70% من حصص الملكية والتصويت في مشروع المفرق في األردن من شركة سن رايز سولر.
بدء العمليات التشغيلية لشركة بوكبورت في جنوب افريقيا.

اختيار المجموعة كمقدم العروض المفضل لمشروع حصيان في اإلمارات العربية المتحدة ولمشروع الظاهرة المستقل إلنتاج الطاقة ومشروع صحار 
3 في عمان.

وصول مشروع هجر ومشروع نور 1 لتواريخ التشغيل التجاري الخاصة بكل منهما.

2017م

ترسية مناقصة مشروع نور 1 في اإلمارات العربية المتحدة، ومشروع ريشة في األردن.
وصول مشروع كيريكالي ومشروع شعاع في اإلمارات العربية المتحدة لتواريخ التشغيل التجاري لكل منهما.

إطالق وتسعير سند ضمان مشروع بفئة استثمارية بدون حق الرجوع بنجاح لمدة 22 عاًما بقيمة 814 مليون دوالر أمريكي، مدعومة بتدفقات نقدية 
من ثمانية أصول للكهرباء والمياه في المملكة العربية السعودية وثمانية عقود تشغيل وصيانة في المملكة العربية السعودية.
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2018م

بدء العمليات التشغيلية في:

المرحلة الثانية من مشروع بترورابغ ومشروع رابغ 2 في المملكة العربية السعودية 	

مشروع صاللة 2 الجديد في سلطنة عمان 	

مشروع خالدي، ومشروع نور 1، ومشروع نور 2، ومشروع نور 3 في المغرب 	

مشروع الزرقاء، ومشروع المفرق في األردن. 	
تحقيق اإلغالق المالي لـ:

مشروع سكاكا في المملكة العربية السعودية 	

مشروع صاللة للمياه في عمان 	

مشروع بنبان في مصر. 	
بيع 30% من حصة المجموعة في مشروع كيركالي إلى بعض المساهمين في المجموعة.

أصبح صندوق االستثمارات العامة مساهًما مباشًرا بنسبة 15.2% في الشركة.
زيادة نسبة المساهمة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية إلى 74% من خالل االستحواذ على 37% من أسهم شركة 

ماروبيني.
ترسية مشروع رابغ-3 المستقل إلنتاج المياه ومجمع جازان للتغويز في المملكة العربية السعودية، والمرحلة الثانية من مشروع الدور المستقل إلنتاج 

المياه والطاقة في البحرين ومشروع فين هاو 6 المستقل للطاقة الكهروضوئية في فيتنام، وتمت ترسية هذه المشروعات عليها.
تقديم عطاءات لمشروع عسكر إلنتاج الطاقة بقدرة 100 ميجاواط باستخدام الطاقة شمسية الكهروضوئية من مكب نفايات في البحرين، ومشروع 

كوم أمبو بقدرة 200 ميجاواط باستخدام الطاقة الكهروضوئية في مصر؛ ومشروع الظاهرة 2 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية 
في عمان؛ ومشروع الطويلة المستقل إلنتاج المياه في اإلمارات العربية المتحدة - وتمت ترسية جميع المشاريع  األربعة عليها في عام 2019م.

2019م

بدء العمليات التشغيلية في:

مشروع سكاكا والتوسعة األولى لمشروع الشعيبة إلنتاج المياه في المملكة العربية السعودية 	

مشروع الظاهرة المستقل إلنتاج الطاقة ومشروع صحار 3 في عمان 	

مشروع بنبان في مصر 	

مشروع الريشة في األردن 	

مشروع فين هاو 6 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية في فيتنام. 	
تحقيق اإلغالق المالي لـ:

مشروع رابغ-3 المستقل إلنتاج المياه في المملكة العربية السعودية 	

مشروع نور انيرجي 1 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية ومشروع الطويلة المستقل إلنتاج المياه  	
في اإلمارات العربية المتحدة

المرحلة الثانية من مشروع الدور في البحرين 	

مشروع فين هاو 6 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية في فيتنام. 	
توقيع اتفاقيات المشروع  لمشروع الظاهرة 2 المستقل للطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية ومشروع أم القيوين المستقل إلنتاج المياه.

زيادة نسبة المساهمة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية إلى 99% من خالل االستحواذ على 25% من أسهم شركة 
جيه جي سي.

بيع ما يمثل 49% من شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة لشركة تابعة لصندوق طريق الحرير الصيني.
النجاح في تقديم عطاءات للمرحلة الخامسة من مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية في اإلمارات 

العربية المتحدة والمرحلة األولى من مشروع الطاقة الشمسية )2 × 125 ميجاواط من الطاقة الكهروضوئية( في إثيوبيا، وتمت ترسيتهما عليها.
توقيع اتفاقية المساهمين بشأن مجمع جازان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة مع شركة أرامكو السعودية وشركة إير برودكتس مع الشركة التي 

تمتلك 25% في المشروع المشترك.
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2020م

ترسية مشروع الجبيل 3أ المستقل إلنتاج المياه ومشروع البحر األحمر في المملكة العربية السعودية 
الدخول إلى دولتين جديدتين:

ترسية ثالثة مشاريع في أوزباكستان: )اكوا باور سرداريا، اكوا باور باش ويند و أكوا باور دزهانكيلدي ويند 	

ترسية مشروع طاقة الرياح  في أذربيجان 	
تحقيق اإلغالق المالي لـ:

مشروع الجبيل 3أ المستقل إلنتاج المياه في المملكة العربية السعودية 	

مشروع عبري  2 المستقل للطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية في عمان 	
توقيع اتفاقية ملزمة لزيادة نسبة المساهمة في شركة هجر إلنتاج الكهرباء في المملكة العربية السعودية إلى 22.49% بعد االستحواذ الجزئي بنسبة 

4.99% على حقوق ملكية سامسونج.
استحواذ صندوق االستثمارات العامة على أسهم من مساهمين آخرين لتصل نسبة ملكيته اإلجمالية إلى %50.00. 

توقيع اتفاقية تطوير مشتركة مع شركتي إير برودكتس ونيوم بحوالي 18.75 مليار ريال سعودي لبناء منشأة إلنتاج األمونيا الخضراء يتم تشغيلها 
بالكهرباء المتجددة لتصديرها إلى أسواق الهيدروجين العالمية.

2021م

توقيع اتفاقية االطار االستراتيجي العامة مع صندوق االستثمارات العامة لتطوير برنامج الطاقة المتجددة للملكة تحت روية 2030
توقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروع سدير 1500 ميجاواط كأول مشروع تحت اتفاقية االطار االستراتيجي

توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع طاقة الرياح بسعة 1500 ميجاواط في اوزبكستان
تحقيق اإلغالق المالي للمشاريع التالية:

مشروع سرداريا، أوزبكستان. 	

مشروع ريدستون في جنوب إفريقيا. 	

مشروع كوم أمبو في مصر. 	
المصدر: الشركة، إنجازات عام 2021م حتى  تاريخ 6 يونيو 2021م.

الرسالة والقيم   3 4
يتمثل هدف المجموعة في أن تصبح واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في محطات المياه والطاقة المستقلة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا 
وأفريقيا دون التخلي عن مسؤوليتها بتوفير الطاقة والمياه المحالة بموثوقية وبأقل تكلفة وكذلك جهة فاعلة مبتكرة في مجال الهيدروجين األخضر 
والغازات الصناعية. وبناًء عليه تعمل المجموعة ضمن القيم الرئيسية التالية سعياً منها للعب دور أساسي في هذا القطاع. وتسعى المجموعة لتحقيق 
رسالتها من خالل توفير وإنتاج الكهرباء والمياه المحالة بموثوقية وبمسؤولية عالية وبتكلفة منخفضة قدر اإلمكان لضمان كامل التدفق النقدي المتعاقد 
عليه دون انقطاع طوال مدة العقد على أن يظل مرتفعاً بما يكفي لتغطية جميع التكاليف وخلق استثماراً ذا قيمة للمساهمين. مما يساهم في تحقيق الرؤية 
العامة للمجموعة التي تهدف إلى ضمان التميز والدور الريادي للقطاع الخاص وتوفير الكهرباء والمياه المحالة بشكل موثوق لدعم التنمية االجتماعية 
رئيساً في عملية االنتقال الطاقي من استخدام الطاقة  والنمو االقتصادي للدول التي تعمل فيها المجموعة. كما تهدف المجموعة إلى أن تلعب دوراً 

التقليدية إلى استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين االخضر

تركز القيم األساسية للمجموعة حول السالمة واألفراد واألداء.

السالمة: تسعى المجموعة إلى جعل السالمة من أولوياتها وتلتزم بحماية رفاهية موظفيها وشركائها ومحطاتها والمجتمعات التي تعمل فيها،  	
والعمل على إيجاد حلول مستدامة لحماية البيئة والحفاظ عليها لألجيال القادمة.

األفراد: تسعى المجموعة إلى خلق بيئة عمل صحية وشاملة ومنتجة لموظفيها وشركائها ترتكز على االحترام واالحترافية والمهنية. كما تسعى  	
كذلك إلى خلق بيئة تشجع العمل الجماعي، بحيث يتمكن األفراد من المساهمة واالبتكار والتميز لتحقيق أهداف العمالء واألهداف الشخصية 

وأهداف المجموعة. وعليه، تتبنى المجموعة معايير أخالقية ومهنية قوية وتؤكد على قيم النزاهة والشفافية والتعاون.
األداء: تلتزم المجموعة بالتميز في أعمالها وعملياتها التشغيلية، وهي تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة من خالل رفع مستويات األداء بشكل  	

مستمر، ومن أجل تحقيق ذلك، فإن المجموعة  تعمل بسرعة ومرونة وبمسؤولية للتعامل مع أي تحديات أو مستجدات تواجهها.

اإلستراتيجية  4 4
تتمثل اإلستراتيجية العامة للمجموعة في أن تكون المجموعة في الصدارة في مجال عملية االنتقال الطاقي من خالل توفير الطاقة والمياه المحالة 
والهيدروجين األخضر بشكل موثوق وبمسؤولية عالية وبتكلفة أقل وذلك في كل من المملكة العربية السعودية وأغلب دول مجلس التعاون الخليجي واألسواق 

الجاذبة ذات النمو المرتفع وذلك على أساس نموذج األعمال المتعاقد عليها الخالي من المخاطر. 

وتتمثل العناصر األساسية الستراتيجية المجموعة في ما يلي:
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الريادة في المملكة العربية السعودية وبعض األسواق سريعة النمو  1 4 4
تهدف المجموعة إلى تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية، كما تقوم المجموعة  بتقييم الفرص المحتملة في 
األسواق الدولية التي تزاول فيها المجموعة أنشطتها واالستثمار بشكل كبير في دول أخرى ذات اقتصادات جذابة وذات نمو مرتفع، وتقوم المجموعة 

باختيار الدول التي تستثمر فيها بشكل مدروس ومن خالل اتباع عملية اتخاذ قرارات استثمارية داخلية صارمة.

وتشمل فرص النمو األخرى داخل المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة جّدا من مشاريع الطاقة المتجددة )هدف لعام 2030م( التي تم اإلعالن عنها 
ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة. تم اإلعالن عن ذلك مبدئًيا على أنه 58.7 جيجاواط من مشاريع الطاقة 
المتجددة بحلول عام 2030 م. ومن المتوقع أن يتولى صندوق االستثمارات العامة 70% من هذه المشاريع وسيتم طرح 30% للمنافسات العامة من قبل 
مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة. بصفة الشركة الجهة الفاعلة الوطنية المهيمنة ، تتوقع الشركة أن تلعب دوراً رئيساً في تحقيق أهداف االنتقال 
المتجددة  الطاقة  للوفاء بشكل مشترك لمشاريع  العامة  اتفاقية مع صندوق االستثمارات  السعودية 2030م، ووقعت  العربية  المملكة  رؤية  الطاقي في 
لصندوق االستثمارات العامة )انظر القسم )4-5-8( )»نظرة مستقبلية قوية«((. وتسعى الشركةأيًضا إلى أن تكون في مقدمة عملية االنتقال الطاقي من 
خالل مشاريع رائدة مثل مشروع نيوم للهيدروجين األخضر ومشروع البحر األحمر الذي تم اإلعالن عنه مؤخًرا، وهو مشروع »مدينة ضخمة« تعمل بالطاقة 

المتجددة خالية من الكربون مع بنية تحتية متكاملة للمرافق. 

وفي خارج المملكة العربية السعودية، تستهدف خطط المجموعة التوسعية االقتصادات سريعة النمو وذلك وفق تقييم شامل لعدة معايير تشمل قدرة 
المجموعة على خلق القيمة، وتواجد جهات الشراء المحتملة ذات الجدارة االئتمانية التي تدخل في اتفاقيات شراء طويلة األجل. وكما في تاريخ هذه 
النشرة، تهدف المجموعة إلى العمل على إستراتيجيتها في التوسع الدولي من خالل التركيز على أربع مناطق جغرافية أساسية مستهدفة، هي معظم دول 

مجلس الخليجي ودول محددة  في منطقة الشرق األوسط، باإلضافة إلى جنوب أفريقيا وآسيا.

أسواق منظمة التعاون االقتصادي والتنميةأسواق المجموعة الرئيسية

السمات الرئيسية للبيئة الكلية
منخفضمرتفعنمو إجمالي الناتج المحلي

منخفضمرتفعالنمو السكاني
منخفضمرتفعنمو الطلب على الكهرباء
منخفضةعاليةالحاجة إلى تحلية المياه

الغالبية من الفئة االستثمارية الغالبية من الفئة االستثمارية التصنيف االئتماني السيادي
السمات الرئيسية ألسواق الطاقة والمياه

عاليةمنخفضةهوامش االحتياطيات
منخفضمرتفعنمو إنتاج الكهرباء

الغالبية من أسواق البيعاتفاقيات الشراء طويلة األجلمبيعات الطاقة الحرارية

تعريفة التغذية الكهربائية / المناقصات اتفاقيات الشراء طويلة األجلمبيعات الطاقة المتجددة
األخيرة الخالية من الدعم

متوسطمرتفعتعريفة التغذية الكهربائية مقابل مدة سريان اتفاقية الشراء

المحالة،  والتي تدخل في  الكهرباء والمياه  الطلب على  الغالب بهوامش احتياطية منخفضة وارتفاع في  تتمتع في  التي  المجموعة األسواق  تستهدف 
اتفاقيات شراء طويلة األجل وتكون في الغالب من الفئة االستثمارية ومرتبطة بجهات حكومية. في ظل وجود فرص نمو كبيرة في األسواق الرئيسية 
المستهدفة للمجموعة، من المتوقع أن تصل سعة اإلنتاج اإلضافية إلى حوالي 385 جيجاواط بما في ذلك ما يزيد على 220 جيجاواط من مصادر الطاقة 
المتجددة )لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم )3( )»نظرة عامة على السوق«((. كما تقوم المجموعة بتقييم 9.3 مليون متر مكعب في اليوم من 

العطاءات المحددة لمشاريع تحلية المياه في األسواق المستهدفة.

تعتبر المجموعة في وضع جيد الغتنام المزيد من الفرص في المستقبل وذلك نظًرا ألنها تُعد مطوًرا مرن ألهم مشاريع الطاقة والمياه وتتمتع بسجل حافل 
في االبتكار وإضافة القيمة سواء قبل تقديم العطاءات والعروض في المناقصات  أو بعدها.

التركيز على عملية االنتقال الطاقي واألجندة البيئية واالجتماعية واإلدارية في جميع  2 4 4
األسواق المستهدفة

تحتل المجموعة موقع الصدارة في مجال االبتكار وعملية االنتقال الطاقي، حيث لدى المجموعة  سجل حافل في استخدام التقنيات المتجددة بما في 
ذلك الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح. وحققت المجموعة إنجازات كبيرة بما في ذلك بناء أكبر محطة للطاقة 
الشمسية المركزة في العالم وتوفير أقل تعرفة للطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية )كما في وقت تقديم العطاءات(. في ما يتعلق بمشاريع 
المياه، تعتقد المجموعة أنها رائدة في تحلية المياه بالتناضح العكسي التي يعمل بالطاقة المتجددة. تعتبر محطة مشروع الطويلة المستقل إلنتاج المياه 
قيد اإلنشاء التي تعمل جزئًيا بالطاقة الشمسية في اإلمارات العربية المتحدة أكبر محطة للتناضح العكسي في العالم ولديها أقل تعرفة للمياه المحالة 

في العالم، حيث تستخدم أقل طاقة لكل جالون من المياه المنتجة.

 تعتبر المجموعة سباقة في مجال الهيدروجين األخضر على نطاق المرافق وهي تقنية متطورة ذات صلة بالمناخ، وذلك من خالل مشروع نيوم للهيدروجين 
األخضر المخطط له. ويعد اآلن أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم قيد التنفيذ، وسيتم تشغيله باستخدام ما يقارب 4 جيجاواط من الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح المشتركة، كما تتابع المجموعة بنشاط عدًدا من مشاريع الهيدروجين األخضر اإلضافية داخل وخارج المملكة العربية السعودية. 
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تعد الشركة أيًضا شريًكا مؤسًسا، جنًبا إلى جنب مع شركة سي دبليو بي للطاقة المتجددة )CWP Renewables( و شركة انفجن )Envision( وشركة 
إيبردروال  ))Iberdrola وشركة أورستد  )Orsted( وشركة سنام )Snam( وشركة يارا )Yara(، في مشروع مبادرة »Green Hydrogen Catapult« الذي 
يهدف إلى تطوير ما يصل إلى 25 جيجاواط من إنتاج الهيدروجين القائم على مصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم وخفض تكاليف اإلنتاج 

الحالية للهيدروجين إلى أقل من 2 دوالر لكل كيلوغرام. بحلول عام 2026م. 

وفي إطار التحول االقتصادي في المملكة العربية السعودية، تسعى المجموعة أيًضا إلى بناء »مدن ضخمة« مستدامة خارج الشبكة وخالية من الكربون 
باستخدام بنية تحتية متكاملة للمرافق، مدعومة إلى حد كبير بالطاقة المتجددة والتوليد الموزع.وفي هذا الشأن، قامت شركة البحر األحمر للتطوير 
بترسية عقد تصميم وبناء وتشغيل ونقل الملكية لمرافق البنية التحتية لمشروع البحر األحمر لتحالف يرأسه شركة أكوا باور.  ويمثل هذا العقد خطوة 
مهمة إلى األمام لمشروع البحر األحمر، حيث يشكل المشروع أول وجهة سياحية في المنطقة مدعومة بالطاقة المتجددة فقط. حيث سيتم توليد الطاقة 
في المشروع عبر األلواح الشمسية وتوربينات الرياح لتلبية الطلب األولي البالغ 210 ميجاواط، مع قدرة المشروع على تلبية أعلى من ذلك بما يتماشى مع 
تطوير المشروع. ويشمل المشروع أحدى أكبر منشات تخزين للبطاريات في العالم تبلغ 1 جيجاواط في الساعة ، والتي من المتوقع أن تسمح للوجهة بالبقاء 
خارج الشبكة تماًما وتشغيلها بالطاقة المتجددة لياًل ونهاًرا. تشمل االتفاقية أيًضا إنشاء ثالث محطات للتناضح العكسي لمياه البحر، مصممة لتوفير مياه 
شرب نظيفة ومركز إلدارة النفايات ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي المبتكرة التي من المتوقع أن تسمح بإدارة النفايات بطريقة تعزز البيئة، من خالل 
إنشاء أراضي رطبة )والتي تتكون كجزء من النتيجة النهائية لعملية معالجة المياة( ومياه الري التكميلية لحضانة المناظر الطبيعية لـشركة البحر األحمر 

للتطوير. وسيقدم صندوق االستثمارات العامة، المالك لشركة البحر األحمر للتطوير، الضمان التفاقية شراء اإلنتاج التي تبلغ مدتها 25 عاًما.

 وقد سمحت إمكانيات المجموعة ذات التقنيات المتعددة ببناء قاعدة أصول متوازنة وخطة تطوير لمواجهة التحديات المناخية من خالل دعم عملية 
االنتقال الطاقي عن طريق  التركيز على المشاريع التي تنخفض فيها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغالب )توربينات الغاز ذات الدورة المركبة، 

ومصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين األخضر على نطاق المرافق( والتكيف مع المناخ )على سبيل المثال تحلية المياه بكفاءة عالية(.

تعتقد المجموعة أنه من الضروري العمل كعامل تمكين لالستدامة وهي ملتزمة بالمساهمة في خلق مستقبل مستدام من خالل توليد الطاقة وإنتاج المياه 
المحالة بشكل موثوق ومسؤول وبتكلفة منخفضة. في هذا السياق، حددت المجموعة، واختارت، ورتبت أولويات موضوعات جوهرية من خالل عملية 
منهجية لضمان مراعاة آثار تغير المناخ والمسؤوليات االجتماعية والحوكمة للشركات بشكل روتيني في قراراتها التجارية واالستثمارية، وتحديد أهداف 
مؤقتة وأهداف نهائية محددة زمنًيا وسيتم اإلبالغ عنها بناًء على مبادئ إعداد التقارير الخاصة بمبادرة اإلبالغ العالمية وفرقة العمل المعنية باإلفصاحات 
المالية المتعلقة بالمناخ. تدعم هذه األهداف طموح المجموعة لالنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومساعدة المجموعة على إدارة عملياتها بشكل أكثر 
كفاءة من خالل تحسين استخدام الموارد النادرة مثل المياه. ولن تستثمر المجموعة بعد اآلن في مشاريع إضافية تعمل بالفحم أو مشاريع الوقود. بينما 
تمتلك المجموعة حالًيا 33% من قدرتها على توليد الطاقة في مجال الطاقة المتجددة )بما في ذلك المشاريع قيد اإلنشاء أو مشاريع في مرحلة متقدمة 
من التطوير( ، تلتزم المجموعة برفع هذه النسبة إلى 50% على األقل من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م، مما يقلل من كثافة انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري في محفظتها بمقدار 50 % بحلول عام 2030م، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050م مع ما ال يقل عن 95 % من مصادر 
الطاقة المتجددة ومعالجة انبعاثات الكربون الناتجة عن طاقات الوقود األحفوري المتبقية بنسبة 5 % عبر آليات تتراوح من احتجاز الكربون إلى الحلول 
القائمة على الطبيعة. تعتزم المجموعة لتكون هي الرائدة في التخلص من الكربون وستقوم بالتركيز بشكل أساسي على مشاريع الطاقة المتجددة والتحول 
التي ينخفض فيها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. بصفة المجموعة رائدة محلياً، تلعب المجموعة دوًرا رائًدا في استراتيجية رؤية المملكة العربية السعودية 
2030م في عملية االنتقال الطاقي التي تستهدف توليد ما يقارب 60 جيجاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 م 
وذلك بموجب االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي المبرمة مع صندوق االستثمار العامة )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )4-5-8( )»نظرة 

مستقبلية قوية«( والقسم )12-8-4( )»االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي«((.

وتركز المجموعة بشكل كبير على التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل زيادة االحتفاظ بالقيمة في االقتصاد المحلي مما يؤدي إلى خلق فرص عمل 
محلية ومحتوى محلي تتضمن تدريب وتطوير الموارد البشرية والسعي لتعظم المشتريات المحلية وحماية االستدامة البيئية والمساهمة فيها وضمان 
صحة وسالمة القوى العاملة للمجموعة في المجتمعات التي تعمل فيها. وفيما يتعلق بالجانب االجتماعي، تشمل اإلجراءات األخرى زيادة وتسهيل وصول 
المجتمعات المحلية إلى التعليم، وتعزيز بنية تحتية محلية أفضل وتمكين المرأة. وتشمل هذه المساهمات االجتماعية واالقتصادية -على سبيل المثال- ما 

يلي:

تقديم أجهزة الكمبيوتر وشبكة االنترنت في بعض من المدارس الثانوية في جنوب أفريقيا في عام 2014م.- 1
في عام 2021م، أطلقت المجموعة برنامجاً في المغرب يهدف إلى مكافحة المعدالت المحلية لمحو األمية من النساء. وفي الواقع، تم تسجيل - 2

180 سيدة من قرية غسات في البرنامج الذي يهدف في تزويد النساء بقدرات القراءة والكتابة األساسية.
تم تقديم منح لمرشحين مختارين للتدريب والتطوير وذلك ليصبحوا تُجار لحامة مؤهلين للعمل كحرفيين ماهرين.- 3
قامت المجموعة بتجهيز عدداً من مصادر المياه واآلبار في المغرب بمحركات تعمل على الطاقة الشمسية من أجل ضمان تشغيل الوحدات - 4

بشكل يحافظ على البيئة.

للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف  من  بخمسة  قوي  بشكل  التزامها  على  المجموعة  لدى  القوي  الحوكمة  واعتماد  واالجتماعي  البيئي  االعتماد  ويرتكز 
والتركيز  الجنسين(  بين  الجيد والمساواة  والتعليم  النظيفة والصرف الصحي،  النظيفة بأسعار معقولة، والمياه  المناخ، والطاقة  تغير  المستدامة، )أي 

المستمر على خلق تأثير إيجابي في المجتمع وخلق قيمة مشتركة طويلة األجل. 

وإضافة إلى اإلستراتيجية البيئية واالجتماعية واستراتيجية الحوكمة الخاصة بالمجموعة، تعمل المجموعة ضمن إطار حوكمة سليم يضمن مستوى عاٍل 
من المساءلة والشفافية والمسؤولية والعدل في جميع جوانب عمليات المجموعة. تهدف المجموعة إلى مواءمة سياسات الحوكمة الخاصة بها مع المعايير 
المحلية والدولية ويتم تحفيز أفضل ممارسات حوكمة الشركات من خالل الوجود التاريخي القوي للمساهمين ذو الصفة المؤسسية على مستوى الشركات 

القابضة وشركات المشاريع لتوفير مستويات عالية من القيمة المستدامة للمساهمين.
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نموذج أعمال منخفظ المخاطر مدعوم بعقود طويلة األجل متنوعة 3 4 4
تهدف المجموعة إلى  تخفيض المخاطر المتعلقة بأعمالها من خالل ما يلي:

لألسواق - 1 التعرض  مع عدم  المرتفع  النمو  ذات  األسواق  في  بالكامل  عليها  المتعاقد  األجل  الشراء طويلة  على فرص  بشكل حصري  التركيز 
المفتوحة )مشروع كيركالي في تركيا هو المشروع الوحيد للشركة المتواجد في سوق تجاري( . باإلضافة إلى ذلك، تبحث المجموعة في مثل 
هذه العقود طويلة األجل عن عناصر إضافية لتخفيف المخاطر بما في ذلك التضخم ووحماية الحجم لتوليد الطاقة وتحلية المياه،  والحماية 
ضد التغير في القانون، وآليات تمرير الوقود، والحماية من التعرض لمخاطر العمالت المحلية من خالل الربط المثالي بالدوالر األمريكي وكذلك 
استخدام الضمانات الحكومية. إن عالقات المجموعة طويلة األجل والقوية مع المقرضين والمؤسسات المالية تعمل على تعزيز الوضع المالي 

الخالي من المخاطرة المالية.
يتم إدارة مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة من خالل كون مشتري االنتاج هم عادة كيانات مدعومة من الحكومة أو الحكومة. في حين - 2

أن 76% من محفظة المجموعة بحسب تكلفة المشروع تقع في مناطق قضائية ذات درجة استثمارية، في مناطق المجموعة، لديهاأشكال مختلفة 
من الضمانات الحكومية المصممة لحمايتهاتعاقدًيا من مخاطر االئتمان ومخاطر اإلنهاء. باإلضافة إلى ذلك، نظًرا ألن المجموعة توفر البنية 
التحتية الحيوية للطاقة والمياه، فإن أصولها تعتبر ضرورية للحفاظ على التشغيل أو العمل، وعلى هذا النحو حتى خالل الفترات االقتصادية 
المعاكسة، تميل المدفوعات إلى مشاريع المياه والطاقة المستقلة من قبل مشتري االنتاج إلى االستمرار حتى عندما تكون الصناعات األخرى 
القطاعات األكثر تضررا. أيًضا، نظًرا ألن المجموعة تعمل بكثافة رأس المال، يتم تحفيز الحكومات على عدم إنشاء سابقة يمكن أن تعرض 

للخطر الشراكات المستقبلية بين القطاعين العام والخاص أو استثمارات القطاع الخاص في بالدهم.
تمويل تطوير األصول الجديدة من خالل استخدام تمويل طويل األجل أو محدود أو بدون حق رجوع لجزء كبير من االحتياجات الرأسمالية لكل - 3

محطة وال تعرض المجموعة نفسها ألي مخاطر كبيرة تتعلق بالفوائد وذلك من خالل وضع تحوطات طويلة األجل من البداية. باإلضافة إلى ذلك، 
تهدف المجموعة إلى مطابقة عملة القروض بعملة مدفوعات شراء اإلنتاج للمشاريع المحدودة التي ال ترتبط بالدوالر األمريكي.

الحد من المخاطر ذات العالقة بالتطوير من خالل تنفيذ: )أ( آليات تعاقد مناسبة، )ب( التخطيط التفصيلي للمشروع منذ البداية، )ج( دراسة - 4
الموارد لألصول المتجددة للتخفيف من مخاطر الموارد )د( اإلشراف عن كثب أثناء التنفيذ وكذلك من خالل االستفادة من العالقات الوثيقة مع 
صانعي المعدات األصلية ومقاولي الهندسة والتوريد والتشييد وممثلي الجهات الموردة. وفي الغالب،  تدخل المجموعة في عقود للتنفيذ على 
أساس تسليم المفتاح  بمبالغ مقطوعة مع مقاولي الهندسة والتوريد والتشييد مع تحديد وقت محدد للتسليم وضمان أداء المحطات للتقليل من 

مخاطر تجاوز التكاليف المحددة.
تقليل المخاطر التشغيلية من خالل إبرام عقود تشغيل وصيانة طويلة األجل بمدة مماثلة التفاقيات شراء اإلنتاج عن طريق شركة نوماك،وهي - 5

شركة التشغيل والصيانة التابعة والمملوكة للشركة بالكامل واألفضل في فئتها

شركة  4 4 4 عبر  واقتصادياتها  المحفظة  عمليات  لتحسين  المركزية  الخبرة  من  االستفادة 
التشغيل والصيانة المملوكة بالاكمل للمجموعة،شركة  نوماك 

تُعد شركة نوماك، الشركة التابعة المملوكة بالكامل للمجموعة، مسؤولة عن تشغيل وصيانة معظم أصول المجموعة وإدارة ما يقارب 19 جيجاواط من 
السعة التشغيلية لتوليد الكهرباء و2.8 مليون متر مكعب في اليوم من السعة التشغيلية إلنتاج المياه المحالة كما في 1 يونيو 2021م.

وتهتم شركة نوماك في تقديم خدمات التوريد بشكل موثوق وذلك من خالل تطوير معايير عالية بشكل مستمر، والتميز في تقديم خدمات التشغيل، وتبني 
ثقافة السالمة في جميع المشاريع. تساهم منصة  إنشاء القيمة الخاصة بشركة نوماك، باإلضافة إلى خدمات التشغيل، كما تقدم شركة نوماك خدمات 
إنشاء القيمة )من خالل منصة إنشاء القيمة التي تستخدم أنظمة تكنولوجيا المعلومات( والتي تساهم في عناصر المجموعة لنموذج دورة أعمالها: التطوير 
والبناء والتحسين. ومن خالل مشاركتها المبكرة في مرحلة التطوير، فإنها توفر خدمات الهندسة ومراجعة التشغيل وتصميم المحطة والتي تساهم في 
ارتفاع نسبة العطاءات الفائزة للشركة. وكجزء من عمليات البناء، فهي تساعد في مراجعة البناء من ناحية العمليات وكذلك أثناء أنشطة التشغيل. ثم تقوم 
بعد ذلك بتحسين العمليات والصيانة باستخدام وفورات الحجم )لخفض التكاليف بشكل منهجي عبر سلسلة التوريد مع التركيز على الجودة( والعمليات 

القابلة للتكرار والدراية الفنية والمعرفة القابلة للنقل.

ومن خالل المشاركة في جميع دورات األصول، يسمح نموذج التشغيل الموحد لديها بتحكم وفهم فائقين لتشغيل أصول المجموعة خالل المراحل المختلفة 
لدورة حياتها. تواصل شركة نوماك نشر منصات رقمية لمراقبة المعدات الرئيسية والتنبؤ بها باستخدام البيانات الضخمة وقدرات التعرف على األنماط 

المتقدمة لتحسين األداء. 

تعمل المجموعة من خالل شركة نوماك على تحقيق قدرات إنتاجية ومستويات كفاءة أعلى مما تم التعاقد عليه والحفاظ على القيمة المتبقية لألصول 
ضمن محفظتها وذلك نتيجة اتباع شركة نوماك لمعايير تشغيل عالية. ومع وجود محفظة أصول متنوعة والتنوع في مصادر الوقود والتقنيات المستخدمة 
بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، فإن شركة نوماك قادرة على األداء الذاتي للخدمات طويلة األجل لعدد  من المعدات الرئيسية من خالل شركتها 
بالكامل، شركة نوماك لخدمات الطاقة. وهذا يؤدي إلى خلق فرصة لتحقيق قيمة فورية من خالل توفير أنشطة الصيانة السنوية  الفرعية المملوكة 
والنصف سنوية والكبيرة وكذلك اتفاقيات الخدمات طويلة األجل والتي تتم عادًة بواسطة مصنعي المعدات األصلية داخلياً. وفي زيادة تعزيز اقتصاديات 

نوماك للمشاريع الحالية والمستقبلية. باإلضافة إلى ذلك يتم استخدام خبرة شركة نوماك  لخدمة أطراف ثالثة التي تقدم تدفقات نقدية جذابة.

في ضوء متطلبات التزام رأس المال المنخفض في التشغيل والصيانة والطبيعة الفريدة للمدفوعات النقدية للتشغيل والصيانة من شركة المشروع إليها، 
فإن نوماك قادرة على توفير تدفقات نقدية وأرباح مرئية ومضمونة للشركة.

استخدام منهج قائم على العوائد بشلك اكمل ويرتكز على االستفادة من جميع مراحل  5 4 4
سلسلة القيمة بهدف توفير أفضل تعرفة مربحة للطرفين

تعمل المجموعة، من خالل خبرائها الداخليون وال سيما فريق إدارة المشاريع والفريق الفني والمالي والقانوني، في إيجاد الحلول التقنية والمالية الرائدة 
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للحصول على خدمات تقنية وخدمات البناء بأسعار تنافسية لتلبية لمتطلبات مشتري االنتاج بأقل التكاليف، وتقديم حل مثالي مصمم خصيًصا ومبتكًرا، 
على عكس الحلول التقليدية »الجاهزة«، وينتج عن ذلك تقديم عرض مربح للطرفين دون المساس بعائدات االستثمار.

تهدف المجموعة إلى االستثمار بشكل فّعال في جميع مشاريعها وتلعب دور المستثمر الرئيس الذي يتمتع بسيطرة فعلية على المشروع وذلك من خالل 
امتالك حصص كبيرة وطويلة األجل في األصول والتمتع بالحقوق اإلدارية والتشغيلية في ما يتعلق بأي اتفاقية شركاء تدخل فيها المجموعة. وفي هذا 
اإلطار، تدرك المجموعة أن شراكات رأس المال في المشاريع تتماشى جيًدا مع البيئة التنافسية لقطاع الطاقة المتجددة وخصوًصا مع دخول شركات 

النفط في هذا القطاع.

ستواصل المجموعة تركيزها على تحسين المصروفات الرأسمالية في كل استثمار تدخل فيه من خالل االستثمار جنًبا إلى جنب مع شركاء آخرين تكون 
تكلفة رؤوس األموال لديهم أقل من تكلفة شركة أكوا باور، مع الحفاظ على رسوم التطوير والتشغيل والصيانة في ما يتعلق بمشاريعها باإلضافة إلى إعادة 

تدوير رأس المال.

تهدف المجموعة إلى تبني نموذج تمويل متميز لكل مشروع وذلك إما عن طريق الدخول إلى أسواق التمويل التي تتميز بحق الرجوع المحدود وأسواق 
رأس المال والحصول على القروض البنكية بهدف تقليل تكلفة التمويل المرتبطة بكل مشروع وتحسين وضع المخاطر/ العائدات لمساهميها. وقد أسست 
المجموعة شبكة كبيرة من الجهات المقرضة المحلية واإلقليمية والدولية ومؤسسات التمويل ووكاالت ائتمان التصدير وستحافظ على تلك العالقات 

وستواصل تنميتها.

 تستخدم المجموعة أيًضا القروض التجسيرية في شكل مساهمة رأسمالية لتأجيل ضخ رأس المال حتى مراحل متأخرة من مرحلة تأسيس المشروع )أو 
حيثما أمكن، حتى وقٍت الحق( وذلك في بعض األسواق التي يكون فيها ذلك ممكًنا تجارًيا. ويكون ذلك بهدف تقليل تكلفة تمويل المشروع وتقليل التعرفة 

وزيادة كفاءة استخدام ميزانية المجموعة.

باإلضافة إلى ذلك، تسعى المجموعة إلى  تنفيذ المبادرات المالية والتشغيلية  بشكل مستمر لزيادة تحسين العوائد من المحفظة. وتهدف بشكل منهجي 
إلى إعادة تدوير رأس مالها من خالل عمليات بيع حصص األقلية في مشاريعها )مع االحتفاظ بالسيطرة التشغيلية والفعلية(، وتمديد العقود بما يتجاوز 
المقدمة في  التجسيرية  القروض  إعادة تمويل  المحفظة من خالل )1(  المال على مستوى  اإلنتاج وتحسين هيكل رأس  المدة األصلية التفاقية شراء 
شكل مساهمات رأسمالية )من خالل تمديد فترات استحقاق القروض التجسيرية المقدمة في شكل مساهمة رأسمالية فردية أو إعادة تمويل القروض 
التجسيرية المقدمة في شكل مساهمة رأسمالية لمحفظة القروض برأس مال دائم طويل األجل( و/أو )2( إدخال شريك )شركاء( رأس المال في محفظة 

أصول في دول متعددة، بهدف تحقيق عائد إضافي على استثماراتها.

تعتقد المجموعة أن نموذج األعمال الخاص بها »التطوير واالستثمار والتشغيل والتحسين« يسمح لها بتحقيق عوائد إجمالية تزيد بشكل كبير عن تكلفة 
رأس المال أو الحد األدنى المقبول للعوائد وذلك عبر تقنياتها ومحفظتها مع دعم قدرة المجموعة على زيادة تقديم  التعرفة بشكل منافس من خالل 

تخصيص إجمالي العائدات المطلوبة لمسارات القيمة المختلفة للتطوير واالستثمار والتشغيل والتحسين.

نقاط القوة الرئيسية للشركة ومزاياها التنافسية  5 4
تشمل نقاط القوة التنافسية للمجموعة قدرتها وإتقانها على تطوير المشاريع حيث أن ذلك مدعوماً بحلول أكوا باور المتكاملة، واستثماراتها ذات الجودة العالية 
والتدفقات النقدية المتنوعة، ونموذج أعمال مهيأ لتحقيق العوائد عبر دورات الحياة، واإلدارة المحنكة من خالل فريق قوي داخلي متعدد التخصصات من 

الخبراء، والتواجد القوي في األسواق الجاذبة ذات النمو المرتفع ومخطط نمو واضح والملكية طويلة األجل من المساهمين االستراتيجيين.

إتقان تطوير المشاريع من خالل “حلول أكوا باور المتاكملة” التي تركز على التلكفة  1 5 4
تتميز المجموعة بسجل حافل في مجال تطوير المشاريع الجديدة، حيث دائًما ما يتم ترسية الصفقات التي تتقدم المجموعة عليها. كما لدى المجموعة 
قدرات تنموية قوية في ما يتعلق بأنواع التقنية وأنواع الوقود، فازت المجموعة بعشرين )20( من أصل ثمانية وعشرين  )28( عطاًء منذ عام 2005 م 
)بما في ذلك الصفقات المتفاوض عليها وعمليات االستحواذ، التي شاركت فيها المجموعة والتي ُعرفت معلوماتها( ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تقديم 

المجموعة  تعرفة أقل بكثير من مقدمي العطاءات اآلخرين.

نسب الفوز بالمناقصات(: د-4الجدول  

نسبة الفوزنسبة المناقصات التي فازت بها/إجمالي المناقصاتنسب الفوز بالمناقصات منذ عام 005دم 1(

80%5 / 4جنوب أفريقيا
75%4 / 3مصر

72%29 / 21المملكة العربية السعودية
67%6 / 4األردن
67%12 / 8عمان

68%22 / 15دول أخرى
63%8 / 5المغرب

55%11 / 6اإلمارات العربية المتحدة
8د%97 / دداإلجمالي

المصدر: الشركة. مالحظة: )1( بناًء على الرقم اإلجمالي للعطاءات التي قدمتها المجموعة منذ عام 2005م وهي مرتبة حسب نسب الفوز. يشمل الفوز  المكان الذي حصلت فيه الشركة على 
المشروع أو عندما تكون الشركة أقل عارض. تم تقديم العروض المقدمة ولكن لم يتم تحديد العروض المستبعدة.
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يتمثل أسلوب المجموعة للفوز بالعطاءات وتقديم أسعار تعرفة تنافسية في خمسة عناصر أساسية هي: التطوير، والهندسة والمشتريات والبناء والمعدات، 
والتقنية والتمويل، والتشغيل والصيانة. وتتضمن عملية تطويرها للعروض التي تقدمها المجموعة المشاركة المستمرة مع أصحاب المصالح لتوفير بما في 
ذلك شركات الهندسة والشراء والبناء ,وصانعو المعدات االصلية والمقرضين »حلول أكوا باور المتكاملة« لضمان انخفاض التكاليف بشكل دائم، ومشاركة 
فريق عمل متمرس يسعى إلى اإلبداع والريادة. وبالنظر إلى حجم المجموعة وسجلها الحافل وميزة المتحرك األول )في ما يتعلق بالطاقة الشمسية 
المركزة والهيدروجين األخضر( والتركيز على االستدامة والبيئة والمجتمع والحوكمة، تتمتع المجموعة أيًضا بعالقات قوية، وذلك على سبيل المثال وليس 
الحصر، مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك المجتمعات والسلطات ومشتريي اإلنتاج وشركات الهندسة والتوريد والتشييد وصانعي 

المعدات األصلية وشركاء رؤوس األموال ومؤسسات التمويل.

تمارس المجموعة صالحية شراء كبيرة عند تقديم العروض في ما يتعلق بأي مشروع وذلك بعد تحقيق معدل للفوز بالمناقصة باإلضافة إلى بناء عالقات 
قوية مع صانعي المعدات األصلية ومقاولي الهندسة والمشتريات والبناء على مستوى اإلدارة العليا. وفي ظل االبتكار التكنولوجي وتطوير الحلول المصممة 
بشكل مثالي من قبل الفريق الفني الداخلي، تتمتع المجموعة بالقدرة على توفير حلول متكاملة مفصلة ومبتكرة حسب الطلب بأسعار تنافسية أثناء مرحلة 
تقديم العطاءات ودمج المتطلبات المحلية من خالل شراء السلع والخدمات المنتجة محلًيا كجزء من حلولها، على عكس األساليب القديمة التي تقدم 

حلول عامة.

بالنسبة للتمويل، فالمجموعة قادرة على االستفادة من العالقات القوية مع الجهات المقرضة والمؤسسات المالية من غير البنوك )دولًيا وإقليمًيا( لتأسيس 
حلول مبتكرة والحصول على مستويات أكبر من السيولة. إن نهج الهيكلة المالية االستباقية الذي يستخدم نموذًجا قائًما على حصص ملكية كبيرة مع هيكلة 

مالية لقروض المساهمين والقروض التجسيرية لألسهم يسمح بنشر رأس المال بشكل أكثر كفاءة ومجموعة أوسع من فرص العطاءات.

في ما يتعلق بتشغيل وصيانة مشاريعها، تستفيد المجموعة من نطاق عمل شركة نوماك )وفورات الحجم التي تسمح لها بتخفيض التكاليف عبر سلسلة 
التوريد( )باإلضافة إلى تشغيل وصيانة خدماتها الهندسية ومراجعة تشغيل وتصميم المحطة(، والدراية الفنية )التي تم تكوينها خالل اإلنشاء والتشغيل 
والصيانة للمحطات( واستخدام الرقمنة )مراقبة وتوقع المعدات الرئيسية من خالل استخدام قدرات التعرف على األنماط المتقدمة( لتحسين التكلفة 

وتعزيز القدرة التنافسية للعطاءات. 

يعرض الجدول أدناه مجموعة مختارة من العطاءات الناجحة التي تم تقديمها من قبل المجموعة:(: 4-4الجدول  

العطاءات الفائزة  التعرفة المتساوية بالدوالر األمريكي سينت / ريال سعودي هللة / 
مقدم العطاء الشركةكيلوواط بالساعة(

اختالف النسبةالثاني

10%3,908/1,0424,346/1,159مشروع شعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية )2021(

1.7%6,357/1,6956,469/1,725المرحلة الخامسة من مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي )2019(

1,4%10,32/2,75210،467/2,791مشروع كوم أمبو في مصر )2018(

0,4%12,96/3,45613,016/3,471المرحلة الثانية من مشروع الدور – الغاز في البحرين )2018(

13.7%19,4/5,17722,49/5,998مشروع حصيان – الفحم في اإلمارات العربية المتحدة )2015(

2.3%22,44/5,98622,98/6,128مشروع شعاع - الطاقة الشمسية الكهروضوئية في اإلمارات العربية المتحدة )2015(

17.1%70,9/18,985,5/22,8مشروع نور ا – الطاقة الشمسية المركزة في المغرب )2012(

14.4%10,3/2,712/3,2مشروع الشقيق – زيت الوقود الثقيل في المملكة العربية السعودية )2006(

18.3%5,71/1,526,99/1,86مشروع مرافق في المملكة العربية السعودية )2005(

22.7%385,6/102,8499,1/133,1المياه )دوالر أمريكي سينت/ ريال سعودي هللة / متر مكعب( – التناضح العكسي

3.2%154.9/41.3160.0/42.7مشروع الجبيل 3أ المستقل إلنتاج المياه في المملكة العربية السعودية )2020(

المصدر: معلومات الشركة.

برزت مكانة المجموعة كإحدى الجهات الرائدة عالمًيا في مجال تطوير المياه والطاقة من خالل حصولها على العديد من الجوائز القيمة بما فيها جائزة 
أفضل جهة راعية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا للعام )2016م( التي تمنحها مجلة آي جيه غلوبال، وجائزة أفضل صفقة سندات مشروع في العام – 
ايه بي ام آي )2017م( التي تمنحها مجلة آي جيه غلوبال، وجائزة أفضل مشروع مستقل للطاقة للعام )المملكة العربية السعودية( )2017م( التي تمنحها 
آسيان باور أوردز، وجائزة أفضل صفقة مياه في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا )2017م(، وجائزة أفضل صفقة مياه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
)2018م(، وجائزة أفضل صفقة للطاقة الشمسية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا )2019م(، وجائزة ميد ألفضل شركة طاقة متجددة للعام )2018م(، 
وجائزة بي في آي ألفضل جهة راعية عالمية للعام )2019م( وجائزة بي في آي بي ام اي ايه ألفضل صفقة طاقة للعام )2019م( وجائزة أفضل شركة 

.)GWI( لتحلية المياه لعام 2020 من جلوبال واتر إنتليجنس

الحجم القوي والريادة في مختلف األسواق 2 5 4
بفضل ما تتمتع به المجموعة من أصول في محفظتها البالغة قيمتها تقريًبا 248 مليار ريال سعودي كما في 1 يونيو 2021م، فإنها تُعد جهة فاعلة رئيسة 
في في غالبية األسواق ذات النمو المرتفع والتي تتميز بمعدالت نمو كبيرة من حيث إجمالي الناتج المحلي وأعداد السكان والطلب على الكهرباء والمياه 
المحالة. وتقع معظم أسواق المجموعة الرئيسة في مناطق من الفئة االستثمارية غير المخاطرة وتوفر فرص نمو كبيرة لألصول عبر أنواع متعددة من 
الوقود والتقنية. وتتميز هذه األسواق بهامش احتياطيات منخفض وطلب كبير على الكهرباء بموجب اتفاقيات الشراء طويلة األجل. وبفضل فرص النمو 
الكبيرة المتوفرة في األسواق الرئيسة التي تستهدفها المجموعة، فمن المتوقع أن يصل اإلنتاج اإلضافي للطاقة حوالي 385 جيجاواط بحلول 2030م 
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)لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم )3( )»نظرة عامة على القطاع والسوق«((. وتؤمن اإلدارة التنفيذية للمجموعة بأن فريق أعمال المجموعة 
قادر على تنفيذ عشرون )20( مشروًعا في السنة كما يملك القدرة والموارد التي تمكنه من إتمام اإلغالق المالي من عشرة )10( إلى اثنى عشر )12( 

مشروعاً في السنة.

محفظة مشاريع تعاقدية طويلة األجل وعالية الجودة تمتاز  بالتنوع الجغرافي والتقني 3 5 4
تتألف محفظة المجموعة من )64( مشروعاً في )13( دولة في ثالث قارات كما في 1 يونيو 2021م ويبلغ متوسط المدة المتبقية المتعاقد عليها في 
المحفظة كما في 1 يونيو 2021م )22( عاًما بناًء على تكلفة المشروع )المتوسط المرجح لجميع األصول بما في ذلك التي تكون في مرحلة متقدمة من 

التطوير(. وتتميز محفظة أصول المجموعة بالمزايا التالية التي تعمل على تعزيز القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية:

السعر والحجم: الحماية من المخاطر المرتبطة بالطلب والتغييرات في اللوائح والقوانين؛ 	
تمرير الوقود: تقليل مخاطر توريد الوقود أو التخلص منها )باستثناء مشروع كيركالي المستقل إلنتاج الطاقة بالدورة المركبة، فإن 100% من  	

األصول التقليدية لديها شكل من أشكال تمرير الوقود من خالل وضع آلية للتمرير،ومشروع حصيان فقط قد يكون له تعرض جزئي محتمل 
ألسعار السلع(.

مخاطر محدودة تتعلق بصرف العمالت األجنبية: االرتباط بالدوالر األمريكي واالرتباط بالتضخم لمواكبة تقلبات العملة؛. 	
الفئة  	 من  و/أو  بضمانات سيادية(  الغالب  )في  بجهة سيادية  مرتبطة  الشراء  تكون جهات  ما  عادًة  االئتمانية:  بالجدارة  تتمتع  شراء  جهات 

االستثمارية غير المخاطرة لبيع إنتاج المشروع من الكهرباء و/أو المياه المحالة.

تتميز محفظة المجموعة بالتنوع حسب ما يلي )حسب تكلفة المشروع كما في 1 يونيو 2021م (:

نوع األصل: محطات الطاقة )74%(، ومحطات تحلية المياه )7%( ومحطات الطاقة وتحلية المياه )%19(. 	
حالة التشغيل: العاملة )41%( وقيد اإلنشاء )22%( والمشاريع في مرحلة متقدمة من التطوير )%37(. 	
نوع الوقود: الغاز )22%( والفحم )5%( والنفط )32%( والطاقة المتجدد )34%( )وتشكل محطات التناضح العكسي لمياه البحر التي تستخدم  	

الكهرباء النسبة  المتبقية من تكلفة المشاريع(.
جغرافًيا: المملكة العربية السعودية )59%(، واإلمارات العربية المتحدة )15%(، و أوزبكستان )7%( ،وعمان )6%(، والمغرب )5%(، وجنوب أفريقيا  	

)2%( والباقي 6% موزعة على الدول األخرى التي تمتلك فيها المجموعة أصوالً قيد التشغيل أو قيد اإلنشاء أو في مرحلة متقدمة من التطوير. 

ويقلل هذا التنوع من تعرض المجموعة لقيود النوع الواحد من األصول أو التقنية أو الوقود أو القيود الجغرافية.

وباإلضافة إلى ذلك، تتميز محفظة المجموعة المؤلفة من أصول كبيرة وصغيرة بـ 71% من القدرة اإلنتاجية من المشاريع التي تكون أكثر من جيجاواط 
من القدرة اإلنتاجية( و 81% من إنتاج المجموعة من المحطات التي يتراوح عمرها بين صفر وخمس سنوات و8% من إنتاج المجموعة من المحطات التي 

يتراوح عمرها بين ست وعشر سنوات و11% من المحطات التي يتجاوز عمرها عشر سنوات، مما يعكس فرصة كبيرة لتمديد اتفاقيات شراء اإلنتاج.

تصميم نموذج عمل لتحقيق القيمة األفضل من خالل دورة حياة األصول والمشاريع 4 5 4
يهدف نموذج أعمال المجموعة إلى السماح لها بتخصيص وتحقيق العوائد عبر عمليات التطوير واالستثمار والعمليات والعروض. ففي المشاريع العادية، 
تعمل المجموعة على تحصيل رسوم باعتبارها مطور مشروع رئيسي، ورسوم لخدمات إدارة البناء، ورسوم كمقدم خدمة فنية، وعوائد توزيعات األرباح 
كمستثمر وأرباح باعتبارها جهة تشغيل ومقدم خدمات صيانة. وتمكنت المجموعة أيًضا على مر السنين من تحسين قيمة مشاريعها بشكل أكبر من خالل 
إعادة التفاوض على شروط اتفاقيات شراء اإلنتاج األولية و/أو تعديلها و/أو تمديدها في ما يتعلق بالشروط ذات العالقة بتجديدات المشاريع و/أو 

تعديالت على السعة اإلنتاجية.

وتستفيد المجموعة أيًضا من المساهمة الرأسمالية من خالل التمويل التجسيري الرأسمالي، باإلضافة إلى إعادة تدوير رأس المال من خالل عمليات بيع 
األسهم التي تؤدي إلى تحقيق األرباح وتعزيز خلق القيمة. وكأمثلة على تحقيق الدرجة األمثل على مستوى المحفظة، في عام 2017م، أصدرت الشركة، 
من خالل شركتها التابعة المملوكة بالكامل، شركة أكوا باور مانيجمينت أند إنفستمنتس ون ليميتد، سندات بمدة )22( عاًما بقيمة 3.052 مليون ريال 
سعودي )814 مليون دوالر أمريكي( مضمونة بعدد من التدفقات النقدية للتشغيل والصيانة المشاريع السعودية واستخدمت العائدات السترداد المساهمات 
الرأسمالية في عدد من األصول، وفي عام 2018 م، حصلت الشركة على قرض قابل للتحويل بقيمة 1,361 مليون ريال سعودي من صندوق طريق الحرير، 
وتم تحويل 581 مليون ريال سعودي منها في عام 2019 م إلى حصص ملكية بنسبة 49% في محفظة من ثمانية مشاريع دولية متجددة )راجع أيًضا، القسم 

)6-9-3( )»مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج عمليات نوماك - مقارنة العمليات«(.

إضافي  قيمة  محرك  بمثابة  والصيانة  التشغيل  أرباح  الشركة  على  تدر  التي  أنشطتها  إلى  باإلضافة  نوماك  لشركة  والنطاق  التشغيل  في  التآزر  يعد 
للمجموعة. وتوفر شركة نوماك منصة داخلية لخدمات الجودة على مستوى صانعي المعدات األصلية لمحفظة توليد الطاقة وتحلية المياه، كما تتيح 
أسعاًرا أفضل واقتصاديات متميزة للمشاريع المستقبلية. وتشكل شركة نوماك مصدًرا رئيسًيا لخلق قيمة إضافية من خالل نموذج تشغيلي مركزي يضمن 
التحكم  باألصول التشغيلية وفهمها خالل دورة حياتها، وتحسين األداء، واالستفادة من مزايا وفورات الحجم، وتعزيز التخفيف من المخاطر وتقديم تكاليف 
منخفضة بشكل منهجي عبر سلسلة القيمة. باإلضافة إلى ذلك، توفير دخل ثابت طويل األجل وتدفقات نقدية وأرباح عالية مضمونة مع االلتزام الرأسمالي 
المنخفض حيث أن لمدفوعات شركات المشاريع لشركة نوماك أولوية على خدمة الدين )نظًرا ألهميتها للعمليات التشغيلية(. وتدير شركة نوماك محفظة 
مشاريع المجموعة بمستوى عاٍل وبهدف تحقيق التميز التشغيلي ونشر ثقافة السالمة في جميع المشاريع مع الحفاظ على قيمة المحطات وبناء الخبرات 
في مجموعة واسعة من التقنيات. كما يساعد على تقليل التكاليف أيضاً، الحصول على الخدمات الهندسية من الفريق الداخلي للشركة الذي بدوره يحد 
من الحاجة لالستعانة بمصادر خارجية لخدمات طويلة األجل للمعدات الكبيرة وخلق التكامل بين محفظة األصول المتنوعة من خالل المعرفة المكتسبة. 
باإلضافة ذلك بدأت شركة نوماك أيًضا في تحقيق قيمة مضافة من خدمة أطراف ثالثة باإلضافة إلى مشاريع المجموعة حيث تم منحها مؤخًرا عقد 

صيانة قصير األجل ألول مرة في إندونيسيا.
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لدى المجموعة معدل عائد داخلي مستهدف متوسط إلى مرتفع  خالل دورة التطوير واالستثمار والتشغيل والذي يمكن تحسينه بشكل أكبر من خالل 
القروض التجسيرية المقدمة في شكل مساهمة رأسمالية وإعادة التمويل وتمويل المشاريع وإعادة تمويل الديون من خالل إعادة هيكلة رأس المال  وإعادة 

تدوير رأس المال.

فريق إدارة محنك من المتمرسين بخبرة تمتد إلى عقود من العمل في القطاع 5 5 4
يدير المجموعة فريق إدارة متميًزا تم تشكيله من أفراد عملوا سابًقا في المجال، كما يعمل لدى المجموعة ما يزيد عن )300( موظف في المقر الرئيسي 
للمجموعة الواقع في الرياض، المملكة العربية السعودية والمقر الفرعي في دبي، اإلمارات العربية المتحدة والمكاتب التابعة للمجموعة في الرباط، 
المغرب والقاهرة، مصر وعمان، األردن، جاكرتا، إندونيسيا وإسطنبول، تركيا وجوهانسبورغ، جنوب أفريقيا وبكين، الصين وهانوي، فيتنام وطشقند، 

أوزبكستان وباكو، أذربيجان.

سنثار يسان بادمان ناثان – الرئيس التنفيذي: سنثار يسان بادمان ناثان مهندس مدني محترف، لديه أكثر من )35( عاًما من الخبرة وانضم أ- 
إلى المجموعة في البداية كمدير لتطوير األعمال في عام 2005م  ثم تولى منصب الرئيس التنفيذي عندما استحدث هذا المنصب في عام 
2007م. بدأ السيد بادمان ناثان حياته المهنية في شركة جون بورو وشركاه  وهي شركة خدمات استشارية في مجال خدمات البنية التحتية 
والتطوير، ونتيجة لصفقتين اندماج تم نقله ليكون الشريك ونائب الرئيس/ مسؤول الشركة في بالك آند فيتاك وهى من أكبر شركات 
الهندسة والبناء العالمية. إن السيد بادمان ناثان الذي عاش وعمل في العديد من الدول حول العالم يتمتع بخبرة ثرية ليس فقط في مجال 
الهندسة والبناء لمجموعة من المشاريع الكبرى ولكن أيضا في مجال تطوير أصول البنية التحتية باستخدام نماذج االمتياز واالستعانة 
بمصادر خارجية للعقود واألعمال الرائدة. بادمنثان حاصل على شهادة في الهندسة من جامعة مانشستر مؤهل دراسات عليا في الهندسة 
المدنية من جامعة النكستر وهو عضو في مجلس إدارة العديد من شركات المياه والطاقة. )ولالطالع على السيرة الذاتية للسيد بادي 

بادمانثان، الرجاء مراجعة القسم )5-2-5( )«الملكية والهيكل التنظيمي للشركة-ملخص السير الذاتية لكبار التنفيذيين«((.
راجيت ناندا، نائب الرئيس للشؤون المالية ورئيس إدارة المحافظ االستثمارية والرئيس التنفيذي المؤقت لالستثمار: يتمتع السيد ناندا ب- 

بخبرة تزيد عن )25( عاًما. كنائب الرئيس للشؤون المالية، وهو حالًيا مسؤول عن أداء المحافظ العالمية لشركة أكوا باور. يشغل السيد 
ناندا منصب رئيس االستثمار في المجموعة منذ يناير 2014م، وكما في سبتمبر 2020م، استمر في منصبه كرئيس االستثمار باإلنابة في 
الشركةمع تولي المسؤولية عن النمو والتوسع للمجموعة، وهو  مسؤول بحكم وظيفته عن تطوير األعمال الجديدة، والقانونية )للمشاريع( 
وعمليات االستحواذ وتصفية االستثمارات وتمويل المشاريع ومع المدير المالي في تمويل الشركات. كما قاد هيكلة وتمويل مشاريع المياه 
والطاقة المستقلة في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية واألردن والبحرين وأبو ظبي وقطر وتايالند وسنغافورة والمغرب وتركيا 
وجنوب أفريقيا وهو يشرف حالًيا على توسعة المجموعة في المناطق الجغرافية المستهدفة للمجموعة. وقبل انضمامه إلى المجموعة، كان 
ناندا المدير المالي اإلقليمي لمنطقة إنجي الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا. عمل ناندا في مجلس إدارة العديد من شركات الطاقة والمرافق 
التي تمتلكها وتشغلها المجموعة. )ولالطالع على السيرة الذاتية للسيد راجيت  ناندا، )الرجاء مراجعة القسم )5-2-5( )«الملكية والهيكل 

التنظيمي للشركة-ملخص السير الذاتية لكبار التنفيذيين«( للسيرة الذاتية لنائب الرئيس للشؤون المالية(. 
كاشف محبوب رنا - المدير المالي: يتمتع كاشف رنا بـ)20( عاًما من الخبرة في قطاع الطاقة والمياه في مجاالت استراتيجية الشركات، ج- 

وزيادة رأس المال، وتمويل المشاريع، وتطوير المشاريع، والتمويل التشغيلي والقيادة في المفاوضات المعقدة. ومن خالل دوره مع الشركة، 
قاد عدًدا من صفقات زيادة رأس المال للمجموعة وفي تحديد الخطط اإلستراتيجية للمجموعة بما في ذلك خطة التمويل طويلة األجل بما 
يتماشى مع استراتيجية التوسع للمجموعة.ويتولى مسؤولية أنشطة التمويل التشغيلي للمجموعة وقيادة تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات 
حول مجاالت منها التخطيط طويل األجل، والميزانية قصيرة ومتوسطة األجل والتدقيق، والحسابات، والضوابط الداخلية، وإعداد التقارير، 
والتأمين، وعالقات المستثمرين والخزانة ، وهيكلة الضرائب والزكاة، وإدارة األداء المالي ورقمنة أنشطة التمويل التشغيلي. وحتى منتصف 
عام 2020م، كان مسؤوالً عن تكنولوجيا المعلومات من أجل المرونة المؤسسية والسيبراينة للمجموعة. باإلضافة إلى تمثيل لجنة المراجعة 
والضرائب  للمحاسبة  مديًرا  رنا  السيد  كان  المالي،  المدير  يصبح  أن  قبل  باور.  أكوا  أعمال  مختلف  في  اإلدارة  ولجنة  اإلدارة  ومجلس 
والمراقبة للمجموعة والمدير المالي لمنطقة الشرق األوسط. باإلضافة إلى دوره المالي التشغيلي، عمل أيًضا في مجال تمويل المشاريع 
وتطوير المشاريع باإلضافة إلى مشاركته في عمليات الدمج واالستحواذ. رنا محاسب قانوني معتمد وتخرج في عام 2001م من معهد 
المحاسبين القانونيين الباكستانيين. )ولالطالع على السيرة الذاتية للسيد كاشف رنا، الرجاء مراجعة القسم )5-2-5( )«الملكية والهيكل 

التنظيمي للشركة-ملخص السير الذاتية لكبار التنفيذيين«((. 
خوليو توريه غوتيريز ، رئيس العمليات والصيانة، والرئيس، والرئيس التنفيذي لشركة نوماك: السيد خوليو توريه غوتيريز هو مهندس د- 

التنفيذي  والرئيس  والرئيس،  باور،  أكوا  العمليات والصيانة في شركة  تزيد عن )33( عاًما. ويشغل منصب رئيس  يتمتع بخبرة  محترف 
لشركة نوماك. وهو جزًءا من فريق القيادة في الشركةمنذ عام 2009م. أدى توري جوتيريز دوًرا محورًيا في تطوير شركة نوماكومكانتها 
اليوم كواحدة من أكثر شركات التشغيل والصيانة شهرة وثقة في العالم. وبصفته رئيساً لشركة نوماك والرئيس التنفيذي لها، يتولى توري 
جوتيريز المسؤولية لجميع الجوانب بما في ذلك ربحية العمليات التجارية لمحفظة المجموعة  لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر. يعمل 
توري جوتيريز أيضاً في مجلس إدارة العديد من الشركات التابعة لـشركة نوماك. قبل انضمامه إلى شركة نوماك عمل في دوك إنرجي وهي 
شركة طاقة رائدة تركز على عمليات توزيع الطاقة الكهربائية والغاز في األمريكتين، وعمل في اآلونة األخيرة كنائب رئيس العمليات التجارية 

لمنظومة مشاريع أمريكا الالتينية. يحمل توري جوتيريز مؤهاًل في الهندسة النووية من جامعة والية كارولينا الشمالية.

يتمتع فريق المجموعة المهنيين متعدد التخصصات والمتعدد الثقافات باإلضافة إلى خبرته في التشغيل والصيانة، بخبرة فنية في تقنيات متعددة تبدأ 
من مجال الوقود األحفوري )الفحم والنفط والغاز( إلى مصادر الطاقة المتجددة )الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة والرياح( وتحلية المياه، 
ترتيب تمويل المشاريع وتمويل الشركات، والوصول إلى أسواق رأس المال المدين، وأسواق رأس المال، والبحث عن شركاء رؤوس األموال لصفقاتها، البيع 
وإجراء عمليات الدمج واالستحواذ، وإدارة التشييد والتشغيل المبدئي للمشاريع واإلشراف على ذلك، وتقديم الدعم الفني لألنشطة في ما يتعلق بالعطاءات 
والتشييد والتشغيل، وترتيب الحصول على التأمين لعمليات تشييد المشاريع وبرامج التأمين العالمية وشراء وثائق التأمين األخرى للحماية من المخاطر، 
وإدارة وهيكلة الترتيبات الضريبية والمحاسبية المعقدة، ومجاالت الدعم القانوني للشركات وتمويل المشاريع والدعم القانوني لوثائق المشاريع، وتأمين 
، واستخدام  للعمليات  المحلي والدولي  الغيار والمواد االستهالكية األخرى على كال الصعيدين  الغيار االستراتيجية، والمعدات األساسية، وقطع  قطع 
الموارد البشرية وكذلك تنمية المواهب وإدارتها، باإلضافة إلى المجاالت األخرى بما في ذلك عالقات المستثمرين، واالتصاالت الداخلية والخارجية، 

وإدارة المخاطر، وااللتزام، والسالمة، تكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والمرونة السيبرانية.

138



ضخامة حجم األعمال التجارية والوضع الريادي في األسواق عالية النمو والتي لديها  6 5 4
مخطط نمو مرئي وفوري وفرص تنمية طويلة األجل

تتمتع المجموعة بمكانة فريدة في األسواق عالية النمو والتي تقدم فرًصا جذابة في العقد المقبل على حساب نموذج األعمال الخاص بالتطوير واالستثمار 
والتشغيل والتحسين. وقد قامت المجموعة بتطوير وبناء وتشغيل وتحسين األعمال وحققت ضخامة حجم األعمال التجارية والوضع الريادي في األسواق 

عالية النمو وهو ما يسمح لها باالستفادة من فرص التطوير التي توفرها هذه األسواق.

ضخامة حجم األعمال التجارية والوضع الريادي في األسواق عالية النمو أ. 

بفضل ما تتمتع به المجموعة من أصول في محفظتها البالغة قيمتها 248 مليار ريال سعودي كما في 1 يونيو 2021م ، فإنها تعد جهة فاعلة رئيسة في 
األسواق ذات النمو المرتفع التي تتميز بمعدالت نمو كبيرة من حيث: إجمالي الناتج المحلي وأعداد السكان والطلب على الكهرباء والمياه المحالة. وتقع 
معظم أسواق المجموعة الرئيسة بشكل كبير في مناطق من الفئة االستثمارية وتوفر فرص نمو كبيرة لألصول عبر أنواع متعددة من الوقود والتقنية. وتتميز 

هذه األسواق بهامش احتياطيات منخفض وطلب كبير على الكهرباء بموجب اتفاقيات شراء اإلنتاج طويلة األجل.

وتعمل المجموعة على تطوير أعمالها في تجمعات صناعية إذا توفرت لها فرص وفورات الحجم. وقد أثمر ذلك حالًيا عن كون المجموعة أكبر شركة 
خاصة في مجال إنتاج الطاقة والمياه المحالة في المملكة العربية السعودية وعمان، وأكبر شركة إنتاج طاقة في األردن وأكبر شركة إنتاج طاقة متجددة 
في المغرب. ويحدد الجدول التالي حصة المجموعة السوقية المقدرة بناًء على أحدث بيانات منشورة حسب إنتاج الطاقة المتعاقد عليه في الدول التي 

تزاول فيها نشاطها بناء على أصولها العاملة أو قيد اإلنشاء أو تلك التي تكون في مرحلة متقدمة من التطوير:

حصة المجموعة السوقية المقدرة حسب إنتاج الطاقة (: 5-4الجدول  

حصة المجموعة إنتاج السعة المتعاقد عليه  جيجاواط(إجمالي السعة اإلنتاجية للدولة  جيجاواط(
التقديرية

24%94.022.8*المملكة العربية السعودية

43%11.24.9عمان

14%31.24.5اإلمارات العربية المتحدة

23%17.14.0*أوزباكستان

29%5.61.6*البحرين

22%5.71.3األردن

3%45.51.2فيتنام

ال ينطبق**1.0ال ينطبقتركيا

8%10.10.8المغرب

6%4.50.3إثيوبيا

3%7.90.2أذربيجان

0.5%58.40.3مصر

المصدر: القسم )3( )»نظرة عامة على القطاع والسوق«( الذي تم إعداده من شركة فت كومباس ليكسون من مصادرة متاحة للعامة، باإلضافة الى إضافة المشاريع الجديدة التي فازت بها 
الشركة

* يشمل مجمع جازان للتغويز )بسعة 3,800 ميجاواط( ونيوم للهيدروجين االخضر )بسعة 4 جيجاواط( في المملكة العربية السعودية و مشروع الشعيبة للطاقة الكهروضوية )0.6 جيجاواط( 
والمرحلة الثانية من مشروع الدور والعسكر )بسعة 1,500 ميجاواط( و)140 ميغاواط( على التوالي في دولة البحرين، سردايريا باش ويند / أكوا باور دزهانكيلدي باإلضافة الى مشروع طاقة 

الرياح الجديد )بسعة 4 جيجاواط( في أوزباكستان

**تم إضافة الطاقة اإلنتاجية بدل من الطاقة المتعاقد عليها لتركيا لكون تركيا من األسواق التجارية في الطاقة

ويحدد الجدول التالي حصة المجموعة السوقية وفق أحدث بيانات متاحة إلنتاج المياه المحالة المتعاقد عليها في الدول التي تزاول فيها المجموعة 
نشاطها بناًء  على أصولها العاملة أو قيد اإلنشاء أو تلك التي تكون في مرحلة متقدمة من التطوير:

حصة المجموعة السوقية المقدرة حسب سعة إنتاج المياه المحالة(: د-4الجدول  

سعة اإلنتاج اإلجمالية للدولة من المياه المحالة 
 بآالف األمتار المكعبة / في اليوم(

سعة اإلنتاج اإلجمالية للمياه المحالة المتعاقد 
عليها  بآالف األمتار المكعبة/ في اليوم(

حصة المجموعة 
التقديرية

49%8,4003,713*المملكة العربية السعودية
21%7,5001,591اإلمارات العربية المتحدة

18%1,710307,1عمان
25%900227البحرين

المصدر: القسم )3( )»نظرة عامة على القطاع والسوق«( الذي تم إعداده من كومباس ليكسون من مصادرة متاحة للعامة
*تتضمن مشروع الجبيل 3 أ المستقل النتاج المياه في المملكة العربية السعودية. يستثنى شركة الشعيبة للمياه والكهرباء للتناضح العكسي من سعة المجموعة في المملكة العربية السعودية 

حيث أن هذه سعة االستبدال.
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أدى المركز القوي الذي اكتسبته المجموعة في معظم األسواق التي تزاول فيها أعمالها إلى فتح الباب أمامها لالستفادة من فرص النمو بفاعلية وكفاءة 
من خالل استغالل حجم أعمالها. وقد شهد إجمالي إنتاج المجموعة من الطاقة والمياه )بما في ذلك اإلنتاج من المشاريع قيد اإلنشاء والمشاريع في 
مرحلة متقدمة من التطوير( نمواً في معدل النمو السنوي المركب بين 31 ديسمبر 2006م و31 ديسمبر 2020م  بلغ 28.4% )من 1.3 جيجاواط إلى 41.7 

جيجاواط( و13.3% )من 1.0 مليون متر مكعب/يوم إلى 5.3 مليون متر مكعب/يوم( على التوالي.

ينصب تركيز المجموعة على األصول الكبيرة )71% من سعتها اإلنتاجية في المشاريع بسعة 1 جيجاواط أو أكبر من ذلك(، بحيث تمكنها من االستفادة 
من نطاق وحجم منصات التشغيل الخاصة بها وتوزيع قدراتها في التطوير والتشغيل والصيانة بكفاءة.

معدل نمو اإلنتاج الفعلي في الوقت الحالي وفرص التطوير الجديدة على المدى الطويل ب. 

من المتوقع تقريًبا أن تضاعف مشاريع المجموعة الحالية تحت البناء أو التي في مرحلة متقدمة من التطوير السعة اإلنتاجية التشغيلية لتوليد الطاقة 
من 20.3 جيجاواط في الوقت الحالي إلى 41.6 جيجاواط لدى اكتمالها ودخولها طور التشغيل في غضون السنوات األربع القادمة. )الرجاء الرجوع إلى 
القسم )4-6-2-4( )»الشركة - المشاريع«( للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن المشاريع قيد البناء والمشاريع التي في مرحلة متقدمة من التطوير(. 

باإلضافة إلى السلسلة الحالية من المشاريع قيد البناء و التي في مرحلة متقدمة من التطوير العائدة إلى المجموعة، حددت المجموعة كذلك ما يزيد 
على )85( مشروًعا بإنتاجية إجمالية تبلغ 69 جيجاواط من الكهرباء المولَّدة و10.5مليون متر مكعب في اليوم من المياه المحالة بتكلفة تراكمية للمشاريع 
تُقدر بواقع 245 مليار ريال سعودي، والتي من المتوقع أن يتم طرحها عطاءاتها بشكل منافس خالل العامين القادمين )ويشمل ذلك، في بعض الحاالت، 
العطاءات التي تأهلت لها شركة أكوا  باور  بشكل مسبق(. )لمزيد من التفاصيل حول هذه مشاريع، الرجاء مراجعة القسم )4-5-8( )»الشركة - المشاريع 

المستقبلية المتوقعة«((.

باإلضافة إلى مشاريع المجموعة التي حددتها الشركة، تقدم األسواق الرئيسية المستهدفة للمجموعة فرص نمو كبيرة للمجموعة لتعزيز سعتها اإلنتاجية 
التي من المتوقع أن تصل إلى ما يقارب 385 جيجاواط بحلول عام 2030م. )يرجى االطالع على القسم )3( ) »نظرة عامة على القطاع والسوق«((. 

تشمل مجاالت نمو المجموعة والفرص واسعة النطاق ما يلي: 

ما يقارب 60 جيجاواط من فرص الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية )اهداف 2030م( كما تم إعالنه تحت رؤية برنامج 2030،  	
70%  من هذه المشاريع لصندوق االستثمارات العامة و30% سيتم طرحها للمنافسات العامة من قبل مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

مشاريع رائدة قيد التطوير أو اإلنشاء )مثل المشاريع المشتركة الخاصة بالهيدروجين األخضر وتغويز جازان / المشاريع المشتركة لتكامل  	
الطاقة والهيدروجين األخضر(.

البطاريات وفرصة  	 المتكاملة وتخزين  الكربوني والتي توفر مصادر الطاقة المتجددة  »مدن ضخمة« خارج الشبكة والمتعادلة من حيث األثر 
الشبكة الالمركزية )مثل مشروع البحر األحمر(.

يحتمل الوصول إلى فرص نمو محتملة إضافية على حساب  الشراكات الرئيسية مع صندوق االستثمارات العامة وشركة إير برودكتس. 	

سجل المساهمين على المدى الطويل 7 5 4
تمتلك الشركة قاعدة مساهمين تتألف من شركات رائدة في المملكة العربية السعودية متعددة األنشطة وصندوق االستثمارات العامة، صندوق الثروة 

السيادي للمملكة العربية السعودية.

يضم سجل المساهمين في الشركة المساهمان المؤسسان شركة رؤية لالستثمار ومجموعة الراجحي، كما هو موضح في القسم )4-12( )»الملكية 
في الشركة«( وجميعهم لديم مصالح تجارية راسخة ومهمة في المملكة العربية السعودية وخارجها، وتقدمان للمجموعة باستمرار الدعم االستراتيجي 

والمصداقية والوصول إلى المساهمين الرئيسيين في السوق.

أكبر مساهم في المجموعة هو صندوق االستثمارات العامة، وهو أيًضا المسؤول عن تنفيذ جزء كبير من رؤية المملكة العربية السعودية 2030م البرنامج 
السعودية على عاتق  الحكومة  التي تضعها  االستراتيجية  األهمية  الشركة  العامة في  االستثمارات  تعكس مساهمة صندوق  المتجددة.  للطاقة  الوطني 

المجموعة ودورها كمستثمر رائد في القطاع الخاص في البنية التحتية للطاقة والمياه في المملكة.

نظرة مستقبلية قوية 8 5 4
تشمل فرص نمو المجموعة ألبرز المشاريع قيد اإلنشاء ومشاريع في مرحلة متقدمة من التطوير أو القابلة للتنفيذ الفوري، األنابيب المشاريع قصيرة 
األجل المستقبلية المتوقعة ألكثر من 85 مشروًعا تمثل قدرة إجمالية محتملة تبلغ 69 جيجاواط من الطاقة و 10.5 متر مكعب / يوم من تحلية المياه 

وفرص نمو الحقول الخضراء المستقبلية في األسواق المستهدفة الرئيسية للمجموعة مع قدرة إضافية تصل إلى ما يقارب 385 جيجاواط.

تستثمر المجموعة في المشاريع الممولة بمزيج من الديون وحقوق الملكية. يتم استخدام الديون ذات األولوية التي تكون في شكل تمويل للمشروع بحق 
رجوع محدود أو بدون حق رجوع في العادة لتمويل نسبة تتراوح من 70 إلى 80% من إجمالي تكلفة المشروع. ويتناسب استثمار حقوق الملكية للمجموعة 
مع نسبة مساهمتها في المشروع. حققت المجموعة في ما مضى متوسط معدل عائد داخلي متوقع أعلى من متوسط إلى مرتفع  من العطاءات حتى اآلن 

)التوقع في وقت اإلغالق المالي( من خالل نموذج عملها »التطوير واالستثمار والتشغيل والتحسين«.

عالوة على ذلك، يتم تمويل استثمارات حقوق الملكية مبدئًيا من خالل قروض تجسيرية مقدمة في شكل مساهمات رأسمالية كلما أمكن ذلك، وهو ما يؤخر 
الوقت الذي تستثمر فيه المجموعة في المشاريع، عادًة ما تكون حتى تاريخ التشغيل التجاري )وفي بعض األحيان الى ما بعد تاريخ التشغيل التجاري(، 

وبالتالي المساهمة في تحسين معدل العائد الداخلي بهدف السماح للمجموعة لتحقيق هدف معدل العائد الداخلي.

ومن عام 2016م إلى 2020م ، خصصت المجموعة 18,381 مليون ريال سعودي لمشاريع جديدة بما في ذلك 4,688 مليون ريال سعودي لمشروع جازان . 
باستثناء المشاريع الضخمة مثل جازان ونيوم الهيدروجين والتزمت المجموعة بمتوسط سنوي قدره 2.739 مليون ريال سعودي بمشاريع جديدة. تعتقد 
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اإلدارة أن المجموعة لديها القدرة والموارد إلدارة العطاءات لحوالي 20 مشروًعا واإلغالق المالي من 10 إلى 12 مشروًعا سنوًيا. حققت المجموعة نسبة 
فوز تاريخية بلغت 68% )بناًء على العدد اإلجمالي للعطاءات المقدمة من المجموعة منذ 2005م( فيما يتعلق بالمشاريع التي تتابعها. تخطط المجموعة 
للحفاظ على التزامات حقوق الملكية بما يتماشى مع متوسطها التاريخي األخير باإلضافة إلى المشاركة أيًضا في مشاريع الطاقة المتجددة في إطار 

برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

شراكة الطاقة المتجددة مع صندوق االستثمارات العامة أ. 

في 15 أبريل 2017 م ، وافق قرار مجلس الوزراء رقم 308 على برنامج رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية الذي يحدد مختلف الخطط طويلة األجل 
المقترحة من قبل المملكة العربية السعودية بما في ذلك تلك المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة )»البرنامج الوطني للطاقة المتجددة«( كما طلب الوزارات 
 )2-1-2-3( القسم  إلى  الرجوع  )يرجى   .2030 السعودية  العربية  المملكة  رؤية  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  اإلجراءات  التخاذ  األخرى  والسلطات  المعنية 

)«المملكة العربية السعودية - نظرة عامة على قطاع الطاقة«( لمزيد من التفاصيل(.

 بناًء على خطة البرنامج الوطني المعتمدة للتنفيذ للطاقة المتجددة والتي سيتم من خاللها طرح 30% من مشاريع تطوير الطاقة المتجددة الوطنية من 
قبل وزارة الطاقة )»مشاريع الوزارة«( عبر البرنامج الوطني للطاقة المتجددة و تخصيص 70% تحت مظلة صندوق االستثمارات العامة للمملكة العربية 
السعودية )»برنامج تطوير الطاقة المتجددة لصندوق االستثمارات العامة«(. يجب أن تستند عملية تحديد التعريفات لمشروعات برنامج تطوير الطاقة 
المتجددة لصندوق االستثمارات العامة على آلية اكتشاف األسعار التي طورتها هيئة تنظيم المياه والكهرباء )»آلية اكتشاف األسعار«(. بموجب آلية اكتشاف 
األسعار ، ستعتمد تعريفة المشاريع في إطار برنامج تطوير الطاقة المتجددة في صندوق االستثمارات العامة على التعريفات المستلمة من خالل عملية 
بالتعديالت على  السماح  ، مع  العامة  المتجددة في صندوق االستثمارات  لتعرفة مشروع تطوير لطاقة  والتي ستكون معياًرا  الوزارة  تنافسية لمشاريع 

المشروع. الشروط المحددة لمشروعات برنامج تطوير الطاقة المتجددة للصندوق.

اتفاقية إطار عمل استراتيجي )»اتفاقية اإلطار  السعودية في  العربية  المملكة  العامة في  في مايو عام 2021م، دخلت الشركة وصندوق االستثمارات 
االستراتيجي«( لتطوير المشاريع المخصصة لصندوق االستثمارات العامة في إطار برنامج تطوير صندوق االستثمارات العامة. بموجب اتفاقية اإلطار 
االستراتيجي هذه، ستكون أكوا باور، باإلضافة إلى كونها مساهًما ، مسؤولة عن القيادة والتنسيق العامين لمشاريع الطاقة المتجددة المخصصة لها 
بموجب الشروط واألحكام الواردة فيها ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الحصول على التمويل ، تصميم واختيار التكنولوجيا ، واختيار والتفاوض 
بشأن الهندسة والمشتريات والبناء ، والتشغيل والصيانة ، والتأمين والترتيبات األخرى ذات الصلة، وإعداد وثائق المشروع والتفاوض بشأنها مع الوكيل 
والسلطات الحكومية األخرى وإشراك أي مستشاري طرف ثالث للحصول على مشورة متخصصة. سيتم تطوير مشاريع تطوير الطاقة المتجددة لصندوق 
االستثمارات العامة من خالل تحقيق عوائد مقبولة لمساهمي شركات المشاريع. وبموجب االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي، ستساهم الشركة بدعم 
عملية توطين تكنولوجيا الخاصة بالطاقة المتجددة وسلسلة اإلمدادات الصناعية المحلية.  كما اتفق الطرفان على أنه يحق لصندوق االستثمارات العامة 
السماح لشركات أخرى تابعة لحكومة المملكة العربية السعودية المشاركة كمستثمرين ماليين في مشاريع تطوير الطاقة المتجددة لصندوق االستثمارات 

العامة.

مشروع سدير الذي يخضع حالًيا للتطوير المتقدم هو أول مشروع للطاقة المتجددة تقوم الشركة بتطويره بموجب اتفاقية اإلطار االستراتيجي. وتنص 
اتفاقية اإلطار االستراتيجي على تطوير المشاريع المتجددة لصندوق االستثمارات العامة، في حين أن مشاركة أكوا باور في مشاريع الوزارة ستكون وفًقا 
لمتطلبات المناقصة التي تضعها الوزارة لمثل هذه المشاريع.كما في تاريخ هذه النشرة، تم تحديد مشاريع تغطي سعة 11.8 جيجاواط من قبل الصندوق 
والشركة من إجمالي برنامج تطوير الطاقة المتجددة لصندوق االستثمارات العامة، ومن المقرر استكمال تطويرها في 2025م )مشروطاً بموافقة وزارة 

الطاقة( ، وذلك حسب الجدول التالي، علماً بأن يعمل األطراف على تحديد مشاريع أخرى.

4د0دم دد0دم دد0دم السنة

3,200 3,200 5,400 ميجاواط في السنة

المشاريع المستقيبلية المتوقعة ب. 

بصرف النظر عن المشاريع المستقيبلية المتوقعة لصندوق االستثمارات العامة لمصادر الطاقة المتجددة، فإن المجموعة مؤهلة مسبًقا لتقديم عروضها 
لـ )11( مشروًعا محتماًل بسعة إجمالية تبلغ 4.4 جيجاواط من قدرة توليد الكهرباء ويعرض الجدول التالي نظرة عامة على كل مشروع من المشاريع التي 

تعد المجموعة مؤهلة مسبًقا لتقديم عروضها لها اعتباًرا من 1442/7/24هـ )الموافق 07 مارس 2021م(.

نظرة عامة على كل مشروع من المشاريع التي تعد المجموعة مؤهلة مسبًقا لتقديم عروضها لها(: 7-4الجدول  

التكنولوجيا اسم المشروع
متر مكعب/ ميجاواطالمستخدمة

التكلفة التقديرية للمشروع الدولةاليوم
 مليون دوالر أمريكي(

مشروع ماناه 2×500 /ميجاواط  لتوليد الطاقة باستخدام 
الطاقة الكهروضوئية

الطاقة 
300عمان500الكهروضوئية

300 ميجاواط باستخدام الرياح )مشروعان، 200 ميجاواط 
380تونس-300الرياح+ 100 ميجاواط(

مشروع خليج السويس 2 )تم التفاوض عليه( المستقل لتوليد 
700مصر-500الرياحالطاقة باستخدام الرياح

محطة غرب النيل لتوليد الطاقة الشمسية باستخدام الطاقة 
الكهروضوئية بقدرة 600 ميجاواط

الطاقة 
750مصر-600الكهروضوئية

المرحلة الثانية من توسيع نطاق الطاقة الشمسية بقدرة 750 
ميجاواط )6 مشاريع(؛ الطاقة الكهروضوئية

الطاقة 
750إثيوبيا-750الكهروضوئية
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التكنولوجيا اسم المشروع
متر مكعب/ ميجاواطالمستخدمة

التكلفة التقديرية للمشروع الدولةاليوم
 مليون دوالر أمريكي(

المحطة المستقلة لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة 
الكهروضوئية + طاقة الرياح بقدرة 600 ميجاواط )شركة 

ساسول المحدودة((

الرياح 
والطاقة 

الكهروضوئية
200جنوب أفريقيا300

المحطة المستقلة لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة 
الكهروضوئية

الطاقة 
150جنوب أفريقيا-225الكهروضوئية

525موزمبيق950الغاز الطبيعيالمحطة المستقلة لتوليد الغاز إلى 950 ميغاواط

100 ميجاواط باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية )2 
× 50 ميجاواط(

الطاقة 
120بوتسوانا-100الكهروضوئية

محطة جافا البرية إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة 
الكهروضوئية )2 × 50 ميجاواط(

الطاقة 
80إندونيسيا-100الكهروضوئية

محطة إنتاج الطاقة بقدرة 80 ميجاواط باستخدام الرياح مع 
150إندونيسيا-80الرياحأنظمة تخزين الطاقة بالبطارية - جنوب كاليمانتان

4,4054,105المجموع

التي ستقوم الشركة بالتفاوض  التي من المتوقع أن يتم فتح باب المنافسة عليها -أو  باإلضافة إلى ذلك، حددت المجموعة قائمة بالمشاريع الكبيرة 
عليها- في العامين المقبلين في األسواق التي تستهدفها المجموعة، ومن ضمنها تسعة مشاريع يتم تطويرها بموجب اتفاقية اإلطار االستراتيجي )يرجى 
الرجوع للقسم )4-5-8 )ب(( أعاله(. ويعرض الجدول التالي نظرة عامة على كل المشاريع المحددة للمجموعة. يقدم الجدول التالي لمحة عامة عن كل 

مشروع من مشاريع المجموعة المحددة في 1442/7/24 هـ )الموافق 07 مارس 2021م(

نظرة عامة على كل المشاريع المحددة للمجموعة(: 8-4الجدول  

التكنولوجيا 
الدولةميجاواطالمستخدمة

التكلفة التقديرية 
للمشروع

 مليون ريال سعودي(

الطاقة محطة أم القوين للطاقة الشمسية الكهروضوئية1
اإلمارات العربية -500الكهروضوئية

1,875.00المتحدة

تحويل النفايات محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة2
اإلمارات العربية -100إلى طاقة

1,875.00المتحدة

مشروع شركة مياه وكهرباء اإلمارات إلنتاج الطاقة 3
باستخدام الطاقة الكهروضوئية 3

الطاقة 
اإلمارات العربية -1500الكهروضوئية

3,750.00المتحدة

مشروع محطة المرفأ 2 لتحلية المياه المستقل – شركة 4
مياه و كهرباء االمارات

التناضح 
العكسي لمياه 

البحر
اإلمارات العربية 682,000 

2,625.00المتحدة

مشروع معالجة و نقل مياه البحر المستقل - شركة 5
اإلمارات العربية 954,660 معالجة المياهبترول أبوظبي

5,625.00المتحدة

مشروع شويحات 4 لتحلية المياه المستقل – شركة مياه 6
و كهرباء االمارات

التناضح 
العكسي لمياه 

البحر
اإلمارات العربية 227,300 

843.75المتحدة

مشروع شركة مياه وكهرباء اإلمارات المستقل إلنتاج 7
المياه في الرويس 

التناضح 
العكسي لمياه 

البحر
اإلمارات العربية 682,000-

2,625.00المتحدة

تحويل النفايات مشروع تحويل النفايات إلى الطاقة المستقل – العين8
اإلمارات العربية  60إلى طاقة

1,125.00المتحدة

مشروع ربط و أنتاج و تصدير الطاقة من األردن إلى 9
المملكة العربية  2,600ربطنيوم مع شركة ستيت غريد الصينية

13,125.00السعودية

محطة العقبة لتحلية المياه + خط األنابيب )مشروع 10
العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه(

التناضح 
العكسي لمياه 

البحر
4,500.00األردن270,000-

مشروع محطة الزور الشمالية المستقل إلنتاج المياه 11
والطاقة 2 + 3

التناضح 
العكسي لمياه 

البحر + الطاقة 
بالدورة المركبة

9,000.00الكويت 2700750,000
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التكنولوجيا 
الدولةميجاواطالمستخدمة

التكلفة التقديرية 
للمشروع

 مليون ريال سعودي(

مشروع الخيران المستقل إلنتاج المياه والطاقة12

التناضح 
العكسي لمياه 

البحر + الطاقة 
بالدورة المركبة

6,375.00الكويت 1800568,250

الطاقة مشروع منح 1, 2 للطاقة الشمسية )500 م.و(13
1,125.00عمان-500الكهروضوئية

مشروع مستقل جديد إلنتاج المياه14
التناضح 

العكسي لمياه 
البحر

المملكة العربية 600,000-
2,700.00السعودية

مشروع رأس محيسن المستقل إلنتاج المياه15
التناضح 

العكسي لمياه 
البحر

المملكة العربية 300,000-
1,687.50السعودية

مشروع رابغ 4 المستقل إلنتاج المياه16
التناضح 

العكسي لمياه 
البحر

المملكة العربية 600,000 
2,625.00السعودية

الجبيل 176
التناضح 

العكسي لمياه 
البحر

المملكة العربية 0300,000
1,687.50السعودية

مشروع جازان المستقل إلنتاج المياه18
التناضح 

العكسي لمياه 
البحر

المملكة العربية 300,000-
1,687.50السعودية

مشروع رأس الخير 2 المستقل إلنتاج المياه19
التناضح 

العكسي لمياه 
البحر

المملكة العربية 600,000-
2,700.00السعودية

مشروع الشقيق 4 المستقل إلنتاج المياه20
التناضح 

العكسي لمياه 
البحر

المملكة العربية 400,000-
2,062.50السعودية

مشروع رأس الخير 3 المستقل إلنتاج المياه21
التناضح 

العكسي لمياه 
البحر

المملكة العربية 400,000-
2,062.50السعودية

مشروع تبوك 1 المستقل إلنتاج المياه22
التناضح 

العكسي لمياه 
البحر

المملكة العربية 400,000-
2,062.50السعودية

مشروع رابغ 5 المستقل إلنتاج المياه23
التناضح 

العكسي لمياه 
البحر

المملكة العربية 400,000-
2,062.50السعودية

مشروع الجبيل 4 المستقل إلنتاج المياه24
التناضح 

العكسي لمياه 
البحر

المملكة العربية 300,000-
1,687.50السعودية

مشروع الرس 2 المستقل إلنتاج المياه25
التناضح 

العكسي لمياه 
البحر

المملكة العربية 300,000-
1,687.50السعودية

26
مشروع سعد للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 

ميجاواط )الفئة )ب( من المرحلة) 3( لمكتب تطوير 
مشاريع الطاقة المتجددة(

الطاقة 
المملكة العربية -300الكهروضوئية

1,237.50السعودية

27
مشروع الرس للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 
700 ميجاواط )الفئة )ب( من المرحلة )3( لمكتب 

تطوير مشاريع الطاقة المتجددة(

الطاقة 
المملكة العربية -700الكهروضوئية

1,237.50السعودية

28
مشروع   للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 
ميجاواط )الفئة )أ( من المرحلة )3( لمكتب تطوير 

مشاريع الطاقة المتجددة(

الطاقة 
المملكة العربية -120الكهروضوئية

315.00السعودية

29
مشروع ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 80 

ميجاواط )الفئة )أ( من المرحلة )3( لمكتب تطوير 
مشاريع الطاقة المتجددة(

الطاقة 
المملكة العربية -80الكهروضوئية

180.00السعودية
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التكنولوجيا 
الدولةميجاواطالمستخدمة

التكلفة التقديرية 
للمشروع

 مليون ريال سعودي(

مشروع ينبع إلنتاج الطاقة باستخدام الرياح بقدرة 850 30
المملكة العربية -850الرياحميجاواط 

3,187.50السعودية

الطاقة الشمسية المركزة )سيتم تحديد اسم المشروع 31
الحًقا(

الطاقة 
الشمسية 
المركزة

المملكة العربية -500
9,375.00السعودية

مشروع إنتاج الطاقة باستخدام الرياح )سيتم تحديد 32
المملكة العربية -1000الرياحاسم المشروع الحًقا(

3,750.00السعودية

المملكة العربية -4000الهيدروجينمشروع نيوم للهيدروجين األخضر33
18,750.00السعودية

خصخصة محطة التحلية المتكاملة لرأس الخير 15 34

التناضح 
العكسي لمياه 

البحر + الطاقة 
بالدورة المركبة

المملكة العربية 2,6501,050,000
13,125.00السعودية

مشروع المملكة العربية السعودي المستقل النتاج 35
المملكة العربية  3600الغاز الطبيعيالطاقة )لم يتم ذكر اسم المشروع ألغراض السرية(

7,500.00السعودية

 محطة مخصصة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية 36
وتخزين البطاريات 

الطاقة 
المملكة العربية -24الكهروضوئية

131.25السعودية

طاقة متجددة ومياه وتبيعاتها  )لم يتم ذكر اسم 37
المشروع ألغراض السرية(

الطاقة 
الكهروضوئية  

+ الرياح 
+ التناضح 

العكسي

المملكة العربية   
0.00السعودية

مشروع المملكة العربيه السعودية المستقل النتاج 38
الطاقة )لم يتم ذكر اسم المشروع ألغراض السرية(

الطاقة 
الكهروضوئية  

+ الرياح
المملكة العربية  15000

41,250.00السعودية

المملكة العربية  1115الغاز الطبيعيlمشروع التوليد المشترك المقيد39
3,375.00السعودية

المملكة العربية  3600الغاز الطبيعيمشروع شمال القصيم للطاقة الغازية المركبة40
0.00السعودية

الطاقة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية )2000 م.و.( 41
المملكة العربية  2000الكهروضوئية  

0.00السعودية

الطاقة مشروع رابغ للطاقة الشمسية )300 م.و.( 42
0.00 300الكهروضوئية  

الطاقة مشروع سعد للطاقة الشمسية )1100م.و.(43
المملكة العربية  1,100الكهروضوئية  

0.00السعودية

الطاقة مشروع الرس للطاقة الشمسية )2000 م.و.( 44
المملكة العربية  2,000الكهروضوئية  

0.00السعودية

الطاقة مشروع الحناكية للطاقة الشمسية 45
المملكة العربية  800الكهروضوئية  

0.00السعودية

المملكة العربية  1,600الرياحمشروع الدوادمي لطاقة الرياح 46
0.00السعودية

الطاقة مشروع المويه للطاقة الشمسية 47
المملكة العربية  1,000الكهروضوئية  

0.00السعودية

الطاقة مشروع الكهفه للطاقة الشمسية 48
المملكة العربية  800الكهروضوئية  

0.00السعودية

الطاقة مشروع حضن للطاقة الشمسية 49
المملكة العربية  800الكهروضوئية  

0.00السعودية

50
المرحلة الثانية من مشروع نور ميدلت، حوالي 400 
ميجاواط )الطاقة الكهروضوئية + الطاقة الشمسية 

المركزة(

الطاقة 
الكهروضوئية +   
الطاقة بالدورة 

المركبة

3,750.00المغرب-400

15  تم إلغاء عملية خصخصة محطة التحلية المتكاملة لرأس الخير من قبل المركز الوطني للتخصيص وسيقوم المركز باإلعالن عن استراتيجيته الجديدة حول رأس الخير.

144



التكنولوجيا 
الدولةميجاواطالمستخدمة

التكلفة التقديرية 
للمشروع

 مليون ريال سعودي(

مشروع نور إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة 51
الكهروضوئية 2 )باتفاقيات شراء الطاقة للشركات

الطاقة 
750.00المغرب-200الكهروضوئية  

487.50المغرب 100الرياحمشروع شتوكة النتاج الطاقة من الرياح )100 م.و52

300 ميجاواط باستخدام الرياح )مشروعان بقدرة 200 53
1,425.00تونس-300الرياحميجاواط + 100 ميجاواط(

337.50تونس-75الرياح75 ميجاواط من طاقة الرياح في موقع )مشروع واحد(54

مشروع الصخيرة إلنتاج الطاقة عن طريق الغاز 55
2,062.50تونس-650الغاز الطبيعيالطبيعي بالدورة المركبة بقدرة 650 ميجاواط 

محطة تحلية قصور الساف، 100,000-200,000 متر 56
مكعب 

التناضح 
العكسي لمياه 

البحر
1,031.25تونس150,000-

اتفاقية شراء الطاقة - (توليد الطاقة الشمسية 57
الكهروضوئية) - تم التفاوض عليها

الطاقة 
375.00تونس-100الكهروضوئية  

مشروع خليج السويس 2 المستقل لتوليد الطاقة 58
2,625.00مصر-500الرياحباستخدام الرياح )تم التفاوض عليه(

محطة غرب النيل لتوليد الطاقة الشمسية 59
2,812.50مصر-600الرياحالكهروضوئية بقدرة 600 ميجاواط 

محطة تحلية المياه )سيتم تحديد الموقع الحقاً( بقدرة 60
190,000 متر مكعب في اليوم

التناضح 
العكسي لمياه 

البحر
1,125.00مصر190,000-

المرحلة الثانية من توسيع نطاق الطاقة الشمسية بقدرة 61
750 ميجاواط )6 مشاريع(؛ الطاقة الكهروضوئية

الطاقة 
2,812.50إثيوبيا-750الكهروضوئية  

62
محطة مخصصة للطاقة باستخدام الطاقة 

الكهروضوئية والرباح لقدرة تصل إلى 600 ميجاواط 
)شركة ساسول المحدودة(

الطاقة 
الكهروضوئية + 

الرياح  
750.00جنوب أفريقيا-300

4x  75 ميجاواط باستخدام الطاقة الكهروضوئية 63
)نافذة المنافسة 5(

الطاقة 
1,125.00جنوب أفريقيا-300الكهروضوئية

محطة مخصصة لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة 64
الكهروضوئية

الطاقة 
562.50جنوب أفريقيا-225الكهروضوئية

1,125.00جنوب أفريقيا-280الرياح  2x  140ميجاواط باستخدام الرياح )نافذة المنافسة 5(65

محطة  مخصصة لتوليد الغاز للطاقة بقدرة 950 66
1,968.75موزمبيق -950الغاز الطبيعيميجاواط 

محطة بقدرة 100 ميجاواط إلنتاج الطاقة الشمسية 67
الكهروضوئية )2 × 50 ميجاواط(

الطاقة 
450.00بوتسوانا-100الكهروضوئية

68
محطة بقدرة 150 ميجاواط إلنتاج الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية - طاقة الرياح )مع التخزين بالبطارية( - 
عرض مباشر / صناعات

450.00السنغال-150الغاز الطبيعي

محطة لتحلية المياه بقدرة 100,000 متر مكعب – 69
عرض مباشر

التناضح 
العكسي لمياه 

البحر
675.00السنغال 100,000-

مشروع ليمبي إلنتاج الطاقة عن طريق الغاز الطبيعي 70
1,312.50الكاميرون-300الغاز الطبيعيبالدورة المركبة بقدرة 350 

محطة بقدرة 180 ميجاواط إلنتاج الطاقة الشمسية 71
الكهروضوئية 

الطاقة 
750.00بنغالديش -180الكهروضوئية

7,500.00بنغالديش -1200الغاز الطبيعيمحطة توليد الطاقة بالغاز بقدرة 1.2 جيجاواط 72

محطة جافا البرية إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة 73
الكهروضوئية )2 × 50 ميجاواط(

الطاقة 
300.00إندونيسيا-100الكهروضوئية

محطة JTE العائمة إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة 74
)PJT1( الكهروضوئية - جافا

الطاقة 
1,312.50إندونيسيا-300الكهروضوئية
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التكنولوجيا 
الدولةميجاواطالمستخدمة

التكلفة التقديرية 
للمشروع

 مليون ريال سعودي(

محطة JTE العائمة إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة 75
)PJT2( الكهروضوئية - جافا

الطاقة 
750.00إندونيسيا-200الكهروضوئية

76
محطة إنتاج الطاقة بقدرة 80 ميجاواط باستخدام 
الرياح مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطارية - جنوب 

كاليمانتان 

الطاقة 
562.50إندونيسيا-80الكهروضوئية

مشروع سومباجوت المستقل إلنتاج الطاقة بالدورة 77
1,125.00إندونيسيا-200الغاز الطبيعيالمركبة من فوه البئر

مشروع رياو-2 المستقل إلنتاج الطاقة بالدورة المركبة 78
1,312.50إندونيسيا-250الغاز الطبيعيمن فوه البئر

مشروع  تحويل النفايات الى طافة جافا الغربية )240م 79
م.و.( 

تحويل النفايات 
450.00إندونيسيا-80إلى طاقة

محطة توليد الطاقة بالدورة المركبة بقدرة 550 80
2,062.50أذربيجان-550الغاز الطبيعيميجاواط

مشروع IFC إلنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية 81
بقدرة 2x  200 ميجاواط- يتم حالياً التقدم بعرض

الطاقة 
1,200.00أوزباكستان-400الكهروضوئية

محطة سرداريا 2 إلنتاج الطاقة بالدورة المركبة بقدرة 82
1500 ميجاواط - يتم حالياً التقدم بعرض

الطاقة 
4,500.00أوزباكستان-1500الكهروضوئية

83
محطة شير آباد ADB إلنتاج الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية  بقدرة 200 ميجاواط - يتم حالياً التقدم 
بعرض

الطاقة 
750.00أوزباكستان-200الكهروضوئية

مشروع مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة إلنتاج 84
412.50أوزباكستان-100الرياحالطاقة بالرياح بقدرة 100 ميجاواط 

الطاقة مشروعين شيراباد  للطاقة الشمسية  )200 م.و.(85
1,200.00أوزباكستان 400الكهروضوئية

مشروع سكيلينغ 3 للطاقة الشمسية) 500 م.و.( مع 86
تخزين للطاقة )200 م.و( أوزباكستان

الطاقة 
1,650.00أوزباكستان 550الكهروضوئية

7,312.50أوزباكستان 1,500الرياحمشروع طاقة الرياح )1500 م.و.(87

750.00بروناي 850غير ذلكمشروع تطوير محطات الكهرباء و نقل الطاقة88

الطاقة مشروع الطاقة الشمسية )200 م.و.(89
562.50الفلبين 200الكهروضوئية

45,070.0د-10د,4د8,81910,5د-المجموع

*بناء على التكاليف المتوقعة للمشروع والتي قد تتغير بناء على المعطيات عند قبول العطاء النهائي

برنامج الخصخصة في المملكة العربية السعودية ت. 

المركز الوطني للتخصيص مسؤول عن تطوير نظام وتنفيذ إطار لخصخصة بعض القطاعات الحكومية: وأحد القطاعات التي تستهدف الخصخصة هو 
قطاع المياه الذي ينظر فيه في بعض األصول المملوكة للمؤسسة العامة لتحليةالمياه المالحة.

أعلن المركز الوطني للتخصيص أنها بدأت االستعدادات لعملية خصخصة مصانع إنتاج الشعيبة وينبع  وغيرها من مصانع تحت االنشاء ، من أجل تحقيق 
أهداف رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع تطلعات الدولة لتحفيز االستثمارات من شركات القطاع الخاص المحلية واألجنبية.
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الرسوم التي تحصل عليها المجموعة من المشاريع الجديدة 9 5 4
تتلقى الشركة رسوًما أثناء مرحلة التطوير ومرحلة التشغيل لمشاريعها. وعادًة ما تكون الرسوم المتعلقة بمرحلة تطوير المشروع في شكل رسوم تطوير 
التجاري، أو رسوم إدارية واستشارية  التشغيل  المالي أو تحقيق تاريخ  تدفعها شركة المشروع وتكون مرتبطة بالمراحل الرئيسية مثل تحقيق اإلغالق 

للمشروع عن الخدمات التي تقدمها الشركة للمقاولين خالل مرحلة البناء.

 بالنسبة للمشاريع قيد البناء أو المشاريع في مرحلة متقدمة من التطوير حالياً، تبلغ الرسوم المتعلقة بمرحلة التطوير وفًقا للعقود التي تم االتفاق عليها 
2,006 مليون ريال سعودي )منها 1,202 مليون ريال سعودي مازالت قيد التحصيل(. وسيتم دفع هذه الرسوم بين عامي 2021م و2025م بناًء على مراحل 
التطوير الرئيسية المتفق عليها. ويرتبط ما يقارب 42% من هذه الرسوم بمراحل من المقرر تحقيقها قبل نهاية عام 2021م. ويرتبط ما يقارب 72% من 
هذه الرسوم بمراحل يتوقع أن يتم تحقيقها بحلول عام 2022م وما يقارب 91% من هذه الرسوم بمراحل من المقرر تحقيقها قبل نهاية عام 2023م.بالنسبة 
للمشاريع قيد البناء أو المشاريع في مرحلة متقدمة من التطوير الحالية. هذه الرسوم المتعاقد عليها بقيمة 2,006 مليون ريال سعودي )منها 1,202 
مليون ريال سعودي مازالت قيد التحصيل(16. هي لمشاريع تمثل 59.290 مليون ريال سعودي من إجمالي المشاريع قيد اإلنشاء والتي في مرحلة متقدمة 
من التطويرالبالغ تكلفتها 99,434 مليون ريال سعودي )باستثناء مشروع جازان التي ال يوجد عليها رسوم تطوير(.  وبالنسبة للمشاريع المتبقية  وال تزال 

اتفاقيات الرسوم لبقية المشاريع - معظمها في مرحلة متقدمة من التطوير - قيد اإلنجاز.

يمكن للشركة أيًضا تلقي رسوم الخدمات الفنية واالستشارات خالل المرحلة التشغيلية للمشروع، والتي غالًبا ما تكون رسوًما سنوية متعاقد عليها ومتكررة، 
ويتم ربطها بمؤشرات التضخم المحلية و/أو األمريكية.

التشغيل  قيد  كانت  التي  المشاريع  ربط  بعد  ريال سعودي  تبلغ 194مليون  برسوم  واستشارات  فنية  المجموعة على خدمات  تعاقدت  في عام 2020م، 
بمؤشرات معينة. وبالنسبة للمشاريع قيد البناء حالًيا أو في مرحلة متقدمة من التطوير، توجد رسوم خدمات فنية واستشارات متعاقد عليها بمبلغ 79 
مليون ريال سعودي سنوًيا على أساس عدم الربط بالمؤشرات والتي ستصبح مستحقة الدفع عند بدء تشغيل هذه المشاريع. وفًقا لتواريخ التشغيل التجاري 
المجدولة ، سيبدأ 25% من رسوم عقود خدمات النقل بحلول نهاية عام 2022م ، و 72% بحلول عام 2023م، و 100% بحلول عام 2025م وباإلضافة إلى 
ذلك، تتوقع الشركة الحصول على رسوم عقود خدمات النقل إضافية لمشاريع في مرحلة متقدمة من التطوير بموجب عقود يجري التفاوض عليها حالًيا. 
حتى تاريخه ، بلغت رسوم عقود خدمات النقل البالغة 79 مليون ريال سعودي والتي تم االتفاق عليها مبلغ  47,609 مليون ريال سعودي من أصل 99,434 

مليون ريال سعودي في مشاريع في مرحلة متقدمة من التطوير أو قيد اإلنشاء )باستثناء مشروع جازان التي ال يوجد لها رسوم عقود خدمات النقل(.

16  أن التأثير المحاسبي على حسابات األرباح والخسائر من عملية الحذف بين الشركات بسبب رسوم التطوير في الماضي 20% تقريباً من الرسوم المستلمة.
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العمليات التشغيلية الرئيسية للمجموعة  6 4

الهيلك التنظيمي 1 6 4
للهيكل التنظيمي للمجموعة فيما يتعلق بملكية الشركة في شركات المجموعة المهمة وشركات المشاريع الرئيسية  تعرض المخططات التالية ملخصاً 

التابعة لها إضافة إلى الملكية الفعلية للشركة في شركات المشاريع هذه كما في تاريخ هذه النشرة.

باستثناء أول مخطط مبين أدناه، نشير إلى أن ملكية الشركة في شركات المشاريع المحددة في المخطط قد تكون غير مباشرة بحكم أن الشركة تملك 
عدد من هذه الشركات من خالل ملكيتها في شركات قابضة وسيطة، لذا يبين المخطط الملكية الفعلية للشركة في هذه الشركات.

هيكل ملكية شركة أعمال المياه والطاقة الدولية  أكوا باور((: 4الشكل  

شركة عبداهللا ابونيان التجارية شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده 

أخرون 
(أقل من ١٠٪

ملكية للشخص الواحد
شركة أموال األجيال القابضة

سليمان عبدالقادر املهيدب 

%٢٧

%٥٠

%١٠٠

%٢٥٫٧٦ %١٢٫٦٩%١١٫٥٥ %٥٠

%١٠٠

%٥٠

%٢٧ %٢٧ %١٩

عماد عبدالقادر املهيدب  عصام عبدالقادر املهيدب 
أخرون 

(أقل من ١٠٪
ملكية للشخص الواحد)

حكومة اململكة العربية 
شركة مجموعة الراجحي القابضةالسعودية

عبداهللا سليمان الراجحي (٥٤٪)
أحمد سليمان الراجحي (٢٥٪)
خالد سليمان الراجحي (٩٪)
علي سليمان الراجحي (٤٪)

إبراهيم سليمان الراجحي (٤٪)
فيصل سليمان الراجحي (٤٪)

مستثمرون سعوديون من القطاع اخلاص
محمد عبداهللا ابو نيـان (٤٫١٣٪)
شركة مجموعة املطلق (٣٫٢٥٪)

شركة عبداهللا ابونيان التجارية (٣٫٠٢٪)
شركة بداد الدولية للتجارة واملقاوالت (٠٫٤٦٪)

شركة اجدى للخدمات الصناعية والتقنية (٠٫٤٦٪)
شركة مجموعة الطوخي التجارية (٠٫٢٤٪) صندوق االستثمارات العامة

* يشمل االستثمار يف الشركات القابضة واملشاريع

شركة رؤية العاملية لالستثمار

أصول/شركات مشروع فرع / مكتب متثيلشريكشركات مستحوذ عليها/تقدمي عطاء وسيلة إيضاح:

الشركة الوطنية 
األولى القابضة

شركة أكوا باور 
السعودية لتنمية املياه 

والطاقة

شركة اكوا باور 
للطاقة املتجددة 

القابضة

أكوا باور جلوبال 
سيرفيسز ليميتد

شركة أكوا باور 
إلعادة التأمني 

احملدودة

شركة أكوا باور 
مانيجمينت أند 

إنفستمنتس ون ليمتد

اكوا باورالبحرين 
للطاقة القابضة ذ م م

شركة أكوا لالستثمار 
الصناعيه

٪١٠٠٪١٠٠٪٥١٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪٩٩.٧٣٪١٠٠

شركات مملوكة من الدرجة األولى

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)
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هيكل ملكية مستثمرين شركة أعمال المياه والطاقة الدولية  أكوا باور((: 5الشكل  

شركة عبداهللا ابونيان التجارية شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده 

أخرون 
(أقل من ١٠٪

ملكية للشخص الواحد
شركة أموال األجيال القابضة

سليمان عبدالقادر املهيدب 

%٢٧

%٥٠

%١٠٠

%٢٥٫٧٦ %١٢٫٦٩%١١٫٥٥ %٥٠

%١٠٠

%٥٠

%٢٧ %٢٧ %١٩

عماد عبدالقادر املهيدب  عصام عبدالقادر املهيدب 
أخرون 

(أقل من ١٠٪
ملكية للشخص الواحد)

حكومة اململكة العربية 
شركة مجموعة الراجحي القابضةالسعودية

عبداهللا سليمان الراجحي (٥٤٪)
أحمد سليمان الراجحي (٢٥٪)
خالد سليمان الراجحي (٩٪)
علي سليمان الراجحي (٤٪)

إبراهيم سليمان الراجحي (٤٪)
فيصل سليمان الراجحي (٤٪)

مستثمرون سعوديون من القطاع اخلاص
محمد عبداهللا ابو نيـان (٤٫١٣٪)
شركة مجموعة املطلق (٣٫٢٥٪)

شركة عبداهللا ابونيان التجارية (٣٫٠٢٪)
شركة بداد الدولية للتجارة واملقاوالت (٠٫٤٦٪)

شركة اجدى للخدمات الصناعية والتقنية (٠٫٤٦٪)
شركة مجموعة الطوخي التجارية (٠٫٢٤٪) شركة رؤية العاملية لالستثمارصندوق االستثمارات العامة

أصول/شركات مشروع فرع / مكتب متثيلشريكشركات مستحوذ عليها/تقدمي عطاء وسيلة إيضاح:

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)

هيكل الملكية المباشرة في الشركات التابعة(: دالشكل  

الشركة الوطنية 
األولى القابضة

شركة أكوا باور 
السعودية لتنمية املياه 

والطاقة

شركة اكوا باور 
للطاقة املتجددة 

القابضة

أكوا باور جلوبال 
سيرفيسز ليميتد

شركة أكوا باور 
إلعادة التأمني 

احملدودة

شركة كهروماء

شركة املساهمات 
املتعددة

شركة توسعة 
رابغ احملدودة

شركة الشعيبة الثانية لتحلية 
املياه القابضة احملدودة

شركة دي أي أي 
أكوا باور أذربيجان جي إم بي إتش

للطاقة املتجددة 
ذ.م.م

شركة أكوا باور 
مانيجمينت أند 

إنفستمنتس ون ليمتد

اكوا باورالبحرين 
للطاقة القابضة ذ م م

شركة أكوا لالستثمار 
الصناعيه

٪٥١٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪٩٩.٧٣٪١٠٠

٪١

٪٣٣.٣٣

٪٩٩.٩٧

٪١٪٩٥

٪١٠٠٪١٠٠

٪١٠٠

أصول/شركات مشروع فرع / مكتب متثيلشركات مملوكة من الدرجة األولىشركات مملوكة ١٠٠٪ بطريقة مباشرة/غير مباشرة وسيلة إيضاح:

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)
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الشكل  
7

 :)
ص هيكل ملكية االستثمار لشركة أكوا باور

ملخ

أكوا باور دزهانكيلدي 
ويند

ش ويند
شركة أكوا با

شعاع للطاقة ٣
أكوا باور ورزازات

أكوا باور ورزازات ٤

أكوا باور نور العيون

أكوا باور بوجدور

أكوا باور ورزازات ٢

أكوا باور ورزازات ٣

ضة 
جنوب الطفيلة القاب

للطاقة

أكوا باور أذربيجان للطاقة 
املتجددة ذ.م.م

ش.م.ب 
إحياء املتجدةة 

نور الطاقة ١ مساهمة 
صة

خا

أكوا غارب وان للطاقة 

أكوا غارب تو للطاقة 

ش.م.م
س 

صحار للتكلي

ظفار لتوليد الكهرباء 
ش.م..م 

صيان للطاقة املرحلة 
ح

صة
األولى مساهمة خا

أكوا باور إنديجو جيوترمال 
إينيرجي انونيم شركيت

أكوا باور ديشيتو للطاقة 
ضوئية

الشمسية الكهرو

أكوا جي يو سي اسليمتي 
يف يونتيم سانيعي يف 

تيكريت انيونيم شيركيتي

أكوا باور جاد للطاقة 
ضوئية

الشمسية الكهرو

أكوا باور كوم امبو شركة 
حملدودة

ضة ا
املشاريع القاب

حيا للطاقة والتحلية 
ش.م.ب (مقفلة)

ظفار لتحلية املياه 
ش.م.ع.م 

أكوا باور ديروط للطاقة

محطة أكوا باور ريدستون 
حلرارية

للطاقة الشمسية ا

مكتب التمثيل - دبي

أكوا باور بركاء (بركاء)

سيجكو (األردن)

محطة الزرقاء لتوليد 
الطاقة الكهربائية

الظاهرة لتوليد الطاقة

ص للتوليد
شركة شنا

أكوا باور خانيسا

س الظاهرة 
شركة شم

لتوليد الكهرباء

فني هاو ٦ باور املساهمة

الطويلة لتحلية املياه 
ضح العكسي ذ.م.م

بالتنا

صيانة 
نقاء للتشغيل وال

لتحلية املياه ذ.م.م

شركة نام دينه األولى 
حملدودة

للطاقة ا

أكوا باور بوكبورت

شعاع للطاقة ١ 
(شعاع)

شركة أكوا بنبان
١ للطاقة

صر)
الكوم للطاقة (م

(الكوم)

تي آي كاي للطاقة 
الشمسية والطاقة املتجددة

اكوا باور خالدي

حمللية ملشاريع 
الشركة ا

املياه والطاقة الشمسية

الريشة ملشاريع الطاقة 
الشمسية (األردن)

أكوا باور انترناشيونال 
ش.ذ.م.م

شركة الشعيبة للمياه 
والكهرباء (سويك)

شركة الشقيق للمياه والكهرباء
 (SqW

EC) (سكويك)

شركة توسعة مشروع 
الشعيبة (سيبكو)

شركة رابغ العربية للمياه 
والكهرباء (راويك)

شركة رابغ للكهرباء 
(رابيك)

جلبيل للمياه 
شركة ا

والطاقة

الشركة السعودية املاليزية 
صيانة 

خلدمات التشغيل وال
حملدودة (سمامكو)

ا

شركة االمتياز والتشغيل 
حملدودة

صيانة ا
لل

شركة بوارج العاملية 
لتحلية املياه

شركة هجر النتاج 
الكهرباء

شركة سدير األولى 
للطاقة املتجددة 

شركة جيزان املتكاملة 
لتحويل الغاز والطاقة

ف للطاقة
شركة كا

صلية للطاقة
شركة الفي

شركة أكوا باور إلعادة 
حملدودة

التأمني ا
شركة أكوا باور السعودية 

لتنمية املياه والطاقة

شركة أعمال املياه 
والطاقة العربية

املعهد العالي لتقنية املياه 
والطاقة

شركة أكوا باور للطاقة 
ضة

املتجددة القاب
شركة دي أي أي
ش

جي إم بي إت

فرع اندونيسيا
مكتب التمثيل – 

صني
ال

فرع فيتنام
أكوا باور انترناشيونال 

ش.ذ.م.م
شركة أكوا لالستثمار 

صناعيه
ال

شركة كهروماء

طاقة الدولية (المجموعة)
شركة أعمال المياه وال

٪٢٤
٪٧٣.١٢٥

٪٦٩.٦

٪٧٥

٪٧٥

٪٧٥

٪٧٥

٪٧٥

٪٤١.٩

٪٤٠.٩٢٨

٪٦٠

٪٤٤.٩

٪٤٤.٩

٪١٠٠

٪٥٠

٪٦٠

٪٤٠

٪٤٠

٪٥٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٢٤.٩

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٢٧٪٥

٪٢٦.٩٥

٪٦٥

٪٦٠

٪٥١.١

٪١٠٠

٪٩٩.٩٩

٪٩٩.٩٩

٪١٠٠

٪٦٠

٪١٠٠

٪٣٣.٣٣
٪٥١

٪٣٠
٪٤٠

٪٣٢.٨١
٪٢٠.٤

٪٢٤.٩٩

٪٢٦.٠١

٪٣٢.٨١
٪٥١

٪١٠٠

٪١٠٠
٪٥٠

٪٦٩.٩٩
٪٧٠

٪١٨.٠٥
٪٥١

٪٥٠

٪٣٥

٪٢٥

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٤٠

٪١٠٠

٪٣٢
٪٢٠

٪٥٠

٪٣٠
٪١٠٠

٪٩٩
٪٢٢.٤٩

٪١٠٠
٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠
٪١٠٠

٪١٠٠
٪١٠٠

٪١٠٠
٪١٠٠

٪٠.٢٧
٪٩٩.٧٣

شركة أكوا باور جلوبال 
سيرفيسز ليميتد

شركة جزلة لتحلية املياه

شركة مرافق البحر 
األحمر املشتركة

شركة مرافق طويق 
للطاقة

شركة أكوا باور السعودية 
لتطوير الكهرباء واملياه

شركة تطوير مشروع 
الشعيبة ٢ للمياه

شركة املرجان النتاج 
الكهرباء

شركة سكاكا للطاقة 
الشمسية

شركة رابغ
الثالثة

أكوا باور سرداريا

اكوا باورالبحرين للطاقة 
ضة ذ م م

القاب

مملوكة من الدرجة األولى
شركات 

صول
شركات مشروع/ أ

صيانة
شركات التشغيل وال

مملوكة ١٠٠٪ بطريقة مباشرة/غير مباشرةفرع / مكتب متثيل
شركات 
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٪١٠٠

٪١٠٠

٪٥٠
٪٥٠

٪١٠٠

٪١

٪١

٪١

٪١

٪١

٪١

٪١

٪١

٪١

٪١

٪١

٪٠٫٢

٪٤٠٫١١
٪٩٩٫٨٥

٪٠٫١٥

٪١

٪٩٩
٪٩٩

٪٩٩

٪٩٩

٪٦٩٫٦٩

٪٦٩٫٧

٪٩٩

٪٩٩

٪٩٩

٪٩٩

٪٩٩

٪٩٩

٪٩٩
٪٩٨٫٠

٪٩٩

٪٩٩ ٪٣٤٫٣٤
٪٩٩

٪١٠٠
٪١٠٠

٪١١٫١١
٪١٣٫٨٩

٪١٠٠

شركة أعمال املياه والطاقة الدولية (أكوا باور)

شركة واحة الطاقة 
األولى للمياه والطاقة 

التقليدية

شركة واحة الطاقة 
الثانية للطاقة 

املتجددة
شركة أكوا باور إلدارة 

مشاريع الطاقة واالستحواذ

كهروماء

ف 
شركة كا

ضة
القاب

أكوا باور للطاقة

شركة مرافق 
ضة

القدية القاب

كهروماء

شركة أكوا باور 
جيزان للطاقة

شركة جيزان لتحويل 
الغاز والطاقة

شركة مشروع 
ش.م.ع.

صلية 
الفي

شركة أكوا باور 
السعودية لتنمية 

املياه والطاقة

ف 
شركة كا
للطاقة

شركة قارا للطاقة 
الشمسية

شركة سكاكا للطاقة 
الشمسية

مرافق البحر 
األحمر املشتركة 

للطاقة
شركة أمواج العاملية 

حملدودة
ا

شركة مرافق طويق 
للطاقة شركة جزله 

لتحلية املياه
رابغ

شركة مشروع الشعيبة الثانية 
لتنمية املياه ١

شركة املرجان النتاج الكهرباء

حملدودة
شركة رابغ لالستثمار ا

ف 
حتال

شركة 
ضة

املياه القاب

مياه عاليه

شركة مشروع الواحة
كهروماء

كهروماء

شركة الشعيبة الثانية 
ضة 

لتحلية املياه القاب
حملدودة

ا

حملدودة
شركة توسعة رابغ ا

شركة أكوا باور السعودية 
لتنمية املياه والطاقة

١. تشمل امللكية القانونية لشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية املياه ١٪ من األسهم 
حملدودة و ١٫٥٪ من األسهم 

اململوكة للشركة السعودية املاليزية للمياه والكهرباء ا
مملوكة للشركة السعودية للكهرباء ، وكهروماء، وشركة استحواذ املشاريع (٠٫٥٪ 
ص ٢٫٥٪ من هذه األسهم لشركة الشعيبة الثانية لتحلية 

صي
لكل منهما). مت تخ

حملدودة.
ضة ا

املياه القاب

شركة أكوا باور السعودية 
لتنمية املياه والطاقة

شركة سدير ١ 
ضة

القاب

شركة سدير األولى 
للطاقة املتجددة

صول
شركات مشروع/ أ

مملوكة ١٠٠٪ بطريقة مباشرة/غير مباشرة
شركات 

مملوكة من الدرجة األولى
شركات 

فرع / مكتب متثيل

  شركات مستحوذ عليها/تقدمي عطاء

الشركة السعودية للكهرباء
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شركة متلك املشاريع

كهروماء

شركة مشروع 
رابغ  احملدودة 

شركة متلك 
املشاريع

شركة مشروع 
القرية احملدودة

شركة القرية 
لالستثمار شركة اجلبيل 

للمياه والكهرباء

شركة بوارج الدولية 
لتحلية املياه احملدودة

اس جي H مرافق 
القابضة ذ م م البحرين

شركة الشعيبة 
الوطنية للمياه 

والطاقة

الشركة السعودية 
املاليزية للمياه 

والكهرباء احملدودة. شركة رابغ للكهرباء (رابيك)

الشركة السعودية املاليزية 
خلدمات التشغيل والصيانة 

احملدودة

شركة االمتياز والتشغيل 
للصيانة احملدودة

شركة الشعيبة للماء 
والكهرباء احملدودة

شركة توسعة الشعيبة 
القابضة احملدودة

شركة مشروع توسعة 
الشعيبة 

شركة أكوا مرافق للمياه 
والكهرباء (جزر العذراء 

البريطانية)

شركة الشقيق 
العربية للماء 

والكهرباء

شركة الشقيق 
الدولية للماء 

والكهرباء

شركة الشقيق 
للماء والكهرباء

شركة املساهمات 
املتعددة

شركة أكوا باور السعودية 
لتنمية املياه والطاقة

شركة أعمال املياه والطاقة 
الدولية

شركة املختبر اخلليجي 
لفحص املعدات الكهربائية

٪٢.٥

٪٩٥

٪٣٣.٣٣

٪٦٠
٪٤٠

٪٢٥

٪٤٤.٩٨

٪٥٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٠.٠٣

٪٩٩.٩٧

٪٩٥

٪٤٠

٪٥

شركة هجر 
النتاج الكهرباء

APP  ٪٩٥APP  ٪٩٥
كهروماء ٥٪ ت كهروماء ٥٪ ت
APP  

٪٥٠APP  

٪٥٠APP  

٪١٠٠APP  

٪١٠٠

٪٥

٪٦٠

٪٦٠

٪٥٣.٣٤

٪٦٠

٪٩٥APP  ٪٩١APP  

شركة واحة الطاقة 
األولى للمياه 

والطاقة التقليدية

شركة رابغ 
العربية للمياه 

والكهرباء

٪٧٤APP  

٪١٠٠APP  

شركات مستحوذ عليها/تقدمي عطاء

شركات مملوكة ١٠٠٪ بطريقة مباشرة/غير مباشرة

مكتب متثيل / فرع

شركات التشغيل والصيانة

أصول / شركات مشروع

شركات مملوكة من الدرجة األولى

وسيلة إيضاح:

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية
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أكوا باور ايجيبت للطاقة أكوا باور أواسيس ثري 
منطقة حرة – ذ.م.م

أكوا باور أواسيس ٢ ليمتد 
(املنطقة احلرة  يف جبل علي)

شعاع للطاقة ١

٪٥٥

٪٩٠.٦٧

٪٧٠.٧

٪٤٩

٪٨٥

٪٠.٤٠

٪١٠٠٪٩٩.٦٠

٪٥١

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٤٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٥١

٪١٠٠

٪٠.٣٣

٪١٠٠٪١٠٠

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)

أكوا باور األردن القابضة 
(األردن)

أكوا باور املغرب احملدودة
(املغرب)

أكوا باور األردن 
هولدينجز (املنطقة احلرة  

يف جبل علي)

أكوا باور للطاقة املتجددة القابضة احملدودة 
(مركز دبي املالي العاملي)

الريشة ملشاريع الطاقة 
الشمسية (األردن)

الشركة احمللية ملشاريع 
املياه والطاقة الشمسية 

(األردن)

أكوا باور بوكبورت القابضة 
احملدودة

محطة اكوا باور سوالفريكا 
بوكبورت احملدودة

أكوا باور خالدي * أكوا باور سوالر ليمتد

أكوا باور أفريكا 
هولدينجز احملدودة

تي كي ألنظمة 
الطاقة الشمسية 
والطاقة املتجددة*

الكوم للطاقة (مصر)أكوا بنبان للطاقة

أكوا شمس للطاقة
* خمسة (٥) أفراد ميتلك كل منهم سهم واحد.

متتلك شركة أكوا باور إنرجي املصرية حصة واحدة

شركات مستحوذ عليها/تقدمي عطاء
شركات مملوكة ١٠٠٪ بطريقة مباشرة/غير مباشرة

مكتب متثيل / فرع
أصول / شركات مشروع

شركات مملوكة من الدرجة األولى

وسيلة إيضاح:
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شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)

٪١٠٠٪١٠٠

٪٥٥
٪١٠٠

٪٩٨

٪٩٨

٪١

٪١

٪١

٪٥١
٪١٠٠

٪٤٩

٪٩٨

٪٣٣.٣٣

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٣٥

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠
٪١٠٠

٪٦٠

٪٥٠

٪١٠٠

٪٢٧

٪٤٩

٪٥

٪١٠٠

أكوا باور أواسيس ١ 
احملدودة (املنطقة احلرة  

يف جبل علي)

مكتب متثيل / فرع
شركات مملوكة ١٠٠٪ بطريقة مباشرة/غير مباشرة

شركات التشغيل والصيانة
أصول / شركات مشروع

  شركات مستحوذ عليها/تقدمي عطاءشركات مملوكة من الدرجة األولى

وسيلة إيضاح:

أكوا باور خانيزيا 
هولدجنز 

(بي تي واي) ليمتد

أكوا باور فيتنام 
للطاقة املتجددة بي 

تي إي. احملدودة.

أكوا باور فيتنام بي 
تي إي. احملدودة

محطة الطاقة 
احلرارية أكوا باور 

خانيسا

شركة فينه هاو ٦ 
باور شركة املساهمة

نامدينه فيرست باور 
هولدينجز (سنغافورة)

شركة نام دينه 
األولى للطاقة 

احملدودة

شركة هجر لإلدارة 
واالستثمارات احملدودة

أكوا هاربني القابضة احملدودة 
(املنطقة احلرة يف جبل علي)

أكوا باور سوالر سي إس 
بي القابضة احملدودة

نور للطاقة ١ (ديوا 
للطاقة الشمسية املركزة)

شركة ظفار للتشغيل 
والصيانة

صحار للتكليس
ش.م.م

حصيان للطاقة - 
املرحلة األولى

نوفا إس جي إيه مرافق 
القابضة احملدودة

أكوا باور جنرال 
هولدينجز ١ ليمتد

أكوا باور إنيرجي 
هولدينجز ليمتد

شركة ماب باور القابضة 
(املنطقة احلرة يف جبل علي)

أكوا غارب ون للطاقة *

أكوا غارب تو للطاقة *

شركة ظفار لتوليد 
الكهرباء

أكوا باور إنيرجي أفريكا

أكوا باور آسيا هولدجنز 
بي تي إي. احملدودة

أكوا باور انترنشيونال 
هولدينجز(املنطقة احلرة  

يف جبل علي)

شركة إيه بي إم باور 
القابضة (املنطقة احلرة  

يف جبل علي)

مكتب متثيل شركة أكوا باور 
جلوبال سيرفيسز

أكوا باور جلوبال سيرفيسز ليميتد  
(مركز دبي املالي العاملي)

أكوا باور األردن 
هولدينجز (املنطقة احلرة  

يف جبل علي)

أكوا باور ايجيبت 
للطاقة

* حتت التصفية
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ش.م.ع.ع 
أكوا باور بركاء 

(عمان) ٢

شركة بركاء لتجهيزات مياه 
ش.م.ع.م

البحر 

طاقة الدولية (أكوا باور)
شركة أعمال المياه وال

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠
٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠
٪٩٩.٩٢

٪١٠٠

٪٨٦.١٩

٪٨٦.١٩

٪٠.٠٨
٪١٣.٩٤

٪٤٧.٢٦٣

٪٩٥
٪٠.٠١

٪٤.٩٩

٪٥٨

٪٥٨

٪٧٢.٢٥

٪٥٠.٨٤

٪٠.١٦

٪٨٩.١٧

٪٩٠
٪٦٠

أكوا باور جلوبال سيرفيسز ليميتد  
(مركز دبي املالي العاملي)

أكوا باور كابيتال مانيجمينت ليميتد

أكوا باور للطاقة التقليدية 
حملدودة

ا

صاللة ٢ 
شركة أكوا باور 

IPP ضة ملشروع
القاب

شركة أكوا باور الدر 
ضة ذ.م.م.

اا القاب

ص لتوليد 
شركة شنا

الكهرباء

شركة ظفار لالستثمار 
خلدمات العقارية ذ 

وا
م م (عمان)

شركة الدر للمرافق 
املشتركة ذ.م.م.

شركة ظفار لالستثمار 
خلدمات العقارية 

وا
ذ.م.م. (عمان)

أكوا باور بركاء 
للخدمات (١) 

حملدودة
س) ا

(موريشيو

أكوا باور بركاء 
للخدمات (٢) 

حملدودة
س) ا

(موريشيو

خلدمات الطاقة 
ظفار 

ش.م.م. 
الدولية 

(عمان)

الرائدة للطاقة 
(األردن)

إناره (األردن)

مشروع أكوا باور 
س اي

بركاء تي ا

نوماك عمان
شركة أوكام 

صة ٤ 
شريك محا

أكوا باور انترنشيونال 
حلرة  

هولدينجز (املنطقة ا
يف جبل علي)

(نوماك)

إناره ٢ الستثمارات 
الطاقة (األردن)

محطة الزرقاء لتوليد 
الطاقة الكهربائية

شركة توليد الكهرباء 
املركزية (األردن)

شركة الظاهرة لتوليد 
الكهرباء

خلدمات 
ظفار 

الطاقة الدولية 
ش.م.م. (عمان)

شركة أكوا باور إنديجو 
جلوفية 

حلرارية ا
للطاقة ا

إنكوربوريتد*
شركة حيا للطاقة

والتحلية

جنز ليمتد 
أكوا باور كوستال هولد

حلرة يف جبل علي)
(املنطقة ا

جنز ليمتد 
ماب كوستال هولد

حلرة يف جبل علي)
(املنطقة ا

أكوا باور سيرداريا
أكوا باور البحرين 

ضة
القاب

شركة ظفار لتحلية 
ش.م.ع.م

املياه 

شركة أكوا باور فيوا 
حملدودة

بروجيكت هولدينج ا
أكوا باور األردن هولدينجز 
حلرة  يف جبل علي)

(املنطقة ا

شركة أكوا باور لوكسور 
حملدودة

بروجيكت هولدينج ا

كوا باور طويله بروجيكت 
حملدودة

هولدينج ا

حتلية النقاء
محطة 

ذ.م.م.

أكوا باور ديروط 
للطاقة ٣

 RO شركة الطويلة
D  ذ.م.م.

esal

صالله 
شركة أكوا باور 

حملدودة
بروجيكت هولدينج ا

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٩٩

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٤٧.٢٦٣

٪٩٥
٪٠.٠١

٪٥٠

٪٦٠

٪٥٠.١

٪١

٪٤.٩٩

٪٦٥

٪١٠٠

٪٤٠

ضة 
جنوب الطفيلة القاب

للطاقة
شركة البحر األحمر 

ش.م.ع (األردن)
للطاقة 

جنز ليمتد 
ماب إنالند هولد

حلرة  يف جبل علي)
(املنطقة ا

مشروع أكوا باور بركاء 
ذ.م.م.

٪٤٠

شركة أكوا باور أوزبكستان 
ضة

القاب

شركة أكوا باور 
ضة 

تريجري القاب
حملدودة

ا

جنز ليمتد 
أكوا باور إنالند هولد

حلرة يف جبل علي)
(املنطقة ا

ش.م.م.
أكوا باور عمان 

شركات مستحوذ عليها/تقدمي عطاء

مملوكة ١٠٠٪ بطريقة مباشرة/غير مباشرة
شركات 

صيانة
شركات التشغيل وال

صول / شركات مشروع
أ

مملوكة من الدرجة األولى
شركات 

ضاح:
وسيلة إي

صويت
األسهم املمتازة بدون حقوق الت

٢٠٠ أسهم مالية

٢٠٠ أسهم مالية

١ أسهم مالية

مكتب متثيل / فرع
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الشكل  
د1

 :)
الهيكل التخطيطي لملكية االستثمارات الدولية لشركة أكوا باور  تابع..(

International Company for W
ater & Power 

Projects (ACW
A Power)

ضريبية 
صول على تأكيد من السلطات ال

حل
M ولكن بانتظار ا

oatize Term
oelectrica SA صفية شركة أكوا باور

٥ متت ت
صدر السلطات وثيقة إنهاء األنشطة.

ضريبية أو أي التزامات أخرى أو مسائل معلقة ، وبعد ذلك ست
بعدم وجود ديون 

حملدودة بالفعل ولكن مت ذكرها يف الهيكل بسبب شركة املشروع ومع ذلك ، متت 
صفية شركة أكوا باور مواتيز ا

٦ متت ت
ضاً

A أي
cw

a إزالة هذه الشركة من عدد كيانات الطاقة

صة واحدة
س برهي بح

٧ يحتفظ كل من راجيت ناندا وجاسديب سينغ أناند وعبداملجيد وإليا

صة واحدة
صر وشركة أكوا باور للخدمات العاملية ح

* متتلك شركة أكوا باور إنرجي م

طاقة الدولية (أكوا باور)
شركة أعمال المياه وال

٪٠.٤٥

٪٩٩.٥٤

٪٥٠

أكوا باور انترنشيونال هولدينجز
حلرة  يف جبل علي)

(املنطقة ا
 أكوا باور ووتر

س
بروجكت

أكوا باور جلوبال سيرفيسز 
ليميتد(مركز دبي املالي العاملي)

أكوا باور أذربيجان للطاقة 
املتجددة ذ.م.م.

أكوا باور دزهانكيلدي ويند
ش ويند

أكوا باور با

حملدودة  
مواتيز هولدينجز ا

حلرة يف جبل علي)
(املنطقة ا

أكوا باور جرين إنرجي 
أفريكا بي تي واي ليمتد

شركة أكوا باور 
ضة

إثيوبيا القاب

شركة أكوا باور 
ضة

أذربيجان القاب

شركة إحياء للطاقة 
املتجددة

شركة أكوا باور 
ديشيتو للطاقة 

الشمسية 
ضوئية ٧

الكهرو

شركة أكوا باور كوم 
ضة 

أمبو القاب
حملدودة

ا

بي تي أكوا باور 
اندونيسيا

شركة سوالر يف 
حملدودة

ضة ا
القاب

شركة أكوا باور 
ضة 

أوزبكستان القاب
ملشروع طاقة الرياح

أكوا باور كوم
أمبو*

شعاع للطاقة ٣

شركة أكوا باور جاد 
للطاقة الشمسية 
ضوئية ٧

الكهرو

أكوا باور ريدستون 
جنز

هولد

شركة أكوا باور ليبري 
حملدودة

ضة ا
القاب

س الظاهرة 
شركة شم

ش.م.ع.م
لتوليد الكهرباء 

أكوا باور بلوفديف 
ضة

القاب

A للطاقة املتجددة 
C
F

حملدودة (مالطا)
ا

محطة أكوا باور 
ريدستون للطاقة 
حلرارية

الشمسية ا

حملدودة 
أكوا باور مواتيز ا

(مركز دبي املالي العاملي) ٥٦

أكوا باور مواتيز 
٥ SA  تيرموليكتريكا

شركات مستحوذ عليها/تقدمي عطاء

مملوكة ١٠٠٪ بطريقة مباشرة/غير مباشرة
شركات 

صول
شركات مشروع/ أ

مملوكة من الدرجة األولى
شركات 

ضاح:
وسيلة إي

أكوا باور جرين انيرجي 
هولدينجز

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠
٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠
٪١٠٠

٪١٠٠
٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٦٠

٪٩٩.٩٩

٪٩٩.٩٩

٪٤٠

٪٥٠

٪٤٢

٪١٠

٪٣.٥

٪٩٥

٪٧٠

مكتب متثيل / فرع
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الهيكل التخطيطي لملكية االستثمارات الدولية لشركة أكوا باور  تابع..(

كهروماء

شركة أكوا باور للطاقة 
ضة)

(الشركة التركية القاب

طاقة الدولية (أكوا باور)
شركة أعمال المياه وال

ماسن كابيتال ٢٥٪

شركة أسرا االستثمار 
ذ.م.م - ١٫٨٧٥٪

أكوا باور ورزازات ١
(نور ١) ١٢

ماسن كابيتال (املغرب)

أكوا باور ورزازات ٤ *

أكوا باور العيون *

أكوا باور بوجدور *

شركة شينت الكتريك 
صني) ١٠

حملدودة (ال
ا

شركة مجموعة
املطلق

شركة مجموعة املطلق 
صناعي

لالستثمار ال

ضة 
مشروع كيريكالي القاب

حملدودة
ا

ضة 
كيريكالي القاب
(البحرين)

أكوا باور كيريكالي 
ضة ذ.م.م.

القاب

شركة مشاريع استدامة 
التنموية

شركة مجموعة الراجحي 
ضة

القاب

س اسلتم يف يونتم 
أكوا جو

ساناي 
ACW

A G
uc IŞLETM

E VE 
YÖ

NETİM
 SANAYİ VE 

TİCARET ANO
NiM

 
ŞİRKETİ 8

شركة رؤية العاملية 
لالستثمار

٪١

ضة
اكوا باورالبحرين للطاقة القاب

أكوا باور ورزازات ٢ 
(نور ٢) 

أكوا باور ورزازات ٣ 
(نور ٣) 

سينير  ٩

ماسن كابيتال (املغرب)

شركات مستحوذ عليها/تقدمي عطاء
مملوكة ١٠٠٪ بطريقة مباشرة/غير مباشرة

شركات 
صول / شركات مشروع

أ
مكتب متثيل / فرع

مملوكة من الدرجة األولى
شركات 

صيانة
شركات التشغيل وال

ضاح:
وسيلة إي

شركة سديد العاملية 
صناعة

لل

٪٩٩.٧٣

٪٥

٪٥

٪٧٠
٪٣٠

٪٣٠.٤
٪٧.٨

٪٦١.٨

٪١٠٠
٪١٠٠

٪١٠٠

٪٠.٥
٪٩٩.٥

٪٩٩
٪٩٩

٪٢٥

٪٢٥

٪٥

٪٧٠

٪٧٥

٪٥

٪٢٥

٪٢٥

٪٧٠

٪٧٣.١٢٥

٪٧٠

٪٧٠
٪٢٥

٪٠.٢٧

157



الهيكل التخطيطي لملكية االستثمارات الدولية لشركة أكوا باور  تابع..( نوماك السعودية(: 15الشكل  

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٪١

٪١٠٠

٪٩٩

٪٤٩٪٥١

٪٩٥

٪٩٥

٪٥

٪٥

٪٩٩

٪١

٪٩٩

٪٢

٪٩٨

٪٩٥

٪٥

٪٥

٪٥٠٪٥٠

٪٤٠

٪٦٠

٪٩٥

٪١٠٠

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)

شركة أكوا باور السعودية 
لتنمية الكهرباء واملاء

الشركة الوطنية األولى 
القابضة

نوماك السعودية 
للتشغيل والصيانة 
(اململكة العربية 

السعودية)

الشركة األولى الوطنية 
القابضة - فرع 
اإلمارات العربية 

املتحدة

شركة رابغ للطاقة 
احملدودة

شركة توسعة حتلية 
املياه احملدودة

شركة الكفاءة العربية 
للتشغيل والصيانة 

ش.م.ع.

نوماك اجلبيل للتشغيل 
والصيانة

شركة اجلبيل او اند ام 
(جومل)

شركة رابغ للتشغيل 
والصيانة (رومكو)

شركة املساهمات 
املتعددة

شركة صقيع للتشغيل 
والصيانة ذ.م.م. شركة متلك املشاريع

شركة أواسيس باور تو 
للطاقة املتجددة ذ.م.م

شركة نوماك البحر 
األحمر للتشغيل 

والصيانة (السعودية)

شركة ضياء سكاكا 
للتشغيل والصيانة 

ذ.م.م.

شركة متلك املشاريع

شركة نوماك العربية 
للتشغيل والصيانة 

(السعودية)

شركة سويز نوماك او 
اند ام القابضة 

 (SNOMAC OMH)
(البحرين)

اجلبيل العمليات 
القابضة ذ.م.م. 
(JOHC) البحرين

الشركة الوطنية األولى 
للتشغيل والصيانة 

(نوماك)

شركة رابغ خلدمات 
إنتاج املياه احملدودة

شركة متلك املشاريع

شركات مملوكة ١٠٠٪ بطريقة مباشرة/غير مباشرةشركات التشغيل والصيانة
مكتب متثيل / فرع شركات مملوكة من الدرجة األولى

وسيلة إيضاح:
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الهيكل التخطيطي لملكية االستثمارات الدولية لشركة أكوا باور  تابع..(

شركة أعمال املياه والطاقة الدولية (أكوا باور)

حملدودة (مركز 
نوماك ا

دبي املالي العاملي)
شركة متلك 

املشاريع

الشركة الوطنية األولى 
صيانة 

للتشغيل وال
(نوماك)

نوماك نايل للطاقة

نوماك ايجيبت للطاقة
(نوماك عمان)

(نوماك عمان)

(نوماك عمان)
صر 

نوماك بنبان م
للطاقة الشمسية

نوماك سوالر 
حملدودة (مالطا)

ا

نوماك 
أتالنتيك 

نوماك الطويلة 
لتحلية املياه.

خلدمة 
نوماك ووتر 

حتلية املياة ذ.م.م

شركة 
املساهمات 

املتعددة

س بي 
ف سي ا

نوماك قل
تاور انيرجي ذ.م.م

ف للتشغيل 
نوماك قل

صيانة ذ.م.م.
وال

الشركة الوطنية األولى 
ضة

القاب

نوماك ليميتد (مركز دبي 
املالي العاملي)

مشاريع أكوا باور 
للمياه والطاقة

نقاء للتشغيل 
صيانة لتحلية املياه 

وال
ذ.م.م

شركة نوماك آسكار 
سوالر باور سيرفسز

ف سوالر 
نوماك قل

انيرجي ذ.م.م

ف كول 
نوماك قل

انيرجي ذ.م.م

س 
نوماك بي يف في
ف ذ.م.م.

فاي

EA
D نوماك بلغاريا

نوماك افريقيا هولدينجز

IA  بوكبورت ذ.م.م
E-نوماك

IA - ريدستون ذ.م.م
Eنوماك

نوماك أفريقيا سوالر 
سيرفيسيز ذ.م.م

حملدودة
نوماك خانيسا ا

خلدمات الطاقة و 
نوماك 

ص 
صيانتها شركة شخ

واحد ذ.م.م

س 
إيست أفريكا بيزن

فينشر منطقة حرة – 
ذ.م.م

شركة نوماك فيتنام 
حملدودة

ا

خلدمات املياه 
نوماك الدر 

حملدودةوالطاقة ذ.م.م
س ا

نوماك سولي

صيانة
شركات التشغيل وال

مملوكة مباشرة / غير مباشرة
١٠٠٪ كيانات 

شركات ملكية املستوى األول

فرع أبو ظبي

صحارا
نوماك 

خلدمات 
نوماك 

الطاقة ذ.م.م
ف 

شركة نوماك قل
حلرة  يف 

تريدينج(املنطقة ا
جبل علي)

نوماك إنرجي برودكشن 
صيانة 

خلدمات التشغيل وال
حملدودة.

ا

ش.م.ح. 
آسيا باور تريدجن 

حلرة  يف جبل علي)
(املنطقة ا

نوماك سيرداريا 
خلدمات التشغيل 

صيانة ذ.م.م
وال

نوماك ماروك

SA نوماك ورزازات ٢

SA نوماك ورزازات ٣

رينيوابل انيرجيز ان موروكو

نوماك ورزازات ٤

SA نوماك العيون ٤

 SA نوماك بوجدور

نوماك ليميتد (مركز دبي 
املالي العاملي)

أكوا باور انترنشيونال 
حلرة  

هولدينجز(املنطقة ا
يف جبل علي)

الشركة الوطنية األولى 
صيانة 

خلدمات التشغيل وال
ش م م (نوماك عمان)

شركة فيوليا الوطنية األولى 
خلدمات املياه

أكوا باور جلوبال 
سيرفيسز ليميتد (مركز 

دبي املالي العاملي)
٪١

٪١

٪١
٪١٪١٪١

٪١٪١

٪١

٪١
٪١

٪١٥

٪١

٪٩٩

٪٩٩

٪٩٩

٪٩٩

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٩٥

٪٥١

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٩٥

٪٩٥

٪٧٥

٪٧٥

٪٣٥

٪٠٫٠٨
٪٩٩٫٩٢

٪٤٩

%
٧٥

٪٥
٪٥

٪٥

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٨٠

٪٨٥

٪١٠٠

٪٧٠

٪٨٥ ٪٥٥

٪٩٩٪١٠٠

٪٩٩

٪٩٨

٪٩٨

٪٩٨

مكتب متثيل / فرع 
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تنظيم التشغيل 2 6 4
عناصر التشغيل 1 2 6 4

تستخدم المجموعة نموذج عمل قائم على أربع مرتكزات: تطوير األعمال/المحطات، تشغيل المحطات، االستثمار بالمحطات التي يتم تطويرها و تشغيلها 
)وغيرها(، وتحسين المحطات، بهدف تحقيق االستفادة القصوى من إشرافها وتأثيرها على دورة حياة المشاريع التي تجريها ويسمح باالقتصاد المتميز 

والعوائد اإلجمالية الجذابة عبر دورة حياة األصول.

التطوير 1 1 2 6 4
تسعى المجموعة بشكل رئيسي إلى تطوير أصولها في أسواق نمو قوية بشكل أساسي. ولتكون في طليعة عملية االنتقال الطاقي، تركز المجموعة في 
الغالب على المياه، ومصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع الطاقة االنتقالية منخفضة ثاني أكسيد الكربون. تسعى المجموعة إلى استخدام إستراتيجيات 
مالية وتجارية وتقنية مبتكرة للمشاركة في المناقصات بما يقدم حلوالً شاملة بتكلفة منخفضة مع صانعي المعدات األصلية ومقاولي الهندسة والتوريد 
والتشييد. تعمل المجموعة بنشاط على تطوير المشاريع الجديدة التي تركز على حلول توليد الطاقة و/ أو تحلية المياه، من خالل السعي إلى المشاركة 
بعمق مع المشترين والمنظمين لتقديم »حلول أكوا باور المتكاملة«. تعتقد إدارة المجموعة أن المجموعة لديها القدرة على تنظيم مشاريعها بشكل فعال 
بطريقة تخفف من المخاطر على مستوى الملكية. تهدف المجموعة، عندما تقوم بدراسة المشاريع المراد تطويرها، إلى االحتفاظ بفريق داخلي من 
الفنيين المتفانين ذوي التفكير المستقبلي، وتعتقد اإلدارة، أنه بفضل االستراتيجيات المالية والتجارية والفنية المبتكرة في العطاءات التي يقدمها هذا 
الفريق، ستتمكن المجموعة من تحقيق مزايا تنافسية عبر مختلف أنواع وتقنيات الوقود. وبذلك تسعى المجموعة إلى تقديم حلول تقنية مثالية للهدف 
المرجو من أجل تحقيق قيمة طويلة األجل. يركز الفريق الفني الداخلي المخصص للمجموعة على أفضل الحلول المصممة حسب الطلب والمبتكرة خالل 
مرحلة تقديم العطاءات بدالً من مجرد تطبيق الحلول التقليدية »الجاهزة«. تقلل أوجه تآزر التشغيل والصيانة من العمليات الموحدة واسعة النطاق وكذلك 

نطاق عمل شركة نوماك ودرايتها التكلفة وتحسن القدرة التنافسية للعطاءات.

تدخل المجموعة غالًبا في مشاريع تنموية مع مشترين يحملون تصنيف ائتماني من فئة استثمارية أو مرتبطين بالدولة، حيث تمثل مشاريع المجموعة 
التي تم االستثمار فيها. ويكون لشركات  المشاريع  الفئة االستثمارية ما نسبته 73% من تكلفة  ائتماني من  يتمتعون بتصنيف  المبرمة مع جهات شراء 
المشاريع غالًبا بموجب اتفاقيات شراء اإلنتاج )سواء للطاقة أو المياه أو الطاقة والمياه مًعا( الحق وااللتزام طوال مدة اتفاقية الشراء بتطوير وتشغيل 
وصيانة المشروع بطاقة إنتاج متعاقد عليها إما إلنتاج الكهرباء أو تحلية المياه مما يسمح للمجموعة بتقديم تعرفات تنافسية لعمالئها مع تدفقات نقدية 

يمكن التنبؤ بها. واعتماًدا على تنظيم المشروع، فإن المجموعة في نهاية مدة كل اتفاقية الشراء إما أن:

تحتفظ بحق ملكية محطة توليد الطاقة أو تحلية الماء ذات الصلة على أساس »البناء والتملك والتشغيل« مع احتمال استمرار العمليات - 1
التجارية التالية لفترة البيع في األسواق المفتوحة بعد انتهاء العقد )على أساس تجاوز العمر اإلنتاجي لمحطة الطاقة الكهربائية و/ أو المياه 

مدة اتفاقية الشراء ذات الصلة(؛ أو
أن تكون ملزمة بنقل ملكية المحطة على أساس »البناء، والتملك، والتشغيل، ونقل الملكية« إلى المشتري ذي الصلة مقابل مبلغ محدد مسبًقا - 2

)وفي هذه الحالة هناك احتمال بسيط بأن يكون لهذ المحطة قيمة تجارية متبقية بعد انتهاء مدة اتفاقية الشراء، ما لم يتم تمديد المدة 
األصلية التفاقية الشراء هذه من قبل المشتري ذي الصلة(.

تكون شركة المشروع أيضا )في بعض الحاالت( ملزمة بتطوير المحطة )سواء خالل مرحلة واحدة أو عدة مراحل( وتطوير مرافق معينة متخصصة في 
ما يتعلق بمتطلبات الكهرباء والوقود )والتي عند اكتمالها تُنقل إلى المشتري، وعندئذ يتحمل المشتري وحده جميع مخاطر الخسارة والمطالبات المتعلقة 

بملكية وتشغيل هذه المرافق(.

باإلضافة إلى ذلك تُطبق المجموعة، خالل المرحلة التطويرية لمشاريعها، حلول تسليم المفتاح مع صانعي المعدات األصلية ومقاولي الهندسة والتوريد 
والتشييد الموثوقين، مع التركيز على الريادة من حيث التكلفة واألداء المالي . جميع المشاريع التي تطورها المجموعة يتم تطويرها بموجب إما عقد 
هندسة وتوريد وإنشاء فردي أو عقد هندسة وتوريد وإنشاء منفصل، وتكون المسؤولية عن إنجاز إجمالي المشروع على أساس تسليم المفتاح ويشمل 
التصميم والهندسة وشراء المواد والبناء واختبار العناصر المختلفة. وفي نفس الوقت، تُشرف المجموعة بشكل مستمر على البناء بواسطة مقاوليها، 
وتحافظ على عالقات متينة مع مجموعة كبيرة من الموردين بهدف خفض أسعار السوق والمحافظة على ميزتها التنافسية من حيث التكلفة حيث تسعى 
للحصول على حلول تسليم مفتاح مصممة وفًقا الحتياجات العميل بالتعاون مع أكثر مقاولي الهندسة والتوريد واإلنشاء وصانعي المعدات األصلية  كفاءة. 

االستثمار 2 1 2 6 4
تهدف المجموعة إلى االستثمار بكفاءة في جميع مشاريعها مع التركيز على االستثمار في اإلستراتيجيات البيئية واالجتماعية. كما تشارك في االستثمار 
في جميع مشاريعها بهدف الحفاظ على رقابة فنية وتشغيلية كافية على أداء هذه المشاريع عن طريق جلب شركاء في الملكية في مشاريعها والحصول 
على تمويل من خالل قروض تجسيرية رأسمالية . و تستهدف المجموعة االستحواذ على حصص مساهمة كبيرة وطويلة األجل في جميع مشاريعها 
وتسعى لتقوم بدور المستثمر األول مع السيطرة الفعلية على إدارة العمليات التشغيلية واالستثمار في المشروع من خالل األحكام الصارمة التي تنص 
عليها اتفاقيات المساهمين. تعتقد اإلدارة أن المجموعة نجحت في بناء منصات استثمارية قابلة للتوسع في كل دولة لتعزيز العائدات والكفاءات، مع 
السعي في نفس الوقت إلى تعظيم التطوير رسوم التشغيل والصيانة في ما يتعلق بمشاريعها. وأخيًرا، تهدف المجموعة من االستثمار في المشاريع إلى 
تعظيم محفظة أصولها التي تستثمر فيها والحفاظ على قاعدة من األصول عبر المناطق الجغرافية والتقنيات مع التركيز على توليد الطاقة منخفضة 

ثاني أكسيد الكربون.

التشغيل 3 1 2 6 4
ال تقوم المجموعة عادة بتشغيل أصول تابعة ألطرف أخرى كما ليس لديها أي أصول تتم إدارتها من قبل أطراف أخرى. وتهدف المجموعة، بدالً من ذلك، 
إلى تشغيل مشاريعها على أساس مستدام مع المراقبة التنفيذية اإليجابية واألداء اإليجابي لألصول من خالل حصص طويلة األجل في أصولها والسيطرة 
الفعلية )على سبيل المثال، من خالل الحصول على صالحية تعيين كبار المدراء واالحتفاظ بتلك الصالحية )مثل الرئيس التنفيذي والرئيس المالي( 
في حين تعمل شركة نوماك أو إحدى شركات نوماك التابعة كمقاول لخدمات التشغيل والصيانة على أساس تجاري بحت(. وتساعد الرقابة التنفيذية 
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على المشاريع في زيادة إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية من هذه المشاريع. تهدف المجموعة إلى تحقيق التفوق التشغيلي من خالل عمليات تخصيص 
المخاطر الفعالة واالستباقية واستخدام قوي للرقمنة واألتمتة وامتالك سجل جيد من استهالك الوقود والطاقة المتاحة بكفاءة )لكل من مشاريع الطاقة 
والمياه التقليدية والمتجددة(. وبلغ التوافر اإلجمالي لمحطات المجموعة للطاقة والمياه94.3% و 93,8% على التوالي في العام 2020م،90% و94% على 
التوالي في عام 2019م، 90% و95% للطاقة والمياه على التوالي في عام 2018م. وفي عام 2019م و2020م، كان ذلك أعلى بكثير من الحدود التعاقدية، 
ولكنه كان أقل بقليل من األهداف الداخلية الموضوعة من المجموعة، وكان ذلك بسبب إغالقين مؤقتين رئيسيين في المملكة العربية السعودية والعديد 
من حاالت االنقطاع األخرى في المغرب. وفي عام 2018م، بلغت نسبة التوافر 90% لمحطات الطاقة نتيجة لتأثير االنقطاعات في مشروع هجر ومشروع 

بركاء 1 ومشروع رابغ ومشروع مرافق.

 تستفيد المجموعة من شركة نوماك التابعة والمملوكة لها بالكامل والشركات التابعة لشركة نوماك أو مشاريع شركة نوماك المشتركة والتي تشغل أغلبية 
مشاريع المجموعة وفًقا لما تعتبره اإلدارة معايير عالية من الصحة والسالمة واألمن وحماية البيئة بما يتماشى مع المعايير العالمية. باإلضافة إلى ذلك، 
قامت المجموعة في عام 2019م بتوحيد أعمال الصيانة لمشاريعها التي تم إسنادها سابًقا إلى جهات خارجية متعددة بما في ذلك صانعي المعدات 
األصلية واسنادها تحت مظلة نوماك من خالل شركتها التابعة )شركة نوماك لخدمات الطاقة( المملوكة لشركة نوماك بالكامل. وتهدف المجموعة من 
خالل االستفادة من خدمات شركة نوماك بأسس تجارية بحتة إلى زيادة مشاركتها التشغيلية في جميع مشاريعها. وفي ما يلي وصف تفصيلي على القدرة 
على االستفادة من األداء التشغيلي لشركة نوماك لتحسين القدرة التنافسية من خالل وفورات الحجم ونقل الخبرات العملية المستفادة من تشغيل وصيانة 
المشاريع المشمولة ضمن المحفظة التشغيلية لشركة نوماك والشركات التابعة لها ومشاريعها المشتركة )لمزيد من التفاصيل حول شركة نوماك الرجاء 
مراجعة القسم )4-6-2-2( )»شركة نوماك«((. وبهذا الخصوص، تعتقد اإلدارة أن المجموعة قادرة على تشغيل مشاريعها وفق معايير عالمية رفيعة 

المستوى من حيث الكفاءة التشغيلية واألداء المالي والصحة والسالمة واألمن والمعايير البيئية.

التحسين 4 1 2 6 4
تهدف المجموعة إلى تنفيذ مبادرات مالية وتشغيلية الستمرار تحسين أصولها. وتسعى إلى الحفاظ على هيكل رأسمالي فّعال وتمويل تطوير مشاريعها 
وتشييدها وتشغيلها بطريقة فعالة من حيث التكلفة من خالل التمويل المبتكر. وتتكون أدوات التمويل المستخدمة عادًة من الهيكلة المالية باستخدام 
القروض التجسيرية للمساهمات الرأسمالية، وإعادة التمويل والديون غير المكلفة إلى أقصى حد ممكن ونهج استباقي لتحديد فرص إعادة التمويل، وذلك 
مثل السندات التي تم تقديم جزء من عائداتها إلى شركات تابعة لتسوية بعض تسهيالت القروض التجسيرية، وكدفعات مقدمة للشركات التابعة المسموح 
بها بموجب عقد السندات )لمزيد من التفاصيل حول السندات، يرجى مراجعة القسم القسم )6-8( ) مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي لشركة أكوا 
باور ونتائج عملياتها( و )6-8-18-2( )الرسملة والمديونية(. ويتم هيكلة وترتيب هذه الخيارات كجزء من الجهود المستمرة لتحسين هيكل رأس المال 

على مستوى المجموعة والمشروع.

تتمتع المجموعة بخبرة شاملة في تمويل المشاريع كما أن لديها فريق إدارة متمرس يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة أصولها والتمويل األساسي. ويتم تعزيز 
قدرات التمويل أيًضا من خالل عالقات المجموعة القوية مع الجهات المقرضة والمؤسسات المالية، بما في ذلك المؤسسات المالية اإلقليمية واألوروبية 

واألمريكية واآلسيوية، وهو ما يعزز الوصول إلى خيارات تمويل الديون منخفضة التكلفة ورأس مال أسهم أرخص.

 تتيح استراتيجية إعادة تدوير رأس المال مع عمليات بيع حقوق الملكية، مثل شراكة صندوق طريق الحرير للطاقة المتجددة، تخصيص رأس مال أفضل وأكثر 
كفاءة. وكجزء من استراتيجية إعادة تدوير رأس المال، تقوم المجموعة حالياً بإجراء نقاشات بشأن بيع إحدى أصولها في المملكة العربية السعودية التي 
تعمل بحرق النفط )شركة المشروع( باإلضافة إلى جزء من اتفاقية التشغيل والصيانة لنفس المشروع الخاصة بشركة نوماك، وإذا تم االتفاق على الصفقة 
في عام 2021م فإنه من المحتمل أن تتم الصفقة خالل عام 2022م، ومن غير المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي جوهري على المجموعة -باعتبار أن شركة 
المشروع تمثل أقل من  5% من إيرادات واصول وصافي أرباح المجموعة بحسب القوائم المالية لعام 2020م، فيما تمثل شركة التشغيل والصيانة اقل من %2 
من إيرادات واصول وصافي أرباح المجموعة بحسب القوائم المالية لعام 2020م  - إال أنه من شأنها أن تساهم في جهود المجموعة نحو الحد من االنبعاثات. 

كما تركز المجموعة أيًضا على تحسين نفقات حقوق الملكية في كل االستثمارات مع االحتفاظ برسوم التطوير والتشغيل والصيانة في ما يتعلق بمشاريعها.

 وأخيًرا، تهدف المجموعة، بالقدر الممكن، إلى الحصول على قيمة إضافية في المحفظة من خالل استكشاف فرص ما بعد اتفاقيات شراء اإلنتاج من 
خالل تمديد العقود أو مبيعات التجار أو الخدمات اإلضافية والتكميلية.

 شركة نوماك 2 2 6 4
في 28 أغسطس 2005م، قامت الشركة التي كانت تحل محل شركة أكوا باور سابقاً، وهي شركة مشاريع المياه والطاققة العربية، إلى جانب شريكها آنذاك 
شركة سوجكس عمان المحدودة، بتأسيس شركة نوماك كشركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية برأسمال وقدره 2,000,000 
ريال سعودي يمثل )2.000( سهم بقيمة اسمية تبلغ 1.000 ريال سعودي للسهم وفًقا لنظام الشركات الساري في ذلك الوقت بما في ذلك المقابل المستحق 
المدفوع. بعد ذلك قامت المجموعة باالستحواذ على كامل أسهم شركة نوماك في عام 2012م من خالل شركة أعمال المياه والطاقة العربية التابعة لها، مما 
جعل شركة نوماك شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة بشكل غير مباشر. تقدم شركة نوماك خدمات التشغيل والصيانة لمعظم مشاريع المجموعة. وهي 
تُقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل، من بين أمور أخرى، التشغيل والصيانة على المدى الطويل، اإلصالح الشامل لمعدات المحطات ذات التقنية 

المتقدمة، تطوير معايير التشغيل والصيانة الخاصة بالمحطات، وتقديم العطاءات للحصول على عقود تشغيل وصيانة طويلة األجل. 

في عام 2019م، قامت شركة نوماك بإعادة هيكلة الشركة بتأسيس شركة قابضة )شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أكوا باور( في المملكة العربية 
السعودية، مع شركات قابضة فرعية في المملكة العربية السعودية، وشركة قابضة في دولة اإلمارات العربية المتحدة للمشاريع الدولية كجزء من متطلبات 
رهن األسهم بموجب تعهدات المجموعة بالسندات الصادرة عن شركة أكوا باور مانيجمينت أند إنفستمنتس ون ليميتد وهي شركة تابعة للمجموعة )6-

3-9-2( مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي لشركة أكوا باور ونتائج عملياتها – الرسملة والمديونية( لمزيد من التفاصيل حول السندات.

تشارك نوماك في كل مرحلة من مراحل دورة التطوير واالستثمار والتشغيل والتحسين للمجموعة بدًءا من تصميم العطاء. تهدف نوماك باإلضافة إلى 
ذلك إلى: )1( توفير تدفق نقدي قليل المخاطر على المدى الطويل يمكن التنبؤ به، )2( ضمان الرقابة التشغيلية االيجابية واألداء اإليجابي لألصول على 
المدى الطويل، )3( تبني معايير عالية المستوى في مجاالت الصحة والسالمة واألمن واإلدارة البيئية، )4( توفير عمليات تشغيل بمستويات عالمية رفيعة 
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لمجموعة المشاريع بكاملها، )5( تحقيق وفورات الحجم و )6( تعزيز المشاركة بشكل منهجي من خالل التعلم القابل للتكرار والنقل والخبرة في تشغيل 
مشاريع المجموعة عبر مجموعة كاملة من التقنيات وتواجدها الجغرافي.

تملك شركة نوماك بصفة عامة حصة مسيطرة، وتمارس هذه السيطرة، على جميع الشركات التابعة لها، باستثناء مشروعين مشتركين، هما مشروع صاللة 
للمياه  ومشروع مرافق، حيث تمتلك شركة نوماك 35 % و40 % في هذين المشروعين على التوالي. باإلضافة إلى ذلك، تمتلك شركة نوماك حصة فعالة 
تبلغ نسبتها 36.75% في كل من نوماك ورزازات 4 ونوماك العيون ونوماك بوجدور. وذلك على الرغم من أنها تحافظ على اإلشراف بتفويض الموظفين 
الرئيسيين في الموقع وإدارة هذه الشركات التي يتم فيها تعيين رؤساء مجلس اإلشراف ومجلس اإلدارة في تلك الشركات من قبل شركة نوماك. تقدم 
شركة نوماك خدمات تشغيل وصيانة تسليم مفتاح لجميع مشاريعها، باستثناء المشاريع في األردن، أما بالنسبة لمشروع الزرقاء في األردن، تقوم شركة 
نوماك من خالل شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل شركة نوماك لخدمات الطاقة على تقديم خدمات الصيانة الرئيسية وقطع الغيار على المدى الطويل، 
لكنها ال تعمل على تشغيل المشروع. وبشكل إجمالي، تتولى شركة نوماك تشغيل أو إدارة )33( أصل من أصول المجموعة البالغ عددها )39( اعتباًرا من 
1 يونيو 2021م وهي في الواقع مسؤولة عن محفظة تنتج حوالى 19 جيجاواط من الطاقة التشغيلية و2.8 مليون متر مكعب من القدرة التشغيلية للمياه 

المحالة يومًيا. وتشكل هذه األصول جزءا ال يتجزأ من البنية التحتية الحيوية في الدول التي تعمل فيها شركة نوماك.

تهدف شركة نوماك إلى تشغيل مشاريع المجموعة التي تقدم لها خدماتها وفقا ألعلى معايير التشغيل والجودة. لدى شركة نوماك إمكانات واسعة النطاق 
في تنفيذ الصيانة والتشغيل مع كما تتمتع بخبرة في مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه باستخدام تشكيلة عريضة من أنواع الوقود والتقنيات. وهي 
توفر، من بين أمور أخرى، التشغيل والصيانة على المدى الطويل، واإلصالحات الرئيسية لمعدات المحطات ذات التقنية العالية، تطوير معايير التشغيل 
والصيانة الخاصة بالمحطات، وتقديم العطاءات لعروض التشغيل والصيانة للعقود طويلة األجل، وسلسلة التوريد والمشتريات، وتوريد المواد الكيميائية 
وقطع الغيار والخدمات. تهدف نوماك إلى خلق قيمة من خالل نموذج تشغيلي مركزي يسعى إلى ضمان تحكم وفهم فائقين لألصول التشغيلية طوال دورة 
حياتها. ومع أن شركة نوماك لديها اإلمكانات والخبرات التي تجعلها قادرة على خدمة عقود أطراف ثالثة، إال أنها ال تزال حالًيا منخرطة بشكل كامل مع 

المجموعة في تنمية محفظتها.

تتمتع شركة نوماك بوضع فريد يجعلها قادرة على تقديم الدعم التشغيلي لمجموعة متنوعة من تقنيات توليد الكهرباء وتحلية المياه التي تشمل:

مولدات توربينات الرياح المتجددة؛ 	
محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتجددة؛  	
محطة كهرباء الطاقة المتجددة المشغلة بالملح المصهور مثل أنظمة التخزين الحراري؛ 	
محطات الكهرباء المشغلة باستخدام برج الطاقة الشمسية المركزة المتجددة؛ 	
محطات الكهرباء المشغلة باستخدام حوض قطعي مكافئ بالطاقة الشمسية المركزة المتجددة؛  	
محطات الكهرباء المشغلة بالتوربين ذات دورة احتراق مركبة، تعمل بالغاز؛ 	
محطات الكهرباء المشغلة بالتوربين ذات دورة احتراق بسيطة، تعمل بالغاز؛  	
محطات الكهرباء المشغلة بالتوربين البخاري، التي تعمل بالفحم؛ 	
محطات الكهرباء المشغلة بالتوربين البخاري، التي تعمل بالنفط؛ 	
تقنية التبخير بطريقة التأثير متعدد المراحل للمياه المالحة؛ 	
محطات تحلية المياه المالحة بالتبخير الوميضي متعدد المراحل؛ و  	
محطات تحلية المياه المالحة بالتناضح العكسي. 	

المجموعة  توربيًنا بخارًيا و)98( مولًدا كهربائًيا في مشاريع  توربيًنا غازًيا، و)44(  نوماك على تشغيل وصيانة أسطول مكون من )54(  عملت شركات 
التشغيلية كما في 31 ديسمبر 2020م. وتعتقد إدارة شركة نوماك أنها حالًيا أكبر شركة خاصة لتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه في العالم. كما تعتقد 
أيًضا أنها أكبر مشغل عالمي ألنظمة التخزين الحراري للطاقة المتجددة التي تسمح لمحطات الطاقة الشمسية المركزة التابعة للمجموعة بتوزيع الطاقة 

الكهربائية المولدة لياًل. نمت محفظة نوماك على النحو التالي:

0د0دم019دم018دم
15,31518,69518,995الطاقة )ميجاواط(

2,4242,6742,674المياه )000' متر مكعب/ يوم(

ترى الشركة أن ما حققته شركة نوماك من استدامة واستقرار ونمو يرجع لألسباب التالية: )1( التطبيق المنهجي لنظام اإلدارة المتكامل الموحد الشامل؛ 
)2( التطبيق الواسع النطاق لنظام تخطيط موارد المؤسسات الموحد الذي يضمن بفعالية تنفيذ العمليات واإلجراءات على مستوى الشركة عبر مختلف 
أنواع التقنية والمناطق الجغرافية؛ )3( التطبيق الصارم والفعال لنظام إدارة المخاطر المؤسسية؛ )4( استخدام تحليالت البيانات الضخمة ومنصات 
التعرف على األنماط التنبؤية للتنبؤ بأعطال اآلالت والعمل على منع أي انقطاعات غير مخطط لها كجزء من مركز المراقبة والتنبؤ التابع لشركة نوماك؛ 

)5( رقمنة غالبية العمليات واإلجراءات اليومية عبر وظائف الشركات والمواقع التشغيلية.

التنظيم الهيلكي لمجموعة شركة نوماك 1 2 2 6 4
تدير شركة نوماك معظم أصول المجموعة الموضحة في الجدول أدناه، وتضم مجموعة شركاتها كما في 15 مايو 2021م 60 شركة تابعة ومشاريع مشتركة 
مسؤولة عن محفظة مكونة من )33( مشروع تشغيلي بطاقة إنتاجية متعاقد عليها تبلغ 19جيجاواط تقريًبا وطاقة مياه محالة متعاقد عليها تبلغ 2.8 
مليون متر مكعب في اليوم الواحد. باإلضافة إلى ذلك، تقدم شركة نوماك خدمات محدودة لبعض األصول غير التابعة للمجموعة مثل خدمات الصيانة 
والفحص من خالل شركتها التابعة ))NMES، ولكنها ال تقدم خدمات التشغيل ألياً منها. يقدم الجدول التالي قائمة بالشركات التابعة والمشاريع المشتركة 
لشركة نوماك، ويقدم معلومات إضافية حول طبيعة خدمات التشغيل والصيانة التي تقدمها شركة نوماك، والشركات التابعة لها أو مشاريعها المشتركة. 
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قائمة بالشركات التابعة والمشاريع المشتركة لشركة نوماك(: 9-4الجدول  

طبيعة خدمة التشغيل مقدم خدمة التشغيل والصيانة المشروع
والصيانة

مشغلشركة الشعيبة الوطنية للمياه والطاقةمشروع الشعيبة إلنتاج المياه والطاقة

مشغلشركة مشروع رابغ*مشروع بترورابغ

مشغلشركة نوماكمشروع الشقيق

شركة جبيل للتشغيل والصيانة المحدودة )مشروع مشترك بين شركة مشروع مرافق
مشغلنوماك 40% وتراكتابل %60(

مشغلشركة نوماكمشروع التوسعة للشعيبة إلنتاج المياه

مشغلشركة رابغ للتشغيل والصيانة*مشروع رابغ

مشغلشركة نوماكمشروع هجر

مشغلشركة مشروع رابغ*مشروع بترورابغ )المرحلة الثانية( المستقل

مشغلشركة نوماكمشروع المرجان

مشغلشركة نوماك عمانمشروع بركاء 1

مشغلشركة نوماك عمانالتوسعة األولى لمشروع بركاء 1

مشغلشركة نوماك عمانالتوسعة الثانية لمشروع  بركاء 1

مشغل مشتركشركة نوماك عمانمشروع صاللة 2

مشغل مشتركشركة فيوليا فرست ناشونال واتر سيرفيسزمشروع صاللة للمياة

مشغلشركة نوماك انيرجيمشروع كيركالي

مشغلشركة توسعة تحلية المياه*التوسعة الثانية لمشروع الشعيبة إلنتاج المياه

مشغلشركة نوماك المغربمشروع نور 1

مشغلنوماك ورزازات 2 اس ايمشروع نور 2

مشغلشركة نوماك الخليج للطاقة الشمسية مشروع نور 3

مشغلنوماك ورزازات 3 اس ايمشروع نور 4

مشغلنوماك بوجدور اس ايمشروع بوجدور

مشغلنوماك العيون أي ايمشروع العيون

مشغلنوماك الخليج للطاقة الشمسيةمشروع شعاع

مشغلشركة نوماك عمانمشروع الظاهرة

مشغلشركة نوماك عمانمشروع صحار 3

اتفاقية الخدمات طويلة األجلشركة نوماك المحدودةمشروع الزرقاء

مشغلشركة ضياء سكاكا للتشغيل والصيانة*مشروع شركة سكاكا

مشروع بنبان
نوماك مصر للطاقة 
نوماك النيل للطاقة

نوماك بنبان مصر للطاقة الشمسية
مشغل

مشغلشركة نوماك جنوب أفريقا مشروع بوكبورت

مشغلنوماك صحارىمشروع خالدي

مشغلنوماك فيتناممشروع فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية

* إحدى الشركات التابعة لشركة نوماك بصورة مباشرة أو غير مباشرة والمملوكة بالكامل لها

وتتولى شركة نوماك تشغيل وصيانة 32% من الطاقة اإلنتاجية القائمة للمياه المحالة في المملكة العربية السعودية و15% من الطاقة الكهربائية القائمة. 
وتقدم شركة نوماك لخدمات الطاقة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة نوماك، الخدمات المشمولة باتفاقية الخدمات طويلة األجل بالكامل بطريقة 
تسليم المفتاح للتوربينات الغازية ومولداتها في مشروع الزرقاء في األردن والمرحلة الثانية من مشروع الدور المستقل إلنتاج المياه والطاقة في البحرين، 
على التوالي. تقوم شركة نوماك لخدمات الطاقة حالًيا، في ما يخص التوربينات البخارية ووحدات المولدات الخاصة بها، بتنفيذ ما مجموعه )15( اتفاقية 
من اتفاقيات الصيانة طويلة األجل عبر أصول تشغيلية مختلفة والعمل على ثالثة اتفاقيات صيانة طويلة االجل ليتم تنفيذها في المستقبل القريب. وتقدم 

نوماك خدمات التشغيل والصيانة أيًضا للمرحلة الثانية من مشروع الدور المستقل إلنتاج المياه والطاقة في البحرين بموجب عقد للتشغيل والصيانة.
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تشارك شركة نوماك في جميع مراحل المشروع، بدًءا من مرحلة العروض والتطوير واالستثمار لكل مشروع وحتى أعمال التشغيل والصيانة والتحسين 
للمشروع.

في ما يلي المشاريع التي هي في مرحلة متقدمة من التطوير والتي من المقرر أن تتولى شركة نوماك تقديم خدمات التشغيل والصيانة لها:

مشروع إثيوبيا في منطقتي جاد وديشيتو في إثيوبيا؛ 	
المرحلة الخامسة من مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي في اإلمارات العربية المتحدة؛ 	
مشروع سدير في المملكة العربية السعودية. 	
 مشروع الشعيبة للطاقة الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية. 	
محطة قريات المستقلة إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية. 	
مشروع  شركة الشعيبة للمياه والكهرباء المستقل إلنتاج المياه بالتناضح العكسي في المملكة العربية السعودية. 	
مشروع شركة البحر األحمر للتطوير بالمملكة العربية السعودية 	
مشروع كارابكستان لطاقة الرياح في اوزبكستان 	
أكوا باور باش ويند في أوزباكستان 	
أكوا باور دزهانكيلدي ويند في أوزباكستان 	
مشروع طاقة الرياح  )240م.و.( في أذربيجان  	

في ما يلي المشاريع قيد اإلنشاء والتي من المتوقع أن تتولى شركة نوماك تقديم خدمات التشغيل والصيانة لها:

مشروع نور المستقل إلنتاج المياه والطاقة في دبي؛ 	
مشروع رابغ 3 في المملكة العربية السعودية؛ 	
مشروع حصيان المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الفحم النظيف في االمارات العربية المتحدة؛ 	
مشروع الطويلة المستقل إلنتاج المياه؛ 	
مشروع أم القيوين المستقل إلنتاج المياه؛ 	
مشروع سرداريا، أوزبكستان؛ 	
مشروع كوم أمبو في مصر 	
مشروع ريدستون في جنوب إفريقيا 	
مشروع صاللة في عمان؛ 	
مشروع الظاهرة 2 في عمان؛ و 	
المرحلة الثانية من مشروع الدر في البحرين. 	
مشروع جبيل 3أ المستقل النتاج المياه في المملكة العربية السعودية 	

باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن توفر شركة نوماك خدمات التشغيل والصيانة لمحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية نور 3 في المغرب ، والتي حققت 
تاريخ التشغيل التجاري األولي وهي قيد التشغيل.

تقدم شركة نوماك عادًة خدمات االستعداد للتشغيل والصيانة وخدمات التحضير والتجهيز خالل مراحل اإلنشاء واختبارات التشغيل لكل مشروع وذلك 
استعداًدا للتشغيل والصيانة على المدى الطويل لكل مرفق.

ومن أجل ضمان سالسة عمليات التسليم للمحطة، تقوم شركة نوماك بتجهيز فريق التشغيل والصيانة لكل موقع جديد مكون من موظفين ذوي خبرة 
من المشاريع السابقة محلًيا ومركزًيا، بما في ذلك تخصيص موارد كافية ودعم في الموقع لإلدارة المحلية أثناء مرحلة التجهيز. ويمكن رفع كفاءة نجاح 

للمشاريع الجديدة  إلى أقصى حد من خالل االلتزام المنهجي والفعال بما يلي:

التعليمات  	 وتقديم  األعمال  بتسليم  يتعلق  ما  والصيانة في  العمليات  وفرق  المشروع  تطوير  بين فرق  وتنظيم جلسات  والخبرات  المعرفة  نقل 
المتعلقة بذلك؛

تحديد فرق مراجعة التصميم؛ 	
تقييم المخاوف الخاصة بالتشغيل وفقا لإلجراءات المعيارية؛ 	
تبني الدروس المستفادة من ورش التقنية ذات الصلة؛ 	
إعداد خطط استغالل خاصة بالمشروع وفًقا لنموذج موحد؛ و 	
تنفيذ ومراجعة خطة تحضيرية معتمدة ومؤشرات أداء رئيسية خاصة بالمشروع. 	

لمزيد من التفاصيل حول اتفاقية التشغيل والصيانة ذات الصلة الرجاء مراجعة القسم )4-6-2-2-3( )»التنظيم التعاقدي لشركة نوماك«(.
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 الحوكمة الخاصة بشركة نوماك 2 2 2 6 4
تتبع نوماك، باعتبارها وحدة أعمال التشغيل والصيانة للمجموعة، هيكل الحوكمة اإلقليمي للمجموعة على النحو المبين أدناه:

منطقة البحر األحمر، وتشمل المشاريع في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية؛ 	
منطقة الخليج، وتشمل المشاريع في المنطقة الوسطى والشرقية من المملكة العربية السعودية والبحرين؛ 	
منطقة الشرق األوسط وآسيا، وتشمل المشاريع في اإلمارات العربية المتحدة وتركيا وعمان وآسيا؛ 	
منطقة إفريقيا، وتشمل المشاريع في إفريقيا من جنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا والمغرب؛ و 	
الخدمات الميدانية، وتشمل خدمات إدارة االنقطاعات )مثل شركة نوماك لخدمات الطاقة(، والخدمات المشمولة باتفاقية الخدمات طويلة  	

األجل لتوربينات الغاز والمولدات والمعدات الدوارة الرئيسية والخدمات الفنية المتخصصة وخدمات المضخات وتصنيع المكونات ومعدات 
التنظيف الروبوتية لأللواح الكهروضوئية وما إلى ذلك.

يقود شركة نوماك رئيس تنفيذي يدعمه مدير مالي مع نواب رئيس إلدارة كل منطقة ولشركة نوماك لخدمات الطاقة.

وتشكل وظائف سلسلة التوريد والوظائف القانونية وتطوير األعمال والموارد البشرية ومركز التميز جزًءا من شركة نوماك، كما أن أعضاء بعض هذه 
الوظائف مدرجة أيًضا ضمن المسارات العمودية المعنية تحت »مصفوفة« الهيكل التنظيمي.

التنظيم التعاقدي لشركة نوماك 3 2 2 6 4
يوضح المخطط التالي دور شركة نوماك المعتاد في شركات المشاريع:

مخطط دور شركة نوماك في شركات المشاريع(: 17الشكل  

مساهمون آخرون

شركة املشروع

رسوم التشغيل و الصيانة

ملكية توزيعات األرباح 
و الرسوم

ملكيةملكية

توزيعات األرباح توزيعات األرباح و الرسوم

عالقة على أسس جتارية
مشغل التشغيل و الصيانة

تبرم شركات المشاريع أو مشغلي المشاريع اتفاقيات تشغيل وصيانة أو اتفاقيات تشغيل وصيانة من الباطن مع شركة نوماك )أو شركتها التابعة ذات 
التشغيل والصيانة فيما يتعلق بمحطة شركة  التابعة ذات الصلة( كمشغل لتقديم خدمات  الصلة(، والتي بموجبها يتم تعيين شركة نوماك )أو شركتها 
المشروع. وعادًة ما تكون مدة اتفاقية التشغيل والصيانة معادلة لمدة اتفاقية شراء االنتاج لشركة المشروع باستثناء مشروع كيريكالي. بالنسبة لمشروع 
كيريكالي، مع أن شركة المشروع ليس لديها اتفاقية شراء االنتاج، إال أنها أبرمت مع شركة نوماك )أو شركة تابعة لها( اتفاقية تشغيل وصيانة لمدة )20( 
عاًما. وبموجب شروط معظم اتفاقيات التشغيل والصيانة أو اتفاقيات التشغيل والصيانة من الباطن، فإنه إذا تم تمديد مدة اتفاقية الشراء، فيحق لشركة 

المشروع، بدون أن تكون ملزمة، تمديد المدة لفترات معادلة لفترات تمديد اتفاقية شراء االنتاج.

بموجب  المشروع  بشركة  الخاصة  والصيانة  التشغيل  بالتزامات  الوفاء  نوماك مسؤولية  تتحمل شركة  والصيانة،  التشغيل  اتفاقية  بموجب  عام،  بشكل 
اتفاقيات شراء االنتاج أثناء مرحلة التجهيز وفترة التشغيل للمحطة.

إن التزامات شركة نوماك )أو الشركات التابعة لها( الناشئة بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة  أو اتفاقيات التشغيل والصيانة من الباطن عادًة ما تكون 
مضمونة بواسطة الشركة.
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بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة، يمكن لشركة نوماك تقديم مطالبة ضد شركة المشروع في ما يتعلق بحاالت محددة تسمح للمقاول المطالبة باإلعفاء 
في معظم الحاالت التي يتم فيها منح إعفاء مماثل لشركة المشروع من مشتري االنتاج بموجب اتفاقية شراء االنتاج. وهذا يقلل من خطر عدم التوافق بين 

اإلعفاء والمسؤولية التعاقدية على شركة نوماك بموجب اتفاقية شراء االنتاج أو اتفاقية التشغيل والصيانة.

تتقاضى شركة  نوماك تعويًضا خالل فترة ما قبل التشغيل بشكل أتعاب ثابتة، وخالل فترة التشغيل تتقاضى في معظم الحاالت أتعاب ثابتة ومتغيرة. 
باإلضافة إلى ذلك، هناك مدفوعات تحفيزية تدفع لشركة نوماك يقابلها تعويضات تدفعها شركة نوماك اعتماًدا على توافر المحطة بسعة اإلنتاج. وتعادل 
التعويضات المتفق عليها التي تلتزم شركة نوماك بدفعها لشركة المشروع أو مشغل المشروع بموجب االتفاقية عادة 30 % من االنخفاض في اإليرادات 
الناتج عن انخفاض توافر المحطة. غير أن هذه التعويضات التي تدفعها شركة نوماك طوال مدة اتفاقية التشغيل والصيانة أو اتفاقية التشغيل والصيانة 
من الباطن غالًبا ما تكون محدودة بمبلغ ال يتعدى المبالغ الممستحقة السنوية التي تتلقاها شركة نوماك بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة ذات الصلة، أي 
أن هذا فقط تخفيف جزئي لتعرض شركة المشروع أو المشغل ألي مسؤوليات بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج أو اتفاقية التشغيل والصيانة. باإلضافة إلى 
ذلك، هناك مدفوعات تحفيزية وتعويضات في ما يتعلق باستهالك الوقود لضمان مشاركة شركة نوماك في جزء من ارتفاع وهبوط كفاءة المحطة. في مثل 
هذه الحالة، تكون التعويضات التي تلتزم شركة نوماك بدفعها لشركة المشروع أو مشغل المشروع عادة ما تساوي 30% من المبلغ الذي يتعين دفعه لمشتري 
االنتاج أو شركة المشروع بموجب اتفاقية الشراء أو اتفاقية التشغيل والصيانة. هذه التعويضات مقيدة بحد  ثابت ال يتجاوز رسم سنة واحدة )عادًة ال 

تتجاوز 15% إلى  25% من المبلغ المستحق السنوي الذي تتلقاه شركة نوماك بموجب كل اتفاقية تشغيل وصيانة أو اتفاقية تشغيل وصيانة من الباطن(.

يمكن إنهاء اتفاقية التشغيل والصيانة من قبل شركة المشروع أو مشغل المشروع في حالة وجود قوة قاهرة أو في حالة إنهاء اتفاقية شراء االنتاج. باإلضافة 
إلى ذلك، يمكن إنهاء اتفاقية التشغيل والصيانة من قبل شركة المشروع في حالة إخالل شركة نوماك. يمكن أيًضا إنهاء اتفاقية التشغيل والصيانة من 
قبل شركة نوماك في حالة إخالل شركة المشروع أو مشغل المشروع. وفي الغالب يجب على شركة المشروع أن تدفع للمقاول أية مبالغ تتعلق بإنهاء العقد 
وتكون مستحقة من المقاول لشركة تصنيع المعدات األصلية بموجب اتفاقية الخدمات طويلة األجل )وذلك في حال تم إنهاء اتفاقية التشغيل والصيانة 

من قبل شركة المشروع ألسباب أخرى غير إخالل شركة نوماك(.

 تخضع اتفاقيات التشغيل والصيانة لقوانين إنجلترا وويلز بالنسبة للمشاريع الموجودة في المملكة العربية السعودية ومصر وعمان وتركيا أوزبكستان 
وفيتنام. وتخضع اتفاقيات التشغيل والصيانة الخاصة بالمشاريع الموجودة في إثيوبيا لقوانين إنجلترا وويلز، ولكن نظًرا ألن إثيوبيا ليست طرًفا في اتفاقية 
االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها )اتفاقية نيويورك(، فمن المرجح أن تخضع تسوية المنازعات أو قرارات التحكيم المطلوبة في إثيوبيا وفًقا 
للقانون اإلثيوبي. وتخضع اتفاقيات التشغيل والصيانة الخاصة بالمشروعات الموجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة لقوانين إمارة دبي. أما اتفاقيات 
التشغيل والصيانة الخاصة بالمشاريع الواقعة في جنوب إفريقيا فهي تخضع لقوانين جنوب إفريقيا. كما أن قوانين المملكة المغربية تحكم اتفاقيات 

التشغيل والصيانة للمشاريع الموجودة في المغرب.

إيرادات شركة نوماك 4 2 2 6 4
لما تم مناقشتة في األقسام الواردة أعاله، بشكل عام تتقاضى شركة نوماك أتعابها من خالل تقاضي أتعاب ثابتة ومتغيرة خالل فترة التشغيل  وفقاً 
للمشروع ذي الصلة. باإلضافة إلى ذلك، هناك مدفوعات تحفيزية تحصل عليها شركة نوماك بشكل عام، يقابلها تعويضات واجبة الدفع من شركة نوماك 

والمحدد لها حد أقصى حسب المناقشة الواردة أعاله، اعتماًدا على أداء المحطة من حيث التوافر أو السعة. 

توفر شركة نوماك تدفق نقدي واضح للمجموعة إلى جانب درجة ممتازة من االستقرار وقابلية التنبؤ نتيجة لكون غالبية إيراداتها ثابتة كإيرادات متعاقدة 
عليها لقاء الخدمات المقدمة. ترى الشركة أن قدرة شركة نوماك على االستفادة من العمليات واألنظمة والرقمنة الموحدة لتوسيع عمليات التشغيل وإدارة 
المخاطر التشغيلية على المدى الطويل بشكل فعال، توفر أيًضا منصة للنمو السريع المستمر. كما ترى الشركة أن شركة نوماك قادرة على المساهمة 
في نجاح تطوير األعمال على المدى الطويل للمجموعة من خالل توفير تعرفة تنافسية لتشغيل وصيانة أي مشروع بغض النظر عن التقنية المستخدمة 
على أساس عالمي، مع تحقيق تدفق نقدي مستقر وذي أولوية للمجموعة. والحقيقة أن شركة نوماك هي في وضع إستراتيجي من الناحية المالية لدعم 

التصنيف االئتماني للمجموعة على المدى الطويل.

بالدوالر  الدخول غالًبا في عقود تشغيل وصيانة  وتقلبات األسعار من خالل  العمالت األجنبية  التقليل من تعرضها لمخاطر  إلى  نوماك  تهدف شركة 
العملة. كما أن شركة نوماك مؤمنة بشكل عام ضد أي تغييرات في األنظمة والقوانين بموحب بند  األمريكي ومربوطة بالتضخم للحماية من تقلبات 

التغييرات في القوانين المنصوص عليه في عقود التشغيل والصيانة.

تعمل شركة نوماك كمقاول مستقل مع كل واحدة من شركات المشاريع المعنية التي تدخل معها في عقود التشغيل والصيانة. ومع أن الشركة تمتلك شركة 
نوماك بنسبة 100%، إال ان هناك مستثمرين آخرين لديهم أسهم في شركات المشاريع. تقدم شركة نوماك خالل مرحلة التطوير مقترحات شاملة بشأن 
أسعار التشغيل والصيانة إلى الجهات الراعية للمشروع. يتم ضمان التنافسية باالسعار من خالل القيام بدراسة المرجعية داخلية وخارجية. وترى الشركة 
أن سجل شركة نوماك في تقديم أسعار تنافسية بالتضامن مع المجموعة، يجعل المجموعة رائدة في تقديم أسعار تنافسية في األسواق التي تعمل فيها. 
وفي الحقيقة، تعتبر المجموعة القدرة التنافسية لشركة نوماك أمراً يميزها عن منافسيها خالل مرحلة تطوير المشروع. وبعد اختيارها كأفضل مقدم 
عطاء، تصبح شركة المشروع )المؤسسة من قبل المساهمين( ومساهميها طرًفا في عقد التشغيل والصيانة، وتقوم شركة نوماك بتشغيل وصيانة المواقع 

طوال مدة اتفاقية الشراء.

بلغ هامش الربح الصافي التاريخي لـشركة نوماك في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2020م 13% )2018م( و12% )2019م( و15% )2020م(، إيرادات 
شركة نوماك مع شركات المشاريع بما يتوافق مع شروط اتفاقية شراء الطاقة )في ما عدا شركة كيريكالي، حيث يعتمد المشروع على التشغيل التجاري، 

يمتد عقد التشغيل والصيانة إلى )20( عاًما(.
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يوضح الجدول أدناه المقاييس المالية الرئيسية لشركة نوماك. المعلومات المالية المدرجة في هذا القسم مستمدة من القوائم المالية الموحدة والمدققة 
لشركة نوماك كما في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )والتي تشمل المعلومات المالية المقارنة الُمعاد تصنيفها كما في السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م( و31 ديسمبر 2020م )القوائم المالية الموحدة والمدققة لشركة نوماك(. تم إعداد القوائم المالية وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية المعتمدة في المملكة. وهذه القوائم المالية غير مدرجة في هذه النشرة. كما أن القوائم المالية الموحدة والمدققة لشركة نوماك معدة بالريال 

السعودي.

المقاييس المالية الرئيسية لشركة نوماك(: 10-4الجدول  

للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

 بالمليون ريال سعودي(

األرباح قبل الفوائد والضريبة واالهالك 
269.1314.2362.4وإطفاء الدين

)25.5()26.6()15.6(استهالك واإلطفاء

253.4287.6336.9األرباح قبل الفوائد والضريبة 

)3.7()31.3()4.5(مصروفات الفائدة

248.9256.3333.2الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

)23.8()29.0()26.6(الزكاة وضريبة الدخل

222.3227.3309.4صافي الدخل

31.133.621.6النفقات الرأسمالية

170.8166.4217.6توزيعات أرباح مدفوعة

المصدر: القوائم المالية الموحدة و معلومات االدارة

خلق قيمة إضافية 5 2 2 6 4
في أبريل 2018 م، أسست شركة نوماك شركة نوماك لخدمات الطاقة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة نوماك تهدف إلى توفير متطلبات الصيانة 
وخدمات الصيانة المتخصصة بطريقة تسليم مفتاح لكامل مجموعة التوربينات البخارية، وتوربينات االحتراق، والمولدات، والمضخات الكبيرة وغيرها 
من المعدات الدوارة. ومن أجل تحقيق انطالقة قوية لعمليات التشغيل، استحوذت شركة نوماك بشكل استراتيجي على جميع أصول  شركة الخدمات 
الهندسية للصيانة الوطنية والتي تقدم خدماتها للصيانة في سلطنة عمان،  بما في ذلك موظفيها. وتم االنتهاء من االستحواذ على هذه األصول في مايو 
2018م، وفي الوقت الحالي، تعمل شركة نوماك لخدمات الطاقة بشكل تشغيلي كامل وقد دخلت بالفعل في اتفاقيات صيانة طويلة األجل لدعم متطلبات 
الصيانة للمشاريع التالية بموجب اتفاقيات طويلة األجل: مشروع الزرقاء، ومشروع بركاء 1، التوسعة األولى لمشروع بركاء 1، والتوسعة الثانية لمشروع 
بركاء  1، ومشروع الشعيبة إلنتاج المياه والطاقة، ومشروع هجر، ومشروع الشقيق، ومشروع رابغ 2، ومشروع كيركالي، ومشروع صاللة 2، ومشروع نور 1، 

ومشروع الظاهرة، ومشروع صحار 3، ومشروع حصيان، والمرحلة الثانية من مشروع الدور.

تمثل شركة نوماك لخدمات الطاقة مبادرة التكامل العمودي من قبل شركة نوماك. وتشمل الخدمات الميدانية اإلضافية التي يمكن  لشركة نوماك لخدمات 
الطاقة تقديمها ما يلي:

تمديدات مدى الحياة. وقعت شركة نوماك لخدمات الطاقة اتفاقية تمديد مدى الحياة مع مشروع بركاء 1 لتحديث وحدتين من وحداته، وتم  	
االنتهاء من تحديث الوحدتين.

تحديد أولي لقطع الغيار وتحدد مصادر الحصول عليها. أبرمت شركة نوماك لخدمات الطاقة اتفاقيتين من اتفاقيات قطع الغيار األولية، وتم  	
اكتمال التسليم في ما يتعلق باتفاقية قطع الغيار األولية المبرمة مع مشروع زرقاء، ومن المقرر اكتمال التسليم في أغسطس 2021م، في ما يتعلق 

باتفاقية قطع الغيار األولية المبرمة مع المرحلة الثانية من مشروع الدر.
توفير خدمات طويلة األجل وقطع الغيار )»اتفاقية خدمات طويلة األجل/ اتفاقية قطع غيار طويلة األجل«(. أبرمت شركة نوماك لخدمات  	

الطاقة )17( اتفاقية من اتفاقيات الخدمات طويلة األجل )تتعلق ثالثة عشر اتفاقية منها بالمشاريع الدولية وأربعة بالمشاريع القائمة في المملكة 
العربية السعودية(. وأبرمت شركة نوماك لخدمات الطاقة اتفاقيتين من اتفاقيات قطع الغيار طويلة األجل )مشروع زرقاء والدر 2( باإلضافة 
إلى عقود الخدمات طويلة االجل  أخرى مع مشروع بركاء 1 لتوفير قطع الغيار الضرورية في ما يتعلق بالتمديد مدى الحياة. وتتمثل نية شركة 
نوماك من ذلك في أن يتم التعامل مع جميع اتفاقيات قطع الغيار طويلة األجل )بما في ذلك اتفاقيات قطع الغيار األولية( للمعدات الرئيسية 

ذات الصلة، والتي تكون أي شركة تابعة لشركة نوماك طرًفا فيها حالًيا، بواسطة شركة نوماك لخدمات الطاقة.
مستودعات مركزية وفرص شراء مخزون وما يترتب على ذلك من فوائد . أعدت شركة نوماك لخدمات الطاقة فريق مشتريات يركز حالًيا على  	

تنظيم المشتريات بموجب اتفاقيات قطع الغيار طويلة األجل وشراء المواد الالزمة للمتطلبات التشغيلية. ويقوم الفريق ببناء كفاءات وشبكة/
قنوات مشتريات، والتي يمكن أن تؤدي على المدى المتوسط إلى الطويل إلى مبادرات شراء مخزون أوسع بكثير.

تقديم الخدمات ألطراف ثالثة كمصدر دخل إضافي. 	

ومن خالل االستفادة من وجود سلسلة توريد عالمية مع قدرة قوية على تحديد المصادر، ومع نمو حجم أعمال تقنيات المياه والطاقة، فإن شركة نوماك 
قادرة على التخلص من الوسطاء في سلسلة التوريد للوصول إلى صانعي المعدات األصلية. كما استطاعت شركة نوماك إقامة شراكة إستراتيجية مع 

الموردين الرئيسيين، بدالً من عالقة مورد/ مشتري، وحصلت بانتظام على مزايا سعرية من وفورات الحجم وفرص عمل طويلة األجل.
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المنصات الرقمية للمراقبة والتنبؤ لدى شركة نوماك 6 2 2 6 4
يتم التخفيف من المخاطر المحتملة للتشغيل والصيانة من خالل تخطيط صيانة وقائية و تنبؤية صارمة والعمل على تنفيذها. ويتم تعزيز برامج الصيانة 
هذه من خالل التطوير المستمر لمركز المراقبة والتنبؤ، الذي يستفيد من القدرات المتقدمة للبيانات الضخمة في التعرف على األنماط لمراقبة متغيرات 
التشغيل والمساعدة على التنبؤ باألعطال قبل حدوثها. يهدف مركز المراقبة والتنبؤ إلى زيادة إتاحة وسعة المحطة إلى أقصى حد، مع تقليل االنقطاعات 
غير المخطط لها وتكاليف الصيانة. إن مركز المراقبة والتنبؤ لشركة نوماك مبني على منصة )PREDIX IoT( المقدمة من شركة جنرال إلكتريك، وهي 
الحل األكثر تطوًرا لتحليل البيانات الصناعية الضخمة. وتعتبر هذه المنصة منصة سحابية قابلة للتوسع بسهولة. في الوقت الحاضر تعمل شركة نوماك 
على تنفيذ حلول التنبؤ في )26( موقع تشغيل وتحقق بذلك وفورات الحجم بشكل كبير.  وتمت مباشرة التطبيق األولي لحلول التنبؤ في خمسة مواقع 
)مشروع الشقيق، ومشروع رابغ 2، ومشروع هجر، ومشروع صاللة 2، ومشروع نور 1( بينما يتم العمل على تطبيق حلول التنبؤ في ستة مواقع )مشروع 

صحار 3، ومشروع الظاهرة، ومشروع نور 2، ومشروع الزرقاء، ومشروع حصيان، ومشروع بوكبورت( كما في تاريخ هذه النشرة.

يوفر المركز المراقبة المستمرة ألداء المحطات في جميع المشاريع التي تقوم شركة نوماك بتشغيلها وصيانتها والمسائل الصحية المتعلقة بها. في العادة 
يتم جمع البيانات وتخزينها لما قد يزيد عن )10,000( جهاز استشعار لكل موقع مما يوفر نظرة ثاقبة على أداء جميع أجزاء المعدات الرئيسية. يسمح هذا 
المركز لشركة نوماك بتحويل البيانات التشغيلية للمحطة الناتجة من جهاز االستشعار إلى عناصر الستخدامها على نحو استباقي بهدف )1( إدارة تخطيط 

الصيانة؛ )2( تعظيم الكفاءة التشغيلية و )3( األهم من ذلك، اعطاء إنذار مبكر لمشاكل المعدات لتجنب التوقف غير المخطط له واالنقطاع القسري.

يتضمن مركز المراقبة والتنبؤ مجموعة من تطبيقات البرامج المصممة للتعامل مع تحليل البيانات الضخمة. وهو يعتمد على الطرق المتقدمة للتعرف 
على األنماط التي تعتمد على تجميع متغيرات التشغيل وتقسيمها في مجموعات بناًء على أوجه التشابه. ويسمح تصميم منصة التعرف على النمط التعرف 
على األنماط بتطوير سلسلة من أنماط التوصيف التشغيلي، ومقارنة بيانات الوقت الحقيقي مع أوصاف التشغيل المعروفة، ويعطي تنبيهات )إشارات إنذار 

مبكر( عندما ينحرف التشغيل الحالي عن السلوك التنبؤي.

إن منصة التعرف على النمط هي ذاتية التعلم، وقادرة على تدريب نفسها مع تطور األنماط وتحسنها بمرور الوقت نتيجة اللتقاط بيانات إضافية. وترى 
الشركة أن  المركز يسمح لشركة نوماك بالتخفيف من مخاطر عدم اإلتاحة وتقلبات تكاليف الصيانة. ويسمح  بنشر مواردها حيثما تكون مطلوبة أكثر 
من خالل تطوير استراتيجيات الصيانة من استراتيجية تستند إلى الوقت إلى استراتيجية أكثر استباقية تستند على الحالة، وبذلك تتحسن الكفاءة وتزداد 

عوائد االستثمار.

كما يوفر هذا المركز لكل موقع من مواقع شركة نوماك القدرة على محاكاة التغيرات في متغيرات التشغيل رقمًيا والتنبؤ بالعواقب في الوقت الحقيقي.  
يتم تزويد كل موقع من مواقع شركة نوماك، حيث يتم تنفيذ عمليات المركز، بتوأم رقمي )نموذج افتراضي للموقع(. ويسمح هذا االقتران بين العالمين 
االفتراضي والفعلي للشركات التابعة لشركة نوماك ذات الصلة بتحليل البيانات ومراقبة األنظمة بهدف معالجة المشكالت قبل حدوثها، ومنع األعطال، 
وتطوير فرص جديدة والتخطيط للمستقبل باستخدام عمليات المحاكاة، مما يسمح للشركات التابعة باتخاذ القرارات التشغيلية بدرجة أعلى من الثقة 

وبمخاطر أقل.

يوفر نموذج ترشيد التشغيل ومراقبة األداء الحراري بمركز المراقبة والتنبؤ رؤية ثاقبة عن أداء المعدل الحراري الفعلي ألصول المحطة مقارنًة باألداء 
المتوقع، مما يوفر فرصة للتصرف حيثما يتم اكتشاف نقص في األداء. وبذلك يسمح بتشغيل المحطة بكفاءة وبزيادة فرصة الحصول على مبالغ تحفيزية 

بموجب اتفاقيات التشغيل والصيانة.

نظام اإلدارة المتاكمل لشركة نوماك 7 2 2 6 4
تم تأسيس شركة نوماك منذ البداية لتقديم نموذج عمل موحد وقابل للتطوير يشمل جميع جوانب إدارة شركة المشروع  بما في ذلك السالمة، والتجهيز 
للمشاريع الجديدة، والتشغيل التجريبي، والتشغيل، والموارد المالية والبشرية وذكاء العمل. ومن أجل ضمان سالمة نموذج العمل على المدى الطويل 
مع  التوسع الدولي السريع للمجموعة، تستخدم شركة نوماك نظام اإلدارة المتكامل الذي يوفر االعتماد والتنفيذ المنتظم لسياسة الشركة وعملياتها 
وإجراءاتها على أساس عالمي في كل موقع تعمل فيه الشركة.  وقد حصل نظام إدارة جودة البيئة والصحة والسالمة المتكامل لشركة نوماك بشكل 
مستقل على شهادات اعتماد بموجب المعايير الدولية ISO 9001: 2015 أنظمة إدارة الجودة - المتطلبات(، وISO 14001: 2015 )أنظمة اإلدارة البيئية 
 ISO/IECأنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية - المتطلبات مع إرشادات لالستخدام(، و( 45001: 2018 ISOو ،)المتطلبات مع إرشادات لالستخدام -

27001: 2013 )تقنية المعلومات - تقنيات األمن - أنظمة إدارة أمن المعلومات - المتطلبات( وهو يتضمن العناصر التالية:

تبني نظام صارم إلدارة مخاطر المؤسسات بحيث يتم ترسيخ ثقافة المخاطر في جميع أنحاء المؤسسة لضمان الجودة واالستدامة والتحسين  	
المستمر وتقديم األداء المتميز في األعمال؛

تبني نظام رائد لتخطيط موارد المؤسسات يشمل العمليات والصيانة والتمويل وسلسلة التوريد والموارد البشرية ووظائف التبليغ لضمان الرقابة  	
الشاملة وترشيد الموارد واتخاذ القرارات؛

الوفاء بااللتزامات التعاقدية، وإرضاء العمالء، واستيفاء المتطلبات القانونية ومتطلبات أصحاب المصلحة من خالل النظر بمنهجية في متطلبات  	
واحتياجات وتوقعات األطراف المعنية؛

تحقيق معايير الجودة المنصوص عليها في المتطلبات التعاقدية والقانونية والتنظيمية عن طريق ضمان اإلدماج الكامل لهذه المتطلبات وما  	
يرتبط بها من عمليات متصلة بالعمل داخل نظام اإلدارة المتكامل؛

التحقق من فعالية نظام اإلدارة المتكامل من خالل عمليات المراجعة الداخلية والخارجية وفًقا للمعايير الدولية وضمان معالجة نتائج المراجعة  	
على الفور؛ و

إجراء مسح منظم ودوري ومنهجي لرضى العمالء لتحديد المخاوف إن وجدت ودراسة فرص التحسين. 	

تجري إدارة شركة نوماك مراجعات دورية لسياسة »نظام اإلدارة المتكامل« وتسعى إلى ترقية النظام وتحسينه بصفة منتظمة.
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 إدارة المخاطر في المجموعة 3 2 6 4
تعمل المجموعة في بيئة سريعة التغّير يمكن أن تؤدي إلى ظهور مجموعة من المخاطر في سلسلة أعمالها ذات القيمة مما قد يؤثر على عملياتها ونتائجها 

المالية وربما على سمعتها أيضاً. وتتعرض المجموعة أيضا لمخاطر غير مباشرة تنشأ من األعمال والشركات األخرى التي ترتبط بأعمال المجموعة.

وتدرك المجموعة أن إدارة المخاطر جزء ال يتجزأ من ممارسات اإلدارة الفعالة والحوكمة، حيث أنها تساعد على صنع القرار وتعزز االستدامة والمسؤولية. 
ووفًقا لذلك، تلتزم المجموعة بتطبيق أفضل ممارسات إدارة المخاطر في أعمالها. من خالل تبني المبادئ السليمة إلدارة مخاطر المؤسسات بناًء على 
معيار إدارة المخاطر ISO 31000 المقبول بشكل عام. تم إضفاء الطابع اإللزامي على هذا االلتزام في سياسة إدارة مخاطر المؤسسة للمجموعة، والتي 
أقرتها اإلدارة التنفيذية ووافق عليها مجلس اإلدارة. تهدف اآللية القوية والديناميكية إلدارة المخاطر للمجموعة الموضحة في المخطط الموجز أدناه إلى 

تحديد المخاطر والتبليغ عنها وإدارتها والحد منها بشكل مستمر.

اآللية القوية والديناميكية إلدارة المخاطر للمجموعة(: 18الشكل  

التواصل واالستشارات املراقبة واملراجعة

معاجلة املخاطر

تقييم املخاطر

حتليل املخاطر

حتديد املخاطر

حتديد السياق

طر
خا

 امل
ييم

تق

المصدر: معلومات الشركة.

يتمثل الغرض الرئيسي من تطوير وتنفيذ نهج حديث في إدارة المخاطر، عبر المنظمة بأكملها، في تأمين أهداف أعمال المجموعة نحو:

توصيل موثوق للطاقة والمياه المحالة بتكلفة منخفضة وبمسؤولية عالية؛ 	
عمليات آمنة وصحية ومستدامة؛ 	
احترام األشخاص الذين يلتزمون بأعلى المعايير المهنية واألخالقية؛ 	
االلتزام بالتفوق في األعمال والعمليات؛ 	
خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة؛ 	
حماية وتعزيز العالمة التجارية والسمعة؛ و 	
االلتزام بالقوانين واللوائح. 	

ومن خالل إطار عمل إدارة مخاطر المؤسسات، الُمدمج في العمليات التشغيلية واإلستراتيجية، تسعى المجموعة إلى معالجة المخاطر الرئيسية المتأصلة 
في أعمالها وأنشطتها بفاعلية ونجاح. ويتم تحديد المخاطر وإدارتها على كل مستوى من مستويات المنظمة )من مستوى المشاريع حتى مستوى الشركة( 
بشكل تفصيلي . ويتم اإلبالغ عنها على أساس منتظم إلى اإلدارة المختصة وتصل في النهاية إلى لجنة المخاطر وااللتزام التابعة لمجلس اإلدارة، وهي 
اللجنة الفرعية التابعة لمجلس اإلدارة المكلفة باإلشراف على إدارة المخاطر. وتتم مراجعة المخاطر وإجراءات التخفيف على أساس منتظم للتأكد من 

استمرار وتكرار عملية إدارة المخاطر، مما يبين صورة حديثة ودقيقة للمخاطر وإجراءات تخفيفها للمجموعة.

وتتولى إدارة المخاطر المؤسسية في الشركة المسؤولية عن عملية إدارة مخاطر المؤسسة وتنفيذها عبر المجموعة، بما في ذلك المشاريع والكيانات 
واالستدامة  المخاطر  إدارة  لرئيس  يتبع  تنفيذي  المجموعة مدير  المخاطر على مستوى  إدارة  ويرأس  المجموعة.  فيها  تساهم  التي  األخرى  القانونية 
واالستراتيجية، الذي هو عضًوا في لجنة اإلدارة. تشرف لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة على عمليات تقييم المخاطر التي يعتمد عليها مجلس 
اإلدارة في اتخاذ قراراته وتقوم بمراجعتها، وتقدم المشورة لمجلس اإلدارة بشأن تعرض المجموعة الحالي للمخاطر واستراتيجية المخاطر المستقبلية. 
ويهدف مجلس اإلدارة إلى ضمان التخصيص الكافي للمسؤولية والمساءلة ألنشطة إدارة المخاطر عبر المجموعة، مع اإلشراف على عملية إدارة المخاطر 

بالكامل وملف المخاطر لدى المجموعة.

وفًقا آللية إدارة المخاطر الخاصة بها، قامت المجموعة بتطوير مسؤوليات وأدوات وإرشادات محددة، كما تقوم بتقييم المخاطر بشكل منهجي والحد منها 
ومراقبتها في مرحلة تطوير وبناء وتشغيل المشاريع إلدارة المخاطر ذات الصلة بفاعلية .
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باإلضافة إلى ذلك، تسعى المجموعة إلى الحد من المخاطر المحتملة المتعلقة بمشاريعها من خالل ترتيبات تعاقدية متعاقبة توزع مخاطر المشاريع على 
األطراف النظيرة األفضل في إدارتها. على سبيل المثال، تمت هيكلة ما يقارب  98% من السعة اإلنتاجية للكهرباء و100% من سعة إنتاج المياه المحالة 
في المجموعة ضمن إطار اتفاقيات شراء اإلنتاج طويلة األجل التي تحدد التعرفة اعتماًدا على القدرة المتاحة وذلك يهدف إلى تقليل مخاطر األسعار 
والحجم. وبالمثل، من أجل إدارة مخاطر األطراف النظيرة المحتملة، فإن جميع اتفاقيات المجموعة تقريًبا الخاصة بشراء اإلنتاج )بما في ذلك تلك 
الخاصة بأصول في مرحلة متقدمة من التطوير( هي اتفاقيات طويلة األجل عادًة تتراوح ما بين )15( و)30( سنة بمتوسط مرجح للفترة المتبقية )مرجح 
بتكلفة المشروع( في العقد يبلغ تقريباً )20( سنة وتم إبرامها على أساس األخذ أو الدفع مع أطراف نظيرة ذات طبيعة سيادية و/ أو ذات نوعية ائتمان 
عالية. وتساعد اتفاقيات شراء اإلنتاج الخاصة بالمجموعة أيًضا في الحد من مخاطر إمداد الوقود نظًرا ألن مشتري اإلنتاج ملزمون بتقديم متطلبات 
إمداد الوقود الخاصة بهم )مثل الغاز والفحم والنفط( إلى المشروع خالل مدة االتفاقية. باإلضافة إلى ذلك، تلعب المجموعة أيًضا دوًرا مباشًرا في 
اختيار شركائها والمقاولين والتكنولوجيا لمشاريعها بهدف ضمان حل أمثل للمشروع في الوقت الذي يتم فيه التقليل من تعرض المشروع أو المجموعة 

)بشكل مباشر أو غير مباشر( لمخاطر محددة.

في ما يتعلق بشركة نوماك على وجه الخصوص، يتم الحد من مخاطر التشغيل والصيانة المحتملة من خالل تخطيط وتنفيذ الصيانة التنبؤية والوقائية. 
أدى التكامل العمودي ألعمال الصيانة من خالل شركة نوماك لخدمات الطاقة لمشاريعها التي تم إسنادها سابًقا إلى جهات خارجية متعددة إلى زيادة 
قدرات التخفيف من المخاطر لدى المجموعة من خالل السماح بالتغطية الشاملة لسلسلة القيمة بأكملها، بدًءا من توفير قطع الغيار وحتى الهندسة 

ومراقبة الجودة.

إدارة مخاطر شركة نوماك 1 3 2 6 4
 تتضمن آلية إدارة المخاطر في شركة نوماك تحديد الرغبة في المخاطرة، ومواصلة تقييم وإعادة تقييم المخاطر من الناحيتين الكمية والنوعية ووضع 

ضوابط وإجراءات الحد من المخاطر ومراجعتها بشكل دوري وشامل.

يتم التقيد بالعمليات الموحدة من خالل إنشاء مفكرة شاملة للمخاطر، وتحديد فئات المخاطر )يتم تخصيص فئة مخاطر المحطات واألقسام حسب نوع 
المحطة والمرحلة في دورة الحياة، مع حصول كل محطة وقسم على سجل مخاطر شامل(. ويتم اختبار الضوابط، مثل أنظمة تتبع العقود، بشكل مستمر 
للتحقق من فعاليتها وكفايتها ومدى مالءمتها ودقتها. وتشتمل عملية إدارة المخاطر الرقمية للمنشأة على التنبؤ بالمخاطر وتصنيفها وتحليلها وضبطها 
والحد منها والتبليغ عنها من خالل خالل التطبيق المرتبط باالنترنت. ويتخلل نهج إدارة المخاطر في شركة  نوماك جميع مراحل دورة حياة العمل بما 
في ذلك تطوير األعمال وتقديم العطاءات والتجهيز للبناء والتشغيل والصيانة وشرائح الشركة بأكملها بما في ذلك المحطات واألقسام والمنشآت. وترى 
المجموعة أن ثقافة ملكية المخاطر ترتبط بصورة عميقة بشركة نوماك بفضل النهج التصاعدي الذي يتم فيه تحديد مالكي المخاطر والمكلفين بإدارة 
المخاطر لكل مصنع وإدارة. بعد ذلك تتم مراجعة عوامل المخاطرة على أساس مستمر عبر مختلف المستويات في الشركة، بدءاً من المحطات واألقسام 
وصوالً إلى اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة، وذلك بمساعدة اإلدارات واألقسام  الموجودة مسبًقا )بما في ذلك لجان اإلدارة ولجان المخاطر في الشركة 

ولجان المراجعة والمخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة(.

تسعى شركة نوماك إلى إدارة المخاطر التعاقدية من خالل آليات فعالة لاللتزام بالعقود وتتبعها. وتتم إدارة المخاطر التشغيلية من خالل إجراءات التشغيل 
والصيانة الصارمة بما في ذلك التنبؤ والمراقبة الرقمية للحالة. وتدار مخاطر اإلمداد ومخاطر األسعار من خالل إدارة سلسلة التوريد العالمية الشاملة 
واختبار  بعد حدوث أعطال،  البيانات  والنسخ االحتياطي، واستعادة  الطبقات،  الحماية متعددة  اإللكترونية من خالل وسائل  المخاطر  وتدار  والفعالة. 
االختراق المنتظم، والترقيات التقنية في الوقت المناسب. وعلى مستوى المشروع، يتقدم تطور أطر إدارة المخاطر هذه بما يتماشى مع أجل استحقاق 

وعمر المشروع المعني.

وتسعى شركة نوماك أيًضا بشكل فعال إلدارة المخاطر الحرجة من حيث التكلفة المرتبطة بالقوى العاملة والصيانة. تستخدم شركة نوماك نمو أعمالها 
السريع لرعاية المواهب في المجموعة. وتوفر التنقالت الوظيفية الجانبية العمودية فرًصا كبيرة لالحتفاظ بالمواهب وتطويرها. على سبيل المثال، يتم 

دعم المواهب القوية من قبل معهد تدريب داخل المجموعة، هو المعهد العالي لتقنية المياه والطاقة الذي يوفر التدريب للخريجين من الشباب.

وال تضمن عقود الصيانة وقطع الغيار واتفاقيات إطار العمل طويلة األجل أسعار قطع الغيار واإلمدادات فحسب، بل أنها تحد من إمكانية حدوث انقطاع 
في توافر المحطة. وأنشأت شركة نوماك منظومة داخلية تحت مسمى شركة نوماك لخدمات الطاقة كمزود خدمة بديل لمعالجة االنقطاعات الكبيرة 
والمتوسطة. ويتم التخفيف من مخاطر التأخير في االستغالل والجودة في ظل وجود انقطاع بشكل فعال من خالل شركة نوماك لخدمات الطاقة عن 
طريق االستفادة من الشراكة مع مقدمي خدمات التقنية. وخالل حاالت الطوارئ أو األوبئة، عندما يكون من الصعب إدارة الفرق المعنية باالنقطاعات، 
تهدف شركة نوماك إلى الحفاظ على التوافر والموثوقية من خالل تقديم خدمات الصيانة الوقائية والتصحيحية في الوقت المناسب عبر شركة نوماك 

لخدمات الطاقة.

ويتم الحد من المخاطرة المالزمة لالستحواذ على محطة ذات عيوب في الضمان من خالل إتباع إجراءات استحواذ واستغالل صارمة التي توفر الحماية 
وآليات تحديد العيوب وتتبعها  والتبليغ عنها والمطالبة بالتعويض عنها أثناء فترة الضمان.

  في حين أن الترتيبات الموضحة أدناه تكون متعاقبة بشكل عام، تسعى المجموعة إلى إدارة المخاطر المتبقية من خالل التأمين بما يتجاوز مبالغ 
االلتزامات المحتملة. تسعى المجموعة أيًضا إلى الحد بفاعلية من مخاطر أداء اإلنجاز والتصميم خالل مرحلة التطوير والبناء لمشاريعها من خالل 
هيكلة عقود الهندسة والتوريد والتشييد لنقل جميع مخاطرها تقريًبا إلى المقاولين. على مستوى التشغيل والصيانة، تعتقد اإلدارة أن التكامل العمودي 
للمجموعة يقلل من المخاطر المرتبطة بها، حيث يتم التعامل مع هذه المسؤوليات من قبل مزود خدمة ذي خبرة، هي شركة نوماك في معظم األحوال. 
أخيًرا، تهدف المجموعة إلى تقليل تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية عن طريق الدخول في الغالب في عقود شراء انتاج تكون بنفس مدة  عقود التشغيل 
والصيانة، والتي تكون بالدوالر األمريكي وترتبط بالتضخم إلمكانية تعديل قيمتها بسبب التقلبات في العملة. بهذه الطريقة، تعتقد اإلدارة أن المجموعة 

لم تتعرض بشكل جوهري ألي مخاطر مرتبطة بالعملة على مستوى األصول.
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يلخص الرسم البياني أدناه الترتيبات التعاقدية للمجموعة الخاصة بمشاريعها للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجهه مشاريعها.(: 19الشكل  
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• اتفاقيات السعة و املعاجلة 
ألصول الطاقة و حتلية املياه 

التقليدية
• عقود استلم أو ادفع ألصول 

الطاقة املتجددة

• عقود بناء (تسليم املفتاح) 
بسعر ثابت و ملدة محددة يتم 
إبر امها بني شركة املشروع و 
مقاول الهندسة و املشتريات 

و البناء

• اتفاقية خدمة طويلة األجل 
مع املورد (أو مقاول الهندسة 

و املشتريات و البناء حسب 
احلالة) للمعدات الرئيسية

• اتفاقية التشغيل و الصيانة مع 
شركة نوماك

المصدر: معلومات الشركة.

17  تشمل المشاريع الخمسة المملوكة من شركة توليد الكهرباء المركزية

اتفاقية خدمات طويلة األجل- 1
باستثناء كيركالي، حيث توجد اتفاقية تشغيل وصيانة طويلة األجل ولكن ال توجد اتفاقية لشراء اإلنتاج- 2
بما في ذلك المشاريع التقليدية وتحلية المياه- 3

مالحظات:

باإلضافة إلى الرسوم اإلدارية، تتلقى أيًضا الشركات القابضة الوسيطة للمجموعة والمساهمة في شركة المشروع رسوم تطوير )وهي رسوم عادًة ما 
تدفعها شركة المشروع للمطورين أو الرعاة كتعويض عن المخاطر المتخذة والجهود المبذولة أثناء تطوير المشروع وأتعاب إدارة المشروع واالستشارات. 

بصرف النظر عن مشروع حصيان الذي يمكن أن تواجه فيه المجموعة تعرًضا محدوًدا ألسعار الفحم، تم تصميم معظم مشاريع المجموعة على أساس 
تحويل الطاقة )أي أن مشتري اإلنتاج يكون مسؤواًل عن، أو يخاطر بـ )1( توريد كمية كافية من الوقود لشركة المشروع و)2( تكلفة هذا الوقود )عادة ما 
تستردها شركة المشروع كتكلفة متغيرة بموجب تعريفتها((. وتم تصميم المشاريع األخرى على أساس آلية تمرير الوقود بناًء على معايير األداء المفترضة 
والمنمذجة. وفي مثل هذه الحاالت، تكون هناك حوافز تشجيعية وتعويضات مقطوعة في ما يتعلق باستهالك الوقود، بحيث تشترك شركة المشروع ومقدم 

خدمات التشغيل والصيانة في بعض حاالت ارتفاع وانخفاض كفاءة وأداء المحطة.

 المشاريع 4 2 6 4
كما في 1 يونيو 2021م، تجاوزت قيمة محفظة الشركة 248 مليار ريال سعودي، تشمل )64( مشروًعا للكهرباء و/أو تحلية المياه وذلك  في )13( دولة مع 

عدد من مشاريع الوقود المتجدد والوقود التقليدي مقسمة على النحو التالي:

)39( مشروعاً قيد التشغيل17 تبلغ قيمتها 100.3مليار ريال سعودي؛ 	
)12( مشروعاً قيد اإلنشاء تبلغ  تكلفتها اإلجمالية 55.5 مليار ريال سعودي؛ و 	
)13( مشروعاً في مرحلة متقدمة من التطوير )وذلك إما من خالل ترسية المشروع على المجموعة أو توقيع المجموعة اتفاقية شراء اإلنتاج  	

طويلة األجل وتعمل المجموعة  على تحقيق اإلغالق المالي( تبلغ تكلفتها اإلجمالية 91.6 مليار ريال سعودي )حتى اإلغالق المالي(.
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وكما في 1 يونيو 2021م،  يستخدم الوقود التقليدي )بما في ذلك الغاز الطبيعي والفحم والنفط( في ما يقارب 67% من إجمالي إنتاج الطاقة لمشاريع توليد الطاقة )بما في ذلك المشاريع قيد التشغيل، تحت اإلنشاء و في مرحلة متقدمة 
من التطوير( ووتُستخدم تقنيات متجددة )بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح( في ما يقارب 33% من إجمالي إنتاج الطاقة لمشاريع توليد الطاقة بالمجموعة وتُستخدم تقنيات الطاقة منزوعة الكربون )بما في ذلك الطاقة الشمسية 
صول الكبيرة التي تعمل بمعايير عالية، ويأتي ما يقارب 71% من إجمالي إنتاج المجموعة للطاقة من المحطات التي لديها 

وطاقة الرياح والغاز، باستثناء النفط والفحم( في ما يقارب 77% من إجمالي إنتاج الطاقة وتركز المجموعة على األ
صول في مرحلة متقدمة من التطوير( معدل مرجح )معدل مرجح بتكلفة المشروع( للعمر المتبقي يبلغ )22( سنة.

صة بالمجموعة )بما في ذلك االتفاقيات المتعلقة بأ
 4إنتاج فردي يزيد عن 1 جيجاواط. ولدى اتفاقيات شراء اإلنتاج الخا

6 
2 

4 
1 

ظ
ص المحاف

ملخ
ض الجدول التالي نظرة عامة على كل مشروع من المشاريع القائمة للمجموعة كما في 1442/10/20هـ )الموافق 1 يونيو 2021م( 

يعر

الجدول  
4-

11
 :)

المشروعنظرة عامة على كل مشروع من المشاريع القائمة للمجموعة
الدولة

نوع المشروع
التقنية

إجمالي 
القدرة 

اإلنتاجية 
للطاقة 
المتعاقد 
عليها 

ط(
 ميجاوا

إجمالي 
القدرة 

اإلنتاجية 
من المياه 
المتعاقد 

ف 
عليها  ال
مد/يوم(

صة 
ح

ف 
الملكية ال

كواب اور  
باور)1(

صلية 
المدة األ

التفاقية شراء 
اإلنتاج

تاريخ 
التشغيل 
التجاري

نوع العقد 
 بناء وامتالك 
وتشغيل، بناء 

وامتالك وتشغيل 
ونقل ملكية(  د(

العمر 
ضي 

االفترا
التقديري 

لعقد الشراء 
 سنوات(

العمر 
ضي 

االفترا
المتبقي 
صول 

لأل
 سنوات(

تاريخ نهاية 
االمتياز

إجمالي 
تكلفة 

المشروع 
 بالمليون 

ريال 
سعودي(

التزام حقوق 
الملكية ل 

كواب اور باور 
 بالمليون 

ريال 
سعودي(

تقليدي

١

مشروع 
الشعيبة 

إلنتاج المياه 
والطاقة

المملكة 
العربية 

السعودية

الطاقة 
والمياه

الزيت العربي 
ضح 

ف والتنا
الخفي

العكسي
900

880
%30

20 سنة
الربع األول 

من عام 
2010م

بناء وامتالك 
وتشغيل

8.75 سنة
18.6 سنة

13 يناير 
2030م

9,188
550

٢
مشروع بترو 

رابغ

المملكة 
العربية 

السعودية

الطاقة 
والمياه

زيت الوقود الثقيل 
ضح العكسي

والتنا
360

134
%99

25 سنة
الربع الثاني 

من عام 
2008م

بناء وامتالك 
وتشغيل

20 سنة
27.6 سنة

21 يونيو 
2041م )ممتد(

4,466
962

٣

مشروع 
بترورابغ 

)المرحلة 
الثانية( 
المستقل

المملكة 
العربية 

السعودية

الطاقة 
والمياه

زيت الوقود الثقيل 
ضح العكسي

والتنا
160

54.5
%99

25 سنة
الربع األول 

من عام 
2018م

بناء وامتالك 
وتشغيل

20 سنة
35.6 سنة

21 يونيو 
2041م

3,690
778

٤
مشروع 
الشقيق

المملكة 
العربية 

السعودية

الطاقة 
والمياه

الزيت الخام 
العربي الثقيل 

ضح العكسي
والتنا

850
212

%32
20 سنة

الربع الثاني 
من عام 
2011م

بناء وامتالك 
وتشغيل

9.9 سنة
913 سنة

30 أبريل 
2031

6,866
474

٥
مشروع 

مرافق15

المملكة 
العربية 

السعودية

الطاقة 
والمياه

الغاز الطبيعي 
ضح العكسي

والتنا
2,744

800
%20

20 سنة
الربع األخير 

من عام 
2010م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
9.6 سنة

9.6 سنة
27 أكتوبر 

2030م
11,561

352

٦

التوسعة 
األولى 

للشعيبة 
إلنتاج المياه

المملكة 
العربية 

السعودية
المياه

ضح العكسي
التنا

ال ينطبق
150

%30
20 سنة

الربع الرابع 
من عام 
2009م

بناء وامتالك 
وتشغيل

8.5 سنة
18.6 سنة

16 نوفمبر 
2029م

874
53
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المشروع
الدولة
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التفاقية شراء 
اإلنتاج

تاريخ 
التشغيل 
التجاري

نوع العقد 
 بناء وامتالك 
وتشغيل، بناء 

وامتالك وتشغيل 
ونقل ملكية(  د(

العمر 
ضي 

االفترا
التقديري 

لعقد الشراء 
 سنوات(

العمر 
ضي 

االفترا
المتبقي 
صول 

لأل
 سنوات(

تاريخ نهاية 
االمتياز

إجمالي 
تكلفة 

المشروع 
 بالمليون 

ريال 
سعودي(

التزام حقوق 
الملكية ل 

كواب اور باور 
 بالمليون 

ريال 
سعودي(

تقليدي

٧

التوسعة 
الثانية 

للشعيبة 
إلنتاج المياه

المملكة 
العربية 

السعودية
المياه

ضح العكسي
التنا

ال ينطبق
250

%100
25 سنة

الربع الثاني 
من عام 
2019م

بناء وامتالك 
وتشغيل

23 سنة
28.1 سنة

26 مايو 
2044م

1,155
177

٨
مشروع رابغ

المملكة 
العربية 

السعودية
الطاقة

زيت الوقود الثقيل
1,204

ال ينطبق
%40

20 سنة
الربع الثاني 

من عام 
2013م

بناء وامتالك 
وتشغيل

11.85 سنة
 11.8513

سنة
09 أبريل 

2033م
9.398

727

٩
مشروع 
المرجان

المملكة 
العربية 

السعودية
الطاقة

الغاز الطبيعي
2,060

ال ينطبق
%50

20 سنة
الربع األول 

من عام 
2018م

بناء وامتالك 
وتشغيل

16.75 سنة
31.7سنة

 22
فبراير2038

5,854
702

١٠
مشروع هجر

المملكة 
العربية 

السعودية
الطاقة

الغاز الطبيعي
3,927

ال ينطبق
 %22.49

)3(
20 سنة

الربع الثاني 
من عام 
2016م

بناء وامتالك 
وتشغيل

15 سنة
29.9سنة

12 مايو 
2036م

10,219
564

١١

صول 
أ

شركة توليد 
الكهرباء 
المركزية 

)4(

األردن
الطاقة

ال ينطبق
692

ال ينطبق
%40.93

14-18 سنة

الربع الثالث 
من عام 

)5(/2007م 

بناء وامتالك 
وتشغيل

أقل من 5 
سنوات

4.6 سنة

على 
مراحل من 

ديسمبر2019م 
إلى ديسمبر 
2025م )6(

)7( 1.773
248

١٢
مشروع 
الزرقاء

األردن
الطاقة

الغاز الطبيعي
485

ال ينطبق
%60

25 سنة
الربع الثالث 

من عام 
2018م

بناء وامتالك 
وتشغيل

22 سنة
32.1 سنة

30 يونيو 
2043م

1,834
273

١٣
مشروع 
بركاء 1

عمان
الطاقة 
والمياه

الغاز الطبيعي 
ضح العكسي

والتنا
427

91.2
%41.91

18.7 سنة
 الربع الثاني 

من عام 
2003م )8(

بناء وامتالك 
وتشغيل

1 سنة
17.6 سنة

31 ديسمبر 
2021م

1,556
311

١٤

التوسعة 
األولى 

لمشروع 
بركاء 1

عمان
المياه

ضح العكسي
التنا

ال ينطبق
45.5

%41.91

4 سنوات 
+ تمديد 3 
سنوات و8 

أشهر

الربع الرابع 
من عام 
2014م

بناء وامتالك 
وتشغيل

أقل من سنة
23.5سنة

31 ديسمبر 
2021م

197
24

١٥

التوسعة 
الثانية 

لبركاء 1
عمان

المياه
ضح العكسي

التنا
ال ينطبق

56.8
%41.91

سنتان وشهرين 
+ تمديد 3 
سنوات و8 

أشهر

الربع األول 
من عام 
2016م

بناء وامتالك 
وتشغيل

1 سنة
25.5 سنة

31 ديسمبر 
2021م

298
31
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المشروع
الدولة

نوع المشروع
التقنية

إجمالي 
القدرة 

اإلنتاجية 
للطاقة 
المتعاقد 
عليها 

ط(
 ميجاوا

إجمالي 
القدرة 

اإلنتاجية 
من المياه 
المتعاقد 

ف 
عليها  ال
مد/يوم(

صة 
ح

ف 
الملكية ال

كواب اور  
باور)1(

صلية 
المدة األ

التفاقية شراء 
اإلنتاج

تاريخ 
التشغيل 
التجاري

نوع العقد 
 بناء وامتالك 
وتشغيل، بناء 

وامتالك وتشغيل 
ونقل ملكية(  د(

العمر 
ضي 

االفترا
التقديري 

لعقد الشراء 
 سنوات(

العمر 
ضي 

االفترا
المتبقي 
صول 

لأل
 سنوات(

تاريخ نهاية 
االمتياز

إجمالي 
تكلفة 

المشروع 
 بالمليون 

ريال 
سعودي(

التزام حقوق 
الملكية ل 

كواب اور باور 
 بالمليون 

ريال 
سعودي(

تقليدي

١٦

مشروع 
صاللة 2 

15القائم)10( 

عمان
الطاقة

الغاز الطبيعي
273

ال ينطبق
%27

15 سنة
الربع الثاني 

من عام 
2015م )9(

بناء وامتالك 
وتشغيل

11,5 سنة
12.1 سنة

1 يناير 2033م
629

92

١٧

مشروع 
صاللة 2 

الجديد)10(
عمان

الطاقة
الغاز الطبيعي

445
ال ينطبق

%27
15 سنة

الربع األول 
من عام 
2018م

بناء وامتالك 
وتشغيل

11. 5 سنة
32.1 سنة

1 يناير 2033م
1,687

151

١٨
مشروع 
صحار 3

عمان
الطاقة

الغاز الطبيعي
1,710

ال ينطبق
%44.9

15 سنة
الربع الثاني 

من عام 
2019م

بناء وامتالك 
وتشغيل

12.8 سنة
32.8 سنة

31 ديسمبر 
2033م

3,685
482

١٩
مشروع 
الظاهرة

عمان
الطاقة

الغاز الطبيعي
1,509

ال ينطبق
%44.9

15 سنة
الربع الثاني 

من عام 
2019م

بناء وامتالك 
وتشغيل

12.6 سنة
32.6 سنة

س 
31 مار
2034م

3,683
449

٢٠
مشروع 

كيركالي14
تركيا

الطاقة
الغاز الطبيعي

)10(950
ال ينطبق

%69.6
ال ينطبق

الربع الثالث 
من عام 
2017م

بناء وامتالك 
وتشغيل

غير متوفر 
سنوات

31.1 سنة
غير متوفر

3,488
968

٢١
مشروع 
صاللة 

عمان
المياه

ضح العكسي
التنا

ال ينطبق
114

%50.1
20 سنه

الربع األول 
2021

بناء وامتالك 
وتشغيل

19.75 سنة
40سنة

2041م
600

67

الطاقة المتجددة

٢٢
مشروع 

سكاكا15

المملكة 
العربية 

السعودية
الطاقة

الطاقة الشمسية
300

ال ينطبق
%70

25 سنة

الربع الثاني 
من عام 
2020م 

)11(

بناء وامتالك 
وتشغيل

24 سنة
21.2 سنة

30 يونيو-
2045م

1,133
199

٢٣

مشروع 
بنبان )ثالث 

محطات 
طاقة(

صر
م

الطاقة
الطاقة الشمسية

120
ال ينطبق

 ،%32.81
و%32.81، 
و%18.05

25 سنة
الربع الثالث 

من عام 
2019م

بناء وامتالك 
وتشغيل

23.25 سنة
23.1 سنة

7 سبتمبر 
2044م

694
69

٢٤
مشروع 
المفرق

األردن
الطاقة

الطاقة الشمسية
50

ال ينطبق
%51

20 سنة
الربع الرابع 

من عام 
2018م

بناء وامتالك 
وتشغيل

17.5 سنة
22.1 سنة

س 
31 أغسط

2038م
265

34
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المشروع
الدولة

نوع المشروع
التقنية

إجمالي 
القدرة 

اإلنتاجية 
للطاقة 
المتعاقد 
عليها 

ط(
 ميجاوا

إجمالي 
القدرة 

اإلنتاجية 
من المياه 
المتعاقد 

ف 
عليها  ال
مد/يوم(

صة 
ح

ف 
الملكية ال

كواب اور  
باور)1(

صلية 
المدة األ

التفاقية شراء 
اإلنتاج

تاريخ 
التشغيل 
التجاري

نوع العقد 
 بناء وامتالك 
وتشغيل، بناء 

وامتالك وتشغيل 
ونقل ملكية(  د(

العمر 
ضي 

االفترا
التقديري 

لعقد الشراء 
 سنوات(

العمر 
ضي 

االفترا
المتبقي 
صول 

لأل
 سنوات(

تاريخ نهاية 
االمتياز

إجمالي 
تكلفة 

المشروع 
 بالمليون 

ريال 
سعودي(

التزام حقوق 
الملكية ل 

كواب اور باور 
 بالمليون 

ريال 
سعودي(

تقليدي

٢٥

مشروع 
الريشة 

المستقل 
إلنتاج 
الطاقة

األردن
الطاقة

الطاقة الشمسية
50

ال ينطبق
%51

20 سنة
الربع الرابع 

من عام 
2019م

بناء وامتالك 
وتشغيل

18.5 سنة
23.1 سنة

1 ديسمبر 
2039

254
26

٢٦
مشروع نور 

115
المغرب

الطاقة
الطاقة الشمسية

160
ال ينطبق

%73.13
25 سنة

الربع األول 
من عام 
2016م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
19.5 سنة

19.6 سنة
31 ديسمبر 

2040م
3,153

441

٢٧
مشروع نور 

152
المغرب

الطاقة
الطاقة الشمسية

200
ال ينطبق

%75
25 سنة

الربع الثاني 
من عام 
2018م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
21.9 سنة

21.9 سنة
24 أبريل 

2043م
4,125

571

٢٨
مشروع نور 

315
المغرب

الطاقة
الطاقة الشمسية

150
ال ينطبق

%75
25 سنة

الربع الرابع 
من عام 

2018م)16(

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
22.5 سنة

22.5 سنة
20 أكتوبر 

2043م
3,233

)17(476

٢٩
مشروع نور 

415
المغرب

الطاقة
الطاقة الشمسية

55
ال ينطبق

%75
20 سنة

الربع األول 
من عام 
2018م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
16.75 سنة

17.1 سنة
س 

3 أغسط
2038م

293
39

٣٠
مشروع 

العيون15
المغرب

الطاقة
الطاقة الشمسية

65
ال ينطبق

%75
20 سنة

26سبتمبر 
2018م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
17.25 سنة

 17.1
سنة.1

26 سبتمبر 
2038م

379
51

٣١
مشروع 

بوجدور15
المغرب

الطاقة
الطاقة الشمسية

15
ال ينطبق

%75
20 سنة

9 أكتوبر 
2018م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
17.25 سنة

17.1 سنة
9 أكتوبر 

2038م
118

19

٣٢
مشروع 
خالدي

المغرب
الطاقة

الرياح
120

ال ينطبق
%26

20 سنة
الربع الثاني 

من عام 
2018م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
22 سنة

17.1 سنة
1 سبتمبر 

2038م
655

40

٣٣
مشروع 
بوكبورت

جنوب 
أفريقيا

الطاقة
الطاقة الشمسية

50
ال ينطبق

%20.4
20 سنة

الربع األول 
من عام 
2016م

بناء وامتالك 
وتشغيل

14.75 سنة
17.1 سنة

11 ديسمبر 
2035م

1,939
116
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المشروع
الدولة

نوع المشروع
التقنية

إجمالي 
القدرة 

اإلنتاجية 
للطاقة 
المتعاقد 
عليها 

ط(
 ميجاوا

إجمالي 
القدرة 

اإلنتاجية 
من المياه 
المتعاقد 

ف 
عليها  ال
مد/يوم(

صة 
ح

ف 
الملكية ال

كواب اور  
باور)1(

صلية 
المدة األ

التفاقية شراء 
اإلنتاج

تاريخ 
التشغيل 
التجاري

نوع العقد 
 بناء وامتالك 
وتشغيل، بناء 

وامتالك وتشغيل 
ونقل ملكية(  د(

العمر 
ضي 

االفترا
التقديري 

لعقد الشراء 
 سنوات(

العمر 
ضي 

االفترا
المتبقي 
صول 

لأل
 سنوات(

تاريخ نهاية 
االمتياز

إجمالي 
تكلفة 

المشروع 
 بالمليون 

ريال 
سعودي(

التزام حقوق 
الملكية ل 

كواب اور باور 
 بالمليون 

ريال 
سعودي(

تقليدي

٣٤
مشروع 
شعاع15

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

الطاقة
الطاقة الشمسية

200
ال ينطبق

%24.99
25 سنة

الربع األول 
من عام 
2017م

بناء وامتالك 
وتشغيل

20.75 سنة
21.1سنة

س 
31 مار
2042م

1,222
48

٣٥
مشروع فين 

هاو15 6
فيتنام

الطاقة
الطاقة الشمسية

41
ال ينطبق

%60
20 سنة

الربع الثاني 
من عام 
2019م

بناء وامتالك 
وتشغيل

18 سنة
18.1 سنة

18 يونيو 
2039م

203
50

المجموع
د7د,0د

788,د
48د,100

14د,10

مالحظات:
)1( تم تحديث معلومات الملكية كما في 1 يونيو 2021م.

ف المقابل في شراء المشروع أو نقل ملكيته إليه في نهاية مدة االتفاقية. أما نموذج )البناء، االمتالك، التشغيل، نقل الملكية( 
ضمن هذا النموذج حقا للطر

صول توليد الطاقة و/أو تحلية المياه، ثم بعد ذلك امتالكها وتشغيلها. وال يت
ض نموذج )البناء، واالمتالك، والتشغيل( بناء أو تطوير أ

)2( يعر
ض يتم تحديده 

صل إلى مشتري الخدمات مقابل مبلغ تعوي
ض الترتيبات التعاقدية والمعامالت التنظيمية أو التعريفية سارية المفعول. وفي نهاية هذه الفترة، يتم تحويل ملكية األ

أو تحلية المياه لفترة زمنية محددة تبقى خاللها بع صول توليد الطاقة و/
فيشمل بناء أو تطوير ثم امتالك وتشغيل أ

ف 
صل. كما أنه يمنع الطر

صل المعني في نهاية العمر اإلنتاجي لأل
ف النظير لأل

صول والمعرفة والتقنية إلى الطر
ف نقل األ

صيغة متفق عليها مسبًقا أو عملية تقييم أو ممارسة أخرى مماثلة. ويعتبر هذا اإلطار التعاقدي نموذجياً لمشاريع الطاقة في الدول النامية، ألنه يتيح في نهاية المطا
وفًقا ل

صل إلى مستثمر آخر لكنه يتيح له تحقيق عائد على استثماراته.
المولد للطاقة من بيع األ

س 2021م
صاللة النتاج المياه في 12 مار

)3( بدأت التشغيل التجاري لمشروع 
صفهما في »- المشاريع التشغيلية للطاقة المتجددة - األردن 

صغيرين للطاقة المتجددة مملوكين لشركة توليد الكهرباء المركزية ، تم و
صفها في »- المشاريع التشغيلية التقليدية - األردن - مشروع العقبة ومشروع رحاب ومشروع الريشة« ومشروعين 

)4( تشمل ثالث محطات طاقة تقليدية، تم و
- مشروع رحاب حوفا لطاقة الرياح ورحاب اإلبراهيمية لطاقة الرياح«.

)5( جاهز للتشغيل عند االستحواذ عليه. اكتمل االستحواذ في الربع الثالث من عام 2011م.
صالحية اتفاقيات شراء الطاقة هذه في ديسمبر 2025م للوحدات 3 و4 و5 من مشروع العقبة؛ وفي ديسمبر 2021م لوحدة التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة في مشروع رحاب؛ وفي ديسمبر 2021م للوحدة 4 من مشروع الريشة؛ وفي ديسمبر 2022م للوحدة 5 من 

)6( تحل تواريخ انتهاء 
مشروع الريشة.

صول المسحوبة من الخدمة.
صافي األ

 )7(
)8( جاهز للتشغيل عند االستحواذ عليه. تم االستحواذ في الربع الثالث من عام 2010م.

صاللة 2. 
)9( جاهز للتشغيل عند االستحواذ عليه. تم االستحواذ في الربع الثاني من عام 2015م. تبدأ مدة سريان اتفاقية شراء الطاقة البالغة 15 عاًما من بدء تشغيل المحطة الجديدة لمشروع 

)10( لم يتم التعاقد على سعة الطاقة اإلجمالية لمشروع كيركالي.
صول إلى تاريخ التشغيل التجاري )النهائي( لمشروع سكاكا في 30 يونيو 2020م.

صول إلى تاريخ التشغيل التجاري األولي لهذا المشروع في الربع الرابع من عام 2019م. وتم الو
)11( تم الو

صلة وهي مشروع بنبان 1, تي كي للطاقة لألنظمة الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة و الكوم  بطاقة إنتاجية 50 ميجاواط، 50 ميجا واط و20 ميجاواط، على التوالي
)12( تحتوي على على ثالثة مشاريع طاقة منف

صول يجب أن تكون مساوية ألعمار العقد
س إدارة المجموعة أن األعمار اإلنتاجية لهذه األ

)13( اعتباًرا من 1 يناير 2021م ، قرر مجل
)14( تم تدوين كيركالي بالكامل وفك دمجه في عام 2018م

صول على أنها عقود إيجار تمويلي ، يرجى الرجوع إلى القسم )6-3-4( والقسم )6-3-7-1( من قسم مراجعة وتحليل اإلدارة.
)15( يتم احتساب هذه األ

صل تاريخ التشغيل التجاري النهائي في الربع الرابع من 2021م
)16( هذا تاريخ التشغيل التجاري المبدئي و أنه من المتوقع من الشركة أن يح

ضافي قدره 150 مليون ريال سعودي ، طلبت شركة المشروع منه 54 مليون ريال سعودي لتسوية المدفوعات القانونية وخدمة الديون وذلك يتوافق بأحكام 
ضخ مبلغ إ

ضافي قدره 145 مليون ريال سعودي في مشروع نور 3 وتتوقع أنه ينبغي أن تقوم ب
ضخ مبلغ إ

ضافة، قامت المجموعة ب
)17( باإل

صة بالمشروع.
اتفاقية المساهمين الخا
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ض الجدول التالي نظرة عامة على كل مشروع من مشاريع المجموعة التي تحت اإلنشاء كما في 1442/10/20هـ )الموافق 1 يونيو 2021م(.
يعر

الجدول  
4-

د1
 :)

نظرة عامة على كل مشروع من مشاريع المجموعة التي تحت اإلنشاء

المشروع
الدولة

نوع المشروع
التقنية

إجمالي القدرة 
اإلنتاجية 
للطاقة 

المتعاقد عليها 
ط(

 ميجاوا

إجمالي القدرة 
اإلنتاجية 
من المياه 
المتعاقد 

ف 
عليها  ال
مد/يوم(

صة الملكية 
ح

الفعلية ألكوا 
باور  1(

تاريخ انتهاء 
اتفاقية شراء 

اإلنتاج

تاريخ اإلغالق 
المالي

تاريخ التشغيل 
التجاري 
 المتوقع(

نوع العقد 
 بناء وامتالك 

وتشغيل، 
بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية(

إجمالي تكلفة 
المشروع 

 بالمليون ريال 
سعودي(

التزام حقوق 
الملكية لشركة 

أكوا باور 
 بالمليون ريال 

سعودي(

تقليدي

1
مشروع رابغ 3

المملكة العربية 
السعودية

المياه
ضح 

التنا
العكسي

ال ينطبق
600

%70
25 سنة

13 أبريل 
2019م

الربع األول من 
عام 2022م

بناء وامتالك 
وتشغيل

2,575
423

2
المرحلة الثانية 

من مشروع 
الدور

البحرين
الطاقة والمياه

الغاز الطبيعي 
ضح 

والتنا
العكسي

1,500
227

%60
20 سنة

1 يوليو 2019م
الربع الثاني من 

عام 2022م
بناء وامتالك 

وتشغيل
4,125

532

3
مشروع 

صيان4
ح

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

الطاقة
الفحم

2,400
ال ينطبق

%26.95
25 سنة

30 نوفمبر 
2016م

الربع األول من 
عام 2023م

بناء وامتالك 
وتشغيل

12,140
630

4
مشروع الطويلة 
المستقل إلنتاج 

المياه

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

المياه
ضح 

التنا
العكسي

ال ينطبق
909

%40
30 سنة

16 أكتوبر 
2019م

الربع الرابع من 
عام 2022م

بناء وامتالك 
وتشغيل

3,278
143

5

مشروع أم 
القيوين 

المستقل إلنتاج 
المياه

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

المياه
ضح 

التنا
العكسي

ال ينطبق
682

%40
35 سنة

17 نوفمبر 
2019م

الربع الثالث 
من عام 2022م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
2,988

179

6
مشروع الجبيل 

3أ المستقل 
النتاج المياه

المملكة العربية 
السعودية

المياه
ضح 

التنا
العكسي

ال ينطبق
600

%40.20
25 سنة

07 سبتمبر 
2020م

الربع الرابع من 
عام 2022م

بناء وامتالك 
وتشغيل

2,438
244

7
مشروع 
سرداريا

اوزبكستان
الطاقة

الغاز الطبيعي
1,500

ال ينطبق
%100

25 سنة
الربع األول 

2021م
الربع الثالث 

2023م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
4,500

1,316

الطاقة المتجددة
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المشروع
الدولة

نوع المشروع
التقنية

إجمالي القدرة 
اإلنتاجية 
للطاقة 

المتعاقد عليها 
ط(

 ميجاوا

إجمالي القدرة 
اإلنتاجية 
من المياه 
المتعاقد 

ف 
عليها  ال
مد/يوم(

صة الملكية 
ح

الفعلية ألكوا 
باور  1(

تاريخ انتهاء 
اتفاقية شراء 

اإلنتاج

تاريخ اإلغالق 
المالي

تاريخ التشغيل 
التجاري 
 المتوقع(

نوع العقد 
 بناء وامتالك 

وتشغيل، 
بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية(

إجمالي تكلفة 
المشروع 

 بالمليون ريال 
سعودي(

التزام حقوق 
الملكية لشركة 

أكوا باور 
 بالمليون ريال 

سعودي(

تقليدي

8

مشروع 
الظاهرة 2 

المستقل 
للطاقة 

باستخدام 
الطاقة 

ضوئية
الكهرو

عمان
الطاقة

الطاقة 
الشمسية

500
ال ينطبق

%50
15 سنة

س 
19 مار
2020م

الربع الثاني من 
عام 2021م

بناء وامتالك 
وتشغيل

1,481
242

9
مشروع نور 

للطاقة 1

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

الطاقة
الطاقة 

الشمسية
950

ال ينطبق
%24.99

35 سنة
س 

21 مار
2019م

الربع الرابع من 
عام 2022م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
16,233

1,458

10

المرحلة 
الخامسة من 
مشروع هيئة 
كهرباء ومياه 

دبي المستقل 
إلنتاج الطاقة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

الطاقة
الطاقة 

الشمسية
900

ال ينطبق
%24.00

25 سنة
02 سبتمبر 

2020م
الربع األول من 

عام 2023م
بناء وامتالك 

وتشغيل
2,115

80

11
مشروع كوم 

امبو
صر 

جمهورية م
العربية

الطاقة
الطاقة 

الشمسية
200

ال ينطبق
%100

25 سنه
2021م

الربع الرابع 
2022م

بناء وامتالك 
وتشغيل

619
66

12
مشروع ريد 

ستون
جنوب افريقيا

الطاقة
الطاقة 

الشمسية
100

ال ينطبق
%49.0

20 سنه بعد 
التشغيل 
التجاري

مايو 2021م
الربع الرابع 

2023م
بناء وامتالك 

وتشغيل
3,000

544

المجموع
8,050

018,د
55,491

5,857

مالحظات:
)1( تم تحديث معلومات الملكية كما 1 يونيو 2021م.

ف لنموذج البناء واالمتالك والتشغيل ونموذج البناء واالمتالك والتشغيل ونقل الملكية، انظر الحاشية )1( في الجدول السابق حول المشاريع التشغيلية للمجموعة.
ص

صول على و
)2( للح

صيان بدأ التشغيل التجاري اعتباًرا من 19 نوفمبر 2020 م
)3( مشروع ح

ضافية بمبلغ 195 مليون ريال سعودي.
)4( التزمت المجموعة بحقوق ملكية إ

س 2021 م.
)5( تم توقيع اتفاقيات تمويل مشروع سرداريا  في مار

صة المجموعة.
ض ح

صة ملكية قبل اإلغالق المالي مما يؤدي إلى انخفا
)6( من المتوقع أن يأخذ الشريك المحلي ح

ف تشغيل الموقع في نهاية مدة اتفاقية شراء الطاقة.
)7( تشترط عقود البناء واالمتالك والتشغيل ونقل الملكية إيقا
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الجدول  
4-

د1
 :)

نظرة عامة على كل مشروع من مشاريع التي في مرحلة متقدمة من التطوير للمجموعة كما في تاريخ 0د/10/د144هـ  الموافق 1 يونيو 1د0دم(

المشروع
الدولة

نوع المشروع
التقنية

إجمالي القدرة 
اإلنتاجية 
للطاقة 

المتعاقد عليها 
ط( 1(

 ميجاوا

إجمالي القدرة 
اإلنتاجية من 

المياه المتعاقد 
ف مد/

عليها  ال
يوم( 1(

صة ملكية 
ح

أكوا باور  د(

تاريخ انتهاء 
اتفاقية شراء 

اإلنتاج

تاريخ اإلغالق 
المالي المتوقع

تاريخ التشغيل 
التجاري 
 المتوقع(

نوع العقد 
 بناء وامتالك 

وتشغيل، 
بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية(  د(

إجمالي تكلفة 
المشروع 

 بالمليون ريال 
سعودي( 1(

التزام حقوق 
الملكية لشركة 

أكوا باور 
 بالمليون ريال 

سعودي(

1تقليدي
مجمع جازان 

للتغويز
المملكة العربية 

السعودية
الطاقة

دورة مدمجة 
للتغويز 

المتكامل
3800

ال ينطبق
%25

25 سنة
الربع الرابع عام 

2021م

يبدأ في الربع 
الرابع من عام 

2021م 

امتالك وتشغيل 
ونقل ملكية

45,000
4,500

2

المملكة العربية 
السعودية 
ضح 

للتنا
العكسي

المملكة العربية 
السعودية

ضح 
التنا

العكسي لمياه 
البحر

ال ينطبق
600

%40
25 سنة

الربع الرابع عام 
2021م

الربع الثاني من 
عام 2024م

بناء وامتالك 
وتشغيل

2,419
409

3الطاقة المتجددة

مشروع سدير 
باستخدام 

الطاقة 
ضوئية

الكهرو

المملكة العربية 
السعودية

الطاقة
الطاقة 

الشمسية
1500

ال ينطبق
%35

25 سنة
الربع الثالث من 

2021م
الربع الرابع عام 

2024م
بناء وامتالك 

وتشغيل
3,563

387

4

المرحلة األولى 
من برنامج 

الشراكة بين 
القطاعين 

ص 
العام والخا

اإلثيوبي 
)محطتان 

لتوليد الطاقة(

إثيوبيا
الطاقة

الطاقة 
الشمسية

250
ال ينطبق

%100
20 سنة

2022م
الربع الرابع من 

عام 2023م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
675

159

5
ش 

أكوا باور با
ويند

أوزباكستان
الطاقة

الرياح
500

الينطبق
%100

25 سنة من 
بعد التشغيل 

التجاري

الربع األول من 
عام 2022م

الربع الرابع من 
عام 2023م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
2,542

942

6
أكوا باور 

دزهانكيلدي 
ويند

أوزباكستان
الطاقة

الرياح
500

ال ينطبق
%100

25 سنة من 
بعد التشغيل 

التجاري

الربع األول من 
عام 2022م

الربع الرابع من 
عام 2023م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
2,524

934

7
شركة مرافق 
البحر األحمر

السعودية
الطاقة والمياه

عدة تقنيات
210

32.5
%35

ديسمبر 
 25(2048

سنة من بعد 
التشغيل 
التجاري(

الربع الثاني من 
عام 2021م

ديسمبر 2023م
بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
5,792

573
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المشروع
الدولة

نوع المشروع
التقنية

إجمالي القدرة 
اإلنتاجية 
للطاقة 

المتعاقد عليها 
ط( 1(

 ميجاوا

إجمالي القدرة 
اإلنتاجية من 

المياه المتعاقد 
ف مد/

عليها  ال
يوم( 1(

صة ملكية 
ح

أكوا باور  د(

تاريخ انتهاء 
اتفاقية شراء 

اإلنتاج

تاريخ اإلغالق 
المالي المتوقع

تاريخ التشغيل 
التجاري 
 المتوقع(

نوع العقد 
 بناء وامتالك 

وتشغيل، 
بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية(  د(

إجمالي تكلفة 
المشروع 

 بالمليون ريال 
سعودي( 1(

التزام حقوق 
الملكية لشركة 

أكوا باور 
 بالمليون ريال 

سعودي(

8

محطة قريات 
المستقلة 

إلنتاج الطاقة 
باستخدام 

الطاقة 
ضوئية

الكهرو

السعودية
الطاقة

الطاقة 
الشمسية

200
ال ينطبق

%50

2048م )25 
سنة من تاريخ 

التشغيل 
التجاري(

الربع الثالث من 
عام 2021م

الربع الرابع من 
عام 2022م

بناء وامتالك 
وتشغيل

506
43

9
مشروع طاقة 

الرياح  )  
240م.و.(

أذربيجان
الطاقة

الرياح
240

ال ينطبق
%100

20 سنة من 
بعد التشغيل 

التجاري
عام 2022م

الربع الثاني من 
عام 2023م

بناء وامتالك 
وتشغيل

1073
199

10

مشروع الشعيبة 
باستخدام 

الطاقة 
ضوئية 

الكهرو

المملكة العربية 
السعودية

الطاقة
الطاقة 

الشمسية
600

ال ينطبق
%50

25 سنة
الربع الثالث 

/2021
الربع الثالث 

2023م
بناء وامتالك 

وتشغيل
1,219

93

11
مشروع 

كاراكالبكستان
اوزبكستان

الطاقة
طاقة الرياح

1,500
ال ينطبق

%100
25 سنه 

الربع األول 
2023م

الربع الثالث 
2026م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
7,571

1,245

12
مشروع نيوم 
للهيدروجين 

ضر
األخ

المملكة العربية 
السعودية

الطاقة
متعدد 

التكنولجيات
4000

ال ينطبق
%33.33

طويل االمد بعد 
تاريخ التشغيل 

التجاري
2022م

2025م
بناء وامتالك 

وتشغيل
18,750

قيد التأكيد

المجموع
00د,د1

ددد
1دد,91

9,484

مالحظات:
صة بمشاريع التي في مرحلة متقدمة من التطوير للتغيير حتى اإلغالق المالي

ضع الطاقة اإلنتاجية وتاريخ التشغيل التجاري وتكلفة المشروع والتزام حقوق الملكية للشركة الخا
)1( تخ

)2( تم تحديث معلومات الملكية كما في1 يونيو 2021م
ف لنموذج البناء واالمتالك والتشغيل ونموذج البناء واالمتالك والتشغيل ونقل الملكية، انظر الحاشية )1( في الجدول السابق حول المشاريع التشغيلية للمجموعة.

ص
صول على و

)3( للح
صة بمقدار 29.9% قبل توقيع عقود الهندسة والمشتريات والتشييد و حق شراء 49.9% قبل االغالق المالي للمشروع

)4( تمتلك حكومة أذربيجان حق شراء ح
ف المشروع

صيغة النهائية لتكالي
ضر بعد االنتهاء من هيكل التمويع و ال

ف الفعلية لشركة نيوم للهيدروجين األخ
)5( سيتم تأكيد التكالي

ف التطوير المتعلقة بالمشروعين في السنة المالية 2021م  بقيمة وقدرها 30 مليون ريال سعودي. 
)6( قررت الشركة خالل عام 2021م عدم االستمرار في مشروع ديروت ومشروع عسكر )كل منهم في مرحلة متقدمة من التطوير( وسيتم شطب تكالي

صبح جاهزة تماًما بحلول الربع األول من عام 2025م .
)7( ستبدأ شركة جازان للكهرباء والغاز عملياتها بشكب جزئي في الربع الرابع من عام 2021م وست

)8( لدى المجموعة نسبة فعلية تبلغ 21.25% من إيرادات مجمع جازان للتغويز.
س مال مجمع جازان

صدار جزء منها في شهر يونيو 2021م بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي لتمويل أول مرحلة من التزلم الشركة في رأ
صكوك بقيمة 5 مليار ريال سعودي، والتي تم إ

صدار 
)9( ترغب المجموعة في تمويل جميع أو جزء من نسبة ملكيتها في مجمع جازان للتغويز عن طريق برنامج إ
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وصف المشاريع 3 6 4
المشاريع الكبرى  1 3 6 4
مشروع هجر )شركة هجر( 1 1 3 6 4

نظرة عامة

مشروع هجر المستقل إلنتاج الطاقة )يُشار إليه بـ »مشروع هجر«(، هو مشروع توليد الطاقة بحرق الغاز وتبلغ سعته اإلنتاجية 3927 ميجاواط، ويقع في 
الُقرّية ، المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مدينة الدمام. ويقع المشروع بالقرب من مجمع القرية 
للطاقة الذي تملكه الشركة السعودية للكهرباء. ويستخدم المشروع الغاز الطبيعي كوقود، والذي يتم توفيره من قبل شركة أرامكو السعودية بموجب ترتيب 
تحصيل مع الشركة السعودية للكهرباء. وبدأ التشغيل التجاري للمشروع في شهر مايو 2016م. وتم إنشاء المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 10,219 مليون 
ريال سعودي. وستبقى اتفاقية شراء الطاقة سارية لمدة )15( عاماً اعتباراً من 1442/5/16هـ )الموافق 31 ديسمبر 2020م( بينما يبلغ عمر األصول 

المتبقي للمحطة )29.9( عاًما.

وتمارس المجموعة بعض من حقوق الحوكمة على المشروع من خالل حق تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، وحق الموافقة على أو رفض 
بعض المسائل المحددة وغيرها من الحقوق. وتملك المشروع شركة هجر إلنتاج الكهرباء )»شركة هجر«(، والتي تم تأسيسها في 1432/3/26هـ )الموافق 

1 مارس 2011م( والتي تمتلك المجموعة نسبة مساهمة فعلية فيها تبلغ %22.49.

وتكون الشركة السعودية للكهرباء هي مشتري اإلنتاج في هذا المشروع، وقد وّقعت معها شركة هجر اتفاقية شراء الطاقة )»اتفاقية شركة هجر لشراء 
اتفاقية شركة هجر  وتبلغ فترة االمتياز بموجب  )الموافق 21 سبتمبر 2011م(.  والتشغيل" في 1432/10/23هـ  والتملك  "البناء  الطاقة«( على أساس 
لشراء الطاقة 20 سنة. وبموجب اتفاقية التشغيل والصيانة المؤرخة في 1432/10/23هـ )الموافق 21 سبتمبر 2011م(، والمعدلة بتاريخ 1433/3/11هـ 
)الموافق 3 فبراير 2012م( )»اتفاقية شركة هجر للتشغيل والصيانة«(، عينت شركة هجر شركة نوماك كمشغل لتقديم خدمات التشغيل والصيانة إلى 
مشروع هجر. وللحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقيات، يرجى االطالع على القسم ")12-7-1-3( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة 

هجر«(.

المعلومات األساسية فيما يتعلق بمشروع هجر(: 14-4الجدول  

المعلومات األساسية

تاريخ التشغيل التجاري للمشروع: 13 مايو 2016متاريخ التشغيل التجاري

3,927 ميجاواط )متعاقد عليها(السعة اإلنتاجية للطاقة

مشروع توليد الطاقة بحرق الغازالتقنية

الغاز مصدر الطاقة

الُقرّية، المملكة العربية السعودية )على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب الدمام على الساحل الموقع
الشرقي للمملكة العربية السعودية(

التكلفة اإلجمالية كما في تاريخ التشغيل التجاري للمشروع - 10.219 مليون ريال سعوديتكلفة المشروع

نوع العقد ومدته
عقد )اتفاقية شراء طاقة(
النوع )بناء وتملك وتشغيل(

المدة: 20 سنة )اعتباًرا من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع( تنتهي في 12 مايو 2036م

29.9 سنة كما  في 1 يونيو 2021معمر األصول المتبقي

الشركة السعودية للكهرباءمشتري اإلنتاج

شركة نوماكمقدم خدمات التشغيل والصيانة

المعلومات المالية للمشاريع تم استخراجها من القوائم المالية لشركات المشروع

الملكية والحوكمة
تم تحديد نسب الملكية في مشروع هجر في الجدول التالي كما في في 1 يونيو 2021م .

المعدلالكيان

)%(

50شركة القرية االستثمارية

50الشركة السعودية للكهرباء

100

تمتلك المجموعة نسبة ملكية تبلغ 44.98% في شركة القرية االستثمارية القابضة، مما ينتج عنها ملكية فعلية بنسبة 22.49% في شركة هجر. 
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القرية  شركة  في  سامسونج  شركة  حصة  بخصوص  البيع  وخيار  الشراء  خيار  اتفاقيات  سامسونج  شركة  مع  المجموعة  ابرمت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
االستثمارية. ويحق لكل طرف بموجب أحكام هذه االتفاقيات ممارسة حقه بالشراء أو البيع عن طريق الخيارين المذكورين أدناه:

18  أن البيانات المالية الواردة في هذا القسم مستمدة من القوائم المالية المراجعة الخاصة بشركة هجر )المعدة بالريال السعودي( للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م 
و2020م والمعدة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ولم يتم تضمين هذه القوائم في النشرة.

الخيار األول: سيكون لدى الشركة حق شراء نسبة 5.02 % إضافية في شركة القرية االستثمارية من مساهمة شركة سامسونج وسيكون لدى  	
شركة سامسونج خيار بيع تلك النسبة 5.02%، وتبقى هذه الحقوق سارية حتى عام 2023 م.

الخيار الثاني: سيكون لدى الشركة حق شراء نسبة ال 20 % المتبقية من مساهمة شركة سامسونج في شركة القرية لالستثمار وسيكون لدى  	
شركة سامسونج حق بيع تلك النسبة. وسيكون حق الشراء الخاص بالشركة سارًيا حتى عام 2023م ويظل حق البيع لشركة سامسونج سارًياحتى 

نهاية عام 2030 م.

األداء التشغيلي
يبين الجدول أدناه التفاصيل التشغيلية للمشروع كما هي في التواريخ المحددة.(: 15-4الجدول  

كما في ديسمبر

0د0دم019دم018دم

الطاقة
79.191.3194.01التوافر التجاري )%(

األداء المالي
تتضمن تفاصيل اإليرادات بموجب اتفاقية شركة هجر لشراء الطاقة واتفاقية شركة هجر للتشغيل والصيانة ما يلي:

األداء المالي لمشروع هجر(: د1-4الجدول  

0د0دم019دم018دم

 معايير اإليرادات لفترة 
الـ د1 شهًرا

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

 المكون المحلي
 مليون ريال 

سعودي(

مكون الدوالر 
 األمريكي

 مليون ريال سعودي(

العمالت األجنبية 
 األخرى

 مليون ريال سعودي(

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

701.8-574669428.02273.78الطاقة

دفع تكلفة رأس المال

-

------ سعر الصرف المرجعي

للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقيات، يرجى االطالع على القسم )12-7-1-3( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة هجر«(.

يلخص الجدول التالي عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع هجر.

عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع هجر(: 17-4الجدول  

التوافر و الصيانة المخططة
5 مايو 2020متاريخ آخر صيانة رئيسية

96%متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )سنوات الصيانة غير الرئيسية(
93%متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )لسنوات الصيانة الرئيسية فقط(

صيانة رئيسية بعد كل ثماني سنوات.جداول مواعيد الصيانة

يبين الجدول التالي مقاييس األداء الرئيسية18 المحددة لشركة هجر.

مقاييس األداء الرئيسية المحددة لشركة هجر(: 18-4الجدول  

للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

 مليون( ريال سعودي
548.5574.5578.4األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء1

)271.4()245.8()5242.4(المصاريف العامة واإلدارية )باستثناء االستهالك(
262.9304.4293.3الدخل التشغيلي
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للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

 مليون( ريال سعودي
175.325.414.6دخل آخر2

)288.2()295.2()281.1(التكاليف المالية
)6.2()18.4()15.5(المصاريف الضريبية3

)2.9()5.2()3.9(مصاريف الزكاة4
5.59.99.6صافي الدخل )بدون الدخل الشامل اآلخر(

1.01.72.2حصة المجموعة من صافي الدخل5
41-شاملة الدخل االخر والتي تبلغ بالريال السعودي 175 مليون، 25.4 مليون و 14.6 مليون. في 2018، 2019 و 2020 على التوالي والمصاريف األخرى والتي تبلغ بالريال السعودي 132.2 

مليون، 1.2 مليون و 0.9 مليون للسنوات 2018، 2019 و 2020 على التوالي

2-الدخل اآلخر يتعلق بشكل رئيسي بمطالبات التأمين

3-مصاريف الضريبة المرتبطة بالمستثمر األجنبي. الملكية الفعلية للمستثمر األجنبي في 31 ديسمبر 2020 هي %27.14

4-مصاريف الزكاة المرتبطة بالمستثمر الخليجي 

5- نسبة ملكية الشركة كانت 17.5% في العام 2018م و 2019م و22.5% في العام 2020م.  هذا مبني على تطبيق نسبة ملكية الشركة الفعلية على صافي 
دخل شركة المشروع.

الديون
1د ديسمبر  دد0دم0د يونيو  8د0دم0د يونيو  5د0دم1د ديسمبر  0د0دمحالة سداد الديون

3,3372,963.92,611.6576.3التسهيل اإلسالمي )مليون ريال سعودي(

15%67.97%77.14%86.85%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد 8
1د ديسمبر دد0د - د.د57 مليون ريال سعودي

3م سايبور3م سايبور3م سايبور3م سايبورأساس الفائدة

1.75%1.65%1.55%1.40%هامش الفائدة

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدسعر الصرف المرجعي

تسهيل بنك التصدير واالستيراد للواليات المتحدة )مليون 
--1,100.7440.1ريال سعودي*(

21.42%53.6%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد
 0د يونيو 8د0د –1.د7 مليون ريال سعودي

--2.46%2.46%سعر الفائدة - الثابت

3.75 ريال سعودي/ سعر الصرف المرجعي
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

582.9517.8456.2100.7التسهيل التجاري ) مليون ريال سعودي*(

14.97%67.85%77.0%86.7%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد 9
1د ديسمبر دد0د - 100.7 مليون ريال سعودي

3م ليبور3م ليبور3م ليبور3م ليبورأساس الفائدة

2.00%1.85%1.85%1.7%هامش الفائدة

3.75 ريال سعودي/ سعر الصرف المرجعي
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

التسهيل الُمغطى من المجموعة المالية هيرمس )مليون 
--258.1103.2ريال سعودي*(

--21.42%53.56%% من مبلغ القرض األصلي
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1د ديسمبر  دد0دم0د يونيو  8د0دم0د يونيو  5د0دم1د ديسمبر  0د0دمحالة سداد الديون

تاريخ آخر سداد
 0د يونيو 8د0دم –17.1 مليون ريال سعودي

--3.235%3.235%سعر الفائدة - الثابت

3.75 ريال سعودي/ سعر الصرف المرجعي
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

التسهيل المباشر لبنك التصدير واالستيراد الكوري 
302.5268.7236.852.2)بالمليون ريال سعودي*(

15%67.97%77.14%86.85%% من مبلغ القرض األصلي
تاريخ آخر سداد 10

1د ديسمبر دد0د - د.د5 مليون ريال سعودي
3م ليبور3م ليبور3م ليبور3م ليبورأساس الفائدة
2.00%2.00%2.00%2.00%هامش الفائدة

3.75 ريال سعودي/ سعر الصرف المرجعي
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

التسهيل الُمغطى من بنك التصدير واالستيراد الكوري 
247.5219.8193.742.7)مليون ريال سعودي*(

15%67.97%77.14%86.85%% من مبلغ القرض األصلي
تاريخ آخر سداد    11

1د ديسمبر دد0د – 7.د4 مليون ريال سعودي
3م ليبور3م ليبور3م ليبور3م ليبورأساس الفائدة

2.4%2.25%2.25%2.1%هامش الفائدة – المتوسط

3.75 ريال سعودي/ سعر الصرف المرجعي
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمالتحوط لمبادالت أسعار الفائدة 

-1,132.51,017.0897.38القيمة االسمية بالدوالر األمريكي )مليون ريال سعودي*(

-3.47%3.47%3.47%معدل المبادلة – المتوسط
--3,092.22,795.1القيمة االسمية بالريال السعودي )مليون ريال سعودي(

--2.53%3.4%معدل المبادلة – المتوسط
مالحظة: معدل المبادلة ال يشمل هامش الفائدة

مشروع المرجان )شركة المرجان إلنتاج الطاقة( 2 1 3 6 4

نظرة عامة

مشروع مرجان المستقل إلنتاج الطاقة )"مشروع المرجان"(، هو مشروع توليد الطاقة بحرق الغاز وتبلغ طاقته اإلنتاجية 2060 ميجاواط، ويقع في رابغ 
غرب المملكة العربية السعودية، على بعد حوالي 130 كيلومتر شمال مدينة جدة. ويقع المشروع بالقرب من مشروع رابغ ويستخدم الغاز الطبيعي كوقود، 
والذي يتم توفيره من قبل شركة أرامكو السعودية بموجب ترتيب تحصيل مع الشركة السعودية للكهرباء. وبدأ تشغيل المشروع في شهر يونيو 2017م، 
وحقق التشغيل التجاري في الربع االول من عام 2018م. ويتم توصيل الطاقة المولدة إلى الشبكة الوطنية للشركة السعودية للكهرباء وتوزيعها على شبكة 
الشركة السعودية للكهرباء. وتم إنشاء المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 5,854 مليون ريال سعودي )ما يعادل 1,561 مليون دوالر أمريكي(. وستبقى اتفاقية 

شراء الطاقة سارية لمدة )16.7( عاماً اعتباراً من 1442/10/20هـ )الموافق 1 يونيو 2021م( بينما يبلغ عمر األصول المتبقي للمحطة )31.7( عاًما.

تمارس المجموعة بعض من حقوق الحوكمة  على المشروع من خالل حق تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، وحق الموافقة على أو رفض بعض 
المسائل المحددة، وما إلى ذلك. وتملك المشروع شركة المرجان إلنتاج الكهرباء )"شركة المرجان إلنتاج الطاقة"(، التي تم تأسيسها في 1434/3/29هـ 

)الموافق 10 فبراير 2013م( والتي تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية فيها تبلغ %50.

وتكون الشركة السعودية للكهرباء هي مشتري اإلنتاج في هذا المشروع، وقد وقعت معها شركة المرجان إلنتاج الطاقة اتفاقية شراء الطاقة على أساس 
بتاريخ  تعديل  اتفاقية  بموجب  الحًقا  الطاقة  شراء  اتفاقية  تعديل  وتم  2013م(.  نوفمبر   30 )الموافق  1435/1/26هـ  في  والتشغيل"  والتملك  "البناء 
1435/9/24هـ )الموافق 22 يوليو 2014م( )"اتفاقية شركة المرجان لشراء الطاقة"(. وتبلغ فترة االمتياز بموجب اتفاقية شركة المرجان لشراء الطاقة 
20 سنة. للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، يرجى االطالع على القسم )12-7-1-1( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة المرجان 
إلنتاج الكهرباء«(. وبموجب اتفاقية التشغيل والصيانة المؤرخة في 1435/1/26هـ )الموافق 30 نوفمبر 2013م( )»اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة 

بشركة المرجان إلنتاج الطاقة«(، عينت شركة المرجان إلنتاج الطاقة شركة نوماك كمشغل لتقديم خدمات التشغيل والصيانة للمحطة.
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المعلومات األساسية لمشروع المرجان(: 19-4الجدول  

 المعلومات األساسية
تاريخ التشغيل التجاري للمشروع: 23 فبراير 2018م 	تاريخ التشغيل التجاري

2,059.97 ميجاواط )متعاقد عليها( 	السعة اإلنتاجية للطاقة 
مشروع توليد الطاقة بحرق الغاز 	التقنية

الغاز 	 مصدر الطاقة

رابغ، على بعد حوالي 130 كيلومتر شمال جدة على الساحل الغربي للمملكة العربية  	الموقع
السعودية.

التكلفة اإلجمالية كما في تاريخ التشغيل التجاري للمشروع - 5.854 مليون ريال  	تكلفة المشروع
سعودي

نوع العقد ومدته

عقد )اتفاقية شراء طاقة( 	

النوع )بناء وتملك وتشغيل( 	

المدة: 20 سنة )اعتباًرا من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع( تنتهي في 22 فبراير/  	
2038م

31.7 سنة كما في 1 يونيو 2021م 	عمر األصول المتبقي
الشركة السعودية للكهرباء 	مشتري اإلنتاج

شركة نوماك 	مقدم خدمات التشغيل والصيانة

الملكية والحوكمة
تم تحديد نسب الملكية في شركة المرجان إلنتاج الطاقة في الجدول التالي كما في 1 يونيو 2021م 

المعدلالكيان
)%(

50شركة رابغ االستثمارية
50الشركة السعودية للكهرباء

100

تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية تبلغ 100% في شركة رابغ االستثمارية، مما ينتج عنها ملكية فعلية بنسبة 50% في شركة المرجان إلنتاج الطاقة كما 
في 15 مايو 2021م 

األداء التشغيلي
يبين الجدول أدناه التفاصيل التشغيلية للمشروع كما هي في التواريخ المحددة.

التفاصيل التشغيلية لمشروع المرجان(: 0د-4الجدول  

كما في ديسمبر

0د0دم019دم018دم
الطاقة

87.0476.8692.26التوافر التجاري )%(

الخاص  الخفيف  العربي  الزيت  تشغيل محطة  و  البخارية  التوربينات  الصيانة  لعمليات  2020م  العام  في   %6.9 بنسبة  قسرية  انقطاعات  هناك  كانت 
بتوربينات الغاز
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األداء المالي
تتضمن تفاصيل اإليرادات بموجب اتفاقية شركة المرجان لشراء الطاقة ما يلي:

 تفاصيل اإليرادات بموجب اتفاقية شركة المرجان لشراء الطاقة(: 1د-4الجدول  

0د0دم019دم018دم

معايير اإليرادات لفترة 
الـ د1 شهًرا

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

 المكون المحلي
 مليون ريال سعودي(

 مكون الدوالر األمريكي
 مليون ريال سعودي(

العمالت األجنبية 
 األخرى

 مليون ريال 
سعودي(

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

402.05-373.3332.3322.2479.81الطاقة
دفع تكلفة رأس المال

------سعر الصرف المرجعي

للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، يرجى االطالع على القسم )12-7-1-1( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة المرجان إلنتاج الكهرباء«(.

يلخص الجدول التالي عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع المرجان.

عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع المرجان(: دد-4الجدول  

التوافر و الصيانة المخططة

لم يتم تنفيذ أي انقطاع كبير مخطط له حتى اآلنتاريخ آخر صيانة رئيسية

95%متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه  سنوات الصيانة غير الرئيسية(

90%متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه  لسنوات الصيانة الرئيسية فقط(

 صيانة رئيسية في السنة 11 للمشروع بمدة 37 يومجداول مواعيد الصيانة

يبين الجدول التالي مقاييس األداء الرئيسية12 المحددة لشركة المرجان إلنتاج الطاقة.

مقاييس األداء الرئيسية المحددة لشركة المرجان إلنتاج الطاقة(: دد-4الجدول  

السنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

 مليون( ريال سعودي
356284.5375.3األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء13

)160.2()137.9()140.2(االستهالك )بما في ذلك المصاريف العامة واإلدارية لإلستهالك(

215.8136.1196.0الدخل التشغيلي
10.619.5-دخل آخر14 

)234.1()227.3()206.8(التكاليف المالية
)2.0(0.3)2.1()المصاريف( الضريبية / االئتمان15

--)0.3(مصاريف الزكاة
)16.5()80.9( 10.816صافي الدخل / الخسارة )بدون الدخل الشامل اآلخر( 16

)8.25()40.45(5.4حصة المجموعة من صافي الدخل18

أن البيانات المالية الواردة في هذا القسم مستمدة من القوائم المالية المراجعة الخاصة بشركة المرجان إلنتاج الطاقة )المعدة بالريال السعودي( للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر   -12
2018م و2019م و2020م والمعدة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ولم يتم تضمين هذه القوائم في النشرة.

شاملة الدخل االخر والتي تبلغ قيمتها بالريال السعودي 10.6 مليون و 19.6 مليون في عام 2019م  و 2020م على التوالي   -13
غالبية اإليرادات األخرى من مطالبات التأمين  -14

تتعلق مصروفات الضرائب في عامي 2018م و 2019م بمساهمات أجنبية تم بيعها بالكامل في عام 2019م وتتعلق مصروفات الضرائب في عام 2020م بحركة الضرائب المؤجلة  -15
شاماًل دخل الفوائد البالغ 0.4 مليون ريال سعودي لعام 2020م  -16

تأثر عام 2019م باالنقطاع القسري مما نتج عنه توافر المصنع بنسبة %76.8  -17
هذا مبني على تطبيق نسبة ملكية الشركة الفعلية على صافي دخل شركة المشروع.  -18

سجلت شركة المرجان إلنتاج الطاقة معدل نمو سنوي مركب للدخل التشغيلي قدره 32.9% خالل الفترة بين عامي 2017م و2019م، ويعود ذلك أساساً 
إلى االنقطاعات القسرية بنسبة تقارب 3% في عام 2018 و22% في عام 2019م.
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حالة الديون لمشروع المرجان (: 4د-4الجدول  

الديون
1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون

2,156.81,795.11,536.8871.3االستصناع واإلجارة )مليون ريال سعودي(

35.6%62.8%73.4% 88.2%% من مبلغ القرض األصلي

3م سايبور3م سايبور3م سايبور3م سايبورأساس الفائدة

1.75%1.55%1.4%1.25%هامش الفائدة

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدسعر الصرف المرجعي

تاريخ آخر سداد  1(
1د مايو 7د0د - 9.ددد مليون ريال سعودي

826.2687.6588.7333.8الوكالة واإلجارة )مليون ريال سعودي(

35.6%62.8%73.4%88.2%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد))1(
31 مايو 2037 - 140.6 مليون ريال سعودي

3م سايبور3م سايبور3م سايبور3م سايبورأساس الفائدة

1.75%1.55%1.4%1.25%هامش الفائدة

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدسعر الصرف المرجعي

التسهيل التجاري بالدوالر األمريكي )مليون ريال 
876.2729.2624.3353.9سعودي(

35.6%62.8%73.4%88.2%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد)1(
31 مايو 2037 - 149.1 مليون ريال سعودي

3م ليبور3م ليبور3م ليبور3م ليبورأساس الفائدة

2.4%2.05%1.90%1.65%هامش الفائدة

3.75 ريال سعودي/ سعر الصرف المرجعي
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

3.75 ريال سعودي/ 
دوالر أمريكي

كما في 31 ديسمبر 2020م،كان لدى شركة المرجان إلنتاج الطاقة أيضاً قرض مساهم بمبلغ وقدره 100 مليون ريال سعودي يخضع لفائدة سنوية  بنسبة %8.4.

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمالتحوط لمبادالت أسعار الفائدة

876.2729.2624.3القيمة االسمية بالدوالر األمريكي  )مليون ريال سعودي(

5.045%5.045%4.69%معدل المقايضة

5790.0القيمة االسمية بالريال السعودي )1( 

3.71%معدل المبادلة )مليون ريال سعودي(

يتم التحوط بالريال السعودي حتى 30 نوفمبر 2024 إلى جانب 
التحوط بنسبة 95% من التسهيالت بالريال السعودي

مالحظه: معدل المقايضة ال يشمل هامش الفائدة

مشروع رابغ المستقل إلنتاج الطاقة )شركة رابغ للكهرباء( 3 1 3 6 4

 نظرة عامة

مشروع رابغ المستقل إلنتاج الطاقة )"مشروع رابغ"(، هو مشروع توليد الطاقة بحرق النفط الثقيل وتبلغ طاقته اإلنتاجية 1,204 ميجاواط، ويقع في رابغ 
غرب المملكة العربية السعودية، على بعد حوالي 130 كيلومتر شمال مدينة جدة. وكان المشروع هو أول مشروع كهرباء مستقل يتم تطويره في المملكة 
العربية السعودية ويقع بالقرب من مشروع رابغ 1 للطاقة الذي تملكه الشركة السعودية للكهرباء. وبدأ تشغيل المشروع في شهر أبريل 2013 ويستخدم 
زيت الوقود الثقيل كوقود، والذي يتم توفيره من قبل شركة أرامكو السعودية بموجب ترتيب تحصيل مع الشركة السعودية للكهرباء. ويولد المشروع صافي 
كهرباء بسعة إنتاجية تبلغ 1,204 ميجاواط. ويتم توصيل الطاقة المولدة إلى عدة مناطق بما في ذلك مدن مكة المكرمة وجدة والطائف والباحة. وتم إنشاء 
المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 9,398 مليون ريال سعودي. وستبقى اتفاقية شراء الطاقة سارية لمدة )11.8( عاًما اعتباراً من 1442/10/20هـ )الموافق 

1 يونيو 2021م( وكذلك يبلغ عمر األصول المتبقي للمحطة )11.8( عاًما.
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وتمارس المجموعة بعض من حقوق الحوكمة  على المشروع من خالل حق تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، وحق الموافقة على أو رفض 
بعض المسائل المحددة، وما إلى ذلك. وتملك المشروع شركة رابغ للكهرباء، التي تم تأسيسها في 1430/3/12هـ )الموافق 8 مارس 2009م( والتي تمتلك 

المجموعة نسبة ملكية فعلية فيها تبلغ %40.

وتكون الشركة السعودية للكهرباء هي مشتري اإلنتاج في هذا المشروع، وقد وقعت معها شركة رابغ للكهرباء اتفاقية شراء الطاقة على أساس "البناء 
والتملك والتشغيل" في 1430/7/18هـ )الموافق 11 يوليو 2009م(. وتم تعديل اتفاقية شراء الطاقة الحًقا بموجب اتفاقيتي تعديل  بتاريخ 1430/8/19هـ 
رابغ  "اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بشركة  بـ  إليهم مجتمعين  )يُشار  نوفمبر 2014م(  )الموافق 3  يناير 1436هـ  )الموافق 11 أغسطس 2009م( و10 
للكهرباء"(. وتبلغ فترة االمتياز بموجب اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بشركة رابغ للكهرباء 20 سنة. للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، 
يرجى االطالع على القسم ")12-7( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية«(. وبموجب اتفاقية التشغيل المؤرخة في 1430/7/18هـ )الموافق 11 يوليو 2009م( 
)"اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بشركة رابغ للكهرباء"(، عينت شركة رابغ للكهرباء شركة رابغ للتشغيل والصيانة )المملوكة بنسبة 60% لشركة نوماك 

و40% لشركة كوريا للطاقة الكهربائية والمياه( كمشغل لتقديم خدمات التشغيل والصيانة للمحطة.

المعلومات األساسية لمشروع رابغ المستقل إلنتاج الطاقة(: 5د-4الجدول  

المعلومات األساسية
تاريخ التشغيل التجاري للمشروع: 10 أبريل 2013م 	تاريخ التشغيل التجاري

1,204 ميجاواط )متعاقد عليها( 	السعة اإلنتاجية للطاقة 
النفط 	التقنية

النفط 	مصدر الطاقة
رابغ/ المملكة العربية السعودية 	الموقع

9,398 مليون ريـال سعودي 	تكلفة المشروع

نوع العقد ومدته

عقد )اتفاقية شراء طاقة( 	

النوع )بناء وتملك وتشغيل( 	

المدة: 20 سنة )اعتباًرا من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع( تنتهي في 10 أبريل 2033م 	
11.85 سنة كما في 1 يونيو 2021م 	عمر األصول المتبقي)1(

الشركة السعودية للكهرباء 	مشتري اإلنتاج
شركة رابغ للتشغيل والصيانة المحدودة )شركة رابغ للتشغيل والصيانة( 	مقدم خدمات التشغيل والصيانة

تماشياً مع سياسة حكومة المملكة العربية السعودية في عدم االستمرار في االستثمار في األصول المعتمدة على النفط كمصدر للوقود. قرر مجلس إدارة الشركة في 1 يناير   -1
2021م تخفيض العمر المتبقي ألصول المشروع لتتمشى من عمر عقد شراء الطاقة مما سيزيد من تكلفة االستهالك الخاصة بالمشروع خالل الفترة المتبقية بمبلغ 293.5 مليون ريال سعودي 

)117.4 مليون ريال سعودي على مستوى المجموعة( 

الملكية والحوكمة
تم تحديد نسب الملكية في شركة رابغ للكهرباء في الجدول التالي كما في 1 يونيو 1د0دم (: دد-4الجدول  

معدلالكيان

)% 
 40%شركة مشروع رابغ

40%شركة كوريا للطاقة الكهربائية هولندا بي في
20% الشركة السعودية للكهرباء

100 

تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية تبلغ 100% في شركة مشروع رابغ، مما ينتج عنها ملكية فعلية بنسبة 40% في شركة رابغ للكهرباء كما في 1 يونيو 
2021م .

األداء التشغيلي
يبين الجدول أدناه التفاصيل التشغيلية للمشروع كما هي في التواريخ المحددة.(: 7د-4الجدول  

كما في ديسمبر

0د0دم019دم018دم

الطاقة
87.1775.5396.08التوافر التجاري )%(
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األداء المالي
تتضمن تفاصيل اإليرادات بموجب اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بشركة رابغ للكهرباء ما يلي:

األداء المالي لمشروع رابغ المستقل إلنتاج الطاقة(: 8د-4الجدول  

0د0دم019دم018دم

معايير 
اإليرادات لفترة 

الـ د1 شهًرا

المجموع
 بالمليون ريال 

سعودي(

المجموع
 بالمليون ريال 

سعودي(

 المكون المحلي
 بالمليون ريال 

سعودي(

مكون الدوالر 
 األمريكي

 بالمليون ريال 
سعودي(

العمالت األجنبية 
 األخرى

 بالمليون ريال 
سعودي(

المجموع
 بالمليون ريال 

سعودي(

 دفع تكلفة رأس 
785.6-778.2266.4558.9226.7المال الطاقة

سعر الصرف 
------المرجعي

للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، يرجى االطالع على القسم ")12-7-1-4( ملخص االتفاقيات الجوهرية".

يلخص الجدول التالي عدم التوافر للطاقة المخطط والمتعاقد عليه لمشروع رابغ.

عدم التوافر للطاقة المخطط والمتعاقد عليه لمشروع رابغ المستقل إلنتاج الطاقة(: 9د-4الجدول  

1د ديسمبر
2020م2019م2018م

الطاقة
87.1775.5396.08التوافر التجاري )%( 

التوافر والصيانة المخططة
أول صيانة كبرى في عام 2021متاريخ آخر صيانة رئيسية

95%متوسط التوفر السنوي المتعاقد عليه )سنوات الصيانة غير الرئيسية(
89.41%متوسط التوفر السنوي المتعاقد عليه )لسنوات الصيانة الرئيسية فقط(

 صيانة رئيسية بعد كل )8( سنوات.جداول مواعيد الصيانة

يبين الجدول التالي مقاييس األداء الرئيسية 18 لشركة رابغ للكهرباء.

مقاييس األداء الرئيسية لشركة رابغ للكهرباء(: 0د-4الجدول  

السنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

 مليون( ريال سعودي
778.1500.7906.50األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء19

)222.1()219.3()219.2(االستهالك )بما في ذلك المصاريف العامة واإلدارية لإلستهالك(
554.3287.6515.2الدخل التشغيلي

169.2)3.6(4.6دخل آخر / )خسائر( 
)359.2()403.2()404.6(التكاليف المالية

)24.4()14.1()37.4(الضريبية )المصاريف( / االئتمان 21
)5.4(-)1(مصاريف الزكاة22

295.5)136.0(116.9صافي الدخل / الخسائر )بدون الدخل الشامل اآلخر(23 
118.20)54.39(46.75حصة المجموعة من صافي الدخل 24

18- أن البيانات المالية الواردة في هذا القسم مستمدة من القوائم المالية المراجعة الخاصة بشركة رابغ للكهرباء )المعدة بالريال السعودي( للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 
و2019م و2020م والمعدة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ولم يتم تضمين هذه القوائم في النشرة.

19- شاملة الدخل االخر والتي تبلغ بالريال السعودي 4.6 مليون، ريال سعودي و169.2 مليون ريال سعودي لألعوام 2018م و 2020م على التوالي، وخسائر بمبلغ )6.3( مليون 
20- صافي اضمحالل القيمة 162.3 مليون ريال سعودي

21- تتعلق مصروفات الضرائب بالمساهمات األجنبية. بلغت نسبة المساهمة الفعلية األجنبية كما في 31 ديسمبر 2020م %40
23-  مصروف الزكاة يتعلق بالمساهمة المحلية

24- شاماًل دخل الفوائد البالغ 0.15 مليون ريال سعودي لعام 2020م
25-  هذا مبني على تطبيق نسبة ملكية الشركة الفعلية على صافي دخل شركة المشروع.
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الديون

1د0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  التجارية - الشريحة العائمة(
 مارس، دد0دم

-394.05281185رصيد الديون )مليون ريال سعودي(
-38.2%57.9%81.31%% من إجمالي الديون ذات الصلة

تاريخ آخر سداد
 1د مارس دد0دم - 0.دد مليون ريال سعودي

 

6 ماليين- ليبور6 ماليين - ليبور6 ماليين- ليبورأساس الفائدة
-2.40%2.40%1.35%هامش الفائدة

-3.753.753.75سعر الصرف المرجعي
-557.21397262رصيد الديون )مليون ريال سعودي(

-38.2%57.9%81.3%% من إجمالي الديون ذات الصلة
تاريخ آخر سداد

 1د مارس دد0دم - 1.0د مليون ريال سعودي
ثابتثابتثابتأساس الفائدة
-4.20%4.20%4.20%هامش الفائدة

-3.753.753.75سعر الصرف المرجعي

الديون
حالة سداد الديون  التسهيل اإلسالمي - 

0د سبتمبردد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمالشريحة العائمة(

-4,570.13,1782,004رصيد الديون )مليون ريال سعودي(
-35.3%55.9%80.4%% من إجمالي الديون ذات الصلة

تاريخ آخر سداد
0د سبتمبر دد0دم - 45.5د مليون ريال سعودي

6 ماليين- سايبور6 ماليين- سايبور6 ماليين- سايبورأساس الفائدة
2.50%2.20%1.65%هامش الفائدة

1.001.001.00سعر الصرف المرجعي

0د سبتمبر 1د0دم1د ديسمبر 0د0دمأسعار فائدة التحوط  البنك السعودي الفرنسي(
794.4770القيمة االسمية بالريال السعودي )مليون ريال سعودي(

3.80%3.80%معدل المقايضة

0د سبتمبر 1د0دم1د ديسمبر 0د0دمأسعار فائدة التحوط  بنك الجزيرة(
508.4493القيمة االسمية بالريال السعودي )مليون ريال سعودي(

4.02%4.02%معدل المقايضة

1د مارس 4د0دم1د ديسمبر 0د0دمأسعار فائدة التحوط  بنك ستاندرد تشارترد(
18451845القيمة االسمية بالدوالر األمريكي )مليون ريال سعودي(

4.00%4.00%معدل المقايضة

1د مارس 4د0دم1د ديسمبر 0د0دمأسعار فائدة التحوط  بنك ساب(
126.899القيمة االسمية بالدوالر األمريكي )مليون ريال سعودي(

4.64%4.64%معدل المقايضة

1د مارس، 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمأسعار فائدة التحوط  سامبا(
1,414.33350.91القيمة االسمية بالريال السعودي )مليون ريال سعودي(

2.28%2.28%معدل المقايضة
مالحظه: معدل المقايضة ال يشمل هامش الفائدة
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مشروع بترورابغ )شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء( 4 1 3 6 4

نظرة عامة

مشروع شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء المستقل للمياه والبخار والكهرباء )يُشار إليه بلفظ "مشروع بترو رابغ"(، هو مشروع  مخصص يعمل بحرق 
النفط لتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر وإنتاج البخار ويتكون من مرحلتين، بطاقة إنتاجية تبلغ 520 ميجاواط، و188,400 متر مكعب في اليوم و53,880 
طن يومًيا، ويقع في رابغ على بعد حوالي 130 كيلومتر شمال جدة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية وفي مجمع بترورابغ. ويتم استخدام زيت 
الوقود الثقيل كوقود للمشروع، والذي يتم توفيره من بترو رابغ بموجب ترتيب تحصيلي. ويتم توصيل الكهرباء الُمولدة والمياه المحالة والبخار الُمنتج إلى 

مجمع بترورابغ ألغراض استخدامها فيه.

بدأت المرحلة األولى من المشروع عملياتها التشغيلية في 1429/5/26هـ )الموافق 1 يونيو 2008م(. تولد المرحلة األولى من المشروع  صافي كهرباء 
بنسبة 360 ميجاواط وتحلية مباه بنسبة 133,920 متر مكعب في اليوم من المياه، و29,520 طن يومًيا من البخار، وذلك على أساس النسب الصافية. 
ميجاواط   160 بنسبة  كهرباء  المشروع صافي  من  الثانية  المرحلة  ونولد  2016م.  يونيو  في  التشغيلية  عملياتها  المشروع  من  الثانية  المرحلة  وبدأت 
وتحلية مباه بنسبة 54,480 متر مكعب في اليوم من المياه، و24,360 طن يومًيا من البخار، وذلك على أساس النسب الصافية. وتم استكمال المشروع 
الثانية: 3,690 مليون ريال سعودي. وكما في  )المرحلة األولى: 4,466 مليون ريال سعودي والمرحلة  بلغت 8,156 مليون ريال سعودي  بتكلفة إجمالية 
1442/10/20هـ  )الموافق 1 يونيو 2021م(، فإن اتفاقية المياه والكهرباء المعدلة والمعاد صياغتها سارية لمدة )12( عاًما أخرى للمرحلة األولى وتم 
تمديدها لمدة )8( سنوات، وفًقا ألحكام الفقرة )10.7(، و)21( عاًما للمرحلة الثانية بينما يبلغ عمر األصول المتبقي للمحطة )27( سنة للمرحلة األولى 

و)35( سنة للمرحلة الثانية.

وإن المشروع مسيطر عليه من قبل المجموعة وهو مملوك لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، والتي تم تأسيسها في 1426/8/7هـ )الموافق 10 سبتمبر 
2005م(، وتمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية فيها تبلغ %99.

تعد شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )»شركة بترورابغ«( هي مشتري اإلنتاج للمشروع، وقامت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بتوقيع اتفاقية تحويل 
المياه والطاقة مع شركة بترورابغ )»اتفاقية تحويل المياه والطاقة الخاصة بشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء«( على أساس "البناء والتملك والتشغيل" 
في 1426/7/2هـ )الموافق 7 أغسطس 2005(. وفي تاريخ 1436/5/18هـ )الموافق 9 مارس 2015م(، قامت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بتعديل 
والطاقة  المياه  اتفاقية تحويل  بموجب  االمتياز  فترة  وتبلغ  والمعاد صياغتها.  المعدلة  والطاقة  المياه  اتفاقية  إبرام  وتم  والطاقة  المياه  اتفاقية تحويل 
التشغيل  للمياه والكهرباء شركة طاقة رابغ كمقاول لتقديم خدمات  العربية  للمياه والكهرباء 25 سنة. وعينت شركة رابغ  العربية  الخاصة بشركة رابغ 
والصيانة للمحطة وفًقا التفاقية التشغيل والصيانة المؤرخة في 1435/8/13هـ )الموافق 12 يونيو 2014م( )"اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بشركة 
رابغ العربية للمياه والكهرباء"(. وتعد شركة طاقة رابغ شركة تابعة لشركة نوماك، والتي تمتلك حصة ملكية فيها بنسبة 100%. وتنتهي اتفاقية التشغيل 
والصيانة الخاصة بشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في اليوم األخير من مدة اتفاقية تحويل المياه والطاقة الخاصة بشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء. 
والحًقا بتاريخ 1442/1/13هـ )الموافق 1 سبتمبر 2020( عدلت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بشركة رابغ العربية 
للمياه والكهرباء وتم إبرام اتفاقية التشغيل والصيانة المعدلة والمعاد صياغتها. وللحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقيات، يرجى االطالع على 

القسم ")12-7-1-5( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء«(.

المعلومات األساسية لمشروع بترورابغ(: 1د-4الجدول  

المعلومات األساسية

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى
22 يونيو 2016م01 يونيو 2008متاريخ التشغيل التجاري )المعتبر(

السعة اإلنتاجية للطاقة
الطاقة: 360 ميجاواط

المياه: 133,920 م3/يوم
البخار: 1,230 طن/ ساعة

الطاقة: 160 ميجاواط
المياه: 54,480 م3/يوم

البخار 1,015 طن/ساعة

دورة رانكين التقليدية والتناضح العكسي لمياه البحر التقنية
لتحلية المياه

دورة رانكين التقليدية والتناضح العكسي لمياه البحر 
لتحلية المياه

زيت الوقود الثقيلزيت الوقود الثقيلمصدر الطاقة
مدينة رابغ، المملكة العربية السعوديةمدينة رابغ، المملكة العربية السعوديةالموقع

التكلفة اإلجمالية في تاريخ التشغيل التجاري للمشروع - تكلفة المشروع
4,466 مليون ريال سعودي

التكلفة اإلجمالية في تاريخ التشغيل التجاري للمشروع - 
3,690 مليون ريال سعودي

نوع العقد ومدته

العقد: اتفاقية تحويل المياه والطاقة 	

النوع: بناء وتملك وتشغيل 	

المدة: 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع  	
تنتهي في 31 مايو 2033م )تم تمديدها حتى 21 

يونيو 2041م وفًقا التفاقية المياه والطاقة المعدلة 
والمعاد صياغتها( )1(

العقد: اتفاقية تحويل المياه والطاقة 	

النوع: بناء وتملك وتشغيل 	

المدة: 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع  	
تنتهي في 21 يونيو 2041م

35 سنة كما في 1 يونيو 2021م27سنة كما في 1 يونيو 2021معمر األصول المتبقي
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماوياتشركة رابغ للتكرير والبتروكيماوياتمشتري اإلنتاج

شركة طاقة رابغشركة طاقة رابغمقدم خدمات التشغيل والصيانة
1- عند االنتهاء من فترة السداد للمرحلة األولى )أي في 31 مايو 2033م( ، يجب على مشتري اإلنتاج دفع 96 مليون دوالر أمريكي للمقاول ، بشرط أال تكون هذه المدفوعات مستحقة إذا اتفق 

الطرفان كتابًيا على تمديد إضافي للمدة و / أو التعريفة مع مراعاة ذلك. المبلغ المستحق للمقاول.
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الملكية والحوكمة تم تحديد نسب الملكية في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في الجدول التالي كما في 	 يونيو 
		0	م .

المعدلالكيان

)% 
74%شركة أعمال المياه والطاقة العربية

25%شركة واحة الطاقة األولى للمياه والطاقة التقليدية 
1%شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

100المجموع

تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية تبلغ 100% في شركة أعمال المياه والطاقة العربية وشركة واحة الطاقة األولى للمياه والطاقة التقليدية مما ينتج عنها 
ملكية فعلية بنسبة 99% في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء كما في 1 يونيو 2021م .

األداء التشغيلي
يبين الجدول أدناه التفاصيل التشغيلية للمشروع كما هي في التواريخ المحددة.

التفاصيل التشغيلية لمشروع بترورابغ(: دد-4الجدول  

كما في 1د ديسمبرالمرحلة األولى

0د0دم019دم018دم

الطاقة
100100100التوافر التجاري )%(

المياه
100100100التوافر التجاري )%(

البخار
100100100التوافر التجاري )%(

كما في ديسمبرالمرحلة الثانية

0د0دم019دم018دم

الطاقة
100100100التوافر التجاري )%(

المياه
100100100التوافر التجاري )%(

البخار
100100100التوافر التجاري )%(

األداء المالي
تتضمن تفاصيل اإليرادات بموجب اتفاقية تحويل المياه والطاقة الخاصة بشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء ما يلي:

تفاصيل اإليرادات بموجب اتفاقية تحويل المياه والطاقة الخاصة بشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء(: دد-4الجدول  

0د0دم019دم018دم

معايير اإليرادات لفترة الـ د1 شهًرا

المجموع
 بالريال 

السعودي - 
مليون(

المجموع
 بالريال 

السعودي - 
مليون(

 المكون المحلي
 بالريال 

السعودي - 
مليون(

مكون الدوالر 
 األمريكي

 بالريال السعودي - 
مليون(

مكون العمالت 
 األجنبية األخرى

 بالريال السعودي - 
مليون(

المجموع
 بالريال 

السعودي - 
مليون(

288.18-288.18-283.92287.39مدفوعات التكاليف الرأسمالية للطاقة

274.69-274.69-270.95273.94مدفوعات التكاليف الرأسمالية للمياه

295.36-295.36-292.05294.56مدفوعات التكاليف الرأسمالية للبخار

 معامالت أخرى
سعر الصرف المرجعي

للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، يرجى االطالع على القسم ")12-7-1-5( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء«(.
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خالل الفترة المحددة، كان لدى مشروع بترورابغ توافر تجاري كامل للكهرباء والبخار والمياه .

عدم التوافر المخطط لمشروع بترورابغ(: 4د-4الجدول  

 التوافر  والصيانة المخططة

أبريل/مايو 2020م للمرحلة األولىتاريخ آخر تحول وفحص

100%متوسط التوافر السنوي التجاري )سنوات الصيانة غير الرئيسية(

100%متوسط التوافر السنوي التجاري )لسنوات الصيانة الرئيسية فقط(

 يتم إجراء التحول والفحص بعد كل أربع سنوات وفًقا للجدول الزمني لمشتري اإلنتاج.الجدول الزمني للتحول والفحص

يبين الجدول التالي مقاييس األداء الرئيسية 24 المحددة لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء.

مقاييس األداء الرئيسية المحددة لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء(: 5د-4الجدول  

السنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

ريال سعودي  مليون(

839.5839.4843.9األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

)207.0()203.2()198.7(االستهالك )بما في ذلك عنصر المصاريف العامة واإلدارية لالستهالك(

640.3636.2636.9الدخل التشغيلي

4.23.72.0دخل آخر25 

)201.0()227.3()253.4(التكاليف المالية
)0.1()10,4()19.4()المصاريف( الضريبية/ االئتمان 26

)10.8()3.5()1.6(مصاريف الزكاة27
331.7475.7422.6صافي الدخل )بدون الدخل الشامل اآلخر( 28

195.4394.1418.4حصة المجموعة من صافي الدخل29

24-أن البيانات المالية الواردة في هذا القسم مستمدة من القوائم المالية المراجعة الخاصة بشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )المعدة بالريال السعودي( للسنوات المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م و2019م و2020م والمعدة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ولم يتم تضمين هذه القوائم في النشرة

25- غالبية الدخل اآلخر من الودائع
26-مصاريف الزكاة المرتبطة بالمستثمر األجنبي. الملكية الفعلية للمستثمر األجنبي في 31 ديسمبر 2020م هي 0.375 %، يستبعد أي أثر للضريبة المؤجلة.

27- مصاريف الزكاة المرتبطة بالمستثمر الخليجي
28-بعد الضرائب المؤجلة البالغة -38.5 مليون ريال سعودي ، 76.9 مليون ريال سعودي و -4.4 مليون ريال سعودي لألعوام 2018م و 2019م و 2020م على التوالي

29-  هذا مبني على تطبيق نسبة ملكية الشركة الفعلية على صافي دخل شركة المشروع.

حالة الديون لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء(: دد-4الجدول  

الديون
1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون - المرحلة األولى

---894.55رصيد الديون )مليون ريال سعودي(
---25.99%% من مبلغ القرض األصلي

---5.765%أساس الفائدة )ثابت(
----هامش الفائدة

تاريخ آخر سداد  0د نوفمبر دد0دم – 91,4 مليون ريال سعودي(

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون - المرحلة الثانية
-2,320.571,361.13653.79رصيد الديون )مليون ريال سعودي(

-21.87%45.53%77.63%% من مبلغ القرض األصلي
-5.70%5.70%5.70%أساس الفائدة )ثابت(

----هامش الفائدة

تاريخ آخر سداد  0د يونيو 1د0دم – د11 مليون ريال سعودي(

193



1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمالتحوط ألسعار الفائدة

-القيمة االسمية بالدوالر األمريكي

معدل المقايضة

القيمة االسمية بالريال السعودي

معدل المقايضة
مالحظة: معدل المقايضة ال يشمل هوامش الفائدة

مشروع الشقيق المستقل إلنتاج المياه والطاقة )شركة الشقيق للمياه والكهرباء( 5 1 3 6 4

 نظرة عامة

مشروع الشقيق المستقل إلنتاج المياه والطاقة )»مشروع الشقيق«(، هو مشروع يعمل بالنفط لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 850 
ميجاواطو212,000 متر مكعب في اليوم السعة اإلنتاجية لتحلية المياه، ويقع في الشقيق، الساحل الجنوبي الغربي للمملكة العربية السعودية، على بعد 
140 كيلومتر شمال مدينة جازان. ويقع المشروع في مجمع الشقيق المملوك للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ويعتبر المرحلة الثانية من مجمع 
الشقيق. وبدأ المشروع عملياته في مايو 2011م ويستخدم النفط الخام العربي الثقيل كوقود، والذي يتم توفيره من قبل شركة أرامكو السعودية بموجب 
ترتيب تحصيل مع الشركة السعودية لشراكات المياه في المملكة العربية السعودية )والمعروفة سابقاً بـ »شركة الماء والكهرباء«(. ويتم توصيل الكهرباء 
المولدة والمياه المحالة إلى مدينة جازان وإلى األجزاء األخرى من منطقة عسير. وتم إنشاء المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 6,866 مليون ريال سعودي. 
وستبقى اتفاقية شراء المياه والطاقة سارية لمدة )9.9( عاًما اعتباًرا من 1442/10/9هـ )الموافق 1 يونيو 2021م(، وكذلك يبلغ عمر األصول المتبقي 

للمحطة )9.9( عاًما.

تمارس المجموعة بعض من حقوق الحوكمة معينة على المشروع من خالل حق تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، وحق الموافقة على أو رفض 
بعض المسائل المحددة، وما إلى ذلك. وتملك المشروع شركة الشقيق للمياه والكهرباء، والتي تم تأسيسها في 1430/2/1هـ )الموافق 21 فبراير 2007م( 

والتي تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية فيها تبلغ %32.

وتكون الشركة السعودية لشراكات المياه هي مشتري اإلنتاج في هذا المشروع، وقد وقعت معها شركة الشقيق للمياه والكهرباء اتفاقية شراء المياه والطاقة 
)«اتفاقية شركة الشقيق للمياه والكهرباء لشراء المياه والطاقة«( على أساس "البناء والتملك والتشغيل" في 1428/2/10هـ )الموافق 28 فبراير 2007م(. 
وتبلغ فترة االمتياز بموجب اتفاقية شركة الشقيق للمياه والكهرباء لشراء المياه والطاقة )20( سنة. للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، 
يرجى االطالع على القسم )12-7-1-6( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة الشقيق للمياه والكهرباء«(. وبموجب اتفاقية التشغيل والصيانة بتاريخ 
1428/2/10هـ )الموافق 28 فبراير 2007م( )»اتفاقية شركة الشقيق للمياه والكهرباء للتشغيل والصيانة«(، عينت شركة الشقيق للمياه والكهرباء شركة 

نوماك كمشغل لتقديم خدمات التشغيل والصيانة للمحطة.

المعلومات األساسية لمشروع الشقيق المستقل إلنتاج المياه والطاقة(: 7د-4الجدول  

 المعلومات األساسية
1 مايو 2011متاريخ التشغيل التجاري

السعة اإلنتاجية للطاقة
850 ميجاواط

212,000 م3 / يوم
محطة طاقة تعمل بالنفط، وتستخدم التناضح العكسي لمياه البحر لتحلية المياهالتقنية

النفطمصدر الطاقة

الشقيق، على بعد 140 كيلومتر شمال جيزان على الساحل الجنوبي الغربي للمملكة العربية الموقع
السعودية.

6,866 مليون ريـال سعوديتكلفة المشروع

نوع العقد ومدته
اتفاقية شراء المياه والطاقة

بناء وتملك وتشغيل
المدة: 20 سنة )اعتباًرا من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع( تنتهي في 30 أبريل 2031م

9.9 سنة كما في 1 يونيو 2021معمر األصول المتبقي )1(
الشركة السعودية لشراكات المياهمشتري اإلنتاج

شركة نوماكمقدم خدمات التشغيل والصيانة

تماشياً مع سياسة حكومة المملكة العربية السعودية في عدم االستمرار في االستثمار في األصول المعتمدة على النفط كمصدر للوقود. قرر   -2
مجلس إدارة الشركة في 1 يناير 2021م تخفيض العمر المتبقي ألصول المشروع لتتمشى من عمر عقد شراء الطاقة والمياة مما سيزيد من 
تكلفة االستهالك الخاصة بالمشروع خالل الفترة المتبقية بمبلغ 222.9 مليون ريال سعودي )80.6 مليون ريال سعودي على مستوى المجموعة( 
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الملكية والحوكمة
تم تحديد نسب الملكية في شركة الشقيق للمياه والكهرباء كما في 15 مايو 2021م في الجدول التالي.

المعدلالكيان

)% 
60شركة الشقيق الدولية للماء والكهرباء

32شركة المياه والكهرباء القابضة
8الشركة السعودية للكهرباء

100المجموع

تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية تبلغ 53.34% في شركة الشقيق الدولية للماء والكهرباء، مما ينتج عنها ملكية فعلية بنسبة 32% في شركة الشقيق 
للمياه والكهرباء كما في 1 يونيو 2021م.

األداء التشغيلي
يبين الجدول التالي التفاصيل التشغيلية للمشروع كما في التواريخ المحددة.

التفاصيل التشغيلية لمشروع الشقيق المستقل إلنتاج المياه والطاقة(: 8د-4الجدول  

كما في ديسمبر

0د0دم019دم018دم

الطاقة
89.26%81.31%96.68%التوافر التجاري )%(

المياه
97.45%97.76%98.11%التوافر التجاري )%(

كانت هناك انقطاعات قسرية في شركة الشقيق الدولية للماء والكهرباء بنسبة 5.4% في العام 2020م غلبيتها نتيجة تصحيح حمل المولدات الناتجة عن تلف دوار احدى الوحدات 

األداء المالي
يبين الجدول أدناه تفاصيل اإليرادات للمشروع بموجب اتفاقية شركة الشقيق للمياه والكهرباء لشراء المياه والطاقة:

تفاصيل اإليرادات للمشروع بموجب اتفاقية شركة الشقيق للمياه والكهرباء لشراء المياه والطاقة(: 9د-4الجدول  

0د0دم019دم018دم

معايير اإليرادات لفترة الـ 
د1 شهًرا

المجموع
 بالمليون ريال 

سعودي(

المجموع
 بالمليون ريال 

سعودي(

المكون المحلي
 بالمليون ريال 

سعودي(

مكون الدوالر 
 األمريكي

 بالمليون ريال 
سعودي(

العمالت األجنبية 
 األخرى

 بالمليون ريال 
سعودي(

المجموع
 بالمليون ريال 

سعودي(

403.58- 403.58- 431,17342,94دفع تكلفة رأس مال الطاقة
167.63- 167.63- 168.06167.57دفع تكلفة رأس مال المياه

للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية ، راجع القسم )12-7-1-6( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة الشقيق للمياه والكهرباء«(.

يلخص الجدول التالي عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع الشقيق للفترات المحددة أدناه.

عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع الشقيق(: 40-4الجدول  

التوافر  والصيانة المخططة

لم يتم إجراء أي صيانة رئيسية حتى اآلن، ولكن كان هناك انقطاعان خفيفان في 2014م تاريخ آخر صيانة رئيسية
و2020م وانقطاع متوسط في 2017م

انقطاع سنوي بنسبة 95.2% لمدة 7 أيام /سنة للطاقةمتوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )سنوات الصيانة غير الرئيسية(

91.7% نسبة االنقطاع خفيف خالل 2014م و2020م و89.1% نسبة االنقطاع المتوسط متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )لسنوات الصيانة الرئيسية فقط(
خالل 2017م
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التوافر  والصيانة المخططة

جداول مواعيد الصيانة

 يتم تصنيف االنقطاع إلى ثالث فئات على النحو التالي:
انقطاع خفيف: ثالث مرات خالل مدة اتفاقية شراء المياه والطاقة؛ مخطط له أ- 

لمدة 20 يوم في )السنة التشغيلية 15(
انقطاع متوسط: مرتان خالل مدة اتفاقية شراء المياه والطاقة؛ب- 
انقطاع كبير: مرة واحدة خالل مدة اتفاقية شراء المياه والطاقة. مخطط له لمدة ج- 

45 يوم في )السنة التشغيلية 12(

يبين الجدول التالي مقاييس األداء الرئيسية 29 المحددة لشركة الشقيق للمياه والكهرباء.

 مقاييس األداء الرئيسية المحددة لشركة الشقيق للمياه والكهرباء(: 41-4الجدول  

السنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

 مليون( ريال سعودي
625,7558,9593.0األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء30

)170.4()167.0()167.8(االستهالك )بما في ذلك عنصر المصاريف العامة واإلدارية لالستهالك(
457.0345.8387.6الدخل التشغيلي

0.843.234.5دخل آخر 
)238.0()254.3()269.7(التكاليف المالية

5.0)0.3()0.0()المصاريف( الضريبية / االئتمان
)8.8()3.2()0.2(مصاريف الزكاة

189.5132.3180.5صافي الدخل )بدون الدخل الشامل اآلخر( 31 
60.742.457.8حصة المجموعة من صافي الدخل

29- ان البيانات المالية الواردة في هذا القسم مستمدة من القوائم المالية المراجعة الخاصة بشركة الشقيق للمياه والكهرباء )المعدة بالريال السعودي( للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2018م و2019م و2020م والمعدة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ولم يتم تضمين هذه القوائم في النشرة.

30- شاماًل الدخل اآلخر البالغة 43.2 مليون ريال سعودي و 34.5 مليون ريال سعودي في عامي 2019م و 2020م على التوالي
31- شاماًل دخل الفوائد البالغ 1.7 مليون ريال سعودي و 1.2 مليون ريال سعودي و0.2 مليون ريال سعودي لألعوام 2018م و 2019م و2020م على التوالي

حالة الديون لشركة الشقيق للمياه والكهرباء(: د4-4الجدول  

الديون
1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دم حالة سداد الديون  التجارية طويلة األجل(

-2,777.561,507.7413.09رصيد الديون )مليون ريال سعودي*(
-10.84%39.57%72.9%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد
 1د مايو 9د0د - د.15د مليون ريال سعودي

-6م ليبور6م ليبور6م ليبورأساس الفائدة
-1.65%1.65%1.40%هامش الفائدة

-3.753.753.75سعر الصرف المرجعي

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  التسهيل اإلسالمي(

-389.09211.2157.9رصيد الديون )مليون ريال سعودي*(
-10.84%39.57%72.90%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد
 1د مايو 9د0د - د.0د مليون ريال سعودي

-6م ليبور6م ليبور6م ليبورأساس الفائدة
-1.65%1.65%1.40%هامش الفائدة

-3.753.753.75سعر الصرف المرجعي
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1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  التسهيل الثانوي(

---2.20رصيد الديون )مليون ريال سعودي*(
---0.97%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد
 1د مايو 1د0د - د.د مليون ريال سعودي

---6م ليبورأساس الفائدة
---3%هامش الفائدة

---3.75سعر الصرف المرجعي

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمأسعار فائدة التحوط  طويل األجل(

-114,45دد,89414.د75القيمة االسمية  المليون دوالر أمريكي(

-5.263375%5.263375%5.263375%معدل المبادلة
مالحظة: معدالت الفائدة ال تشمل هوامش الربح

الثانية  6 1 3 6 4 الشعيبة  مشروع  )شركة  المياه  إلنتاج  المستقل  الشعيبة  لمشروع  الثانية  التوسعة 
لتنمية المياه(

 نظرة عامة

مشروع الشعيبة الثاني المستقل إلنتاج المياه )"التوسعة الثانية لمشروع الشعيبة إلنتاج المياه"( هو مشروع مياه يعمل بالطاقة الكهربائية لتحلية مياه البحر 
وتبلغ طاقته اإلنتاجية 250,000 متر مكعب في اليوم، ويقع في الشعيبة، الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، على بعد حوالي 120 كيلومتر جنوب مدينة 
جدة. ويقع المشروع بالقرب من مجمع الشعيبة للطاقة وتحلية المياه )الذي يتألف من مشروعين آخرين( والمملوك للشركة السعودية للكهرباء، وهو أيًضا 
مجاور لمشروع الشعيبة المستقل إلنتاج المياه والطاقة )"مشروع الشعيبة إلنتاج المياه والطاقة"( والتوسعة األولى لمشروع الشعيبة المستقل إلنتاج المياه 
)"التوسعة األولى لمشروع الشعيبة إلنتاج المياه"(. ويقوم المشروع بتحلية 250,000 متر مكعب في اليوم من مياه البحر على أساس صاف، والتي يتم توصيلها 
بعد ذلك إلى مدن مكة المكرمة وجدة والطائف والباحة. وتم إنشاء المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 1,155 مليون ريال سعودي. وستبقى اتفاقية شراء المياه 

سارية لمدة )23( عاًما اعتباًرا من 1442/10/20هـ )الموافق 1 يونيو 2021م(، بينما يبلغ عمر األصول المتبقي للمحطة )28.1( عاًما.

تسيطر المجموعة على المشروع وهو مملوك لشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه، والتي تم تأسيسها في 1438/8/15هـ )الموافق 3 يونيو 2017م( 
والتي تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية فيها تبلغ %100.

تكون الشركة السعودية لشراكات المياه هي مشتري اإلنتاج في هذا المشروع. ووقعت شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه على اتفاقية شراء المياه 
)"اتفاقية شراء المياه الخاصة بشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه"(على أساس "البناء والتملك والتشغيل" في 1438/9/19هـ )الموافق 14 يونيو 
2017م(. وتبلغ مدة اتفاقية شراء المياه الخاصة بشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه )25( عاًما من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، والذي كان 
في 27 مايو 2019م. ويتم تمرير تكلفة الطاقة الكهربائية التي تستخدمها مشروع الشعيبة 2 المستقل إلنتاج الطاقة إلى الشركة السعودية لشراكات المياه 
بموجب اتفاقية شراء المياه الخاصة بشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه. للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، يرجى االطالع 
على القسم )12-7-1-10( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة مشروع شعيبة الثانية لتمنية المياه«(. وبموجب اتفاقية التشغيل والصيانة بتاريخ 17 
أغسطس 2017م )"اتفاقية التشغيل والصيانة لشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه "(، عينت شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه شركة 
توسعة تحلية المياه كالمشغل لتقديم خدمات التشغيل والصيانة للمحطة. كما قامت إدارة المجموعة إعادة تمويل الدين الرئيسي للمشروع )دون حق 

الرجوع على الشركة( من خالل إصدار سند دين وقرض.

المعلومات األساسية لمشروع التوسعة الثانية لمشروع الشعيبة المستقل إلنتاج المياه(: د4-4الجدول  
المعلومات األساسية

27 مايو 2019م 	تاريخ التشغيل التجاري
250.000م3/يوم )متعاقد عليها( 	السعة اإلنتاجية للطاقة

التناضح العكسي لتحلية مياه البحر 	التقنية
الكهرباء 	مصدر الطاقة

الشعيبة/ جدة، المملكة العربية السعودية 	الموقع
1,155 مليون ريـال سعودي 	تكلفة المشروع

نوع العقد ومدته

اتفاقية شراء المياه 	

بناء وتملك وتشغيل 	

المدة: 25 سنة )اعتباًرا من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع( تنتهي في 26 مايو 2044م 	
28.1 سنة كما في 1 يونيو 2021م)1( 	عمر األصول المتبقي

الشركة السعودية لشراكات المياه 	مشتري اإلنتاج

شركة توسعة تحلية المياه 	مقدم خدمات التشغيل والصيانة
)1( نتيجة لقرار اتخذه مجلس إدارة الشركة بشأن أصول مشروع المياه المستقل، تمت مراجعة افتراض العمر اإلنتاجي لشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه من )35( عاًما في السابق 

إلى )30( عاًما، وعمر األصول المتبقي )28.5( سنة على أساس عمر )30( سنة.
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الملكية والحوكمة
تم تحديد نسب الملكية في شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه في الجدول التالي كما في 1 يونيو 2020م.

المعدلالكيان

)% 

99شركة الشعيبة الثانية لتحلية المياه القابضة

1شركة كهروماء

100المجموع

تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية تبلغ 100% في شركة الشعيبة الثانية لتحلية المياه القابضة وشركة كهروماء، مما ينتج عنها ملكية فعلية بنسبة %100 
في شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه كما في 1 يونيو 2021م .

األداء التشغيلي
يبين الجدول أدناه التفاصيل التشغيلية للمشروع كما في التواريخ المحددة.

التفاصيل التشغيلية لمشروع التوسعة الثانية لمشروع الشعيبة المستقل إلنتاج المياه(: 44-4الجدول  

كما في ديسمبر

0د0دم019دم018دم

المياه

99.07%95.77%التوافر التجاري )%(

األداء المالي
يتضمن الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للمشروع بموجب اتفاقية شراء المياه الخاصة بشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه:

0د0دم019دم018دم

معايير اإليرادات 
لفترة الـ د1 شهًرا

المجموع
 بالمليون ريال 

السعودي(

المجموع
 بالمليون ريال 

السعودي(

 المكون المحلي
 بالمليون ريال 

السعودي(

 مكون الدوالر األمريكي
 بالمليون ريال 

السعودي(

العمالت األجنبية 
 األخرى

 بالمليون ريال 
السعودي(

المجموع
 بالمليون ريال 

السعودي(

دفع تكلفة رأس مال 
3250.621.367.6غير منطبقالمياه

-
88.9

سعر الصرف 
------المرجعي

32-  يمثل اإليرادات من 27 مايو 2019م إلى 31 ديسمبر 2019م

للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، سرجى االطالع على القسم )12-7-1-10( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة مشروع شعيبة 
الثانية لتمنية المياه«(.

يلخص الجدول التالي عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع المياه المستقل لشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه.

عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع المياه المستقل لشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه(: 45-4الجدول  

التوافر والصيانة المخططة

ال توجد صيانة رئيسية )منذ تاريخ التشغيل التجاري للمشروع(تاريخ آخر صيانة رئيسية

98.00%متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )سنوات الصيانة غير الرئيسية(

ال يوجدمتوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )لسنوات الصيانة الرئيسية فقط(

 ال يوجدجداول مواعيد الصيانة
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يبين الجدول التالي مقاييس األداء الرئيسية 33 المحددة لشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه.

مقاييس األداء الرئيسية المحددة لشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه(: د4-4الجدول  

السنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

 مليون( ريال سعودي
52.895.7-األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء34

)37.5()18.7()0.2(االستهالك )بما في ذلك عنصر المصاريف العامة واإلدارية لالستهالك(
34.158.1-الدخل التشغيلي

0.10.2-الدخل اآلخر 
)41.7()26.5(-التكاليف المالية

---المصاريف الضريبية
)0.2()0.219(-مصاريف الزكاة35

7.516.3-صافي الربح )بدون الدخل الشامل اآلخر(
7.516.3حصة المجموعة من صافي الربح 36

33- ان البيانات المالية الواردة في هذا القسم مستمدة من القوائم المالية المراجعة الخاصة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه )المعدة بالريال السعودي( للسنوات المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م و2019م و2020م والمعدة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ولم يتم تضمين هذه القوائم في النشرة.

34-  شاملة الدخل االخر والتي تبلغ بالريال السعودي 0.1مليون ريال سعودي و0.2 مليون ريال سعودي في عامي 2019م و 2020م على التوالي 
35- مصاريف الزكاة المرتبطة بالمستثمر الخليجي

36- هذا مبني على تطبيق نسبة ملكية الشركة الفعلية على صافي دخل شركة المشروع.

حالة الديون لشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه (: 47-4الجدول  

الديون
1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دم حالة سداد الديون  التجارية - الشريحة العائمة(

599.3313.94266.44162.84*رصيد الديون )مليون ريال سعودي*(
43.4%71.05%83.72%95.90%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد
 0د نوفمبر 040دم - 5.دد مليون ريال سعودي

6م ليبور6م ليبور6م ليبور6م ليبورأساس الفائدة
2.00%1.95%1.65%1.85%هامش الفائدة

3.753.753.753.75سعر الصرف المرجعي
تاريخ آخر سداد

0د نوفمبر 040دم - د7.د مليون ريال سعودي

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  التجارية - شريحة السعر الثابت(

358.2556504.2397.74*رصيد الديون )مليون ريال سعودي*(
63.82%80.91%89.22%95.90%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد
 0د نوفمبر 040دم - د.7د مليون ريال سعودي

4.5%4.5%4.5%4.5%أساس الفائدة
----هامش الفائدة

3.7%3.7%3.7%3.75سعر الصرف المرجعي
تاريخ آخر سداد

27 مايو 2044م - 29.1 مليون ريال سعودي
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1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمأسعار فائدة التحوط

313.94266.4155.1القيمة االسمية بالدوالر األمريكي )مليون ريال سعودي(
3.43%3.45%2.965%معدل المقايضة

مبني على قرض معاد تمويله 
مالحظه: معدل المقايضة ال يشمل هوامش الربح

مشروع الشعيبة المستقل إلنتاج المياه والطاقة )شركة الشعيبة للمياه والكهرباء( 7 1 3 6 4

نظرة عامة

مشروع الشعيبة المستقل إلنتاج المياه والطاقة )"مشروع الشعيبة إلنتاج المياه والطاقة"(، هو مشروع يعمل بالنفط لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر 
بطاقة إنتاجية تبلغ 900 ميجاواط و 880,000 متر مكعب في اليوم على التوالي، ويقع في الشعيبة، الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، على بعد 
حوالي 120 كيلومتر جنوب مدينة جدة. ويقع المشروع بالقرب من مجمع الشعيبة للطاقة وتحلية المياه )الذي يتألف من مشروعين آخرين( والمملوك 
للشركة السعودية للكهرباء. ويستخدم المشروع النفط الخام العربي الخفيف كوقود، والذي يتم توفيره من قبل شركة أرامكو السعودية بموجب ترتيب 
تحصيل مع الشركة السعودية لشراكات المياه. ويولد المشروع صافي كهرباء بطاقة إنتاجية تبلغ 900 ميجاواط ويقوم بتحلية 880,000 متر مكعب في اليوم 
من المياه على أساس صاف. ويتم بعد ذلك توصيل الكهرباء المولدة والمياه المحالة إلى عدد من المدن وتشمل مكة المكرمة وجدة والطائف والباحة. 
وكان المشروع هو أول مشروع مستقل للمياه والكهرباء يتم تطويره في المملكة العربية السعودية بعد صدور قرار حكومة المملكة العربية السعودية بإتاحة 
أسواق توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحالة لالستثمار من القطاع الخاص وبدأ التشغيل التجاري له في شهر يناير 2010م. وتم إنشار المشروع بتكلفة 
إجمالية بلغت 9,188 مليون ريال سعودي. وستبقى اتفاقية شراء المياه والطاقة سارية لمدة )8.5( عاًما اعتباراً من 1442/10/20هـ )الموافق 1 يونيو 

2021م(، بينما يبلغ عمر األصول المتبقي للمحطة )18.6( عاًما.

وتمارس المجموعة بعض من حقوق الحوكمة على المشروع من خالل حق تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، وحق الموافقة على أو رفض بعض 
المسائل المحددة، وما إلى ذلك. وتمتلك المشروع شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، والتي تم تأسيسها في 1427/7/8هـ )الموافق 3 أغسطس 2006م( 

والتي تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية فيها تبلغ %30.

تكون الشركة السعودية لشراكات المياه هي مشتري اإلنتاج في هذا المشروع، والتي ابرمت معها شركة الشعيبة للمياه والكهرباء اتفاقية شراء المياه 
الحًقا  والطاقة  المياه  شراء  اتفاقية  تعديل  وتم  2005م(.  نوفمبر   15 )الموافق  1426/10/13هـ  في  والتشغيل"  والتملك  "البناء  أساس  على  والطاقة 
)الموافق 10 مايو 2006م(.  بتاريخ 1427/4/12هـ  )"اتفاقية شراء المياه والطاقة الخاصة بشركة الشعيبة للمياه والكهرباء"(  اتفاقية تعديل  بموجب 
وتبلغ فترة االمتياز بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة الخاصة بشركة الشعيبة للمياه والكهرباء )20( سنة. للحصول على معلومات إضافية حول هذه 
االتفاقية، يرجى االطالع على القسم )12-7-1-7( »ملخص االتفاقيات الجوهرية«. وأبرمت شركة الشعيبة للمياه والكهرباء والشركة السعودية الماليزية 
للصيانة والتشغيل اتفاقية تشغيل وصيانة بتاريخ 1426/12/15هـ )الموافق 14 يناير 2006م( )"اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بشركة الشعيبة للمياه 
والصيانة  التشغيل  لتوفير خدمات  التشغيلية كمشغل  للصيانة  الماليزية  السعودية  الشركة  والكهرباء  للمياه  الشعيبة  بموجبها شركة  والكهرباء"(، عينت 
للمحطة. وكما هو منصوص عليه في اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بشركة الشعيبة للمياه والكهرباء، تعاقدت الشركة السعودية الماليزية للصيانة 
والتشغيل من الباطن مع شركة نوماك )بصفتها المقاول( لتنفيذ خدمات التشغيل والصيانة في المحطة بالكامل )باستثناء بعض المسؤوليات اإلدارية( 
وذلك بموجب اتفاقية تعاقد من الباطن بتاريخ 1426/12/15هـ )الموافق 14 يناير 2006م( )"عقد التشغيل والصيانة من الباطن الخاص بشركة الشعيبة 
للمياه والكهرباء"(. أصبحت شركة سقاية للتشغيل والصيانة المحدودة، وهي شركة تابعة للشركة الوطنية األولى القابضة -الشركة األم لشركة نوماك- 
المقاول من الباطن لهذا المشروع عن طريق دخول شركة سقاية للتشغيل والصيانة المحدودة كطرف في  عقد التشغيل والصيانة من الباطن الخاص 

بشركة الشعيبة للمياه والكهرباء بدالً من شركة نوماك.

المعلومات األساسية لمشروع الشعيبة المستقل إلنتاج المياه والطاقة(: 48-4الجدول  

المعلومات األساسية
تاريخ التشغيل التجاري للمشروع - 14يناير2010م 	تاريخ التشغيل التجاري
900 ميجاواط من الطاقة و880,000 متر مكعب/يوم من المياه 	السعة اإلنتاجية للطاقة

التقنية
محطة طاقة تعمل بحرق النفط 	

التقطير الومضي متعدد المراحل للمياه المحالة 	
النفط 	مصدر الطاقة

110 كيلومتر جنوب جدة، المملكة العربية السعودية 	الموقع
التكلفة اإلجمالية كما في تاريخ التشغيل التجاري للمشروع - 9,188 مليون ريال سعودي 	تكلفة المشروع

نوع العقد ومدته

العقد: اتفاقية شراء المياه والطاقة 	

النوع: بناء وتملك وتشغيل 	

المدة: 20 سنة )اعتباًرا من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع( تنتهي في 13 يناير2030 	
18.6سنة كما في 1 يونيو 2021م 	عمر األصول المتبقي

الشركة السعودية لشراكات المياه 	مشتري اإلنتاج
شركة نوماك/ شركة سقاية للتشغيل والصيانة المحدودة )هي شركة مملوكة للمجموعة بنسبة 100%( 	مقدم خدمات التشغيل والصيانة
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الملكية والحوكمة
تم تحديد نسب الملكية في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء في الجدول التالي كما 1 يونيو 2021م .

المعدلالكيان

)% 

60الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء

32الشركة القابضة للماء والكهرباء

8الشركة السعودية للكهرباء

100المجموع

تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية تبلغ 50% في الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء، مما ينتج عنها ملكية فعلية بنسبة 30 % في شركة الشعيبة 
للمياه والكهرباء، كما في 1 يونيو 2021م .

األداء التشغيلي
يبين الجدول أدناه التفاصيل التشغيلية للمشروع كما في التواريخ المحددة.

التفاصيل التشغيلية لمشروع الشعيبة المستقل إلنتاج المياه والطاقة(: 49-4الجدول  

كما في ديسمبر

0د0دم01919دم018دم

الطاقة

93.689.988.6التوافر التجاري )%(

المياه

92.9788.0288.8التوافر التجاري )%(

كانت هناك انقطاعات قسرية في مشروع شركة الشعيبة للمياه والكهرباء بنسبة 7.9% و7.2% للطاقة و المياة على التوالي في العام 2020م، كان االنقطاع 
للطاقة بشكل رئيسي إلى القيود المفروضة على حمولة الغالية وذلك لتجنب تسريبات االنابيب مما قد يودي الى اغالق المحطة. اما للمياه كان االنقطاع 

بشكل رئيسي إلى القيود المفروضة على حمولة التبخير الخاصة بالغالية او لصيانة أي تسريبات في االنابيب 

األداء المالي
تتضمن تفاصيل اإليرادات بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة الخاصة بشركة الشعيبة للمياه والكهرباء ما يلي:

تفاصيل اإليرادات بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة الخاصة بشركة الشعيبة للمياه والكهرباء(: 50-4الجدول  

0د0دم019دم018دم

معايير اإليرادات لفترة 
الـ د1 شهًرا

المجموع
 مليون ريال سعودي(

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

 المكون المحلي
 مليون ريال 

سعودي(

مكون الدوالر 
 األمريكي

 مليون ريال 
سعودي(

العمالت األجنبية 
 األخرى

 مليون الريال 
السعودي(

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

دفع تكلفة رأس المال 
الطاقة )ريال سعودي/
ميجاواط في الساعة(

346.40ال يوجد362.24351.12103.9264.66

دفع تكلفة رأس مال 
المياه )ريال سعودي/متر 

مكعب(
571.89ال يوجد598.50567.85171.57106.75

سعر الصرف المرجعي
3.75 ريال 

سعودي/ دوالر 
أمريكي

19  تم تعديله عن طريق خطاب جانبي بين مشتري اإلنتاج وشركة المشروع باإلشارة إلى نقل اإلنقطاعات.
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للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، يرجى االطالع على القسم )12-7-1-7( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة الشعيبة للمياه والكهرباء«(.

يلخص الجدول التالي عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع الشعيبة إلنتاج المياه والطاقة.

عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع الشعيبة إلنتاج المياه والطاقة(: 51-4الجدول  

التوافر  والصيانة المخططة

الوحدة 10، 30 يناير 2021متاريخ آخر صيانة رئيسية

الكهرباء 93.8% المياه 94.6%متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )سنوات الصيانة غير الرئيسية(

الكهرباء 88.2% المياه 89.5%متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )لسنوات الصيانة الرئيسية فقط(

جداول مواعيد الصيانة

صيانة دورية سنوية 7 أيام سنوياً 	

صيانة دوريه كل خامسة اعوام 20 يوم 	

صيانة رئيسية كل 12 عام مدتها 32 يوم وكل 18 عام مدتها 30 يوم 	

يبين الجدول التالي مقاييس األداء الرئيسية36 المحددة لشركة الشعيبة للمياه والكهرباء.

مقاييس األداء الرئيسية المحددة لشركة الشعيبة للمياه والكهرباء(: د5-4الجدول  
السنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

 مليون( ريال سعودي

955.8904.537872.5األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

)299.8()301.3()286.4( االستهالك )بما في ذلك عنصر المصاريف العامة واإلدارية لالستهالك(

669.4603.2559.9 الدخل التشغيلي

4.66.31.4 الدخل اآلخر 

)232.1()274.2()285.0( التكاليف المالية
)15.8()18.7()17.2( الضريبية )المصاريف / ائتمان( 38

)15.9()3.7()4.3( مصاريف الزكاة39
360.6311.6297.6 صافي الدخل )بدون الدخل الشامل اآلخر( 40

108.293.589.3حصة المجموعة من صافي الدخل41
36- ان البيانات المالية الواردة في هذا القسم مستمدة من القوائم المالية المراجعة لشركة الشعيبة للمياه والكهرباء المعدة بالريال السعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 

و2019م و2020م) والمعدة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية( السعودية. ولم يتم تضمين هذه القوائم في النشرة
37- متضمناً مخصص مطالبات القوة القاهرة المتنازع عليها بمبلغ 16.33 مليون ريال سعودي

38- تتعلق مصروفات الضرائب بالمساهمات األجنبية. بلغت نسبة المساهمة األجنبية الفعلية كما في 31 ديسمبر 2020م %30
39- مصروف الزكاة يتعلق بالمستثمر الخليجي 

40- تتضمن مصاريف أخرى تبلغ 7.0  مليون ريال سعودي و 1.3 مليون ريال سعودي لعامي 2018م و 2019م على التوالي
41- هذا مبني على تطبيق نسبة ملكية الشركة الفعلية على صافي دخل شركة المشروع.

حالة الديون لشركة الشعيبة للمياه والكهرباء(: د5-4الجدول  

الديون
1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  تجارية(

--1,781450رصيد الديون )مليون ريال سعودي*(

--13.70%54.30%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد
 15 يناير دد0د –د.ددد مليون ريال سعودي

--6 مليون -ليبور2.21%أساس الفائدة

--1.70%1.45%هامش الفائدة

سعر الصرف المرجعي
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1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  هيرمس(

---317رصيد الديون )مليون ريال سعودي*(

---21.1%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد
 15 يوليو دد0دم – د.دد مليون ريال سعودي

---2.21%أساس الفائدة )ليبور(

---0.40%هامش الفائدة

سعر الصرف المرجعي

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  بنك التصدير واالستيراد الكوري(

---366رصيد الديون )مليون ريال سعودي*(

---21.4%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد
 15 يوليو دد0دم – 0.9د مليون ريال سعودي

---5.38%أساس الفائدة- ثابت

---0.20%هامش الفائدة

سعر الصرف المرجعي

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  إسالمي(

--36793رصيد الديون )مليون ريال سعودي*(

--14.50%57.6%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد
 15 يناير دد0دم – 45.9 مليون ريال سعودي

6مليون-  2.25%أساس الفائدة  
--سايبور

--1.72%1.47%هامش الفائدة

سعر الصرف المرجعي

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  الديون الفرعية(

-441383131رصيد الديون )مليون ريال سعودي*(

-29.11%85%98%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد
 15 يناير 9د0دم – د.5د مليون ريال سعودي

-6 مليون- ليبور6مليون- ليبور2.21%أساس الفائدة )ليبور(

-3.25%3.25%3.25%هامش الفائدة

سعر الصرف المرجعي

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمأسعار فائدة التحوط  تجاري(

--475.13120القيمة االسمية بالدوالر األمريكي )مليون دوالر أمريكي

2.52%5.09%معدل المقايضة

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمأسعار فائدة التحوط  هيرمس(

---84.51القيمة االسمية بالدوالر األمريكي )مليون دوالر أمريكي(

---5.06%معدل المقايضة
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1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمأسعار فائدة التحوط  اإلسالمي(

---366.89القيمة االسمية بالريال السعودي )مليون ريال سعودي(

1.74معدل المبادلة

مالحظة: معدالت الفائدة ال تشمل هوامش الربح

مشروع مرافق المستقل إلنتاج المياه والطاقة )شركة الجبيل للمياه والكهرباء( 8 1 3 6 4

نظرة عامة

مشروع مرافق المستقل إلنتاج المياه والطاقة )"مشروع مرافق"( هو مشروع يعمل بالغاز لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 2744 
ميجاواط و800,000 متر مكعب في اليومعلى التوالي، ويقع المشروع في مدينة الجبيل، شرق المملكة العربية السعودية. ويستخدم المشروع الغاز الطبيعي 
كوقود، والذي يتم توفيره من قبل شركة أرامكو السعودية بموجب اتفاقية بينها وبين شركة توريد ويتم توصيل الكهرباء المولدة والمياه المحالة إلى الجبيل 
المياه المحالة لالستثمار الخاص  العربية السعودية باتاحة أسواق توليد الكهرباء وإنتاج  وينبع. وتم تطوير المشروع بعد صدور قرار حكومة المملكة 
وبدأت عمليات المشروع في شهر أكتوبر 2010م. وتم إنشاء مشروع مرافق بتكلفة إجمالية بلغت 11,563 مليون ريال سعودي وهو اليوم أحد أكبر المشاريع 

المستقلة إلنتاج المياه والطاقة في العالم.

تمارس المجموعة بعض من حقوق الحوكمة  على المشروع من خالل حق تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، وحق الموافقة على أو رفض بعض 
المسائل المحددة وغيرها من الحقوق، وتملك شركة الجبيل للمياه والكهرباء المشروع، والتي تم تأسيسها في 1428/4/1هـ )الموافق 8 أبريل 2007م( 

والتي تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية فيها تبلغ %20.

وتكون شركة توريد هي مشتري اإلنتاج في هذا المشروع، وقد وقعت معها شركة الجبيل للمياه والكهرباء اتفاقية شراء المياه والطاقة على أساس "البناء 
والتملك والتشغيل ونقل الملكية" في تاريخ 1427/12/25هـ )الموافق 15 يناير 2007م( )وذلك بعد التنازل لها عن االتفاقية من شركة اس جي ايه مرافق 
القابضة المحدودة )البحرين( )والتي تم تعديلها الحًقا، "اتفاقية شراء المياه والطاقة الخاصة بشركة الجبيل للمياه والكهرباء"( والتي تبلغ فترة االمتياز 
بموجبها )20( سنة.  وتكون اتفاقية شراء المياه والطاقة سارية لمدة )9.6( أعوام اعتباراً من 1442/10/20هـ  )الموافق 1 يونيو 2021م(، وكذلك يبلغ 
عمر األصول المتبقي للمحطة )9.6( عاًما. وعينت شركة الجبيل للمياه والكهرباء شركة سويز نوماك كمشغل لتقديم خدمات التشغيل والصيانة للمحطة 
بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة المؤرخة في تاريخ 1428/5/23هـ )الموافق 9 يونيو 2007م( )"اتفاقية مرافق للتشغيل والصيانة"(. وللحصول على 

معلومات إضافية حول هذه االتفاقيات، يرجى االطالع على القسم )12-7-1-2( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة الجبيل للمياه والكهرباء«(.

المعلومات األساسية لمشروع مرافق المستقل إلنتاج المياه والطاقة(: 54-4الجدول  

المعلومات األساسية

تاريخ التشغيل التجاري للمشروع 28 أكتوبر 2010م 	تاريخ التشغيل التجاري

2,743.6 ميجاواط و800,000 متر مكعب/يوم 	السعة اإلنتاجية للطاقة

توربينات الغاز والبخار للطاقة، والتقطير الومضي متعدد المراحل للمياه 	التقنية

الغاز 	مصدر الطاقة

مدينة الجبيل الصناعية، المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية 	الموقع

التكلفة اإلجمالية في تاريخ التشغيل التجاري للمشروع – 11.561 مليون ريال سعودي 	تكلفة المشروع

نوع العقد ومدته

العقد )اتفاقية شراء مياه وطاقة( 	

النوع )البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية( 	

المدة: 20 سنة )اعتباًرا من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع( تنتهي في 27 أكتوبر 2030م 	
9.6 سنة كما في 1 يونيو 2021م 	عمر األصول المتبقي

شركة توريد 	مشتري اإلنتاج
شركة سويز نوماك أو اند أم القابضة ذ.م.م 	مقدم خدمات التشغيل والصيانة

الملكية والحوكمة
تم تحديد نسب الملكية في شركة الجبيل للمياه والكهرباء في الجدول التالي كما في 1 يونيو 2021م.

الكيان
المعدل

)% 
شركة أس جي أ مرافق القابضة ذ.م.م. )مملوكة بالتساوي لكل من مؤسسة الخليج لالستثمار وشركة كهربل وشركة أكوا مرافق الماء 

60%والكهرباء  المحدودة(

5%الشركة السعودية للكهرباء
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الكيان
المعدل

)% 
5%شركة المياه والكهرباء القابضة

30%شركة مرافق
100

تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية تبلغ 33.33% في شركة أس جي أ مرافق القابضة ذ.م.م. وذلك من خالل ملكيتها في شركة أكوا مرافق الماء والكهرباء  
المحدودة )وهي شركة مملوكة بالكامل للمجموعة(، مما ينتج عنها ملكية فعلية بنسبة 20% في شركة الجبيل للمياه والكهرباء كما في 1 يونيو 2021م .

األداء التشغيلي
يبين الجدول أدناه التفاصيل التشغيلية للمشروع كما في التواريخ المحددة.

التفاصيل التشغيلية لمشروع مرافق المستقل إلنتاج المياه والطاقة(: 55-4الجدول  

كما في ديسمبر

0د0دم019دم018دم

الطاقة
97.6%97.6%94.9%التوافر التجاري )%(

المياه
97.2%96%96%التوافر التجاري )%(

األداء المالي
يتضمن الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للمشروع بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة الخاصة بشركة الجبيل للمياه والكهرباء:

تفاصيل اإليرادات للمشروع بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة الخاصة بشركة الجبيل للمياه والكهرباء(: د5-4الجدول  

معايير اإليرادات لفترة الـ 
0د0دم019دم018دمد1 شهًرا

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

 المكون المحلي
 مليون ريال 

سعودي(

مكون الدوالر 
 األمريكي

 مليون ريال 
سعودي(

 العمالت األجنبية األخرى
 مليون ريال سعودي(

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

568.87---549,05564,83دفع تكلفة رأس مال الطاقة
639.53---627,90628,18دفع تكلفة رأس مال المياه

------سعر الصرف المرجعي

للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، يرجى االطالع على القسم )12-7-1-2( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة الجبيل للمياه 
والكهرباء«(.

يلخص الجدول التالي عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع المياه والطاقة المستقل لشركة الجبيل للمياه والكهرباء.

عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع المياه والطاقة المستقل لشركة الجبيل للمياه والكهرباء(: 57-4الجدول  

التوافر  والصيانة المخططة
من فبراير 2017م إلى مارس 2019متاريخ آخر صيانة رئيسية

حوالي 95.5% للطاقة و96.5% للمياهمتوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )سنوات الصيانة غير الرئيسية(

حوالي 94% للطاقةمتوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )لسنوات الصيانة الرئيسية فقط(
 صيانة رئيسية بعد كل ست سنوات للطاقة. ال توجد صيانة رئيسية للمياه.جداول مواعيد الصيانة
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يبين الجدول التالي مقاييس األداء الرئيسية 41 لشركة الجبيل للمياه والكهرباء.

مقاييس األداء الرئيسية لشركة الجبيل للمياه والكهرباء(: 58-4الجدول  
للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

 مليون( ريال سعودي

42779.7735.8688.0األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

)23.4()22.8()19.0(االستهالك )بما في ذلك عنصر المصاريف العامة واإلدارية لالستهالك(

714.8713.0664.6الدخل التشغيلي

--45.9دخل آخر 

)301.8()435.8()444.7(التكاليف المالية
)20.5()16.0()23.6(الضريبية )المصاريف( 43

)6.5()12.4()9.9(مصاريف الزكاة44
286.1253.0337.7صافي الدخل )بدون الدخل الشامل اآلخر( 45

57.250.667.5حصة المجموعة من صافي الدخل46
41- ان البيانات المالية الواردة في هذا القسم مستمدة من القوائم المالية المراجعة الخاصة لشركة الجبيل للمياه والكهرباء المعدة بالريال السعودي( للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2018م و2019م و2020م ) والمعدة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ولم يتم تضمين هذه القوائم في النشرة
42- شاماًل الدخل اآلخر البالغ 45.94 مليون ريال سعودي

43-تتعلق مصروفات الضرائب بالمساهمات األجنبية. بلغت نسبة المساهمة األجنبية الفعلية كما في 31 ديسمبر 2020م ما نسبته %27.7891
44-مصروف الزكاة يتعلق بالمستثمر الخليجي

45-شاماًل دخل الفوائد البالغ 3.5 مليون ريال سعودي و 4.2 مليون ريال سعودي و 1.9 مليون ريال سعودي في األعوام 2018م و 2019م و 2020م على التوالي
46- هذا مبني على تطبيق نسبة ملكية الشركة الفعلية على صافي دخل شركة المشروع. 

سجلت شركة الجبيل للمياه والكهرباء معدل نمو سنوي مركب للدخل التشغيل قدره -4.7% خالل الفترة من 2017م إلى 2020م، ويرجع ذلك في األساس 
إلى انخفاض توافر المياه وارتفاع مدفوعات اإليجار التمويلي.

حالة الديون لشركة الجبيل للمياه والكهرباء (: 59-4الجدول  

الديون
1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  دولي(

-3,990.02,376.45644.51رصيد الديون )مليون ريال سعودي*(

-11.3%41.53%68.13%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد د.1دد مليون ريال سعودي
1د مارس 9د0دم

6م ليبور6م ليبور6م ليبور6م ليبورأساس الفائدة

-1.451.601.60هامش الفائدة

3.753.753.753.75سعر الصرف المرجعي

)KEIC  1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون

---604.7رصيد الديون )مليون ريال سعودي*(
---25.0%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد 4.د8 مليون ريال سعودي
1د مارس 4د0دم

---6م ليبورأساس الفائدة
---0.40%هامش الفائدة

---3.75سعر الصرف المرجعي
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1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  إسالمي(

-1,568.8934.38253.50رصيد الديون )مليون ريال سعودي*(
-11.3%41.53%69.7%% من مبلغ القرض األصلي

تاريخ آخر سداد د.دد1 مليون ريال سعودي
1د مارس 9د0دم

6م ليبور6م ليبور6م ليبور6م ليبورأساس الفائدة
-1.44451.601.60هامش الفائدة

3.753.753.753.75سعر الصرف المرجعي

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمأسعار فائدة التحوط بالدوالر األمريكي 

القيمة االسمية  مليون دوالر أمريكي*(

 معدل المقايضة

القيمة االسمية بالريال السعودي

معدل المقايضة

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمسامبا 1

-201.18119.8232.50القيمة االسمية )مليون دوالر أمريكي*(
0.00%3.19%3.19%3.19%معدل المقايضة

القيمة االسمية بالريال السعودي
معدل المقايضة

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمسامبا د

-201.18119.8232.50القيمة االسمية )مليون دوالر أمريكي*(
0.00%3.24%3.24%3.24%معدل المقايضة

القيمة االسمية بالريال السعودي
معدل المقايضة

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمسامبا د

-930.93160.8143.61القيمة االسمية )مليون دوالر أمريكي*(
0.00%2.97%2.99%2.60%معدل المقايضة

القيمة االسمية بالريال السعودي
معدل المقايضة

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمالبنك األهلي السعودي

-192.9752.33القيمة االسمية )مليون دوالر أمريكي*(
0.00%2.33%2.33%معدل المقايضة

القيمة االسمية بالريال السعودي
معدل المقايضة

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمبي إن بي باريبا 1

-192.9752.33القيمة االسمية )مليون دوالر أمريكي*(
0.00%1.84%1.84%معدل المقايضة

القيمة االسمية بالريال السعودي
1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمبي إن بي باريبا - د

-277.4478.8321.38القيمة االسمية )مليون دوالر أمريكي*(
0,00%0,53%0,53%0.53%معدل المقايضة

القيمة االسمية بالريال السعودي
مالحظة: معدالت المقايضة ال يشمل هوامش الربح
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مشروع الظاهرة المستقل إلنتاج الطاقة )شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء( 9 1 3 6 4

نظرة عامة

مشروع الظاهرة المستقل إلنتاج الطاقة )"مشروع الظاهرة"(، هو مشروع طاقة يعمل بالغاز وتبلغ طاقته اإلنتاجية 1,509 ميجاواط، ويقع المشروع في 
منطقة الظاهرة، في والية عبري، على بعد حوالي 335 كيلومتر شمال غرب مسقط على الخط الساحلي الغربي لسلطنة عمان. وحقق المشروع تاريخ 
التشغيل التجاري المتأخر في 10 مايو 2019م )تأخير في تاريخ التشغيل التجاري للمشروع  لمدة )39( يوًما( وفقد فترة الطاقة المبكرة الكاملة )من 
1 أبريل 2018 حتى 31 أكتوبر 2018(. وتم تحميل التعويضات المتفق عليها بموجب هذا التأخير على شركة  المشروع، شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء 
)"شركة الظاهرة لتوريد الكهرباء"(، من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وهي مشتري اإلنتاج في هذا المشروع. وقدمت شركة الظاهرة لتوريد 
الكهرباء بناًء على ذلك مطالبة تتعلق بهذا التأخير جزئًيا ضد مقاول الهندسة والمشتريات والبناء. وتم إنشاء المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 378 مليون 
ريال عماني، أي ما يعادل 3,683 مليون ريال سعودي. وتكون اتفاقية شراء الطاقة سارية لمدة )12.8( عاًما اعتباًرا من 1442/10/20هـ )الموافق 1 يونيو 

2021م(، بينما يبلغ عمر األصول المتبقي للمحطة )32.8( عاًما.

تمارس المجموعة بعض من حقوق الحوكمة  على المشروع من خالل حق تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، وحق الموافقة على أو رفض 
بعض المسائل المحددة وغيرها من الحقوق، وتملك شركة الظاهرة لتوريد الكهرباء المشروع، والتي تم تأسيسها في 1437/4/16هـ )الموافق 26 يناير 

2016م( والتي تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية فيها تبلغ %44.9.

وتكون الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه هي مشتري اإلنتاج في هذا المشروع، وقد وقعت معها شركة الظاهرة اتفاقية شراء الطاقة على أساس 
"البناء والتملك والتشغيل" في 1437/5/21هـ )الموافق 1 مارس 2016م( )"اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بشركة الظاهرة"(. وتبلغ مدة اتفاقية شراء 
الطاقة )15( سنة اعتباراً من تاريخ التشغيل التجاري، وهو 10 مايو 2019م. للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، يرجى االطالع على 
القسم )12-7-1-14( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية«(. وبموجب اتفاقية التشغيل والصيانة المبرمة بتاريخ 1437/11/1هـ )الموافق 4 أغسطس 2016م( 
)"اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بمشروع الظاهرة"(، عينت شركة الظاهرة شركة ظفار للتشغيل والصيانة المحدودة كمشغل لتقديم خدمات التشغيل 
والصيانة للمحطة. وبموجب عقد تشغيل وصيانة من الباطن تم إبامه بتاريخ 1437/11/1هـ )الموافق 4 أغسطس 2016م( )"عقد تشغيل وصيانة من 
الباطن الخاص بمشروع الظاهرة"(، عينت شركة ظفار للتشغيل والصيانة المحدودة شركة نوماك عمان كمقاول من الباطن لتقديم خدمات التشغيل 

والصيانة للمحطة.

بداية من تاريخ التشغيل التجاري في 1440/9/5هـ )الموافق 10 مايو 2019م(، واجه مشروع الظاهرة استهالًكا إضافًيا للوقود نظًرا ألن أداء معدل الحرارة 
كان أقل من مستويات األداء المضمونة. وتقوم شركة الظاهرة حالًيا بإجراء دراسة تفصيلية لتحسين األداء.

المعلومات األساسية لمشروع الظاهرة المستقل إلنتاج الطاقة(: 0د-4الجدول  

المعلومات األساسية
تاريخ التشغيل التجاري للمشروع - 10 مايو 2019م 	تاريخ التشغيل التجاري
1509 ميجاواط 	السعة اإلنتاجية للطاقة

الغاز - إنتاج الطاقة بالدورة المركبة 	التقنية
الغاز 	مصدر الطاقة

والية عبري، منطقة الظاهرة، سلطنة عمان 	الموقع
التكلفة اإلجمالية في تاريخ التشغيل التجاري للمشروع - 3.683 مليون ريال سعودي 	تكلفة المشروع

نوع العقد ومدته

العقد – اتفاقية شراء طاقة 	

النوع - بناء وتملك وتشغيل 	

المدة: 15 سنة تنتهي في 31 مارس 2034م )مالحظة: كان تاريخ التشغيل التجاري للمشروع التعاقدي هو 1  	
يناير 2019م، ومع ذلك، أدت التأخيرات إلى تعديل تاريخ التشغيل التجاري للمشروع ليصبح سارًيا في 10 

مايو 2019م ونتيجة لذلك أصبح تاريخ انتهاء اتفاقية شراء الطاقة 31 مارس 2034م(
32.9 سنة كما في 1 يونيو 2021م )1( 	عمر األصول المتبقي

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 	مشتري اإلنتاج
شركة ظفار للتشغيل والصيانة المحدودة، بالتعاقد من الباطن مع شركة نوماك عمان 	مقدم خدمات التشغيل والصيانة

)1( نتيجة لقرار اتخذه مجلس إدارة الشركة بشأن أصول محطة إنتاج الطاقة بالدورة المركبة، تم تغيير افتراض العمر اإلنتاجي لشركة الظاهرة لتوليد الكهرباء من )40( عاًما في السابق إلى 
)35( عاًما، وعمر األصول المتبقي )32.9( سنة على أساس عمر )35( سنة.
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الملكية والحوكمة
تم تحديد نسب الملكية في مشروع الظاهرة في الجدول التالي كما في 1 يونيو 2021م .

المعدلالكيان

)% 
95%شركة ماب إنلند القابضة المحدودة

4,9998%شركة ظفار العالمية لخدمات الطاقة 
0.0002%شركة ظفار لالستثمار والخدمات العقارية المحدودة

100

تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية تبلغ 47.26% في شركة ماب إنلند القابضة المحدودة، مما ينتج عنها ملكية فعلية بنسبة 44.9% في مشروع الظاهرة 
كما في 1 يونيو 2021م .

األداء التشغيلي
يبين الجدول التالي التفاصيل التشغيلية للمشروع كما في التواريخ المحددة.

التفاصيل التشغيلية لمشروع الظاهرة المستقل إلنتاج الطاقة(: 1د-4الجدول  

كما في ديسمبر

0د0دم019دم018دم

الطاقة
93.7691.02غير منطبقالتوافر التجاري )%(

األداء المالي
يبين الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للمشروع بموجب اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بشركة الظاهرة:

تفاصيل اإليرادات للمشروع بموجب اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بشركة الظاهرة(: دد-4الجدول  

0د0دم019دم018دم

معايير اإليرادات 
لفترة الـ د1 

شهًرا

المجموع
 بالريال 
السعودي(

محلي  ريال 
عماني(
 المكون

 بالريال 
السعودي(

مكون الدوالر 
 األمريكي
 بالريال 
السعودي(

اليورو
العمالت 
األجنبية 
 األخرى

 بالريال 
السعودي(

المجموع
 بالريال 
السعودي(

محلي  ريال 
عماني(
 المكون

 بالريال 
السعودي(

مكون الدوالر 
 األمريكي
 بالريال 
السعودي(

اليورو
العمالت 
األجنبية 
 األخرى

 بالريال 
السعودي(

المجموع
 بالريال 
السعودي(

دفع تكلفة رأس 
المال للطاقة

غير 
240,795,211غير منطبق161,534,45531,688,650209,106,561غير منطبق21,257,934140,276,521منطبق

سعر الصرف 
المرجعي

غير 
9.80169.80169.80169.80169.8016غير منطبق9.80169.8016منطبق

للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، يرجى االطالع على القسم )12-7-1-14( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء«(.

يلخص الجدول التالي عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع الظاهرة.

عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع الظاهرة.(: دد-4الجدول  

التوافر  والصيانة المخططة

ال توجد صيانة رئيسية حتى اآلن بحكم أن تاريخ التشغيل التجاري كان في 10 مايو تاريخ آخر صيانة رئيسية
2019م

92.5%متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )سنوات الصيانة غير الرئيسية(

92.5% )ال يوجد مخصص منفصل متاح في اتفاقية شراء الطاقة ألعمال الصيانة متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )لسنوات الصيانة الرئيسية فقط(
الرئيسية(

جداول مواعيد الصيانة
 الفاصل الزمني للفحص الرئيسي للتوربينات الغازية المجدول هو 32,000 ساعة تشغيل 

مرجحة، وبالتالي ستكون الصيانة الرئيسية كل 6.4 سنوات لكل توربين غاز بافتراض 
تشغيل اآللة لمدة 5,000 ساعة تشغيلية/سنة
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يبين الجدول التالي مقاييس األداء الرئيسية 46 المحددة لشركة الظاهرة.

مقاييس األداء الرئيسية المحددة لشركة الظاهرة(: 4د-4الجدول  

للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

 مليون( ريال سعودي
0150.2283.6األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء47

)87.3()56.1(0االستهالك )بما في ذلك عنصر المصاريف العامة واإلدارية لالستهالك( 48
94.1111.4الدخل التشغيلي

178.342.184.8دخل آخر 
)107.7()75.6(0التكاليف المالية

)54.8()36.8(0المصاريف )الضريبية( / االئتمان
000مصاريف الزكاة

33.7)18.45(0صافي الدخل / الخسارة )بدون الدخل الشامل اآلخر(  49
15.1)8.3(0حصة المجموعة من صافي الدخل50

مالحظة: غير منطبق نظًرا ألنه العام األول للتشغيل.
46- تم استخراج المعلومات المالية من البيانات المالية  لشركة الظاهرة والتي تم إعدادها وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. لم يتم تضمين هذه البيانات المالية في نشرة اإلصدار 
هذه. تم عرض البيانات المالية المدققة لشركة الظاهرة  بالريال العماني. معدل التحويل المستخدم لتحويل المعلومات المالية من ريال عماني إلى سعودي هو 1 ريال عماني = 9.8016 

ريال سعودي
47--تتضمن اإليرادات األخرى البالغة 178.3مليون ريال سعودي و 42.05 مليون ريال سعودي و 84.8 مليون ريال سعودي لألعوام 2018م و 2019م و 2020م على التوالي

48- العمر اإلنتاجي لهذا األصل الذي تستخدمه المجموعة أقصر من العمر اإلنتاجي الذي تستخدمه شركة المشروع
49- تتضمن التعويضات المقطوعة بمبلغ 178.3 مليون ريال سعودي و 42.05 مليون ريال سعودي في العام المالي 2018م و 2019م على التوالي

50- هذا مبني على تطبيق نسبة ملكية الشركة الفعلية على صافي دخل شركة المشروع. 

حالة الديون لشركة الظاهرة (: 5د-4الجدول  

الديون
1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  تسهيل تجاري بالدوالر األمريكي(

2,038.871,496.321,129.75426.19رصيد الديون )مليون ريال سعودي(
19%50%66%90%% من مبلغ القرض األصلي

3م ليبور3م ليبور3م ليبور3م ليبورأساس الفائدة
1.9%1.7%1.7%1.3%هامش الفائدة

9.80169.80169.80169.8016سعر الصرف المرجعي
أخر حالة سداد في ديسمبر دد0د

1د ديسمبر 8د0دم1د ديسمبر 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمأسعار فائدة التحوط  تسهيل تجاري بالدوالر األمريكي(

516.01378.78242.73القيمة االسمية بالدوالر األمريكي )بالماليين(

2.17162.57042.6900معدل المقايضة )%(

1,947.731,429.73916.21القيمة االسمية بالريال السعودي )بالماليين(
2.17162.57042.6900معدل المقايضة )%(

1د ديسمبر دد0دم 1د ديسمبر 8د0دم1د ديسمبر 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  تسهيل تجاري بالريال العماني(
 تاريخ آخر سداد(

223.62164.12123.9146.74رصيد الديون )مليون ريال سعودي(
19%50%66%90%% من مبلغ القرض األصلي

5.0%5.0%5.0%4.5%أساس الفائدة
غير منطبقغير منطبقغير منطبقغير منطبقهامش الفائدة

9.80169.80169.80169.8016سعر الصرف المرجعي
مالحظه: معدالت المقايضة ال تشمل هوامش الربح

كما في 1 يونيو 2021م،كان لدى شركة الظاهرة أيضاً قرض مساهم بمبلغ وقدره 1,255.40 مليون ريال سعودي يخضع لفائدة سنوية  بنسبة %1.9.
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مشروع صحار 3 المستقل إلنتاج الطاقة )شركة شناص لتوليد الكهرباء( 10 1 3 6 4

نظرة عامة

مشروع صحار 3 المستقل إلنتاج الطاقة )"مشروع صحار د"( هو مشروع يعمل بالغاز )الديزل والوقود الثانوي( بطاقة إنتاجية تبلغ 1.710 ميجاواط ، 
ويقع في منطقة صحار الصناعية بالقرب من شركة صحار لأللومنيوم، على بعد حوالي 230 كيلومتر من مسقط، عاصمة سلطنة عمان. وحقق المشروع 
تاريخ التشغيل التجاري المتأخر في 4 مايو 2019م. وتم تحميل التعويضات المتفق عليها بموجب هذا التأخير على شركة المشروع، شركة شناص لتوليد 
الكهرباء ) "شركة شناص"(، من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وهي مشتري اإلنتاج في هذا المشروع. وقدمت شركة شناص بناًء على ذلك 
مطالبة تتعلق بهذا التأخير ضد مقاول الهندسة والمشتريات والبناء. وفي الوقت الحالي، ال تزال مناقشات التسوية فيما يتعلق بهذا النزاع جارية وتتوقع 
إدارة المجموعة االنتهاء منها في عام 2020م. وتم إنشاء المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 3,686 مليون ريال سعودي. وتكون اتفاقية شراء الطاقة سارية 

لمدة )12.6( عاًما اعتباًرا من 1442/10/20هـ )الموافق 1 يونيو 2021م(، بينما يبلغ عمر األصول المتبقي للمحطة )32.6( عاًما.

تمارس المجموعة بعض من حقوق الحوكمة  على المشروع من خالل حق تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، وحق الموافقة على أو رفض 
بعض المسائل المحددة وغيرها من الحقوق، وتملك شركة شناص المشروع، والتي تم تأسيسها في 1437/4/15هـ )الموافق 26 يناير 2016م( والتي 

تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية فيها تبلغ %44.9.

ابرمت شركة شناص والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه اتفاقية شراء الطاقة على أساس »البناء والتملك والتشغيل« في 1437/5/21هـ )الموافق 1 
مارس 2016م( )»اتفاقية شركة شناص لشراء الطاقة«(. وتبلغ مدة اتفاقية شراء الطاقة )15( سنة اعتباراً من 1440/4/23هـ )الموافق 1 يناير 2019م(. 
الجوهرية - شركة شناص«(.  االتفاقيات  )»ملخص   )15-1-7-12( القسم  االطالع على   يرجى  االتفاقية،  معلومات إضافية حول هذه  للحصول على 
وبموجب اتفاقية التشغيل والصيانة،عينت شركة شناص شركة ظفار للتشغيل والصيانة كمشغل )»شركة ظفار«(  مع شركة نوماك عمان كمقاول لتقديم 
خدمات التشغيل والصيانة للمحطة )»اتفاقية شركة شناص للتشغيل والصيانة«(. ومن المقرر أن ينتهي العمل باتفاقية شركة شناص للتشغيل والصيانة 

عند انقضاء مدة اتفاقية شركة شناص لشراء الطاقة.

المعلومات األساسية لمشروع صحار د المستقل إلنتاج الطاقة(: دد-4الجدول  

المعلومات األساسية

تاريخ التشغيل التجاري للمشروع  04 مايو 2019م 	تاريخ التشغيل التجاري

1710 ميجاواط )متعاقد عليها( 	السعة اإلنتاجية للطاقة

إنتاج الطاقة بالدورة المركبة للغاز 	التقنية

الغاز 	مصدر الطاقة

صحار، سلطنة عمان 	الموقع

التكلفة اإلجمالية في تاريخ التشغيل التجاري للمشروع - 3,686 مليون ريال سعودي 	تكلفة المشروع

نوع العقد ومدته

عقد )اتفاقية شراء طاقة( 	

النوع )بناء وتملك وتشغيل( 	

المدة: 15 سنة تنتهي في 31 ديسمبر 2033م 	

32.6 سنة كما في 1 يونيو 2021م )1( 	عمر األصول المتبقي

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 	 مشتري اإلنتاج

شركة ظفار للتشغيل والصيانة 	 مقدم خدمات التشغيل والصيانة

)1( نتيجة لقرار اتخذه مجلس إدارة الشركة بشأن أصول محطة توليد الطاقة بالدورة المركبة، تمت تغيير افتراض العمر اإلنتاجي لشركة صحار من )40( عاًما في السابق إلى )35( عاًما، 
وعمر األصول المتبقي )32.9( سنة على أساس عمر )35( سنة.

الملكية والحوكمة
تم تحديد نسب الملكية في شركة شناص في الجدول التالي كما في 1 يونيو 2021م .

المعدلالكيان

)% 
95.0000شركة ماب كوستال القابضة

4.9998شركة ظفار العالمية لخدمات الطاقة 
0.0002شركة ظفار لالستثمار والخدمات العقارية المحدودة

100.0000

تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية تبلغ 47.26% في شركة ماب كوستال القابضة، مما ينتج عنها ملكية فعلية بنسبة 44.9% في مشروع صحار كما في 
1 يونيو 2021م .
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األداء التشغيلي
يبين الجدول التالي التفاصيل التشغيلية للمشروع كما في التواريخ المحددة.

التفاصيل التشغيلية لمشروع صحار د المستقل إلنتاج الطاقة(: 7د-4الجدول  

كما في ديسمبر

0د0دم019دم018دم

الطاقة

92%92%-التوافر التجاري )%(

األداء المالي
يبين الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للمشروع بموجب اتفاقية شركة شناص لشراء الطاقة:

تفاصيل اإليرادات للمشروع بموجب اتفاقية شركة شناص لشراء الطاقة(: 8د-4الجدول  

معايير اإليرادات 
0د0دم019دم018دملفترة الـ د1 شهًرا

اإلجمالي 
 بالريال 
السعودي(

الجزء 
 المحلي
 بالريال 
السعودي(

الجزء المقوم 
بالدوالر 
األمريكي
 بالريال 
السعودي(

العمالت 
األجنبية 
األخرى

 بالريال 
السعودي(

المجموع
 بالريال 
السعودي(

الجزء 
 المحلي
 بالريال 
السعودي(

الجزء المقوم 
بالدوالر 
األمريكي
 بالريال 
السعودي(

العمالت 
األجنبية 
األخرى

 بالريال 
السعودي(

المجموع
 بالريال 
السعودي(

دفع تكلفة رأس 
-مال الطاقة

17,661,141144,367,678-162,028,81927,516,005224,924,409-252,440,414

سعر الصرف 
9.80169.80169.80169.80169.80169.80169.8016-9.8016المرجعي

للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، يرجى االطالع على القسم  )12-7-1-15( »ملخص االتفاقيات الجوهرية".

يلخص الجدول التالي عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع صحار 3.

عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع صحار د(: 9د-4الجدول  

التوافر  والصيانة المخططة

ال توجد صيانة رئيسية حتى اآلن بحكم أن تاريخ التشغيل التجاري كان في 4 مايو 2019متاريخ آخر صيانة رئيسية

92.5%متوسط التوفر السنوي المتعاقد عليه )سنوات الصيانة غير الرئيسية(

92.5%متوسط التوفر السنوي المتعاقد عليه )لسنوات الصيانة الرئيسية فقط(

 صيانة رئيسية بعد كل 5-6 سنوات.جداول مواعيد الصيانة

يبين الجدول التالي مقاييس األداء الرئيسية 50 المحددة لشركة شناص.

مقاييس األداء الرئيسية المحددة لشركة شناص(: 70-4الجدول  

للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

 مليون( ريال سعودي
-األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء51   166.3231.55

-االستهالك )بما في ذلك عنصر المصاريف العامة واإلدارية لالستهالك( 52   )61.4()93.3(
-الدخل التشغيلي53   104.8130.7

-الدخل اآلخر    -7.5

-التكاليف المالية   )77.6()113.7(

-الضريبية )المصاريف(/ ائتمان    )37.9()54.9(

-مصاريف الزكاة   --
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للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

 مليون( ريال سعودي

-صافي الدخل/)الخسارة(  )بدون الدخل الشامل اآلخر(   )10.7()30.3(
)13.6()4.8(-حصة المجموعة من صافي الدخل/)الخسارة(54

50- تم استخراج المعلومات المالية من البيانات المالية لشركة شناص والتي تم إعدادها وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. لم يتم تضمين هذه البيانات المالية في نشرة اإلصدار 
هذه. تم عرض البيانات المالية المدققة لشركة شناص بالريال العماني. معدل التحويل المستخدم لتحويل المعلومات المالية من ريال عماني إلى سعودي هو 1 ريال عماني = 9.8016 

ريال سعودي
51-شاماًل الدخل اآلخر البالغ 7.5 مليون ريال سعودي لعام 2020م

52- العمر اإلنتاجي لهذا األصل الذي تستخدمه المجموعة أقصر من العمر اإلنتاجي الذي تستخدمه شركة المشروع
53- عمليات عام كامل في 2020م كما هي مقارنة بـ 8 أشهر في 2019م

54- هذا مبني على تطبيق نسبة ملكية الشركة الفعلية على صافي دخل شركة المشروع.

حالة الديون لشركة شناص (: 71-4الجدول  

الديون

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  تسهيل تجاري بالدوالر األمريكي(

2,0961,6401,282412رصيد الديون )مليون ريال سعودي(

18%56%72%92%% من مبلغ القرض األصلي

3م ليبور3م ليبور3م ليبور3م ليبورأساس الفائدة

1.3%1.3%1.3%1.3%هامش الفائدة

9.80169.80169.80169.8016سعر الصرف المرجعي

آخر سداد في ديسمبر 		0	م

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمأسعار فائدة التحوط

-78د,001د,1دد0,دالقيمة االسمية   مليون ريال سعودي (

-د5.د%د5.د%14.د%معدل المقايضة

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  تسهيل تجاري بالريال العماني(

22417513743رصيد الديون )مليون ريال سعودي*(

18%56%72%92%% من مبلغ القرض األصلي

4.5%4.5%4.5%4.5%أساس الفائدة

0%0%0%0%هامش الفائدة

9.80169.80169.80169.8016سعر الصرف المرجعي

مالحظة: معدالت المقايضة ال تشمل هوامش الربح

كما في 1 يونيو 2021م،كان لدى شركة شناص لتوليد الكهرباء أيضاً قرض مساهم بمبلغ وقدره 1,117.08 مليون ريال سعودي يخضع لفائدة سنوية  
بنسبة %1.9.
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مشروع الزرقاء المستقل إلنتاج الطاقة )شركة محطة الزرقاء( 11 1 3 6 4

 نظرة عامة

مشروع الزرقاء المستقل إلنتاج الطاقة )"مشروع الزرقاء"( هو مشروع طاقة يعمل بالغاز وتبلغ طاقته اإلنتاجية 485 ميجاواط، ويقع في مدينة الزرقاء 
بمحافظة الزرقاء، على بعد 31 كيلومتر شمال عمان في االردن. وتم إنشاء المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 1,834 مليون ريال سعودي. وتكون اتفاقية شراء 

الطاقة صالحة لمدة )22( عاًما اعتباًرا من 1442/10/20هـ )الموافق 1 يونيو 2021م(. 

تسيطر المجموعة على المشروع وتمارس المجموعة بعض من حقوق الحوكمة  على المشروع من خالل حق تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، 
وحق الموافقة على أو رفض بعض المسائل المحددة وغيرها من الحقوق، وتملك شركة محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية )"شركة محطة الزرقاء"( 

المشروع، والتي تم تأسيسها في 1436/6/5هـ )الموافق 16 مارس 2015م( والتي تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية فيها تبلغ %60.

 تكون شركة الكهرباء الوطنية هي مشتري اإلنتاج في هذا المشروع، وابرمت معها شركة محطة الزرقاء اتفاقية شراء الطاقة على أساس "البناء والتملك 
والتشغيل" في 1437/3/9هـ )الموافق 21 ديسمبر 2015م( )"اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بشركة محطة الزرقاء"(. وتبلغ فترة االمتياز بموجب اتفاقية 
البسيطة  بالدورة  المشروع  بدأ  )عندما  للمشروع  األولى  للمرحلة  التجاري  التشغيل  تاريخ  )25( سنة من  الزرقاء  الخاصة بشركة محطة  الطاقة  شراء 
 combined-cycle( والذي كان في 1 يوليو 2018م، بينما حصل تاريخ التشغيل التجاري للمشروع عند بدأ الدورة المتكاملة ،))simple-cycle start(
start( والذي كان في 29 سبتمبر 2018م. وللحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، يرجى االطالع على القسم )12-7-1-11( »ملخص 
االتفاقيات الجوهرية". وبموجب اتفاقية التشغيل والصيانة بتاريخ 1437/7/25هـ )الموافق 2 مايو 2016م(  والمعدلة في 1438/4/14هـ )الموافق 12 
يناير 2017م( )"اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بشركة محطة الزرقاء"(، عينت شركة محطة الزرقاء شركة توليد الكهرباء المركزية كمشغل لتقديم 

خدمات التشغيل والصيانة للمحطة.

المعلومات األساسية لمشروع الزرقاء المستقل إلنتاج الطاقة(: د7-4الجدول  
المعلومات األساسية

تاريخ التشغيل التجاري للمشروع: 29 سبتمبر 2018م )1( 	تاريخ التشغيل التجاري

الطاقة اإلنتاجية المتعاقد عليها 485 ميجاواط 	السعة اإلنتاجية للطاقة

الدورة المركبة لتوربينات الغاز 	التقنية

الغاز )النفط كوقود احتياطي( 	مصدر الطاقة

الزرقاء، في األردن 	الموقع

1,834 مليون ريـال سعودي 	تكلفة المشروع

نوع العقد ومدته

العقد، اتفاقية شراء طاقة 	

النوع، بناء وتملك وتشغيل 	

المدة: 25 سنة )اعتباًرا من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع( تنتهي في 30 يونيو 2043م 	

32.1 سنة كما في 1 يونيو 2021م )2( 	عمر األصول المتبقي

شركة الكهرباء الوطنية 	مشتري اإلنتاج

شركة توليد الكهرباء المركزية 	مقدم خدمات التشغيل والصيانة
)1( بدأ المشروع بالدورة البسيطة في المرحلة األولى في 1 يوليو 2018م. وبدأت الدورة المتكاملة للمشروع في المرحلة الثانية عند تاريخ التشغيل التجاري في 29 سبتمبر2018م، كما بدأت 

مدة اتفاقية شراء الطاقة من تاريخ بدأ المشروع بالدورة البسيطة في المرحلة األولى في 1 يوليو 2018م وذلك لمدة 25 سنة.
)2( نتيجة لقرار اتخذه مجلس إدارة الشركة بشأن أصول محطة توليد الطاقة بالدورة المركبة، تمت تغيير افتراض العمر اإلنتاجي لشركة الزرقاء من )40( عاًما في السابق إلى )35( عاًما، 

وعمر األصول المتبقي )32.1( سنة على أساس عمر )35( سنة.

الملكية والحوكمة
يبين الجدول التالي نسب الملكية في شركة محطة الزرقاء كما في 1 يونيو 2021م .

المعدلالكيان

)%(

60%شركة البحر األحمر للطاقة

40%شركة كهرباء المملكة )األردنية( لالستثمار في الطاقة

100

تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية تبلغ 100% في شركة البحر األحمر للطاقة مما ينتج عنها ملكية فعلية بنسبة 60 % في مشروع الزرقاء كما في 1 
يونيو 2021م .
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األداء التشغيلي
يبين الجدول التالي التفاصيل التشغيلية للمشروع كما في التواريخ المحددة.

التفاصيل التشغيلية لمشروع الزرقاء المستقل إلنتاج الطاقة(: د7-4الجدول  

كما في ديسمبر

0د0دم019دم018دم

الطاقة

100%100%100%التوافر التجاري )%(

األداء المالي
يبين الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للمشروع بموجب اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بشركة محطة الزرقاء:

0د0دم019دم018دم

معايير اإليرادات لفترة 
الـ د1 شهًرا

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

 المكون المحلي
 مليون ريال سعودي(

 مكون الدوالر األمريكي
 مليون ريال سعودي(

العمالت األجنبية 
 األخرى

 مليون ريال 
سعودي(

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

197.57-197.57-81.86197.57الطاقة

دفع تكلفة رأس المال

غير منطبقغير منطبقغير منطبقغير منطبقغير منطبقغير منطبقمعامالت أخرى

للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، يرجى االطالع على القسم )12-7-1-11( )»ماخص االتفاقيات الجوهرية - شركة محطة الزرقاء«(.

يلخص الجدول التالي عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع الزرقاء.

عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه لمشروع الزرقاء(: 74-4الجدول  

التوافر والصيانة  المخططة

غير منطبقتاريخ آخر صيانة رئيسية

92% )مع صيانة كبرى لواحد من توربينات الغاز الطبيعي(متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )سنوات الصيانة غير الرئيسية(

88% )لصيانة كبرى ألكثر من توربين من توربينات الغاز الطبيعي(متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )لسنوات الصيانة الرئيسية فقط(

 تم التحديث بناًء على ساعات تشغيل التوربيناتجداول مواعيد الصيانة

يبين الجدول التالي مقاييس األداء الرئيسية 54 المحددة لشركة محطة الزرقاء.

مقاييس األداء الرئيسية المحددة لشركة محطة الزرقاء(: 75-4الجدول  

للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

 مليون( ريال سعودي

78.7181.3194.0األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء55

)50.2()42.5()20.0(االستهالك )بما في ذلك عنصر المصاريف العمومية واإلدارية لالستهالك(

58.6138.8131.5الدخل التشغيلي56

1.012.3-دخل آخر 

)92.8()99.5()37.3(التكاليف المالية

)12.0()12.6()8.1(الضريبية )المصاريف( / ائتمان

---مصاريف الزكاة

13.327.739.0صافي الدخل )بدون الدخل الشامل اآلخر(

8.016.623.4حصة المجموعة من صافي الدخل57
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الديون

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  القرض االول(

315.44238.39177.6453.51رصيد الديون )بالمليون ريال سعودي(

4%13%17%23%% من مبلغ القرض األصلي

الهامش + 6م ليبورالهامش + 6م ليبورالهامش + 6م ليبورالهامش + 6م ليبورأساس الفائدة

4.15%4.15%4.15%4.15%هامش الفائدة

غير منطبقغير منطبقغير منطبقغير منطبقسعر الصرف المرجعي

أخر حالة سداد في نوفمبر 5	0	م
54- تم استخراج المعلومات المالية من البيانات المالية المراجعة  لشركة محطة الزرقاء والتي تم إعدادها وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. لم يتم تضمين هذه البيانات المالية 
في نشرة اإلصدار هذه. تم عرض البيانات المالية المدققة لشركة محطة الزرقاءبالدينار األردني. معدل التحويل المستخدم لتحويل المعلومات المالية من دينار أردني إلى ريال سعودي 

هو 1 دينار أردني = 5.3305 ريال سعودي
55- متضمنة اإليرادات األخرى البالغة 1,0 مليون ريال سعودي و 12.3 مليون ريال سعودي في عامي 2019 م و 2020م على التوالي

56- كانت الزرقاء تعمل جزئًيا في عام 2018م وبدأت عملياتها بالكامل في عامي 2019م و 2020م

57 - هذا مبني على تطبيق نسبة ملكية الشركة الفعلية على صافي دخل شركة المشروع. 

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  القرض الثاني(

315.44238.39177.6453.51رصيد الديون )مليون ريال سعودي*(

4%13%17%23%% من مبلغ القرض األصلي

الهامش + 6م ليبورالهامش + 6م ليبورالهامش + 6م ليبورالهامش + 6م ليبورأساس الفائدة

4.15%4.15%4.15%4.15%هامش الفائدة

غير منطبقغير منطبقغير منطبقغير منطبقسعر الصرف المرجعي

أخر حالة سداد في نوفمبر 5	0	م

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  القرض الثالث(

132.82100.3874.8022.53رصيد الديون )مليون ريال سعودي*(

2%5%7%10%% من مبلغ القرض األصلي

الهامش + 6م ليبورالهامش + 6م ليبورالهامش + 6م ليبورالهامش + 6م ليبورأساس الفائدة

4.15%4.15%4.15%4.15%هامش الفائدة

غير منطبقغير منطبقغير منطبقغير منطبقسعر الصرف المرجعي

أخر حالة سداد في نوفمبر 2035م

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  القرض الرابع(

464.86351.31261.7978.85رصيد الديون )مليون ريال سعودي*(

6%19%26%34%% من مبلغ القرض األصلي

الهامش + 6م ليبورالهامش + 6م ليبورالهامش + 6م ليبورالهامش + 6م ليبورأساس الفائدة

3%3%3%3%هامش الفائدة

غير منطبقغير منطبقغير منطبقغير منطبقسعر الصرف المرجعي
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أخر حالة سداد في نوفمبر 5	0	م
مالحظة: يتم دفع قسط تأمين بنسبة 1% للقروض التي تغطيها الوكالة الدولية لضمان االستثمار

مالحظة: تاريخ آخر سداد هو 1 ديسمبر 2035م

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمأسعار فائدة التحوط  القرض الثاني(

685.28517.56344.5352.66القيمة االسمية  )مليون ريال السعودي( 

2.885%2.885%2.885%2.885%معدل المبادلة

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمأسعار فائدة التحوط 

245.71185.69193.72127.12القيمة االسمية بللدوالر األمريكي )مليون ريال سعودي(

1.998%1.998%1.998%1.998%معدل المبادلة

مالحظة: تواريخ التسوية هي 1 يونيو و 1 ديسمبر من كل عام مثل تواريخ خدمة الديون
مالحظة: معدالت المقايضة ال تشمل هوامش الربح

مشروع نور  1 المستقل النتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة )شركة أكوا  12 1 3 6 4
باور ورزازات(

نظرة عامة

مشروع نور 1 هو مشروع تطوير جديد وهو المشروع األول من عدة مشاريع خططت لها الوكالة المغربية للطاقة الشمسية في مجمع ورزازات للطاقة 
الشمسية. ويقع هذا المجمع على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب مراكش، وهو عبارة عن مجمع طاقة شمسية تبلغ طاقته اإلنتاجية 500 ميجاواط ويضم 
العديد من محطات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق باستخدام تقنيات شمسية مختلفة يتم من خاللها استخدام ثالث ساعات من تخزين الطاقة 
الحرارية لتوصيل الطاقة خالل أوقات الذروة المسائية. وتعد أول محطة داخل هذا المجمع هي محطة نور 1 للطاقة الشمسية المركزة التي تبلغ طاقتها 
اإلنتاجية 160 ميجاواط، والتي تشتمل على حقل للطاقة الشمسية ومرفق لتخزين الطاقة الحرارية والتوربينية. وفي يونيو 2013م، حقق المشروع اإلغالق 
المالي وبدأ في توفير الطاقة النظيفة في بداية عام 2016م. وتم إنشاءالمشروع بتكلفة إجمالية بلغت 3,153 مليون ريال سعودي. وتكون اتفاقية شراء 

الطاقة سارية لمدة )19.5( عاًما اعتباًرا من 1442/10/20هـ )الموافق 1 يونيو 2021م(. 

تسيطر المجموعة على المشروع وتمارس المجموعة بعض من حقوق الحوكمة  على المشروع من خالل حق تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة واإلدارة 
العليا، وحق الموافقة على أو رفض بعض المسائل المحددة وغيرها من الحقوق، وتملك شركة أكوا باور ورزازات )" شركة اكوا ورزازات "( المشروع، والتي 

تم تأسيسها في 1433/12/13 هـ )الموافق 29 أكتوبر 2012م( والتي تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية فيها تبلغ %73.125.

)»المكتب  الصالح للشرب  والماء  للكهرباء  الوطني  للطاقة الشمسية )مشتري اإلنتاج( والمكتب  المغربية  والوكالة  أكوا ورزازات،  أبرمت كل من شركة 
الوطني للكهرباء ومياه الشرب«( اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 1434/1/5هـ )الموافق 19 نوفمبر /2012م( كما تم تعديلها وإعادة صياغتها في تاريخ 
1434/6/16هـ )الموافق 26 أبريل 2013م( )»اتفاقية شركة أكوا ورزازات لشراء الطاقة«(. وللحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، يرجى 
االطالع على القسم )12-7-1-8( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة أكوا ورزازات«(. وأبرمت شركة اكوا ورزازات وشركة نوماك اتفاقية تشغيل 
وصيانة بتاريخ 1434/6/16هـ )الموافق 26 أبريل 2013م( عينت بموجبها شركة أكوا ورزازات شركة نوماك كمشغل لتوفير خدمات التشغيل والصيانة 

لمحطة الطاقة الشمسية )»اتفاقية شركة اكوا ورزازات للتشغيل والصيانة«(.

المعلومات األساسية لمشروع نور  1 المستقل النتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة(: د7-4الجدول  

المعلومات األساسية

تاريخ التشغيل التجاري
تاريخ التشغيل التجاري األولي 16 يناير 2016م 	

تاريخ التشغيل التجاري النهائي: 20 يناير 2018م 	
160 ميجاواط و3 ساعات من تخزين الطاقة الحرارية 	السعة اإلنتاجية للطاقة

الطاقة الشمسية المركزة 	 التقنية
الطاقة الشمسية 	مصدر الطاقة

ورزازات، المغرب 	الموقع
التكاليف اإلجمالية كما في تاريخ التشغيل التجاري للمشروع: 3,153 مليون ريـال سعودي 	تكلفة المشروع

نوع العقد ومدته

اتفاقية شراء طاقة 	

النوع، البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية 	

المدة: 25 سنة )اعتباًرا من تاريخ التشغيل التجاري األولي( تنتهي في 31 ديسمبر 2040م 	
19.6 سنة كما في 1 يونيو 2021م 	عمر األصول المتبقي

الوكالة المغربية للطاقة الشمسية 	المشتري
شركة نوماك 	مقدم خدمات التشغيل والصيانة
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الملكية والحوكمة
تم تحديد نسب الملكية في شركة اكوا ورزازات في الجدول التالي كما في 1 يونيو 2021م .

المعدلالكيان

)%(

73.125أكوا باور البحرين القابضة

25ماسن كابيتال

1.875شركة أيه اس ار أيه لالستثمار

100المجموع

تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية تبلغ 100% في أكوا باور البحرين القابضة مما ينتج عنها ملكية فعلية بنسبة 73.125% في شركة المشروع كما في 
1 يونيو 2021م .

األداء التشغيلي
يبين الجدول التالي التفاصيل التشغيلية للمشروع كما في التواريخ المحددة.

التفاصيل التشغيلية مشروع نور  1 المستقل النتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة(: 77-4الجدول  

كما في ديسمبر

0د0دم019دم018دم

الطاقة

398,764395,295493,997صافي اإلرسال )ميجاواط بالساعة(

تأثر المشروع في عام 2018 من حيث القدرة اإلنتاجية من الطاقة بعدم توفر أنظمة تخزين الطاقة الحرارية بعد حدوث عطل في سوائل نقل الحرارة/
مبادالت صهر األمالح، وهو ما أثر بشكل مباشر على توليد الطاقة خالل ساعات الذروة. تعرض عام 2019م الهتزازات عالية في التوربين منخفض 

الضغط مما أدى إلى توقف اضطراري وإغالق مؤقت للمحطة.

األداء المالي
يبين الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للمشروع بموجب اتفاقية نور 1 لشراء الطاقة:

تفاصيل اإليرادات للمشروع بموجب اتفاقية نور 1 لشراء الطاقة(: 78-4الجدول  

0د0دم019دم018دممعايير اإليرادات لفترة الـ د1 شهًرا

المجموع
  مليون ريال 

سعودي(

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

 المكون المحلي
 مليون ريال 

سعودي(

مكون الدوالر 
 األمريكي

 مليون ريال 
سعودي(

العمالت 
األجنبية 
 األخرى

 مليون ريال 
سعودي(

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

مدفوعات تكلفة رأس مال الطاقة / 
163.56161.4923.632101.65691.536216.823مبالغ مقابل اإلنتاج

-8.412911.1535---سعر الصرف المرجعي

للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، يرجى االطالع على القسم )12-7-1-8( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة أكوا ورزازات«(.
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يبين الجدول التالي مقاييس األداء الرئيسية 57 المحددة لشركة اكوا ورزازات 1.

مقاييس األداء الرئيسية المحددة لشركة اكوا ورزازات 1(: 79-4الجدول  

للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

 مليون( ريال سعودي
62.668.1134.9األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 58

)0.3()0.7()0.3(االستهالك )بما في ذلك عنصر المصاريف العامة واإلدارية لالستهالك(
60.579.8102.1الدخل التشغيلي

0.12.213.8دخل آخر 
)71.6()75.3()76.1(التكاليف المالية

598.16051.1)11.6(الضريبية )المصاريف(/ ا االئتمان
مصاريف الزكاة

0.2114.1)25.4(صافي الربح/)الخسارة(  )بدون الدخل الشامل اآلخر(  61
0.185.6 )19.1(حصة المجموعة من صافي الدخل/)الخسارة( 71

57-المعلومات المالية المدرجة في هذا القسم مستمدة من القوائم المالية الخاصة بشركة المشروع والتي تشكل حزمة تقارير المجموعة المعدة بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة محلياً 
والتي تم تحويلها لتتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية من قبل إدارة شركة اكوا ورزازات 1وتستخدم لغرض توحيد المجموعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م و 2019 م و 

2020 م. وتم استخدام معدل تحويل قدره 3.75 ريال سعودي لكل دوالر أمريكي.
58-متضمًنا الدخل اآلخر البالغ 0.10 مليون ريال سعودي ، 2.2 مليون ريال سعودي ، 13.8 مليون ريال سعودي لألعوام 2018م ، 2019م و 2020م على التوالي وأرباح )خسائر( أسعار 

الصرف البالغة
59-   يشمل تأثير الضريبة المؤجلة

60- يشمل تأثير الضريبة المؤجلة
61- يشمل تأثير مكاسب )خسائر( صرف العمالت األجنبية

71- هذا مبني على تطبيق نسبة ملكية الشركة الفعلية على صافي دخل شركة المشروع.

كما في 31 ديسمبر 2020م، بلغ صافي أصول مشروع نور 1 بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة عموًما 588.5 مليون درهم مغربي )247.9 مليون ريال 
سعودي(. وتفرض أنظمة الشركات المغربية بعض من المتطلبات على الشركات المساهمة التي يجب الوفاء بها عندما يكون صافي أصول الشركة أقل 
من ربع رأس مالها. قامت المجموعة بتمويل مشروع نور 1 من خالل تمويل رأس المال ومنح قرض المساهمين وتعتزم تحويل قرض المساهم إلى أسهم 
في رأس المال للمساعدة في معالجة صافي األصول السلبية. ومع ذلك، كما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم تسوية وضع مشروع نور 1 كما هو مطلوب 
بموجب أنظمة الشركات المغربية، وبالتالي يمكن ألي شخص مهتم أن يطلب من المحكمة المختصة بموجب المادة 357 من النظام 17-95 بشأن الشركات 
المساهمة في المغرب أن يتم حل شركة المشروع. نظًرا للتحسن في النتائج المالية في عامي 2019م و 2020م وأهمية أصول توليد الطاقة للبنية التحتية 

ألي دولة، تعتقد المجموعة أن مخاطر تطبيق المادة 357 منخفضة.الجدول )4-76(: حالة الديون لشركة اكوا ورزازات 

الديون
15 نوفمبر 8د0دم1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون

83.6460.3347.0222.032.26رصيد الديون بالدرهم المغربي )مليون ريال سعودي*(

2.41%21%50%64%83%% من مبلغ القرض األصلي
3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%أساس الفائدة )معدل ثابت(

هامش الفائدة

سعر الصرف المرجعي )دوالر أمريكي/درهم مغربي(
سعر الصرف المرجعي )يورو/درهم مغربي(

8.41298.41298.41298.4129

11.153511.153511.153511.1535
رصيد الديون بالدوالر األمريكي )مليون ريال 

444.36345.36269.01125.7512.35سعودي*(

2.4%21%50%64%83%% من مبلغ القرض األصلي
3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%أساس الفائدة )معدل ثابت(

هامش الفائدة
سعر الصرف المرجعي )دوالر أمريكي/درهم مغربي(

سعر الصرف المرجعي )يورو/درهم مغربي(
8.41298.41298.41298.4129

11.153511.153511.153511.1535

219



15 نوفمبر 8د0دم1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون

1,439.061022796.42373.2238.22رصيد الديون باليورو )مليون ريال سعودي*(
2.41%21%50%64%83%% من مبلغ القرض األصلي

3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%أساس الفائدة )معدل ثابت(
----هامش الفائدة

سعر الصرف المرجعي )دوالر أمريكي/درهم مغربي(
سعر الصرف المرجعي )يورو/درهم مغربي(

8.41298.41298.41298.4129

11.153511.153511.153511.1535

تفاصيل التأجير التمويلي:
يتم احتساب مشروع نور  1 المستقل النتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة لألغراض الحسابية كتأجير تمويلي خاضع لنسبة فائدة ضمنية 

قدرها %4.89.  

أكوا  13 1 3 6 4 المركزة )شركة  الشمسية  الطاقة  باستخدام  الطاقة  نور 2 المستقل إلنتاج  مشروع 
باور ورزازات 2(

نظرة عامة

مشروع نور 2 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة الذي تبلغ طاقته اإلنتاجية 200 ميجاواط هو مشروع جديد مستقل إلنتاج 
الطاقة تم تطويره ليكون المشروع الثاني لماسن في سلسلة من مشاريع التطوير المخطط لها في مجمع ورزازات للطاقة الشمسية. ومن المقرر أن يتم 
تطوير مجمع ورزازات إلى أن يصبح مجمع طاقة شمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجاواط يشمل العديد من محطات الطاقة الشمسية على نطاق 
المرافق باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية المختلفة. يعتمد مشروع نور 2 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة  على تقنية الطاقة 
الشمسية المركزة ذات الحوض المكافئ بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ميجاواط و)7( ساعات من التخزين من المقرر تطويره على أساس "البناء والتملك 
والتشغيل". وتضم محطة الطاقة الشمسية حقاًل شمسًيا وتوربيًنا ومرفق لتخزين الطاقة الحرارية. وتم إنشاء المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 4.125 مليون 

ريال سعودي. وتكون اتفاقية شراء الطاقة صالحة لمدة )21.9( عاًما اعتباًرا من 1442/10/20هـ )الموافق 1 يونيو 2021م(.

تمارس المجموعة بعض من حقوق الحوكمة  على المشروع من خالل حق تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، وحق الموافقة على أو رفض 
بعض المسائل المحددة وغيرها من الحقوق، وتملك شركة أكوا باور ورزازات 2 )" شركة اكوا ورزازات د"( المشروع، والتي تم تأسيسها في 1436/5/12هـ 

)الموافق 2015/3/3م( والتي تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية فيها تبلغ %75.

 تكون الوكالة المغربية للطاقة الشمسية مشتري اإلنتاج في هذا المشروع، وأبرمت معها شركة اكوا ورزازات 2اتفاقية شراء الطاقة لمدة )25( سنة بتاريخ 
1436/5/20هـ )الموافق 2015/3/10م( كما تم تعديلها وإعادة صياغتها بتاريخ 1436/7/11هـ )الموافق 2015/5/10م( و 1436/12/17هـ )الموافق 
2015/10/1م(، بحضور المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب )»اتفاقية شركة اكوا ورزازات د لشراء الطاقة«(. وللحصول على معلومات إضافية حول 
هذه االتفاقية، يرجى االطالع على القسم )12-7-1-12( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة أكوا ورزازات 2«(. بدأ تشغيل المشروع اعتباًرا من 24 
أبريل 2018م الذي كان تاريخ التشغيل التجاري األولي، ولكن تم تشغيل وصيانة المشروع من قبل مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء إلثبات أداء المحطة 
قبل تاريخ التشغيل التجاري النهائي. وبعد معالجة مشاكل األداء خالل الفترة االولية، تهدف الشركة إلى تحقيق تاريخ التشغيل التجاري النهائي بحلول 

الربع الرابع من 2021م.

وتوجد اتفاقيتان للتشغيل والصيانة في هذا المشروع، تتناول إحداهما الخدمات المقدمة في الفترة )1( بين تاريخ التشغيل التجاري األولي حتى تاريخ 
التشغيل التجاري النهائي بتعيين شركة سينير ماروك سارلو و شركة مشروع الشعيبة الثالث إلنشاءات الطاقة الكهربائية و Noor Branch )كمقاول( 
)»اتفاقية شركة اكوا ورزازات 2 للتشغيل والصيانة قصيرة األجل«(، و)2( بعد تاريخ التشغيل التجاري النهائي وحتى نهاية مدة اتفاقية شركة اكوا ورزازات 
2لشراء الطاقة، تم تعيين نوماك ورزازات 2 كمشغل لتوفير خدمات التشغيل والصيانة( )"اتفاقية شركة اكوا ورزازات د للتشغيل والصيانة طويلة األجل"،  

ويُشار إليها مجتمعة مع اتفاقية شركة اكوا ورزازات 2 للتشغيل والصيانة طويلة األجل بـ "اتفاقية شركة اكوا ورزازات د للتشغيل والصيانة"(.

المعلومات األساسية لمشروع نور د المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة(: 80-4الجدول  

المعلومات األساسية

تاريخ التشغيل التجاري
تاريخ التشغيل التجاري األولي: 24 أبريل 2018م 	

تاريخ التشغيل التجاري النهائي: لم يتحقق بعد 	
200 ميجاواط و7 ساعات من التخزين 	السعة اإلنتاجية للطاقة

الطاقة الشمسية المركزة 	التقنية
الطاقة الشمسية 	مصدر الطاقة

ورزازات، المغرب 	الموقع
التكاليف اإلجمالية في تاريخ التشغيل التجاري للمشروع: 4,125 مليون ريال سعودي 	 تكلفة المشروع
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المعلومات األساسية

نوع العقد ومدته

اتفاقية شراء طاقة 	

النوع، البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية 	

المدة: 25 سنة )اعتباًرا من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع( تنتهي في 24 أبريل 2043م 	
21.9 سنة كما في 1 يونيو 2021م 	عمر األصول المتبقي

الوكالة المغربية للطاقة الشمسية 	المشتري
شركة نوماك )بعد تاريخ التشغيل التجاري النهائي( 	مقدم خدمات التشغيل والصيانة

الملكية والحوكمة
تم تحديد نسب الملكية في شركة اكوا ورزازات 2في الجدول التالي كما هي في 1 يونيو 2021م .

المعدلالكيان

)% 
70أكوا باور البحرين القابضة

5شركة محموعة سيينر
25ماسن كابيتال

100

تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية تبلغ 100% في أكوا باور البحرين القابضة وتحمل ملكية انتفاع في أسهم مجموعة شركة سينير مما ينتج عنها ملكية 
فعلية بنسبة 75% كما في 1 يونيو 2021م .

األداء التشغيلي
يبين الجدول التالي التفاصيل التشغيلية للمشروع كما في التواريخ المحددة.

التفاصيل التشغيلية لمشروع نور د المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة(: 81-4الجدول  

كما في ديسمبر

0د0دم019دم018دم

الطاقة
257,995636,023506,535صافي اإلرسال )ميجاواط بالساعة(

كان إنتاج مشروع نور 2 للطاقة أقل على مدار عامي 2018م و2019م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نتيجة إصالح نظام إنتاج البخار خالل عام 2018م 
وفشل خزان الملح البارد رقم )1( خالل عام 2019م، حيث قدمت شركة المشروع مطالبات تأمين الستردادها. مشروع نور 2 للطاقة شهد انقطاع جزئي 
في يناير 2020م بسبب انقطاع التوربينات ومرة أخرى لمدة 18 يوًما خالل شهري يونيو ويوليو 2020م نتيجة للتسرب في نظام مولد البخار، مع إجراء مزيد 
من عمليات الفحص واإلصالحات لنظام مولد البخار في نوفمبر 2020م مما أدى إلى حدوث إجمالي بلغ معدل االنقطاع القسري 21.9% في 2020م. مما 

أدى إلى انخفاض التوافر في عام 2020م بصافي إرسال 506,535 ميجاواط ساعة مقابل الخطة البالغة 660,890 ميجاواط ساعة.

األداء المالي
يبين الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للمشروع بموجب اتفاقية نور 2 لشراء الطاقة:

تفاصيل اإليرادات للمشروع بموجب اتفاقية نور د لشراء الطاقة(: د8-4الجدول  

0د0دم019دم018دممعايير اإليرادات لفترة الـ د1 شهًرا

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

 المكون المحلي
 مليون ريال 

سعودي(

مكون الدوالر 
 األمريكي

 مليون ريال 
سعودي(

 مكون اليورو
 مليون ريال 

سعودي(

اإلجمالي  مليون 
ريال سعودي(

الطاقة
مدفوعات تكلفة رأس المال / مبالغ 

94.82231.5662,25781.56255.737199,575مقابل اإلنتاج

-8.446811.144---سعر الصرف المرجعي

للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، يرجى االطالع على القسم )12-7-1-12( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة أكوا ورزازات 2«(.
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يبين الجدول التالي مقاييس األداء الرئيسية المحددة لشركة اكوا ورزازات 622

مقاييس األداء الرئيسية المحددة لشركة اكوا ورزازات د دد(: د8-4الجدول  

للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

 مليون( ريال سعودي
)12.2(138.4)25.5(األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء63

)1.7()0.3()0.2(االستهالك )بما في ذلك عنصر المصاريف العامة واإلدارية لالستهالك(
)39.3(141.1)21.4(الدخل التشغيلي / )الخسائر(

41.5-0.3دخل آخر 
)128.4()133.1()91.4(التكاليف المالية

72.6 64)10.5()16.1(الضريبية )المصاريف(/ االئتمان 
---مصاريف الزكاة

)69.7()5.5()133.2(صافي الدخل /)الخسارة( )بدون الدخل الشامل اآلخر( 65
)52.3()4.1()99.9(حصة المجموعة من صافي الدخل/)الخسارة(67

62- المعلومات المالية المدرجة في هذا القسم مستمدة من حزمة تقارير المجموعة المعدة من قبل إدارة شركة اكوا ورزازات 2 وتستخدم لغرض توحيد المجموعة للسنوات المنتهية في 31 
ديسمبر 2018 م و 2019 م و 2020 م. وتم استخدام معدل تحويل قدره 3.75 ريال سعودي لكل دوالر أمريكي.

63--متضمًنا الدخل اآلخر البالغ 0.33 مليون ريال سعودي و 41.5 مليون ريال سعودي للسنوات 2018م و 2020م وأرباح )خسائر( أسعار الصرف البالغة 4.7  مليون ريال سعودي و 3.0  
مليون ريال سعودي و16.0  مليون ريال سعودي في 2018م و 2019م و 2020م على التوالي

64- يشمل تأثير الضريبة المؤجلة
65- يشمل تأثيرات أرباح/خسائر أسعار الصرف

67- هذا مبني على تطبيق نسبة ملكية الشركة الفعلية على صافي دخل شركة المشروع. 

حالة الديون لشركة اكوا ورزازات د(: 84-4الجدول  

الديون
1د مايو 040دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دم حالة سداد الديون

1,028.63854.56708.9616.8رصيد الديون بالدرهم المغربي )مليون ريال سعودي*(
1.4%59%72%91%% من مبلغ القرض األصلي

3.5%3.5%3.5%3.5%أساس الفائدة - ثابت
----هامش الفائدة

-8.44688.44688.4468سعر الصرف المرجعي )سعر العطاء: دوالر أمريكي الى درهم مغربي(

1د مايو 040دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون

507.96434.84361.237.72رصيد الدين بالدوالر األمريكي )مليون ريال سعودي*(
1.4%59%72%91%% من مبلغ القرض األصلي

3.5%3.5%3.5%3.5%أساس الفائدة - ثابت
هامش الفائدة

-8.44688.44688.4468سعر الصرف المرجعي )دوالر أمريكي/درهم مغربي(
-11.14411.14411.144سعر الصرف المرجعي )يورو/درهم مغربي(   

1د مايو 040دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون

1,232.02960.55797.4617.01رصيد الدين باليورو )مليون ريال سعودي*(
1.4%59%72%91%% من مبلغ القرض األصلي

3.5%3.5%3.5%3.5%أساس الفائدة - ثابت
هامش الفائدة

-8.44688.44688.4468سعر الصرف المرجعي )دوالر أمريكي/درهم مغربي(
-11.14411.14411.144سعر الصرف المرجعي )يورو/درهم مغربي(  

تفاصيل التأجير التمويلي:

يتم احتساب مشروع نور 2 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة لألغراض الحسابية كتأجير تمويلي خاضع لنسبة فائدة ضمنية 
قدرها %4.49.
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أكوا  14 1 3 6 4 المركزة )شركة  الشمسية  الطاقة  باستخدام  الطاقة  المستقل النتاج  نور 3  مشروع 
باور ورزازات 3(

نظرة عامة

مشروع نور 3 المستقل النتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة الذي تبلغ طاقته اإلنتاجية 150 ميجاواط هو مشروع جديد إلنتاج الطاقة تم 
تطويره ليكون المشروع الثالث للوكالة المغربية للطاقة الشمسية في سلسلة من العديد من مشاريع التطوير المخطط لها في مجمع ورزازات للطاقة 
الشمسية. ومن المقرر أن يتم تطوير مجمع ورزازات إلى أن يصبح مجمع طاقة شمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجاواط يشمل العديد من محطات 
الطاقة الشمسية على نطاق المرافق باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية المختلفة. ويعد مشروع نور 3 برًجا للطاقة الشمسية المركزة، بطاقة إنتاجية تبلغ 
150 ميجاواط و)7( ساعات من التخزين تم تطويره على أساس "البناء والتملك والتشغيل". وتضم محطة الطاقة الشمسية حقاًل شمسًيا وتوربيًنا ومرفق 
لتخزين الطاقة الحرارية. وتم إنشاء المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 3,233 مليون ريال سعودي. وتكون اتفاقية شراء الطاقة صالحة لمدة )22.5( عاًما 

اعتباًرا من 1442/10/20هـ )الموافق 1 يونيو 2021م(.

تسيطر المجموعة على المشروع وتمارس المجموعة بعض من حقوق الحوكمة  على المشروع من خالل حق تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، 
وحق الموافقة على أو رفض بعض المسائل المحددة وغيرها من الحقوق، وتملك شركة أكوا باور ورزازات 3 )"شركة اكوا ورزازات د"( المشروع، والتي تم 

تأسيسها في 1436/5/12هـ )الموافق 2015/3/3م( والتي تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية فيها تبلغ %75.

 تكون ماسن مشتري اإلنتاج في هذا المشروع، وأبرمت معها شركة أكوا ورزازات 3والمكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 
)25( عاًما )كما تم تعديلها وإعادة صياغتها في 1436/7/22هـ )الموافق 2015/5/10م( )"اتفاقية شركة اكوا ورزازات د لشراء الطاقة"(. وللحصول على 
معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، يرجى االطالع على القسم )12-7-1-13( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - أكوا ورزازات د«(. وتوجد اتفاقيتان 
للتشغيل والصيانة في هذا المشروع، تتناول إحداهما الخدمات المقدمة في الفترة )1( قبل تاريخ التشغيل التجاري األولي )والذي كان في 20 أكتوبر 
اتفاقية شراء الطاقة )بصيغتها المعدلة والمعاد صياغتها بتاريخ 1436/7/22هـ  النهائي وحتى نهاية مدة  التجاري  2018م(، و)2( بعد تاريخ التشغيل 
)الموافق 2015/5/10م(، والتي تم تعيين نوماك ورزازات 3 بموجبها كمشغل لتوفير خدمات التشغيل والصيانة( )"اتفاقية شركة اكوا ورزازات دللتشغيل 
والصيانة طويلة األجل"(. وتتناول اتفاقية التشغيل والصيانة الثانية الخدمات المقدمة في الفترة ما بين تاريخ التشغيل التجاري األولي وتاريخ التشغيل 
التجاري النهائي )وتم تعديلها وإعادة صياغتها في 1436/7/22هـ )الموافق 2015/5/10م(، وتم بموجبها تعيين شركة سينير ماروك سارلو وشركة مشروع 
الشعيبة الثالث إلنشاءات الطاقة الكهربائية نور برانش كمشغل لتوفير خدمات التشغيل والصيانة( )"اتفاقية شركة اكوا ورزازات د للتشغيل والصيانة قصيرة 

األجل"، ويُشار إليها مجتمعة مع اتفاقية شركة اكوا ورزازات 3 للتشغيل والصيانة طويلة األجل بـ "اتفاقية شركة اكوا ورزازات د للتشغيل والصيانة"(.

المعلومات األساسية لمشروع نور د المستقل النتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة(: 85-4الجدول  

 المعلومات األساسية

تاريخ التشغيل التجاري
تاريخ التشغيل التجاري األولي: 20 أكتوبر 2018م 	

تاريخ التشغيل التجاري النهائي: لم يتحقق بعد 	
150 ميجاواط و7 ساعات من التخزين 	السعة اإلنتاجية للطاقة

الطاقة الشمسية المركزة 	التقنية
الطاقة الشمسية 	مصدر الطاقة

ورزازات، المغرب 	الموقع
التكاليف اإلجمالية في تاريخ التشغيل التجاري للمشروع: 3,233 مليون ريال سعودي 	 تكلفة المشروع

نوع العقد ومدته

اتفاقية شراء طاقة 	

النوع، البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية 	

المدة: 25 سنة )اعتباًرا من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع( تنتهي في 20 أكتوبر  	
2043م

22.5 سنة كما في 1 يونيو 2021م 	عمر األصول المتبقي
الوكالة المغربية للطاقة الشمسية 	المشتري

مقدم خدمات التشغيل والصيانة
شركة سينير ماروك سارلو وشركة مشروع الشعيبة الثالث إلنشاءات الطاقة الكهربائية  	

نور برانش

شركة نوماك )بعد تاريخ التشغيل التجاري النهائي( 	
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الملكية والحوكمة
يبين الجدول التالي نسب الملكية في شركة أيه بي او 3 كما في 1 يونيو 2021م 

المعدلالكيان

)% 
75أكوا باور البحرين القابضة

25ماسن كابيتال
100

تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية تبلغ 100% في أكوا باور البحرين القابضة مما ينتج منها ملكية فعلية بنسبة 75% كما في 1 يونيو 2021م 

األداء التشغيلي
يبين الجدول التالي التفاصيل التشغيلية للمشروع كما التواريخ المحددة.

التفاصيل التشغيلية لمشروع نور د المستقل النتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة(: د8-4الجدول  

كما ديسمبر

0د0دم019دم018دم

الطاقة

154,405129,674غير منطبقصافي اإلرسال )ميجاواط بالساعة(

كان إنتاج محطة نور 3 للطاقة أقل نتيجة النتهاء اختبارات تشغيل المصنع خالل نوفمبر 2018م واإلغالق غير المخطط له بشكل كبير نتيجة تسرب 
الملح المنصهر داخل برج الطاقة الشمسية، والذي تم حله اآلن ؛ باإلضافة إلى انقطاع المحطة نتيجة عطل ميكانيكي في المبخر وانسداد صمام توقف 
الطوارئ مما أدى إلى انخفاض التوافر خالل 2020م بصافي إرسال 129,674 ميجاواط ساعة مقابل الخطة وفًقا للميزانية البالغة 337,341 ميجاواط 

ساعة. المصنع تحت الضمان وتقوم المجموعة بالتفاوض مع المقاول للوصول على تسوية حول الخسائر التي نتجت أثناء هذه االنقطاعات. 

لن يقل اإلنتاج المتعاقد عليه للمدة المتبقية من اتفاقية شراء الطاقة عن 498,058 ميجاواط ساعة في السنوات المتبقية.

األداء المالي
يبين الجدول التالي  تفاصيل اإليرادات للمشروع بموجب اتفاقية نور 3 لشراء الطاقة:

معايير اإليرادات 
0د0دم019دم018دملفترة الـ د1 شهًرا

المجموع
 مليون ريال سعودي(

المجموع  مليون 
ريال سعودي(

 المكون المحلي
 مليون ريال 

سعودي(

مكون الدوالر 
 األمريكي

 مليون ريال 
سعودي(

 مكون اليورو
 مليون ريال 

سعودي(

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

الطاقة

مدفوعات تكلفة رأس 
المال / مبالغ مقابل 

اإلنتاج
21.496558.7216.76019.16816.8946652,821

معامالت أخرى

سعر الصرف 
المرجعي )سعر 

العطاء: من الدوالر 
األمريكي إلى الدرهم 
المغربي ومن اليورو 
إلى الدرهم المغربي(

--18.446811.144

65-- يمثل إيرادات لمدة 5 أشهر فقط بسبب اإلغالق غير المخطط له نتيجة لتسرب الملح المصهور على النحو المشار إليه في القسم )9-4( 
66-تمثل إيرادات لمدة 7 أشهر فقط بسبب اإلغالق غير المخطط له نتيجة لتسرب الملح المصهور على النحو المشار إليه في القسم )9-4( 

للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، يرجى االطالع على القسم )12-7-1-13( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - أكوا ورزازات د«(.
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يبين الجدول التالي مقاييس األداء الرئيسية 67 المحددة لشركة اكوا ورزازات 3.

مقاييس األداء الرئيسية المحددة لشركة اكوا ورزازات د 7د(: 87-4الجدول  

للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

 مليون( ريال سعودي
)113.3()26.5()10,5(األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 68

)0.7()0.2()0.2(االستهالك )بما في ذلك عنصر المصاريف العامة واإلدارية لالستهالك(
)92.7()25.5(9.4الدخل التشغيلي

0.9-0,2دخل آخر 
)109.6()107.2()18,8(التكاليف المالية

6967.8)14.9()1.9(الضريبية )المصاريف( / ائتمان
---مصاريف الزكاة

)155.8()148.9()31,4(صافي الخسارة )بدون الدخل الشامل اآلخر( 70
)116.85()111.7()23.5(حصة المجموعة من صافي الخسارة 71

67- المعلومات المالية المدرجة في هذا القسم مستمدة من حزمة تقارير المجموعة التي أعدتها إدارة لشركة اكوا ورزازات 3 وتستخدم لغرض توحيد المجموعة للسنوات المنتهية في 31 
ديسمبر 2018 م و 2019 م و 2020 م . وتم استخدام معدل تحويل قدره 3.75 ريال سعودي لكل دوالر أمريكي

68- - تشمل اإليرادات األخرى البالغة 0.20  مليون ريال سعودي و 0.87 مليون ريال سعودي للسنوات 2018م و 2020م. خسائر أسعار الصرف البالغة  20.23مليون ريال سعودي ، و1.22 
مليون ريال سعودي و 22.19 مليون ريال سعودي في 2018م و 2019م و 2020م على التوالي

69- يشمل تأثير الضريبة المؤجلة
70- يشمل تأثير مكاسب )خسائر( صرف العمالت األجنبية

71- االئتمان

كما في 31 ديسمبر 2020م، بلغ صافي أصول مشروع نور 3 بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة عموًما 1,217 مليون درهم مغربي )512.7 مليون ريال 
سعودي(. وتفرض أنظمة الشركات المغربية بعض من المتطلبات على الشركات المساهمة التي يجب الوفاء بها عندما يكون صافي أصول الشركة أقل 
من ربع رأس مالها. قامت المجموعة بتمويل مشروع نور 3 من خالل تمويل رأس المال ومنح قرض المساهمين وتعتزم -في حال لزم األمر- تحويل قرض 
المساهم إلى أسهم في رأس المال للمساعدة في معالجة صافي األصول السلبية. ومع ذلك، كما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم تسوية وضع مشروع نور 3 
كما هو مطلوب بموجب أنظمة الشركات المغربية، وبالتالي يمكن ألي شخص مهتم أن يطلب من المحكمة المختصة بموجب المادة 357 من النظام 95-17 
بشأن الشركات المساهمة في المغرب أن يتم حل شركة المشروع. نظًرا لكون مشروع نور 3 أصل قيد التشغيل وألهمية أصول توليد الطاقة للبنية التحتية 

ألي دولة، تعتقد المجموعة أن مخاطر تطبيق المادة 357 منخفضة.

قدره  مبلغ إضافي  تقوم بضخ  أن  ينبغي  أنه  وتتوقع   3 نور  ريال سعودي في مشروع  مليون  قدره 145  مبلغ إضافي  المجموعة بضخ  قامت  باإلضافة، 
150 مليون ريال سعودي ، طلبت شركة المشروع منه 54 مليون ريال سعودي لتسوية المدفوعات القانونية وخدمة الديون وذلك يتوافق بأحكام اتفاقية 

المساهمين الخاصة بالمشروع.

الديون
0د أبريل 040دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون

881.44616.61499.6225.59رصيد الديون بالدرهم المغربي )مليون ريال سعودي*(
2.56%50%64% 94%% من مبلغ القرض األصلي

3.5%3.5%3.5%3.5%أساس الفائدة - ثابت
هامش الفائدة

-8.44688.44688.4468سعر الصرف المرجعي )سعر العطاء: دوالر أمريكي الى درهم مغربي(

0د أبريل 040دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون

218.62164.06132.756.82رصيد الدين بالدوالر األمريكي )مليون ريال سعودي*(
2.56%50%64%94%% من مبلغ القرض األصلي

3.5%3.5%3.5%3.5%أساس الفائدة - ثابت
هامش الفائدة

سعر الصرف المرجعي )دوالر أمريكي/درهم مغربي(
سعر الصرف المرجعي )يورو/درهم مغربي(    

8.44688.44688.4468-

11.14411.14411.144-
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0د أبريل 040دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون

1,155.79826.87675.6330.01رصيد الدين باليورو )مليون ريال سعودي*(
2.56%50%64%94%% من مبلغ القرض األصلي

3.5%3.5%3.5%3.5%أساس الفائدة - ثابت
هامش الفائدة

سعر الصرف المرجعي )دوالر أمريكي/درهم مغربي(
سعر الصرف المرجعي )يورو/درهم مغربي(   

8.44688.44688.4468-

11.14411.14411.144-

تفاصيل التأجير التمويلي:

يتم احتساب مشروع نور 3 المستقل النتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة لألغراض الحسابية كتأجير تمويلي خاضع لنسبة فائدة ضمنية 
قدرها %4.49. 

مشروع براكء )شركة براكء( 15 1 3 6 4

نظرة عامة

مشروع بركاء المستقل إلنتاج المياه والطاقة )»مشروع بركاء 1«( هو مشروع يعمل بالغاز الطبيعي إلنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 
427 ميجاواط و91,200 متر مكعب في اليوم على التوالي، ويقع في بركاء على بعد 60 كم شمال مسقط في عمان. مشروع بركاء 1 هو أول مشروع مستقل 
إلنتاج المياه والكهرباء تم تطويره في إطار برنامج الخصخصة في سلطنة عمان. كما أن المشروع أول محطة إنتاج مزدوج إلنتاج الطاقة وتحلية المياه، 
وهو مملوك بالكامل لمستثمرين دوليين ومحليين. كما وسّع مشروع بركاء 1 قدرته من خالل إنشاء محطتين مستقلتين للتناضح العكسي لمياه البحر بقدرة 
إنتاجية تبلغ 45.460 متر مكعب )»المرحلة األولى من توسعة مشروع بركاء 1«( و56,826 متر مكعب في اليوم من المياه المحالة )»المرحلة الثانية من 
توسعة مشروع بركاء 1«( على التوالي. ويشار إلى كل من مشروع بركاء 1، والمرحلة األولى من توسعة مشروع بركاء 1، والمرحلة الثانية من توسعة مشروع 
بركاء 1مجتمعين بـ »مشروع بركاء«. بدأ مشروع بركاء عمليات محطة المشروع المستقل إلنتاج المياه والطاقة في شهر يونيو 2003م، بينما بدأ تشغيل 
مراحل التوسعتين في مايو 2014م وفبراير 2016م على التوالي. يستخدم مشروع بركاء الغاز الطبيعي كوقود أساسي وتوفره وزارة النفط والغاز. وينتج 
مشروع بركاء كهرباء تبلغ 427 ميجاواط ويقوم بتحلية 193,486 متر مكعب في اليوم من المياه. ويتم بعد ذلك توصيل الكهرباء الُمنتجة والمياه المحالة إلى 
الشبكة الحكومية القريبة والخزان الذي تم بناؤه بالقرب من المحطات. تم إنشاء مشروع بركاء 1، والمرحلة األولى من توسعة مشروع بركاء 1، والمرحلة 
الثانية من توسعة مشروع بركاء 1بتكلفة إجمالية تبلغ 1,556 مليون ريال سعودي، و191 مليون ريال سعودي، و298 مليون ريال سعودي على التوالي. وكما 
في 1442/10/20هـ )الموافق 1 يونيو 2021م(، تكون كل من اتفاقية شراء الطاقة والمياه لمشروع بركاء 1، واتفاقية شراء مياه المرحلة األولي من مشروع 

بركاء واتفاقية شراء مياه المرحلة الثانية من مشروع بركاء سارية حتى 1443/5/26هـ )الموافق 31 ديسمبر 2021م(.

تسيطر المجموعة على المشروع، وتمارس بعض من حقوق الحوكمة  على المشروع من خالل حق تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، وحق 
الموافقة على أو رفض بعض المسائل المحددة وغيرها من الحقوق، وتملك المشروع شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع )"شركة بركاء"( والتي تأسست بتاريخ 
1421/8/21هـ )الموافق 19 نوفمبر 2000م(. استحوذت المجموعة على حصص األغلبية في شركة بركاء، المعروفة سابقاً بكهرباء شرق عمان بركاء 

ش.م.ع.ع، في أغسطس 2010 ولديها حالياً ملكية فعلية تبلغ %41.9.

 كانت وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه في حكومة سلطنة عمان هي مشتري اإلنتاج في مشروع بركاء، والتي ابرمت معها شركة بركاء اتفاقية شراء الطاقة 
والمياه على أساس نظام البناء والتملك والتشغيل في 1421/8/20هـ )الموافق 26 نوفمبر 2000م(. وقامت وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه بالتنازل عن 
حقوقها والتزامتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه لصالح الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في تاريخ 1426/3/22هـ )الموافق 9 أغسطس 
2005م(. وتم تعديل اتفاقية شراء الطاقة والمياه بتاريخ 1439/2/10هـ )الموافق 30 أكتوبر 2017م( بموجب اتفاقية تعديل كما تم تعديلها لتشمل طاقة 
إنتاجية إضافية في 1432/6/25هـ )الموافق 28 مايو 2011م( ) يشار إليهما مًعا بـ »اتفاقية بركاء لشراء الكهرباء والمياه«(. وعقب إبرام اتفاقية بركاء 
لشراء الكهرباء والمياه، أبرمت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة بركاء )أ( اتفاقية شراء المياه بتاريخ 1433/10/11هـ )الموافق 29 أغسطس 
2012م( فيما يتعلق بالمرحلة األولى من توسعة مشروع بركاء 1و)ب( اتفاقية شراء المياه بتاريخ 1436/3/13هـ )الموافق 4 يناير 2015م( فيما يتعلق 
االتفاقيات،  إنتاج بركاء« وللحصول على معلومات إضافية حول هذه  »اتفاقيات شراء  بـ  مًعا  إليهما  بركاء 1ويشار  الثانية من توسعة مشروع  بالمرحلة 
الرجاء مراجعة القسم )12-7-1-9( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة بركاء«(. أبرم مشروع بركاء 1 اتفاقية بيع الغاز الطبيعي مع وزارة النفط 
والغاز التابعة لحكومة سلطنة عمان في 1421/8/14هـ )الموافق 26 نوفمبر 2000م( )كما تم تعديلها في 1437/2/24هـ )الموافق 6 ديسمبر 2015م( و 
1439/2/10هـ )الموافق 30 أكتوبر 2017م(( )»اتفاقية بركاء لبيع الغاز الطبيعي« لبيع وتسليم وشراء الغاز الستخدامه في مشروع بركاء 1. وللحصول 
على معلومات إضافية حول هذه االتفاقيات، الرجاء مراجعة القسم )12-7-1-9( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة بركاء«(. أبرمت شركة بركاء 
اتفاقية تشغيل وصيانة مع شركة نوماك عمان في 31 مايو 2011 لتشغيل المحطة وصيانتها. أبرمت شركة بركاء اتفاقية تشغيل وصيانة تكميلية مع شركة 
نوماك عمان لتشغيل وصيانة المرحلة األولى من توسعة مشروع بركاء 1في 13 نوفمبر 2012 بينما تم إبرام اتفاقية التشغيل والصيانة التكميلية مع شركة 

نوماك عمان لتشغيل وصيانة المرحلة الثانية من توسعة مشروع بركاء 1في 4 يناير 2015 )يشار إليهم باإلجماع بـ »اتفاقية بركاء للتشغيل والصيانة«(.
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المعلومات األساسية لمشروع بركاء(: 88-4الجدول  

   المعلومات األساسية 

االتفاقية 1  اتفاقية شراء الطاقة المعلومات المتعلقة بالمحطة 
االتفاقية د  اتفاقية شراء المياه(االتفاقية د  اتفاقية شراء المياه(والمياه(

تاريخ التشغيل التجاري للمشروع  	تاريخ التشغيل التجاري 
)11 يونيو 2003م( 

تاريخ التشغيل التجاري للمشروع  	
)29 مايو 2014م( 

تاريخ التشغيل التجاري )31  	
أكتوبر 2015م( 

تاريخ التشغيل التجاري )4  	
نوفمبر 2015م( 

تاريخ التشغيل التجاري للمشروع  	
)26 فبراير 2016م( 

السعة اإلنتاجية للطاقة

سعة عقد التمديد هي 427  	
ميجاواط )وضع التشغيل( و388 

ميجاواط )وضع اإليقاف( للطاقة 
و91,200 متر مكعب / اليوم للتقطير 

الومضي متعدد المراحل وفًقا 
التفاقية شراء الطاقة والمياه. 

السعة المبدئية 45461 متر مكعب  	
في اليوم 

بموجب اتفاقية شراء المياه  	

السعة المبدئية 56,826 متر  	
مكعب في اليوم 

بموجب اتفاقية شراء المياه  	

محطة توليد الطاقة بالدورة المركبة  	التقنية  
/ التقطير الومضي المتعدد المراحل 

التناضح العكسي لمياه البحر  	
)الترشيح الفائق( 

التناضح العكسي لمياه البحر  	
)الترشيح البسيط( 

الكهرباء  	الكهرباء  	الغاز  	مصدر الطاقة  
بركاء، جنوب الباطنة، عمان.  	بركاء، جنوب الباطنة، عمان.  	بركاء، جنوب الباطنة، عمان.  	الموقع 

تكلفة المشروع 
التكلفة اإلجمالية كما في تاريخ  	

التشغيل التجاري للمشروع )1,556 
مليون ريال سعودي( 

التكلفة اإلجمالية كما في تاريخ  	
التشغيل التجاري للمشروع )197 

مليون ريال سعودي( 

التكلفة اإلجمالية كما في تاريخ  	
التشغيل التجاري للمشروع )298 

مليون ريال سعودي( 

نوع العقد ومدته 

الطاقة: العقد )اتفاقية شراء مياه  	
وطاقة( 

التقطير الومضي المتعدد المراحل:  	
العقد )اتفاقية شراء مياه وطاقة( 

النوع )بناء وتملك وتشغيل(  	

المدة األصلية: 15 سنة )اعتباًرا من  	
تاريخ التشغيل التجاري للمشروع( 

تنتهي في 30 أبريل 2018م 

التمديد: من 30 أبريل 2018م إلى  	
31 ديسمبر 2021م 

الطاقة: العقد )اتفاقية شراء مياه  	
وطاقة( 

النوع )بناء وتملك وتشغيل(  	

المدة األصلية: 4 سنوات )اعتباًرا  	
من تاريخ التشغيل التجاري 

للمشروع( تنتهي في 30 مارس 
2018م

التمديد: من 30 أبريل 2018م إلى  	
31 ديسمبر 2021م

الطاقة: العقد )اتفاقية شراء  	
مياه وطاقة( 

النوع )بناء وتملك وتشغيل(  	

المدة األصلية: 3 سنوات  	
)اعتباًرا من تاريخ التشغيل 

التجاري للمشروع( تنتهي في 30 
مارس 2018م

التمديد: من 30 أبريل 2018م  	
إلى 31 ديسمبر 2021م 

23.5 سنة كما في 1 يونيو  	17.6 سنة كما في 1 يونيو 2021م 	عمر األصول المتبقي 
2021م

25.5سنة كما في 1 يونيو  	
2021م

الشركة العمانية لشراء الطاقة  	مشتري اإلنتاج 
والمياه 

الشركة العمانية لشراء الطاقة  	
والمياه 

الشركة العمانية لشراء الطاقة  	
والمياه 

شركة نوماك )عمان(  	شركة نوماك )عمان(  	شركة نوماك )عمان(  	مقدم خدمات التشغيل والصيانة 

  الملكية والحوكمة 
تم توضيح نسب الملكية في شركة بركاء  )على مستوى شركة المشروع( في الجدول التالي كما في 1 يونيو 2021م 

الحصةالكيان 

 )% 
58.0شركة اكوا باور بركاء للمشاريع

14.1صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 
27.9شركاء آخرين 

100اإلجمالي 

تمتلك المجموعة نسبة72.25% في شركة اكوا باور بركاء للمشاريع مما ينتج عنها  ملكية فعلية تبلغ 41.9% في شركة المشروع كما في 1 يونيو 2021م .
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األداء التشغيلي
يبين الجدول التالي التفاصيل التشغيلية للمشروع كما في التواريخ المحددة. 

التفاصيل التشغيلية لمشروع بركاء(: 89-4الجدول  

كما في ديسمبر 

0د0دم019دم018دم 

   الطاقة 

90.897.299.9التوافر التجاري )%( 

2,528,8571,973,2331,505,336صافي التوليد )ميجاواط بالساعة(  

المياه  التقطير الومضي المتعدد المراحل( 

98.599.999.8التوافر التجاري )%( 

12.10.2070.0صافي توليد المياه )مليون متر مكعب( 

المياه  استخدام التناضح العكسي 1( 

92.299.299.3التوافر التجاري )%( 

9.06.48.2صافي توليد المياه )مليون متر مكعب( 

    

المياه  استخدام التناضح العكسي د( 

93.796.197.0التوافر التجاري )%( 

11.711.412.5صافي توليد المياه )مليون متر مكعب( 

األداء المالي 
يبين الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للمشروع بموجب اتفاقيات شراء إنتاج بركاء: 

تفاصيل اإليرادات لمشروع بركاء(: 90-4الجدول  

معايير اإليرادات لفترة االثني عشر 
0د0دم019دم018دمشهًرا 

 
اإلجمالي
 بالريال 
السعودي(

اإلجمالي
 بالريال 
السعودي(

 الجزء المحلي
 بالريال 
السعودي(

الجزء المقوم 
 بالدوالر األمريكي

 بالريال 
السعودي(

العمالت األجنبية 
 األخرى

 بالريال 
السعودي(

اإلجمالي
 بالريال 
السعودي(

      الطاقة 

118,334,233غير منطبق118,334,233غير منطبق107,437,645120,513,832دفع التكلفة الرأسمالية 

المياه  التقطير الومضي متعدد 
المراحل، واستخدام التناضح العكسي 

1، واستخدام التناضح العكسي د( 

61,501,900غير منطبق61,501,900غير منطبق94,251,30862,747,286دفع التكلفة الرأسمالية  

المعلمات األخرى 

9.8016-9.8016-9.80169.8016سعر الصرف المرجعي  

 للحصول على معلومات إضافية حول هذه االتفاقية، الرجاء مراجعة القسم )12-7-1-9( )»ملخص االتفاقيات الجوهرية - شركة بركاء«(. 
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يلخص الجدول أدناه عدم التوافر المخطط المتعاقد عليه للطاقة والمياه لمشروع بركاء 1. 

عدم التوافر المخطط المتعاقد عليه للطاقة والمياه لمشروع بركاء 1(: 91-4الجدول  

التوافر  والصيانة المخططة

4 أبريل 2020متاريخ آخر صيانة رئيسية

متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )سنوات الصيانة غير 
الرئيسية(

الطاقة: %91
 التقطير الومضي المتعدد المراحل: %92

 التناضح العكسي 1: %95
التناضح العكسي 1: %95

متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )لسنوات الصيانة الرئيسية 
فقط(

الطاقة: %91
 التقطير الومضي المتعدد المراحل: %92

 التناضح العكسي 1: %95
التناضح العكسي 1: %95

جداول مواعيد الصيانة
 الصيانة الرئيسية بعد كل 4 سنوات )يمكن أن تعمل المحطة بعدد 34,000 وحدة توزيع 

كهروضوئية، والتي يتم تحقيقها عادًة خالل فترة تتراوح من 4 إلى 5 سنوات اعتماًدا على 
التشغيل الفعلي(

يوضح الجدول التالي مقاييس األداء الرئيسية 71 لشركة بركاء.

مقاييس األداء الرئيسية لشركة بركاء(: د9-4الجدول  

للسنة المنتهية في 1د ديسمبر 

0د0دم019دم018دم 

 بالمليون( ريال سعودي 
211.1228.2204.25األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء72 

)75.2()65.6()57.8( االستهالك )بما في ذلك عنصر المصاريف العمومية واإلدارية لالستهالك( 

73153.3156.2128.4الدخل التشغيلي 

0.86.40.6 الدخل اآلخر 

)22.9()36,4()40.1(التكاليف المالية 

18.2)1.9(29.4الضريبية  )المصاريف(/االئتمان 

---مصاريف الزكاة 
)103.4(.55)166.3(صافي الدخل/الخسارة )بدون الدخل الشامل اآلخر( 74   

)43.3(2.3)69.7(حصة المجموعة من صافي الدخل )الخسارة(75
 

71- تم استخراج المعلومات المالية من البيانات المالية المراجعة  لشركة بركاء والتي تم إعدادها وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. لم يتم تضمين هذه البيانات المالية في نشرة 
اإلصدار هذه. تم عرض البيانات المالية المدققة لشركة بركاء. معدل التحويل المستخدم لتحويل المعلومات المالية من دينار أردني إلى ريال سعودي هو 1 دينار أردني = 5.3305 ريال 

سعودي.
72- تشمل اإليرادات األخرى البالغة 0.8 مليون ريال سعودي و 6.4 مليون ريال سعودي و 0.6 مليون ريال سعودي لألعوام 2018م و 2019م و 2020م على التوالي. 

73- في عام 2018م، انتهت صالحية اتفاقية بركاء لشراء الطاقة والمياه ولكن تم تمديدها حتى ديسمبر 2021م بموجب نظام تشغيل جديد وضعته حكومة سلطنة عمان. بموجب هذا النظام 
، ال تحصل محطة المياه على مدفوعات التكلفة الرأسمالية ، ولكن كتعويض ، تمت زيادة تعريفة السعة لمحطة الطاقة مما أدى إلى زيادة صافية قدرها 7 ماليين ريال سعودي. أدى انتهاء 

اتفاقية شراء الماء والكهرباء إلى ارتفاع االستهالك بمقدار 18 مليون ريال سعودي نتيجة للتغيرات في افتراض القيمة المتبقية في مصنع الطاقة والتقطير الومضي المتعدد المراحل.
74- بعد مخصصات انخفاض القيمة البالغة  309.7مليون ريال سعودي ، 118.75 مليون ريال سعودي ، 221.8 مليون ريال سعودي لألعوام 2018م و 2019م و 2020م على التوالي

75- هذا مبني على تطبيق نسبة ملكية الشركة الفعلية على صافي دخل شركة المشروع. 
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الديون  
حالة الديون لشركة بركاء(: د9-4الجدول  

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د أكتوبر دد0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  تسهيل الشريحة أ1(

----148رصيد الديون )بالمليون ريال سعودي( 

----24.07%% من مبلغ القرض األصلي

----الثابتالفائدة األساسية 

----5.50%هامش الفائدة 

9.80169.80169.80169.80169.8016سعر الصرف المرجعي 

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د أكتوبر دد0دم1د ديسمبر 019دمحالة سداد الديون  تسهيل الشريحة ب(

---7137رصيد الديون )بالمليون ريال سعودي( 

---22.53%43.89%% من مبلغ القرض األصلي

---الثابتالثابتالفائدة األساسية 

---5.50%5.50%هامش الفائدة 

9.80169.80169.80169.80169.8016سعر الصرف المرجعي 
 

1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د أكتوبر دد0دم1د ديسمبر 0د0دمحالة سداد الديون  تسهيل الشريحة ج(

---13482رصيد الديون )بالمليون ريال سعودي( 

---54.9333.56%% من مبلغ القرض األصلي

---الثابتالثابتالفائدة األساسية 

---6.25%6.25%هامش الفائدة 

9.80169.80169.80169.80169.8016سعر الصرف المرجعي 
 

في نهاية عقود شراء المياه / عقود شراء المياه والطاقة الحالية في ديسمبر 2021م، سيكون هناك حوالي 63 مليون دوالر أمريكي من الديون الرئيسية 
بدون حق الرجوع مستحقة الدفع خاضعة لتجديد / تمديد اتفاقية شراء الطاقة

شركة توليد الكهرباء المركزية 16 1 3 6 4

نظرة عامة

شركة توليد الكهرباء المركزية )" شركة توليد الكهرباء المركزية "( هي شركة مساهمة عامة مسجلة في األردن وتبلغ طاقتها اإلنتاجية 692 ميجاواط. 
وتدير شركة توليد الكهرباء المركزية ثالثة مشاريع مستقلة إلنتاج الطاقة في العقبة ورحاب والريشة. ويُعد أكبر مشروع من هذه المشاريع الثالثة التي 
تديرها شركة توليد الكهرباء المركزية هو مشروع العقبة المستقل إلنتاج الطاقة )"مشروع العقبة"( وهو مشروع طاقة يعمل بالنفط/الغاز الطبيعي وتبلغ 
طاقته اإلنتاجية 366 ميجاواط، ويقع على بعد حوالي 22 كيلومتر جنوب مدينة العقبة على الحدود الجنوبية الغربية لألردن ويبعد كيلومتًرا واحًدا عن 
البحر األحمر. مشروع رحاب المستقل إلنتاج الطاقة )"مشروع رحاب"( هو مشروع طاقة يعمل بالنفط الخفيف/الغاز وتبلغ طاقته اإلنتاجية 268 ميجاواط، 
ويقع على بعد 70 كيلومتر شمال عمان في المنطقة الشمالية من األردن. مشروع الريشة المستقل إلنتاج الطاقة )"مشروع الريشة"( هو مشروع طاقة 
يعمل بالنفط الخفيف/الغاز وتبلغ طاقته اإلنتاجية 58 ميجاواط، ويقع على بعد 350 كيلومتر تقريًبا من عمان في المنطقة الشرقية من األردن. وتم إنشاء 
مشاريع شركة توليد الكهرباء المركزية الثالثة بتكلفة إجمالية بلغت 1,776 مليون ريال سعودي. واعتباًرا من 1442/5/16هـ )الموافق 31 ديسمبر2020م(، 
ستكون اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروع العقبة سارية لمدة )4( أعوام وستكون اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروع رحاب سارية لمدة تقل عن 

)1( عام وستكون اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروع الريشة سارية لمدة تقل عن )5( أعوام كما هو موضح في جدول المعلومات األساسية أدناه.

تسيطر المجموعة على شركة توليد الكهرباء المركزية، والتي تم تأسيسها في 12 فبراير 1998م والتي تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية فيها تبلغ 
حوالي %41.

 تكون شركة الكهرباء الوطنية )"نيبكو"( هي مشتري اإلنتاج في هذا المشروع، وقد وقعت معها شركة توليد الكهرباء المركزية اتفاقيات لشراء الطاقة 
في 1428/10/13هـ )الموافق 20 سبتمير 2007م( في إطار خصخصة شركة توليد الكهرباء المركزية من خالل بيع 51% إلى شركة إنارة الستثمارات 
الطاقة )شركة من شركات المجموعة(. وتم تعديل هذه االتفاقيات بموجب اتفاقية تعديل )"اتفاقية شركة توليد الكهرباء المركزية لشراء الطاقة"( في 
1427/4/12هـ )الموافق 11أكتوبر 2007م(. وتبلغ فترة اتفاقية شركة توليد الكهرباء المركزية لشراء الطاقة )14-18( سنة مع تواريخ إيقاف تشغيل 

مختلفة لوحدات توليد الطاقة.
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المعلومات األساسية لمشاريع  شركة توليد الكهرباء المركزية(: 94-4الجدول  

 المعلومات األساسية

االتفاقية الثالثة الريشةاالتفاقية الثانية رحاباالتفاقية األولى العقبة

تاريخ التشغيل 
التجاري

تاريخ التشغيل التجاري للمشروع: 20 سبتمبر  	
2007م

تاريخ تأسيس شركة توليد الكهرباء المركزية:  	
1 يناير 1999م

تاريخ قيام الشركة باالستحواذ شركة  	
المشروع: 18 يوليو 2011م

تاريخ التشغيل التجاري للمشروع:  20  	
سبتمبر 2007م

تاريخ تأسيس شركة توليد الكهرباء  	
المركزية: 1 يناير 1999

تاريخ قيام الشركة باالستحواذ شركة  	
المشروع: 18 يوليو 2011م

تاريخ التشغيل التجاري للمشروع: 20  	
سبتمبر 2007م

تاريخ تأسيس شركة توليد الكهرباء  	
المركزية: 1 يناير 1999م

تاريخ قيام الشركة باالستحواذ شركة  	
المشروع: 18 يوليو 2011م

السعة اإلنتاجية 
للطاقة

صافي الطاقة اإلنتاجية األولية: 	

الوحدة 3: 121.1 ميجاواط بالساعة 	

الوحدة 4: 120.2 ميجاواط بالساعة 	

الوحدة 5: 121.1 ميجاواط بالساعة 	

وحدة الطاقة المائية 3.6 ميجاواط بالساعة 	

صافي الطاقة اإلنتاجية األولية: 	

الوحدة 12: 85.37 ميجاواط  	
بالساعة

الوحدة 13: 90.35 ميجاواط  	
بالساعة

الوحدة 14: 92.52 ميجاواط  	
بالساعة

صافي الطاقة اإلنتاجية األولية: 	

الوحدة 4: 26.9 ميجاواط بالساعة 	

الوحدة 5: 30.7 ميجاواط بالساعة 	

توربينات غازية للوحدتين 12 و13  	توربينات بخارية لجميع الوحدات 3 و4 و5 	التقنية
توربينات غازية للوحدتين 4 و5 	والبخار )بالدورة المركبة( للوحدة 14

الغاز الطبيعي وزيت الوقود الثقيل االحتياطي  	 مصدر الطاقة
لجميع الوحدات 3 و4 و5

الغاز الطبيعي وزيت الديزل  	
االحتياطي للوحدتين 12 و13

الغاز الطبيعي وزيت الديزل االحتياطي  	
للوحدتين 4 و5

الريشة، المفرق، األردن 	رحاب، المفرق، األردن 	العقبة، الساحل الجنوبي الصناعي، األردن 	 الموقع

مبالغ تكلفة 
المشروع

ريال سعودي 
)باأللف(

الوحدة 3: 350.288 	

الوحدة 4: 350.288 	

الوحدة 5: 377.072 	

الوحدة 12: 153.714 	

الوحدة 13: 131.118 	

الوحدة 14: 284.525 	

الوحدة 4: 53.105 	

الوحدة 5: 72.557 	

نوع العقد ومدته

عقد )اتفاقية شراء طاقة( 	

النوع )بناء وتملك وتشغيل( 	

المدة: 18 سنة )اعتباًرا من تاريخ التشغيل  	
التجاري للمشروع( تنتهي في 31 ديسمبر 

2025م

عقد )اتفاقية شراء طاقة( 	

النوع )بناء وتملك وتشغيل( 	

المدة: 14 سنة )اعتباًرا من تاريخ  	
التشغيل التجاري للمشروع( تنتهي في 

31 ديسمبر 2021م

عقد )اتفاقية شراء طاقة( 	

النوع )بناء وتملك وتشغيل( 	

المدة: 15 سنة )اعتباًرا من تاريخ  	
التشغيل التجاري للمشروع( تنتهي في 

31 ديسمبر 2022م

عمر األصول 
0.6 سنة 	4.6 سنوات 	المتبقي

الوحدة 4: 0.6سنة 	

الوحدة 5: 4.6 سنوات 	

الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية 	الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية 	الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية 	لمشتري اإلنتاج

مقدم خدمات 
فريق شركة توليد الكهرباء المركزية 	فريق شركة توليد الكهرباء المركزية 	فريق شركة توليد الكهرباء المركزية 	التشغيل والصيانة

الملكية والحوكمة
تم تحديد نسب الملكية في شركة توليد الكهرباء المركزية في الجدول التالي كما في 1 يونيو 2021م .

المعدلالكيان

)%(

50.83شركة إنارة الستثمارات الطاقة

0.17إنارة 2

شركة إدارة االستثمارات الحكومية – حكومة المملكة األردنية الهاشمية
المؤسسة العامة الضمان االجتماعي

40.00
9.00

100

تمتلك المجموعة نسبة 80.253% من شركات انارة و أنارة 2 من خالل شركات ذات أغراض خاصة مما ينتج عنه ملكية فعلية تبلغ 40.93% كما في 1 
يونيو 2021م .
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األداء التشغيلي
يبين الجدول التالي التفاصيل التشغيلية للمشاريع كما في التواريخ المحددة.

التفاصيل التشغيلية لمشاريع  شركة توليد الكهرباء المركزية(: 95-4الجدول  

كما في ديسمبر

0د0دم019دم018دمالعقبة

الطاقة

96.6995.6399.44التوافر التجاري )%(

730153,80473,809 819صافي التوليد )ميجاواط بالساعة(

كما في ديسمبر

0د0دم019دم018دمرحاب

الطاقة

94.6999.9199.99التوافر التجاري )%(

764,12298,29598,963صافي التوليد )ميجاواط بالساعة(

كما في ديسمبر

0د0دم019دم018دمالريشة

الطاقة

92.7697.3797.89التوافر التجاري )%(

248,108249,806382,018صافي التوليد )ميجاواط بالساعة(

األداء المالي
يبين الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للمشروع بموجب اتفاقيات شراء الطاقة ما يلي:

تفاصيل اإليرادات لمشاريع  شركة توليد الكهرباء المركزية(: د9-4الجدول  

معايير اإليرادات لفترة الـ 
0د0دم019دم018دمد1 شهًرا

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

 المكون المحلي
 مليون ريال 

سعودي(

مكون الدوالر 
 األمريكي

 مليون ريال 
سعودي(

العمالت األجنبية 
 األخرى

 مليون ريال 
سعودي(

المجموع
 مليون ريال 

سعودي(

محطة العقبة الحرارية

الطاقة

170.843غير منطبقغير منطبق265,156266,880170.843دفع تكلفة رأس المال

   مصنع رحاب

الطاقة

82.540 غير منطبقغير منطبق82.540 82,16888,216دفع تكلفة رأس المال

محطة الريشة للطاقة

الطاقة

14,761غير منطبقغير منطبق13,26214,35314,761دفع تكلفة رأس المال

5,33055,33055,33055,33055,33055,3305سعر الصرف المرجعي
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يلخص الجدول التالي عدم التوافر للطاقة المخطط والمتعاقد عليه التفاقية شركة توليد الكهرباء المركزية لشراء الطاقة.

عدم التوافر للطاقة المخطط والمتعاقد عليه التفاقية شركة توليد الكهرباء المركزية لشراء الطاقة(: 97-4الجدول  

التوافر  والصيانة المخططة

تاريخ آخر صيانة رئيسية
العقبة: الوحدة 3 من 24 فبراير 2019م حتى 9 أبريل 2019م

رحاب: الوحدة 14 من 1 مارس 2018م إلى 5 أبريل 2018م
الريشة: الوحدة 5 من 1 أكتوبر 2018م إلى 16 نوفمبر 2018م

غير منطبقمتوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )سنوات الصيانة غير الرئيسية(
غير منطبق متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )لسنوات الصيانة الرئيسية فقط(

ال ينطبق )اتفاقيات شراء الطاقة ستنتهي بين 2019م و 2025م(. لم يتم إجراء أي جداول مواعيد الصيانة
صيانة رئيسية في عام 2020م للمحطات.

يبين الجدول التالي تفاصيل المقاييس المالية لتقييم 75 أداء شركة توليد الكهرباء المركزية وذلك في الفترات المشار إليها.

المقاييس المالية لتقييم أداء شركة توليد الكهرباء المركزية(: 98-4الجدول  

للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم

 مليون( ريال سعودي
186.55224.6189.5األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء76

)113.3()67.3()65.8(االستهالك )بما في ذلك عنصر المصاريف العامة واإلدارية لالستهالك(
113.6121.518.4الدخل التشغيلي77

7.235.156.5دخل آخر 
)16.3()27.2()36.1(التكاليف المالية

8.1)10,6()3.9(الضريبية )المصاريف(/االئتمان
---مصاريف الزكاة

7816.6113.653.6صافي الدخل )بدون الدخل الشامل اآلخر(
6.946.521.9حصة المجموعة من صافي الدخل79

75- تم استخراج المعلومات المالية من البيانات المالية المراجعة  لشركة توليد الكهرباء المركزية والتي تم إعدادها وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. لم يتم تضمين هذه البيانات 
المالية في نشرة اإلصدار هذه. تم عرض البيانات المالية المدققة لشركة توليد الكهرباء المركزية. معدل التحويل المستخدم لتحويل المعلومات المالية من دينار أردني إلى ريال سعودي 

هو 1 دينار أردني = 5.3305 ريال سعودي
76- تتضمن إيرادات أخرى تبلغ 7.2 مليون ريال سعودي و 35.1 مليون و 56.5 مليون ريال سعودي ألعوام 2018م و 2019م و 2020م على التوالي

77- شاماًل المصاريف األخرى البالغة 0.4 مليون ريال سعودي و 52,9 مليون ريال سعودي و 13.7 مليون ريال سعودي لألعوام 2018م و 2019م و 2020م على التوالي
78-   متضمناً خسارة اضمحالل القيمة البالغة 63.9 مليون ريال سعودي

79- هذا مبني على تطبيق نسبة ملكية الشركة الفعلية على صافي دخل شركة المشروع. 

حالة الديون لشركة توليد الكهرباء المركزية(: 99-4الجدول  

 الديون
1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دم

    نظام سداد الديون  الدين الياباني 1(

---32.539رصيد الديون )بالمليون ريال سعودي*( 
---18.66 % مبلغ القرض األصلي 

   3%سعر الفائدة الثابت األساسي  
----هامش الفائدة 

    آخر تاريخ سداد الديون أغسطس 2024 
    نظام سداد الديون القرض الحسن اإليطالي

---2.594رصيد الديون )بالمليون ريال سعودي*( 
---19.44% مبلغ القرض األصلي 

   1%سعر الفائدة الثابت األساسي  
----هامش الفائدة 

    آخر تاريخ سداد الديون مارس 2024 
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1د ديسمبر دد0دم0د يونيو 8د0دم0د يونيو 5د0دم1د ديسمبر 0د0دم

  نظام سداد الديون  الدين الياباني د(

--106.18519.306رصيد الديون )بالمليون ريال سعودي*( 
--26.724.86% مبلغ القرض األصلي

--2,7%2,7%أسعار الفائدة الثابت األساسي  
----هامش الفائدة 

----آخر تاريخ سداد الديون أبريل 2026 
5.3305 5.3305 5.3305 5.3305 سعر الصرف المرجعي 

مجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة )شركة جيزان المتاكملة لتحويل الغاز والطاقة( 17 1 3 6 4

نظرة عامة

يرتكز تطوير مدينة جازان االقتصادية على ثالثة مشاريع بنية تحتية كبرى: )1( ميناء للمياه العميقة؛ و)2( مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 400,000 برميل 
يومًيا )»المصفاة«( والتي قيد التطوير من قبل شركة أرامكو السعودية )»أرامكو السعودية«(؛ و)3( مجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة بطاقة إنتاجية تبلغ 

حوالي 3800 ميجاواط )»مجمع جازان للتغويز«(.

 تشمل األهداف الرئيسية للمشروع )1( إنتاج الطاقة لتلبية متطلبات المصفاة ومدينة جازان االقتصادية والمملكة العربية السعودية عن طريق تغويز زيت 
بقايا التفريغ الذي تنتجه المصفاة إلنتاج غاز االصطناعي، والذي يستخدم بعد ذلك كوقود لتوليد الطاقة والبخار من إنتاج الطاقة عن طريق الغاز بالدورة 

المركبة؛ و)2( إنتاج الهيدروجين والمرافق التي ستستخدم في المصفاة.

تكون شركة أرامكو السعودية هي مشتري اإلنتاج في هذا المشروع، وهي في مراحل متقدمة للغاية من استكمال بناء مجمع جازان للتغويز والمصفاة. 
وبمجرد إنجاز األعمال الميكانيكية في مجمع جازان للتغويز، سيتم نقله إلى شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة )»شركة جيزان«( من أرامكو 
السعودية مقابل سعر شراء/ تكلفة مشروع متفق عليها. ستقوم المجموعة بتمويل استثمارها في المشروع عن طريق الديون الممتازة ورؤوس األموال 
بنسبة 40:60. سيتم نقل أصول مجمع جازان للتغويز على مرحلتين وستدفع استثمار المجموعة في رأس المال من خالل عمليتي سحب للديون الممتازة 

ورؤوس األموال.

بعد نقل أصول مجمع جازان للتغويز، ستبدأ شركة جيزان في تشغيل وبدء واختبار مجمع جازان للتغويز. وسيتم استكمال اختبار شامل لموثوقية المشروع 
لصالح المقرضين، وبعد ذلك ستبدأ شركة جيزان بتشغيل المشروع بالكامل وصيانته حتى نهاية فترة االمتياز. وعند انقضاء المدة، ستقوم شركة جيزان 

بنقل ملكية المشروع مرة أخرى إلى أرامكو السعودية. وسيتم تشغيل المشروع وصيانته من قبل شركة جيزان بواسطة نظام المالك والمشغل.

المعلومات األساسية لمجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة(: 100-4الجدول  

المعلومات األساسية

تاريخ إتمام الصفقة المتوقع
أنه من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات مجمع جازان للتغويز في شهر سبتمبر 2021، حيث سيتم نقل أول 

مجموعة من األصول )المرحلة األولى( قبل 31 أكتوبر 2021 و المتوقع أن تنقل المجموعة الثانية من 
األصول )المرحلة الثانية( قبل 1 أكتوبر 2022.

يبدأ عند إتمام أول مرحلة من نقل األصول والمتوقع أن يحصل في الربع الرابع من عام 2021م  	تاريخ التشغيل التجاري الكامل المستهدف
حتى استكمال اختبار شامل لموثوقية المشروع لصالح المقرضين المستهدف في 31 يناير 2025

السعة اإلنتاجية للطاقة

الطاقة: 3800 ميجاواط – سعة اإلنتاج اإلجمالية )صافي 2700 ميجاواط تكون متاحة لتصديرها  	
إلى المصفاة والشبكة(

البخار: 585 طن في الساعة 	

الهيدروجين: 184,000متر مكعب عادي في الساعة 	
تغويز زيت بقايا التفريغ إلنتاج غاز االصطناع لتشغيل الدورة المركبة للغاز 	التقنية

 مصدر الطاقة
 زيت بقايا التفريغ - الوقود األساسي 	

زيت وقود عالي الكبريت - الوقود الثانوي 	
مدينة جازان االقتصادية، المملكة العربية السعودية 	الموقع

تكلفة بمقدار 12 مليار دوالر أمريكي )45,000 مليون ريال سعودي( 	التكلفة االسترشادية للمشروع

نوع العقد ومدة سريانه
البناء والتشغيل ونقل الملكية 	

المدة: 25 سنة من تاريخ إتمام أول مرحلة من نقل األصول  	
25 سنة 	عمر األصول المتبقي

ارامكو السعودية 	مشتري اإلنتاج
شركة جيزان )نظام المالك والمشغل( 	 مقدم خدمات التشغيل والصيانة
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الملكية والحوكمة
تم تحديد نسب الملكية في شركة جيزان كما في 1 يونيو 2021م  في الجدول التالي.

المعدلالكيان

)% 

46%إير برودكتس الشرق األوسط للغازات الصناعية المحدودة

13.89%شركة أكوا باور إلدارة مشاريع الطاقة واالستحواذ

11.11%شركة أكوا باور جازان للطاقة

20%شركة أرامكو السعودية للطاقة ذات شخص واحد

9%شركة صناعات الغاز للخدمات الصناعية )مملوكة بنسبة 51% لشركة إير برودكتس و49% مملوكة لشركة رؤية العالمية لالستثمار(

100%المجموع

تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية تبلغ 25% من رأس مال شركة جيزان كما في 1 يونيو 2021م  ونسبة ملكية انتفاعية تبلغ 21.25% من إيرادات شركة جيزان. تنوي المجموعة تمويل حصتها 
من رأس المال من خالل اصدار صكوك محليةبقيمة 5 مليار ريال سعودي والتي تم إصدار 2.8 مليار ريال سعودي منها في يونيو 2021م )فضال انظر القسم 2-9-3-6(.

–– تجدر اإلشارة إلى أنه سيتم االتفاق على جدول الصيانة المخططة مع مشتري اإلنتاج بشكل سنوي بناء على توصيات صانعي المعدات األصليين. 
وبناء على ذلك، لم يتم استكمال جدول الصيانة المحططة في تاريخ التمويل التجاري كما هي الحالة في المشاريع األخرى. وإنه من المتوقع أن تكون أول 

صيانة مخططة في شهر نوفمبر 2026م.

قروض المساهمين

تم ضخ أغلب رأس المال في شركة جيزان )99.7%( عن طريق قرض من المساهمين خاضع لنسبة فائدة سنوية قدرها %4.

الديون
مليون ريال سعودي

ملف الديون المبسط لمجمع 
8د0د9د0د-7د0د7د0د-8د0ددد0ددد0د-5د0ددد0د1د0دجازان للتغويز وإنتاج الطاقة

-----16,69710,558السحب على الديون*
1%5%25%4%0%0%0%إعادة الدفع

4.8%4.8%3.1%3.4%3.4%3.1%2.3%نسبة الفوائد الفعلية
* يخضع هيكل التمويل التمام اتفاقيات التمويل ويشمل عملية إعادة تمويل إجبارية )Hard Mini Perm(. وعليه، سيتم إعادة تمويل الشريحتين من التمويل في أو قبل تاريخ استحقاق الدفع 
في عام 2028. حيث أنه من المتوقع أن يبلغ صافي شريحة الدوالر األمريكي التي سيتم إعادة تمويلها 6,017.55 مليون ريال سعودي وصافي شريحة الريال السعودي 6,017.55 مليون ريال 

سعودي. وال يشمل ملف الديون الوارد في الجدول أعاله عمليات إعادة التمويل هذه.

تفاصيل ترتيبات التمويل:
سيتم تصنيف األصول المنقولة كتمويل مستحق في الميزانية العامة لش لمجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة وسيتم إطفاءها على مدى 25 عاًما بسعر 
فائدة فعلي يبلغ 10% تقريباً. تم احتساب إجمالي تكلفة األصول بمبلغ 44,063 مليون ريال سعودي، من ضمنها 26,531 مليون ريال سعودي ألصول المرحلة 
األولى، ومن المتوقع أن تبدأ المدفوعات بموجب اتفاقية الشراء والبيع من تاريخ تحويل أصول المرحلة األولى ، المستهدف في 31 أكتوبر 2021 و المتبقي 

من تاريخ تحويل أصول في المرحلة الثانية، المستهدف في 1 أكتوبر 2022.

مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي بالطاقة الكهروضوئية )شركة شعاع للطاقة 3( 18 1 3 6 4

نظرة عامة

مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي بالطاقة الكهروضوئية هو مشروع مستقل للطاقة الكهروضوئية من المقرر أن يوفر طاقة إنتاجية متعاقد عليها لتوليد 
الكهرباء تبلغ 900 ميجاواط. وفي نوفمبر 2019م ، تمت إحالة المناقصة الخاصة بالمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 
إلى تحالف بقيادة الشركة ومؤسسة الخليج لالستثمار التي مقرها في الكويت، والمملوكة بالتساوي لحكومات البحرين والكويت وُعمان وقطر والمملكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة،. وتقدر التكلفة اإلجمالية للمشروع بمبلغ 2,115 مليون ريال سعودي وتم تحقيق اإلغالق المالي لهذا المشروع 

في أغسطس 2020م.

 تكون هيئة كهرباء ومياه دبي هي مشتري اإلنتاج في هذا المشروع، وقد وقعت معها شركة شعاع للطاقة 3 اتفاقية شراء الطاقة على أساس »البناء 
والتملك والتشغيل« في 1441/9/6هـ )الموافق 2020/4/29م( )»اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروع هيئة كهرباء ومياه دبي بالطاقة الكهروضوئية«(. 
وتبلغ فترة االمتياز بموجب اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروع هيئة كهرباء ومياه دبي بالطاقة الكهروضوئية )25( عاًما من تاريخ التشغيل التجاري 
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للمشروع، والذي من المتوقع أن يتم في الربع الثاني من عام 2021م. وبموجب اتفاقية التشغيل والصيانة بتاريخ 1442/2/27هـ )الموافق 14 أكتوبر 
2020م( )»اتفاقية المرحلة الخامسة من مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي«( ، عينت شركة شعاع للطاقة 3 شركة نوماك كمشغل لتقديم خدمات التشغيل 

والصيانة للمحطة.

المعلومات األساسية لمشروع هيئة كهرباء ومياه دبي بالطاقة الكهروضوئية(: 101-4الجدول  

المعلومات األساسية

1 أبريل 2023  )بناء على عقود شراء الطاقة( 	تاريخ التشغيل التجاري

900 ميجاواط 	السعة اإلنتاجية للطاقة

 الطاقة الكهروضوئية 	التقنية

 الطاقة الشمسية 	مصدر الطاقة

دبي 	الموقع

2,115 مليون ريال سعودي 	تكلفة المشروع

نوع العقد ومدة سريانه

اتفاقية شراء طاقة 	

النوع: بناء وتملك وتشغيل 	

المدة: 25 سنة )من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع( تنتهي في 1 أبريل 2048م 	

25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع 	عمر األصول المتبقي

مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي 	المشتري

شركة نوماك للمرحلة الخامسة باستخدام الطاقة الكهروضوئية المحدودة 	 مقدم خدمات التشغيل والصيانة

الملكية والحوكمة
يبين الجدول التالي نسب الملكية في شركة شعاع للطاقة 3.

المعدلالكيان

)%(

60شعاع للطاقة 3 القابضة شركة سخص واحد محدودة

40شركة الطاقة الشمسية للمرحلة الخامسة القابضة المحدودة

100المجموع

تمتلك المجموعة ملكية فعلية بنسبة 60% في شركة الطاقة الشمسية للمرحلة الخامسة القابضة المحدودة  مما ينتج عنها ملكية فعاية بنسبة 24% في 
شعاع للطاقة 3 كما في 1 يونيو 2021م . 

تعرفة السعة اإلنتاجية لمشروع هيئة كهرباء ومياه دبي بالطاقة الكهروضوئية(: د10-4الجدول  

تعرفة السعة اإلنتاجية
 مكون الريال السعودي
 بالريال السعودي/
ميجاواط بالساعة(

 مكون الدوالر األمريكي
 بالريال السعودي/
ميجاواط بالساعة(

العمالت األجنبية األخرى
 بالريال السعودي/ ميجاواط 

بالساعة(

معامالت اإليرادات

الطاقة

-56.02641-معدل الرسوم الثابت

-6.22516-معدل الرسوم المتغير

--

---سعر الصرف المرجعي
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يلخص الجدول التالي عدم التوافر للطاقة والمياه المخطط والمتعاقد عليه من الطاقة والمياه لمشروع هيئة كهرباء ومياه دبي بالطاقة الكهروضوئية.

البيان التفصيلي السنوي: نسبة األداء السنوي المضمونة وعامل تراجع المصانع(: د10-4الجدول  

معدل التراجع  %(معدل األداء السنوي  %(السنة التعاقديةمعدل التراجع  %(معدل األداء السنوي  %(السنة التعاقدية
1%83.05%1.52-15%79.62%0.41-
2%83.52%0.5716%79.29%0.41-
3%83.36%0.20-17%78.96%0.41-
4%83.09%0.32-18%78.63%0.42-
5%82.79%0.37-19%78.30%0.42-
6%82.48%0.37-20%77.97%0.42-
7%82.17%0.37-21%77.64%0.43-
8%81.86%0.38-22%77.30%0.43-
9%81.55%0.38-23%76.97%0.43-
10%81.23%0.39-24%76.63%0.44-
11%80.91%0.39-25%76.30%0.44-
12%80.59%0.40-26%75.96%0.44-
13%80.27%0.40-27%75.62%0.44-
14%79.94%0.40-28%78.68%4.04

حالة التوليد لمشروع هيئة كهرباء ومياه دبي بالطاقة الكهروضوئية(: 104-4الجدول  

حالة التوليد
التوليد  ميجاواط بالساعة( - الوحدة دالتوليد  ميجاواط بالساعة( - الوحدة دالتوليد  ميجاواط بالساعة( - الوحدة 1السنة
2023801,445.17798,902.23623,645.32
2024798,626.01796,115.41804,221.62
2025795,804.76793,318.41801,445.17
2026792,981.96790,519.28798,626.01
2027790,157.96787,718.07795,804.76
2028787,333.40784,914.32792,981.96
2029784,508.43782,109.18790,157.96
2030781,682.89779,303.45787,333.40
2031778,856.29776,496.88784,508.43
2032776,029.05773,689.52781,682.89
2033773,201.32770,881.28778,856.29
2034770,372.93768,072.76776,029.05
2035767,543.95765,263.62773,201.32
2036764,714.73762,453.69770,372.93
2037761,885.24759,643.56767,543.95
2038759,055.23756,833.57764,714.73
2039756,225.20754,022.79761,885.24
2040753,394.91751,212.25759,055.23
2041750,564.31748,400.87756,225.20
2042747,733.22745,589.37753,394.91
2043744,902.00742,777.81750,564.31
2044742,070.52739,965.79747,733.22
2045739,238.65737,153.51744,902.00
2046736,406.53734,340.86742,070.52
2047733,574.04731,527.94739,238.65
2048166,009.20165,546.77167,292.27
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حالة الديون لمشروع هيئة كهرباء ومياه دبي بالطاقة الكهروضوئية (: 105-4الجدول  

الديون
1د مارس 047دم0د يونيو 5د0دم0د يونيو 8د0دم1 أبريل دد0دمتسهيل تجاري من الفئة أ

12.44%939.34730.74479.73رصيد الديون )مليون ريال سعودي(
1%51%78%100%% من إجمالي الدين

ليبورليبورليبورليبورأساس الفائدة
3%2.55%2.10%1.50%هامش الفائدة
تسهيل احتياطي بمبلغ 20.55 مليونتفاصيل أخرى

1د مارس 8د0دم0د يونيو 5د0دم0د يونيو 8د0دم1 أبريل دد0دمتسهيل تجاري من الفئة ب
45.4532.6810.860.96رصيد الديون )بالمليون ريال سعودي(

2%24%72%100%% من إجمالي الدين
ليبورليبورليبورليبورأساس الفائدة
4.00%4.00%4.00%4.00%هامش الفائدة
غير منطبقتفاصيل أخرى

1د مارس 8د0دم0د يونيو 5د0دم0د يونيو 8د0دم1 أبريل دد0دمتسهيل االستصناع-اإلجارة
613.13476.97313.138.12رصيد الديون )مليون ريال سعودي(

1%51%78%100%% من إجمالي الدين
ليبورليبورليبورليبورأساس الفائدة
3%2.55%2.10%1.50%هامش الفائدة
غير منطبقتفاصيل أخرى

1د مارس 0د0دم0د يونيو 8د0دم1 أبريل دد0دمالقروض المرحلية للمشاركة في رأس المال

376.24376.24376.24رصيد الديون )مليون ريال سعودي(

100%100%100%% من إجمالي الدين

ليبورليبورليبورأساس الفائدة )القروض المرحلية للمشاركة في رأس المال لمقدم العطاء(

0.75%0.75%0.75%هامش الفائدة )القروض التجسيرية للمشاركة في رأس المال لمقدم العطاء(

ثابتثابتثابتأساس الفائدة )القروض التجسيرية للمشاركة في رأس المال لهيئة كهرباء ومياه دبي(

2.5673%2.5673%2.5673%هامش الفائدة )القروض التجسيرية للمشاركة في رأس المال لهيئة كهرباء ومياه دبي(
غير منطبقتفاصيل أخرى

أسعار فائدة التحوط  التسهيل التجاري من الفئة أ 
1د مارس 8د0دم0د يونيو 5د0دم0د يونيو 8د0دم1 أبريل دد0دموتسهيل االستصناع-اإلجارة(

1,464.151,166.83769.8920.08القيمة االسمية بالدوالر األمريكي )مليون ريال سعودي(
3م ليبور3م ليبور3م ليبور3م ليبورمعدل المقايضة
تسوية شهرية حتى 31 مارس 2023م بعد ذلك على أساس ربع سنوي حتى 31 مارس 2047تفاصيل أخرى

1د مارس 8د0دم0د يونيو 5د0دم0د يونيو 8د0دم1 أبريل دد0دمأسعار فائدة التحوط  التسهيل التجاري من الفئة ب(
32.0011.410.91-القيمة االسمية الدوالر االمريكي (مليون ريال سعودي)

1.9679%1.9679%1.9679%1.9679%معدل المقايضة
تسوية على أساس ربع سنوي من 1 أبريل 2023م حتى 31 مارس 2038متفاصيل أخرى

أسعار فائدة التحوط  القروض المرحلية للمشاركة في رأس 
المال  القروض المرحلية للمشاركة في رأس المال لمقدم 

العطاء ((
1د مارس 0د0دم0د يونيو 8د0دم1 أبريل دد0دم

142.97142.97142.97القيمة االسمية بالدوالر األمريكي  )مليون ريال سعودي(
1.8401%1.8401%1.6242%معدل المقايضة

تسوية على أساس شهري حتى 31 مارس 2023م، بعد ذلك على أساس ربع سنوي حتى 31 مارس 2030متفاصيل أخرى
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القروض المرحلية للمشاركة في رأس المال - إعادة التمويل - غير منطبق
 بالمليون ريال سعودي(حالة سداد القروض

-رصيد القروض في تاريخ إعادة التمويل )بالمليون ريال سعودي(
على سبيل المثال، 50%، 70%، 100%% من القروض المعاد تمويلها

-نسبة الفائدة )%(

مالحظة: معدل المقايضة ال يشمل هوامش الربح

مشروع حصيان )شركة حصيان للطاقة المرحلة األولى( 19 1 3 6 4

 نظرة عامة

إن محطة حصيان لتوليد الطاقة بالفحم النظيف )»مشروع حصيان«( هي أول محطة طاقة تعمل بالفحم النظيف في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 
على مستوى المرافق. وتتكون المحطة من أربع وحدات سعة كل منها 600 ميجاواط )ينتج عنها سعة إجمالية 2400 ميجاواط(، وتتألف من غاليات حرجة 

للغاية وتوربينات بخارية ومولدات. ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من إنشاء مشروع حصيان بتكلفة إجمالية تبلغ 12,140 مليون ريال سعودي.

تمارس المجموعة بعض من حقوق الحوكمة على المشروع من خالل حق تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، وحق الموافقة على أو رفض بعض 
المسائل المحددة وغيرها من الحقوق.وتملك شركة حصيان للطاقة المرحلة األولى )»شركة حصيان للطاقة المرحلة األولى«(، والتي تم تأسيسها في 

1437/6/29هـ )الموافق 7 أبريل 2016م( والتي تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية فيها تبلغ %26,95.

تكون هيئة كهرباء ومياه دبي هي مشتري اإلنتاج في هذا المشروع، والتي أبرمت معها شركة حصيان للطاقة المرحلة األولىاتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 
1439/9/18هـ )الموافق 1 يونيو 2016م( والمعدلة بتاريخ 1438/2/29هـ )الموافق 29 نوفمبر 2016م( )»اتفاقية حصيان لشراء الطاقة«(. ستنتهي مدة 
اتفاقية حصيان لشراء الطاقة فور إتمام )1( العام )28( من تاريخ أول تشغيل تجاري للوحدة، و)2( العام )25( من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة، أيهما 

أسبق.

 المعلومات األساسية لمشروع حصيان(: د10-4الجدول  

المعلومات األساسية
1 مارس 2023متاريخ التشغيل التجاري
 2400 ميجاواطالسعة اإلنتاجية للطاقة

 محطة توليد الطاقة الحرجة للغاية التي تعمل بالفحم.التقنية
 الفحم )األساسي( والغاز الطبيعي )الوقود االحتياطي(مصدر الطاقة

شركة حصيان للطاقة المرحلة األولى ش.م.خ، شارع الشيخ زايد ص.ب 30582، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.الموقع
12,140 مليون ريال سعوديتكلفة المشروع

نوع العقد ومدة سريانه

اتفاقية شراء الطاقة 	

 النوع: بناء وامتالك وتشغيل 	

 المدة: 25 سنة )من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع( تنتهي في 29 فبراير 2048م 	
تبلغ مدة اتفاقية شراء الطاقة 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع )يبلغ العمر اإلنتاجي 40 سنة( 	عمر األصول المتبقي

هيئة كهرباء ومياه دبي.مشتري اإلنتاج
شركة نوماك الخليج لطاقة الفحم ذ.م.ممقدم خدمات التشغيل والصيانة

الملكية والحوكمة
يبين الجدول التالي نسب الملكية في شركة حصيان للطاقة المرحلة األولى .

المعدلالكيان

)% 
49%أكوا باور هاربن القابضة المحدودة

51%حصيان للطاقة 1 القابضة المحدودة
%100

تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية تبلغ 55% في شركة أكوا باور هاربن القابضة المحدودة، مما ينتج عنها نسبة ملكية فعلية بنسبة 26,95% في شركة 
حصيان كما في 1 يونيو 2021م .
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تعرفة السعة اإلنتاجية
تتضمن تفاصيل التعرفة والدفع بموجب اتفاقية شراء الطاقة ما يلي:

تفاصيل التعرفة والدفع بموجب اتفاقية شراء الطاقة(: 107-4الجدول  

 الجزء المقوم بالريال السعودي
 بالريال السعودي/ميجاواط 

بالساعة(

 الجزء المقوم بالدوالر األمريكي
 بالريال السعودي/ميجاواط 

بالساعة(

العمالت األجنبية األخرى
 بالريال السعودي/ ميجاواط 

بالساعة(
معايير إيرادات

الطاقة
-43.42875-معدل رسوم استرداد تكلفة رأس المال

2.387 دوالر أمريكي/جيجا -سعر الفحم األساسي
-جول

---سعر الصرف المرجعي

ستبلغ متوسط استهالك الفحم 3,940,000 طن سنوياً عند التشغيل التجاري للمشروع. وعندما يصل اإلنتاج المخطط إلى 55% من سعة اإلنتاج قبل تكليف 
المشروع، إن حجم استهالك الفحم في مرحلة االختبار يقارب 1,920,000 طن في عام 2021م و 2,880,000 طن في عام 2022م. وقد التزمت المجموعة 
بتغطية الفرق أو اخذ الفائض بين سعري الفحم المتفق عليهما مع مورد الفحم الحالي خالل فترة التشغيل 25 سنه،أي اختالف بين سعري الفحم المتفق 
عليها في عقد توريد الفحم للمشروع)اي سعرAPI 2و سعر API4( و سعر الفحم في السوق قد تطر المجموعة إلى دفع الفارق في السعر )لمزيد من 

المعلومات عن  سعرAPI 2 و سعر API4 يرجى مراجعة القسم )3( دراسة السوق(

ال يتم استخدام معدالت النمو المكتسب للطاقة التي ينتجها المشروع أثناء مرحلة االختبار والتشغيل قبل تاريخ التشغيل التجاري للتوزيع للمساهمين.

يلخص الجدول التالي عدم التوافر المخطط والمتعاقد عليه من الطاقة بموجب اتفاقية شراء الطاقة.

عدم التوافر المخطط والمتعاقد عليه من الطاقة بموجب اتفاقية شراء الطاقة(: 108-4الجدول  

التوافر والصيانة المخططة
ديسمبر 2026متاريخ أول صيانة رئيسية مجدولة

94.67% )الوحدة 1، 2025م(متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )سنوات الصيانة غير الرئيسية(
93.59% )الوحدة 1، 2026م(متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه )لسنوات الصيانة الرئيسية فقط(

 صيانة رئيسية بعد كل سبع سنوات.جداول مواعيد الصيانة
مالحظة: المعلومات الواردة أعاله على أساس الوحدة 1.

حالة الديون لشركة حصيان للطاقة المرحلة األولى(: 109-4الجدول  

الديون
تاريخ آخر سداد *0د يونيو 5د0د0د يونيو 8د0د1 مارس دد0دحالة سداد الديون

 رصيد الديون  بالمليون ريال سعودي(

تسهيل تجاري
تسهيل المديونيات

8,309.74
442.50

6,519.60
442.50

3,264.48
442.50

النسبة المئوية من إجمالي التسهيالت 
38%76%98%التجارية

النسبة المئوية من إجمالي تسهيل 
100%100%100%المديونيات

ليبورليبورليبورالفائدة األساسية
هامش الفائدة

2.55%2.35%2.10%تسهيل تجاري

5.50%5.50%4.00%تسهيل المديونيات

184.66 مليون ريال تسهيل احتياطي
سعودي

* التسهيل التجاري في فبراير 2041
تسهيل المديونيات في فبراير 2048
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تسهيل تجاري
فبراير 041دم0د يونيو 5د0دم0د يونيو 8د0دم1 مارس دد0دمأسعار فائدة التحوط

القيمة االسمية بالدوالر األمريكي  )مليون 
7,8945,6442,134بالريال السعودي(

2.84%2.73%2.21%معدل المقايضة

تفاصيل أخرى
غير منطبق

مشروع نور 1 )شركة نور الطاقة 1( 20 1 3 6 4

نظرة عامة

)السعة  المتجددة  الكهروضوئية  الطاقة  المركزة و250 ميجاواط  الطاقة الشمسية  تبلغ طاقته اإلنتاجية 700 ميجاواط من  نور 1 هو مشروع  مشروع 
اإلنتاجية لتوليد الكهرباء المتعاقد عليها(، ويقع في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الواقع في إمارة دبي باإلمارات العربية المتحدة، كما 
يشكل المشروع المرحلة الرابعة من ذلك المجمع. ومن المتوقع، عند اكتمال المشروع، أن يصبح أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد في 
العالم باستخدام مزيج من تقنيات البرج المركزي والحوض المكافئ للطاقة الشمسية المركزة. وسيتم دعم ذلك بألواح كهروضوئية لرفع السعة اإلنتاجية 
الكاملة للمحطة إلى 950 ميجاواط )السعة اإلنتاجية لتوليد الكهرباء المتعاقد عليها(. وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع بمبلغ 16,233 مليون ريال سعودي 

ومن المتوقع أن يحقق المشروع تاريخ التشغيل التجاري للمحطة في الربع الرابع من عام 2022م.

تسيطر المجموعة على المشروع وتمارس المجموعة بعض من حقوق الحوكمة على حق تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، وحق الموافقة على 
أو رفض بعض المسائل المحددة وغيرها من الحقوق، وتملك شركة نور الطاقة 1 المشروع، والتي تم تأسيسها في 1439/5/6هـ )الموافق 2018/1/23م( 

والتي تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية فيها تبلغ %24.99.

 تكون هيئة كهرباء ومياه دبي )»هيئة كهرباء ومياه دبي«( هي مشتري اإلنتاج في هذا المشروع، وقد وقعت معها شركة نور الطاقة 1 اتفاقية شراء الطاقة 
على أساس نظام »البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية« في 1440/2/21هـ )الموافق 30 أكتوبر 2018م( )»اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بشركة نور 
الطاقة 1«(. وتبلغ فترة االمتياز بموجب اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بشركة نور الطاقة 1 )35( عاًما من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، والذي من 
المتوقع أن يتم في الربع الرابع من عام 2022م. وبموجب اتفاقية التشغيل والصيانة بتاريخ 1440/4/6هـ )الموافق 13 ديسمبر 2018م(، عينت شركة 
نور الطاقة 1 )«اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بشركة نور الطاقة 1«( شركة نوماك الخليج ألبراج الطاقة الشمسية كمشغل لتقديم خدمات التشغيل 

والصيانة للمحطة. 

 المعلومات األساسية لمشروع نور 1(: 110-4الجدول  

المعلومات األساسية

تاريخ التشغيل التجاري للمشروع 22 ديسمبر 2022 	تاريخ التشغيل التجاري

950 ميجاواط 	السعة اإلنتاجية للطاقة

الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية 	 التقنية

 الطاقة الشمسية 	 مصدر الطاقة

دبي، اإلمارات العربية المتحدة 	الموقع

16.233 مليون ريال سعودي 	تكلفة المشروع

نوع العقد ومدة سريانه

عقد )اتفاقية شراء طاقة( 	

النوع )بناء وتملك وتشغيل( 	

المدة: 35 سنة )من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع( تنتهي في 21 ديسمبر 2057م 	

35 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع )قيد اإلنشاء حالًيا( 	عمر األصول المتبقي

هيئة كهرباء ومياه دبي 	المشتري

شركة نوماك 	مقدم خدمات التشغيل والصيانة
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الملكية والحوكمة
يبين الجدول التالي نسب الملكية في شركة نور الطاقة 1.

المعدلالكيان

)%(

51شركة نور الطاقة 1 القابضة ذات الملكية الفردية )مملوكة لشركة جميرا للطاقة الدولية القابضة، المملوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي(

49أكوا باور سوالر سي اس بي القابضة المحدودة

100المجموع

تمتلك المجموعة نسبة ملكية فعلية تبلغ 51% في أكوا باور سوالر سي اس بي القابضة المحدودة، مما ينتج عنها ملكية فعلية بنسبة 24.99% في شركة 
نور الطاقة 1 كما  في 1 يونيو 2021م .

تعرفة الطاقة اإلنتاجية
تتضمن تفاصيل التعرفة والدفع بموجب اتفاقية شراء الطاقة ما يلي:

تفاصيل التعرفة لمشروع نور 1(: 111-4الجدول  

 مكون الريال السعودي
 بالريال السعودي/
ميجاواط بالساعة(

 مكون الدوالر األمريكي
 بالسنتات/كيلوواط 

بالساعة(

العمالت األجنبية األخرى
 بالريال السعودي/ 
ميجاواط بالساعة(

معايير إيرادات

الطاقة

-0.2616807-معدل الرسوم الثابت خالل الليل

-0.08722691-معدل الرسوم المتغير خالل الليل

-0.0815625-معدل الرسوم الثابت خالل النهار

-0.0271875-معدل الرسوم المتغير خالل النهار

-0.0646875-معدل الرسوم الثابت لإلرسال الكامل للطاقة الكهروضوئية

-0.0215625-معدل الرسوم المتغير لإلرسال الكامل للطاقة الكهروضوئية

--

---سعر الصرف المرجعي

الحضريين  المستهلكين  لجميع  المستهلك  أسعار  مؤشر  على  بناًء  بشكل سنوي  الثابتة  والصيانة  التشغيل  ورسوم  المتغيرة  الرسوم  معدل  تعديل  سيتم 
)CPI-U( لمتوسط مدينة الواليات المتحدة لجميع العناصر )غير المعدلة( كما نشرها مكتب إحصاءات العمل. تخضع الزيادة السنوية في معدل الشحن 

المتغير لسقف بنسبة %2.

يلخص الجدول التالي عدم التوافر للطاقة المخطط والمتعاقد عليه بموجب اتفاقية شراء الطاقة.

عدم التوافر للطاقة المخطط والمتعاقد عليه بموجب اتفاقية شراء الطاقة(: د11-4الجدول  

التوافر  والصيانة المخططة

غير منطبقتاريخ أول صيانة رئيسية مجدولة

متوسط التوافر السنوي المتعاقد عليه
وحدات البرج المركزي والحوض المكافئ: أكثر من %70

منشأة الطاقة الكهروضوئية: %100

متوسط صافي إنتاج الكهرباء 3 سنوات
وحدات البرج المركزي والحوض المكافئ: أكثر من %85

منشأة الطاقة الكهروضوئية: %100

 صيانة رئيسية بعد كل )غير منطبق( سنوات.جداول مواعيد الصيانة
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حالة التوليد لمشروع نور 1(: د11-4الجدول  

حالة التوليد
السنة

تاريخ التشغيل 
التجاري للمشروع+

التوليد  ميجاواط 
بالساعة( - الحوض 

المكافئ

السنة
تاريخ التشغيل 

التجاري للمشروع+

التوليد  ميجاواط 
بالساعة( - البرج 

المركزي

السنة
تاريخ التشغيل 

التجاري للمشروع+

التوليد  ميجاواط بالساعة( - 
الطاقة الكهروضوئية

20221,533,0242022479,6382022525,932

20232,794,0642023524,1052023603,604

20242,914,5562024554,9492024601,238

20252,937,3122025535,4482025598,833

20262,933,8912026551,7512026596,438

20272,915,7752027542,1342027594,052

20282,958,3302028548,1002028591,676

20292,907,6292029524,7172029589,309

20302,916,5942030551,5182030586,952

20312,898,6122031542,2072031584,604

20322,941,1722032547,7882032582,266

20332,891,0112033528,8042033579,937

20342,900,2402034545,0342034577,617

20352,882,5062035535,6502035575,307

20362,924,4262036541,0332036573,006

20372,919,8732037540,0832037570,713

20382,881,8922038522,6072038568,431

20392,877,4622039549,1822039566,157

20402,860,1942040539,9542040563,892

20412,902,1992041545,6582041561,637

20422,852,9082042526,6862042559,390

20432,862,1092043542,4842043557,153

20442,844,4112044533,3512044554,924

20452,885,6822045538,6192045552,704

20462,868,4852046537,6982046533,154

20472,877,7372047520,3362047310,275

20482,828,0072048546,7332048273,049

20492,836,1372049537,7302049271,957

20502,818,5462050542,8082050270,869

20512,860,6232051524,0712051269,786

20522,812,7802052539,9362052268,707

20532,807,7062053530,8342053267,632

20542,802,5002054536,1212054266,561
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السنة
تاريخ التشغيل 

التجاري للمشروع+

التوليد  ميجاواط 
بالساعة( - الحوض 

المكافئ

السنة
تاريخ التشغيل 

التجاري للمشروع+

التوليد  ميجاواط 
بالساعة( - البرج 

المركزي

السنة
تاريخ التشغيل 

التجاري للمشروع+

التوليد  ميجاواط بالساعة( - 
الطاقة الكهروضوئية

20552,843,1832055527,9122055265,495

20562,851,5342056532,7652056264,433

20572,846,7542057527,7872057263,375

.PT وكحد أقصى 24% من مجموع توليد محطة CT معدل التوليد اليومي كحد أقصى 20% من مجموع توليد محطة

 مكون الريال السعودي
 بالريال السعودي/الشهر(

 مكون الدوالر األمريكي
 بالريال السعودي/الشهر(

العمالت األجنبية األخرى
 بالريال السعودي/الشهر(

-10,331,743-رسوم التشغيل والصيانة الثابتة

---سعر الصرف المرجعي

سيتم تغطية 100% من تكاليف التشغيل )باستثناء رسوم التشغيل والصيانة الثابتة( من إيرادات معدل الرسوم المتغير خالل الليل وخالل النهار.

حالة الديون لمشروع نور 1(: 114-4الجدول  

الديون 
دد ديسمبر 045دم0د يونيو 5د0دم0د يونيو 8د0دمدد ديسمبر دد0دمحالة سداد الديون  التسهيل ذو األولوية(

9,113.127,708.355,494.71126.46*رصيد الديون )مليون ريال سعودي(

1%60%85%100%% من إجمالي الدين

ليبورليبورليبورليبورأساس الفائدة

3%3%3%1.85%هامش الفائدة

تفاصيل أخرى
تسهيل احتياطي بمبلغ 
280.68 مليون ريال 

سعودي

* كما هو موضح في الملحق أ /11 من اتفاقية شراء الطاقة، في حال تم إعادة التمويل خالل الفترة ما بين 22 ديسمبر 2022م و22 ديسمبر 2026م، 
فإن مبلغ الديون ذات الصفة األولوية التي سيتم إعادة تمويلها لن يتعدى 12,436,320,000 ريال سعودي. تتوقع المجموعة أن يتم إعادة تمويل الديون ذات 

الصفة األولوية )مبلغ 12,436,320,000 ريال سعودي( بتاريخ و22 ديسمبر 2026م حتى نهاية مدة اتفاقية شراء الطاقة.

دد ديسمبر 045دم0د يونيو 5د0دم0د يونيو 8د0دمدد ديسمبر دد0دمحالة سداد الديون  التسهيل ذو األولوية(

-675.00675.00675.00رصيد الديون )مليون ريال سعودي(

-100%100%100%% من إجمالي الدين

-ليبورليبورليبورأساس الفائدة

-3.50%3.50%3.50%هامش الفائدة

تسهيل احتياطي بمبلغ 20.775 مليون تفاصيل أخرى
ريال سعودي

22 ديسمبر 2045م30 يونيو 2035م31 ديسمبر 2024م22 ديسمبر 2022م حالة سداد الديون )قرض مرحلي مقدم في شكل مساهمة(

---5,828.10رصيد الدين )مليون ريال سعودي(

---100%% من إجمالي الدين

أساس الفائدة )القروض المرحلية للمشاركة في رأس المال لمقدم 
العطاء(

ليبور
---

هامش الفائدة )القروض المرحلية للمشاركة في رأس المال لمقدم 
---1%العطاء(

أساس الفائدة )القروض المرحلية للمشاركة في رأس المال لهيئة كهرباء 
---ثابتومياه دبي(
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دد ديسمبر 045دم0د يونيو 5د0دم0د يونيو 8د0دمدد ديسمبر دد0دمحالة سداد الديون  التسهيل ذو األولوية(

هامش الفائدة )القروض المرحلية للمشاركة في رأس المال لهيئة كهرباء 
ومياه دبي(

للفترة من اإلغالق 
المالي وحتى 

التاريخ الذي يأتي 
بعد 48 شهًرا من 

تاريخ اإلغالق 
المالي، %3.94779 

سنوًيا؛ وبعد ذلك 
حتى االستحقاق 

النهائي، 3% سنوًيا

---

تاريخ التسوية 22 ديسمبر 2024م

1د مارس 041دم0د يونيو 5د0دم0د يونيو 8د0دمدد ديسمبر دد0دمالتحوط  التسهيل ذو األولوية(

2,308.871,938.991,060.5044.29القيمة االسمية بالدوالر األمريكي

5.277%5.272%3.145%1.5775%معدل المقايضة

8,658.257,271.223,976.87166.08القيمة االسمية بالريال السعودي

5.277%5.272%3.145%1.5775%معدل المقايضة

تسوية ربع سنوية حتى 31 مارس 2041متفاصيل أخرى

1د ديسمبر دد0دمدد ديسمبر دد0دمالتحوط  تسهيل المديونيات(

-150.00القيمة االسمية بالدوالر األمريكي

-3%معدل المقايضة

-562.50القيمة االسمية بالريال السعودي

-3%معدل المقايضة

تسوية ربع سنوية حتى 31 ديسمبر 2026م تفاصيل أخرى

التحوط  القروض المرحلية للمشاركة في رأس المال  القروض المرحلية 
1د ديسمبر دد0دم1د ديسمبر 1د0دم1د ديسمبر 0د0دمللمشاركة في رأس المال لمقدم العطاء((

-733.97733.97القيمة االسمية بالدوالر األمريكي
-2.920%2.920%معدل المقايضة

---القيمة االسمية بالريال السعودي

---معدل المقايضة
تسوية شهرية حتى 31 ديسمبر 2022م تفاصيل أخرى

القروض المرحلية للمشاركة في رأس المال - إعادة التمويل - غير منطبق

 بالمليون ريال سعودي(حالة سداد القروض
غير منطبقرصيد القروض في تاريخ إعادة التمويل )بالمليون ريال سعودي(

على سبيل المثال، 50%، 70%، 100%% من القروض المعاد تمويلها
غير منطبقنسبة الفائدة )%(

مالحظة: معدل المقايضة ال يشمل هوامش الربح

مشاريع أخرى 2 3 6 4
 ترد تفاصيل مشاريع المجموعة بخالف المشاريع المهمة المختارة التي تمت مناقشتها أعاله في الجداول أعاله في القسم )4-6-2-4-1( )»ملخص 
المحافظ«(. وتستثمر المجموعة في المشاريع الممولة بمزيج من الديون وحقوق الملكية. يتم استخدام الديون ذات األولوية في شكل تمويل للمشروع بحق 
رجوع محدود أو بدون حق رجوع في العادة لتمويل 80-70% من إجمالي تكلفة المشروع. ويتناسب استثمار حقوق الملكية للمجموعة مع نسبة مساهمتها 

في المشروع، وتستهدف المجموعة معدل عائد داخلي على رأس المال أعلى من المتوسط على استثماراتها.
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يتم تمويل استثمارات حقوق الملكية لمشاريع المجموعة األخرى بصورة أولية من خالل القروض تجسيرية رأسمالية ، مما يؤخر الوقت الذي تستثمر 
فيه المجموعة في المشاريع، وعادًة حتى تحقيق تاريخ التشغيل التجاري، وبالتالي المساهمة في تحسين معدل العائد الداخلي بهدف السماح للمجموعة 

بتحقيق معدل العائد الداخلي المستهدف.

العمليات األخرى 4 6 4
شركة أكوا إلعادة التأمين 1 4 6 4

شركة أكوا باور إلعادة التأمين المحدودة )»أكوا باور إلعادة التأمين«( هي شركة إعادة تأمين محدودة ومرخصة بالكامل ومؤسسة بدولة اإلمارات العربية 
المجموعة  تسعى شركات  ما  وعادة  المجموعة.  بشركات  المرتبطة  المخاطر  التأمين على  بإعادة  وتقوم فقط  التجارية  أعمالها  فيها  وتزاول  المتحدة 
)بمختلف اختصاصاتها( للحصول على التأمين من شركات التأمين المحلية ضمن الدول التي تعمل فيها أو تم تأسيسها فيها. وتقوم شركة أكوا باور 
إلعادة التأمين بعد ذلك بتقديم باقات إعادة التأمين لشركات التأمين المحلية، سواء بشكل مباشر أو من خالل شركات التأمين/ شركات إعادة التأمين 
األخرى، والتي تحصل أكوا باور إلعادة التأمين مقابلها على قسط التأمين. وبعد ذلك تقوم الشركة بشراء حماية إعادة التأمين من شركات إعادة التأمين 
الدولية األخرى. وقد تم إعادة التأمين بالكامل على جميع المخاطر المقبولة. وبصفتها شركة إعادة تأمين مرخصة، تستطيع شركة أكوا باور إلعادة 
التأمين تحقيق إيرادات على شكل عموالت إعادة التأمين و/ أو الفرق في أقساط إعادة التأمين الداخلية والخارجية. وقد أعلنت شركة أكوا باور إلعادة 
التأمين عن أرباح نقدية بقيمة 73 مليون ريال سعودي خالل الفترة من 2018م إلى 2020م )في 2018م 22 مليون ريال سعودي؛ وفي 2019م: 19 مليون 
ريال سعودي؛ وفي 2020م: 32 مليون ريال سعودي(. كممارسة موحدة تتوافق مع إدارة المخاطر الجيدة، تتعاقد شركة أكوا إلعادة التأمين فقط مع شركات 
تأمين وشركات إعادة تأمين سليمة مالياً، سواًء كان ذلك مستقباًل أو في الماضي )تقييم أ من ستاندارد أند بورز أو ما يعادلها من قبل ايه أم بست أو جهات 

أخرى(. وال يوجد هناك تعرض محدد ألي طرف نظير، نظرا لقيام المجموعة بالتعاقد مع العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين ذات السمعة المالية 
الجيدة على مستوى العالم.

دخلت شركة أكوا إلعادة التأمين وشركة مارش في اتفاقية إدارة تقدم بموجبها شركة مارش خدمات إدارية معينة إلى شركة أكوا إلعادة التأمين، بما في 
ذلك، من بين أمور أخرى، خدمات التأمين، وإصدار وثائق التأمين، والتصديق، والتمثيل وغيرها من الخدمات المرتبطة بها التي تساهم في تشغيل شركات 

إعادة التأمين المحدودة. وعادة ما تكون مدة هذه العقود ثالث سنوات. 

تقنية المعلومات 2 4 6 4
يشمل إطار عمل تقنية المعلومات بالمجموعة أربعة مجاالت، وهي: )1( األمن السيبراني، و)2( تخطيط موارد المؤسسات، و)3( حلول األعمال، و)4( 

البنية التحتية لتقنية المعلومات والعمليات.

في ما يتعلق بمجال األمن السيبراني، قامت المجموعة بتحديد نطاق نظمها في كل مشروع بما يتوافق مع إطار تقنية المعلومات والتقنية التشغيلية 
قامت  وقد  األصلية.  المعدات  والموردين وصانعي  العاملة  المشاريع  إلى  المشروع  وإدارة وصول  الالزمة  األمنية  بالتدابير  تزويدها  بهدف  بالمجموعة 
المجموعة باستثمارات كبيرة في شبكات االتصاالت والتقنية الخاصة بها إلنجاز تنفيذ البنية األساسية وإدراج أنظمة المحاسبة والفوترة التابعة للمحطة 
والمرتبطة بمشتري اإلنتاج منها، باإلضافة إلى نظام مراقبة توفر المحطات في بعض أصولها الرئيسية. وعلى وجه الخصوص، وضعت المجموعة مسار 
أحادي االتجاه ألنظمتها لدفع بيانات ذات معنى لمركز التميز للتشغيل والصيانة الذي يقدم الدعم االستباقي والدراية الفنية على مدار الساعة طوال 
أيام األسبوع باستخدام برنامج التحليالت التنبؤية للبيانات الضخمة الذي وفرته شركة جنرال الكتريك )General Electric(. كما يتم استخدام المسار 
األحادي االتجاه كذلك في نظام المعلومات األمنية في ما يتعلق بالتهديدات اإللكترونية والمراقبة المستمرة للسجالت FireEye، مما يوفر مستويات عالية 
من األداء واآلمان في القطاع ألنظمة المجموعة بأكملها. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )4-6-2-1-8( »منصات نوماك الرقمية للمراقبة 

والتنبؤ«.

تتناول من عمل حلول األعمال وتخطيط موارد المؤسسات للمجموعة أنشطتها المالية والمتعلقة برأس المال البشري وسلسلة التوريد باستخدام برنامج 
 HANA S4(  نظام تخطيط موارد المنشأة / )SAP ECC( )( ونظام تخطيط موارد المنشأة )سابOracle EBS/Fusion(  فيوجن / EBS أوراكل
HANA ERP’s (S4، في جميع شركات المشاريع وشركات التشغيل والصيانة. وهي تستخدم بشكل أساسي الذمم المدينة والذمم الدائنة وإدارة النقد 
 SAP( الذاتية وتطبيق ساب كونكور المرتبات والخدمات  العام وإدارة الموظفين وكشوف  الثابتة وحفظ دفتر األستاذ  والتسويات المصرفية واألصول 
وإدارة  المواد،  إدارة  إلى  برنامج ساب  استخدام  يمتد  والصيانة،  بالتشغيل  يتعلق  ما  وفي   .iSupplier ووحدات  والشراء  المخزون  ووحدات   )Concur
 SAPو  BI/BO تطبيقات  ومجموعة  الجودة،  إدارة  ووحدات  الوقائية،  والصيانة  والصيانة،  والتنبؤ  اإلنتاج،  وتخطيط  المشاريع،  وأنظمة  المستودعات، 
Success Factors أيًضا. كما قامت كل من المجموعة وشركة نوماك بدمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الخاصة بهما مع نظام هايبريون لإلدارة 
المالية  )Hyperion Financial Management( المضاف إليه خدمة تسوية الحسابات السحابية، وخدمة إعداد التقارير الضريبية السحابية، وإعداد 
 Kyriba treasury( كيريبا  شركة  عن  الصادرة  الخزانة  إدارة  أداة  استخدام  ويتم  السحابية.  الميزانية  وإعداد  التخطيط  وخدمات  السردية،  التقارير 
management tool( وتطبيقات شركة فايل نت )FileNet( ألغراض إدارة المستندات بشكل شامل وتوفير إمكانات قوية إلعداد الميزانية والتخطيط 
والتنبؤ والتسويات والخزنة وإعداد التقارير الموحدة للمجموعة. تعمل المجموعة على تطبيق برنامج  )BWise( على أنظمة المخاطر وااللتزام والرقابة 
الداخلية وأمن تقنية المعلومات والتدقيق الداخلي لتعزيز تدفق المعلومات بين جميع أصحاب المصالح على مستوى المنظمة بأكملها لمساعدتها في بناء 
إدارة مخاطر متكاملة، حيث تستخدم شركة نوماك حالًيا أدوات MKInsights وSynergiLife للتعامل مع األنشطة المماثلة المتعلقة بالصحة والسالمة 
واألمن والبيئة والمخاطر المؤسسية. ويتم حالًيا على مستوى المجموعة تنفيذ نظام أساسي مركزي وشامل إلدارة الكيانات لتتبع الشؤون القانونية العامة 
والمعقدة ألعمال الكيانات وإدارتها والحفاظ عليها والتي تدعمها أداة مجالس اإلدارة التي تسهل االتصال الرقمي اآلمن بين أعضاء مجلس إدارة الشركة.
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تم إنشاء البنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات في المجموعة وعملياتها باستخدام الشركات الرائدة المصنعة لألجهزة في هذا المجال لضمان توفرها 
باستمرار وتغطيتها لحجم عمليات على مستوى المجموعة. تقع مراكز البيانات األساسية للمجموعة في كل من الرياض وجدة ودبي، وكل واحد منها يعمل 
كمركز الستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث بالنسبة لآلخر، حيث يكون هذا التكرار هو المفتاح لجاهزيته تقنية المعلومات لدى المجموعة. أما مراكز 
البيانات المساعدة في جنوب إفريقيا وتركيا وُعمان والمغرب فتخدم أيضا قاعدتها من المستخدمين المحليين. وتهدف األنظمة المنفذة إلى ضمان 
أن يتوفر لكل مركز بيانات رئيسي نسخة كاملة من جميع بيانات تطبيقات المهام -الحاسمة في أي وقت من األوقات، باإلضافة إلى عمل أنظمة النسخ 
االحتياطي على فترات منتظمة لتخزين النسخ في كل من المواقع الجغرافية داخل وخارج الموقع مما يوفر خيارات االسترداد في حالة أي حادثة غير 
متوقعة من الفشل. وتبنت المجموعة سياسة توفير دورات توعوية وتدريبية حول أمن تقنية المعلومات للموظفين حتى يكونوا على دراية بأحدث اإلجراءات 
والمتطلبات، مما يضمن حماية بيانات المجموعة ومواردها بدقة. باإلضافة إلى ذلك، اعتمدت المجموعة أيًضا سياسة إجراء اختبارات أمان منتظمة 

لمساعدتها في التأكد من أن شبكة تقنية المعلومات والبنية التحتية الخاصة بها ليست عرضة ألي تهديدات أو مخاطر.

البحث والتطوير 3 4 6 4
لم تشارك المجموعة تاريخياً في أي عمليات بحث وتطوير عدا عن التعاون مع جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية )لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع 
إلى القسم )12-10-2( )»حقوق الملكية الفكرية األخرى«( وعدد معين من خالل مشاريع تجريبية أو إيضاحية على مواقعها الخاصة بمشاريعها والتي 
تعمل أساًسا على تأهيل التقنيات الجديدة من مصنعي المعدات األصلية مثل اختبار األغشية واأللواح الكهروضوئية. وكان يقتصر التركيز على تحلية 
المياه والطاقة الشمسية الكهروضوئية. تعد المجموعة اآلن خطة لتوسيع أنشطة البحث والتطوير واالبتكار التكنولوجي في مجاالت تحلية المياه والطاقة 
المتجددة والغازات الخضراء واألنظمة الهجينة والتقنيات الرقمية )االبتكارات باستخدام خوارزميات الذكاء االصطناعي وتحليالت البيانات الكبيرة(. 

وتخضع هذه الخطة والميزانيات المرتبطة بها لموافقة مجلس إدارة الشركة. 

الصحة والسالمة والبيئة 4 4 6 4
تخضع المجموعة ألنظمة ولوائح الصحة والسالمة والبيئة في المملكة العربية السعودية وفي الدول األخرى التي تعمل فيها. وبموجب اتفاقيات شراء 
اإلنتاج ذات الصلة، تتمتع معظم شركات المشاريع بحمايات تعاقدية معينة تنص عليها هذه االتفاقيات تحمي شركة المشروع من أي تغييرات في اللوائح 
البيئية التي تدخل حيز التنفيذ بعد تاريخ تقديم العطاء للمشروع ذو الصلة، وفي هذه الحالة يكون مشتري اإلنتاج مسؤوالً عن تعويض شركات المشاريع 
عن مبالغ معينة. وترى المجموعة أن سياساتها الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة تتوافق مع الممارسات والمعايير الدولية. ولغرض االلتزام للمتطلبات 
القانونية المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة في المملكة العربية السعودية وفي الدول األخرى التي تملك المجموعة مشاريع فيها، تتضمن سياسة الصحة 
والسالمة والبيئة الخاصة بالمجموعة االلتزام بتوفير التدريب للموظفين في هذه المجاالت، ووضع معايير تعزز وتضمن أفضل ممارسات األداء التي تتعلق 
بالصحة والسالمة والبيئة في المجموعة وأعضاء سلسلة التوريد الخاصة بها إضافة إلى شركات المشاريع، ومراقبة إدارة وأداء الصحة والسالمة والبيئة 

في المجموعة ورفع التقارير بشأنها ومراجعتها بصورة منتظمة.

وتعتقد المجموعة بأنها هي وشركات المشاريع الخاصة بها تمتلك في الوقت الحالي جميع التصاريح والتراخيص الالزمة للبيئة أو الصحة والسالمة 
المطلوبة لعملياتها، وأنها، حسب معرفتها، ملتزمة هي وشركات المشاريع بجميع المعايير واللوائح المعمول بها في ما يتعلق بالبيئة والصحة والسالمة. 
باإلضافة إلى ذلك، تؤكد المجموعة بأنها، لم تخضع ال هي وال شركات المشاريع، ألي إجراءات قانونية معلقة أو غرامات تتعلق بإدارة الصحة والسالمة 

والبيئة أو تنفيذها وليس لديها علم بأي من هذه اإلجراءات أو الغرامات.

يعمل لدى المجموعة وشركاتها التابعة والفرعية أكثر من )100( موظف خاضعين اللتزامات الصحة والسالمة والبيئة، وموزعين على مكاتب الشركة 
ومواقع التشغيل ومواقع اإلنشاء. وتعقد المجموعة ورش عمل سنوية حول استراتيجية الصحة والسالمة والبيئة مع مديري الصحة والسالمة والبيئة 
اإلقليميين وأعضاء فريق الصحة والسالمة والبيئة بالمواقع للتعرف على إنجازات الفريق ومناقشة الفجوات ووضع األهداف االستراتيجية ومؤشرات 
األداء الرئيسية للسنوات القادمة. وقد ُعقدت آخر ورشة عمل في 2 فبراير 2020م وحضرها أكثر من )20( عضًوا من فريق الشركة والفرق اإلقليمية وفرق 
المواقع المختصين بالصحة والسالمة والبيئة. ويمتلك فريق الصحة والسالمة والبيئة بالمجموعة خطة شاملة للمراجعة، حيث قامت المجموعة خالل 
عام 2019م بأكثر من )50( عملية مراجعة للصحة والسالمة والبيئة في مواقع التشغيل واإلنشاء، ودعمها في ذلك )40( عملية مراجعة للصحة والسالمة 

والبيئة تم إجراؤها من قبل مراجعين خارجيين مستقلين. 

تم تصميم جميع مشاريع المجموعة بشكل بتوافق مع اللوائح ومعايير الصحة والسالمة والبيئة المحلية ووفقاً لمعايير الصحة والسالمة والبيئة الخاصة 
المسؤول.  التعادل لإلقراض  الموقعة على مبادئ  الدولية  المالية  المؤسسات  التمويل من قبل  بهدف تسهيل  الدولية  التمويل  الدولي/ مؤسسة  بالبنك 
وتخضع جميع المشاريع الجديدة لتقييم األثر البيئي واالجتماعي الذي تقوم به شركة استشارات مهنية مستقلة وفقاً للوائح المحلية ولوائح البنك الدولي/ 
البيئة والصحة والسالمة في محفظة أصول المجموعة، حصلت شركة نوماك على شهادات  مؤسسة التمويل الدولية. ولتعزيز المعايير العالية إلدارة 
 ISO و   ، إرشادات االستخدام(  المتطلبات مع  البيئية -  اإلدارة  )أنظمة   14001:2015  ISOو ، المتطلبات(  الجودة -  إدارة  )أنظمة   9001:2915  ISO

45001:2018)شهادة إدارة الصحة والسالمة المهنية( لجميع عقود الخدمة الخاصة بها.

االستدامة والمسؤولية االجتماعية 5 4 6 4
االستدامة والمسؤولية االجتماعية في الشركة 1 5 4 6 4

المحالة  المياه  المنافع االجتماعية واالقتصادية إلنتاج  الشركة كهدف تجاري رئيسي. وتتماشى  للمسؤولية االجتماعية في  المجموعة األولوية  أعطت 
والكهرباء بأسعار معقولة بطريقة مسؤولة بيئياً مع نموذج أعمال المجموعة في الحاضر والمستقبل. ويوافق نهج االستدامة للمجموعة مع نموذج أعمالها، 
كما أنه منصوص عليه في سياسة الشركة لالستدامة والمسؤولية االجتماعية التي تطلق عليها الشركة »التزاماتنا«. وتوائم المجموعة بين استراتيجيات 
االستثمار والمشاركة المجتمعية والقضايا المهمة، ليس فقط إلدارة أصولها ولكن أيًضا لمصلحة المجتمعات المحيطة بها. وتبني هذه الممارسات أساًسا 

قويًا طويل األجل لتحقيق قيمة مشتركة للمجموعة واالقتصاديات المحلية في الدول التي تعمل فيها المجموعة.
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على المستوى المحلي ومستوى المشاريع، قامت المجموعة بتنفيذ إطار من المعايير والضوابط اإلرشادية للتنمية االقتصادية االجتماعية بهدف اعتمادها 
عند بدء العمليات في دولة جديدة. ويستند كل إطار إلى السياق المحلي واالحتياجات المتعلقة ببرامج التعليم والصحة والتدريب، والشراكات والمؤسسات. 
وتفهم المجموعة الحاجة والقيمة التي أوجدتها استثماراتها في المجتمعات التي تعمل فيها من أجل تشجيع االعتماد الذاتي على المستوى المحلي. ويدعم 

هذا النهج تكامل المجموعة الفعال مع المجتمعات المحلية ويحافظ على المسؤولية االجتماعية لألجيال القادمة.

دعم  على  المجموعة  تركيز  وينصب  والوطنية.  واإلقليمية  المحلية  الحكومات  وغايات  أهداف  مع  المجتمعات  في  للمجموعة  االستثمارية  األنشطة  تتوافق 
المجتمعات المحلية واإلقليمية من خالل تحسين المهارات الفنية ألعضائها وإمكانية توظيفهم؛ وتعزيز البنية التحتية المحلية؛ والمشاركة في التبرعات الخيرية؛ 
وتعزيز االستدامة المالية. وهذا يؤدي إلى خلق قيمة مشتركة من خالل المواءمة بين التحسينات االجتماعية واالقتصادية الخاصة بأصحاب المصلحة لدى 

المجموعة مع أهداف العمل الرئيسية للمجموعة. كما تتيح المجموعة المجال لتبني ممارسات االستدامة الجيدة ونقلها من خالل سلسلة عملياتها العالمية.

التعليمية  والمؤسسات  المؤتمرات  من  عدد  ورعاية  دعم  من  مزيًجا  للمجموعة  االجتماعية  المسؤولية  برنامج  يتضمن  السعودية،  العربية  المملكة  في 
واالحتياجات المجتمعية في القطاع إضافة إلى مشروع طويل األجل. وهو المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء. 

تراعي سياسة االستدامة والمسؤولية االجتماعية للمجموعة المخاطر والفرص االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تركز، من بين أمور أخرى، على 
موظفيها والبيئة. في ما يلي بعض مبادرات االستدامة والمسؤولية االجتماعية األخيرة للمجموعة والتي تم تبنيها إما من قبل المجموعة أو من خالل 

شركات المشاريع:

عضو مؤسس في المجلس االستشاري الصناعي بجامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية لدعم البحث والتطوير المحلي والسلك األكاديمي - 
وخاصة في مجاالت توليد الطاقة والمياه المحالة؛

أحد المساهمين المؤسسين لتحالف الطاقة المتجددة لربط القارات، وهو تحالف صناعي خاص يعمل في أوروبا والشرق األوسط وشمال - 
أفريقيا لتحقيق رؤية تزويد جزء كبير من العالم بالطاقة المستدامة، من خالل استغالل إمكانات الطاقة في الصحراء. كما أن المجموعة 

واحدة من مقدمي برنامج التدريب الداخلي.
عضو مؤسس في مجلس األعمال للطاقة النظيفة، وهو اتحاد يضم منظمات محلية ودولية رائدة، ويشارك في قطاع الطاقة المتجددة - 

والطاقة منخفضة الكربون في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
تحقيق أهداف حكومة جنوب أفريقيا للملكية المجتمعية والتمكين االقتصادي للشعب األفريقي األصلي بشكل كبير على مستوى تشغيل - 

وإدارة المشروع الخاص بها؛ و
قيادة مبادرة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، بتوجيه من وزارة الطاقة السعودية وبدعم من وزارة الصحة السعودية ومحافظة المدينة - 

المنورة، لتطوير وبناء مستشفى نجود الخيبري المتكاملة بسعة )100( سرير الذي تم افتتاحة في 8 يوليو 2020م. 

المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء 2 5 4 6 4
في عام 2008 م، أسست المجموعة، باالشتراك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني معهًدا للتدريب التقني والمهني يعرف باسم المعهد العالي 
لتقنيات المياه والكهرباء في رابغ بالمملكة العربية السعودية. بدأ المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في مباشرة عملياته في سبتمبر 2011م، وهو 
معهد غير ربحي ويعمل بموجب الترخيص رقم 160811 من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ويتكون مجلس إدارته من أعضاء من القطاع الخاص 
بما في ذلك ممثلين عن المجموعة، وشركة نوماك وشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء وشركة قدرة العربية والشركة السعودية للكهرباء، وممثلين عن 

القطاع العام من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية.

ويشكل هذا المعهد جزًءا مهًما من المسؤولية االجتماعية للمجموعة، حيث يساعد على تطوير الخريجين في المملكة العربية السعودية، كما يوفر عمالة 
ماهرة وذات قيمة للشركات العاملة في قطاعي الكهرباء والماء. وتتمثل المهمة للمعهد في »النهوض بالتدريب في مجال تقنية المياه والطاقة في المملكة 
العربية السعودية إلى وضع يضاهي المستوى العالمي وفي ذات الوقت تلبية متطلبات القطاع في ما يتعلق بالقوى العاملة الفنية الماهرة والمستدامة«. 
ويوفر هذا المعهد التدريب المهني المتخصص لخريجي المدارس الثانوية الذين تتوافر لديهم الرغبة في االنضمام لقطاع تحلية المياه وتوليد الطاقة في 

المملكة العربية السعودية كمشغلين وفنيين مهرة ومعتمدين.

وتتمثل األهداف اإلستراتيجية للمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في »تطوير المواطنين السعوديين لمهن طويلة األجل من خالل إنشاء معهد تدريب 
ذاتي التمويل يقدم خريجين من الطراز العالمي« ويعالج نقص عدد الخريجين السعوديين المهرة.

بدأ المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء عملياته في سبتمبر 2011م ويعمل حالًيا بسعة )591( متدرًبا يحضرون تدريًبا أكاديمًيا وفنًيا. وفي عام 2019م، 
المستمرة لرعاية  المعهد  القصيرة. ودعًما لجهود  الفنية  الدورات  الدبلوم طويل األمد، و)140( في  المعهد في تدريب )130( خريًجا في برامج  نجح 
المواهب الشابة وتدريبها وتطويرها من خالل شراكته الحيوية مع استدامة، مركز االبتكار الرئيسي في المملكة العربية السعودية، قدمت أكوا باور الدعم 
لسباق تحدي الطاقة الشمسية العالمي في أستراليا، حيث تنافس فريق استدامة الُمشكل من مهندسين سعوديين شباب مع حوالي )100( فريق من جميع 
أنحاء العالم، ليصبح أول فريق سعودي يفعل ذلك. وتم تصميم السيارة التي تعمل بالطاقة الشمسية وتصنيعها بالكامل في المملكة العربية السعودية من 

قبل المشاركين، حيث أظهرت تفكيًرا تصميمًيا رائًعا وإبداًعا تقنًيا وقدرة على التطوير.

مستشفى متنقل مجهز بالاكمل بسعة )100( سرير في المدينة المنورة 3 5 4 6 4
تتمثل المساهمات األخيرة للمجموعة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية التزامها القوي بدعم الجهات الرسمية 
السعودية والتعاون معها للتغلب على تأثير هذه األزمة الصحية غير المسبوقة. في أبريل 2020م، تعهدت شركة أكوا باور بالمساهمة بمبلغ 52.5 مليون 
ريال سعودي لدعم الجهود الصحية الوطنية الحتواء تأثير وباء فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية، وبناء مستشفى متنقل متكامل بسعة 
)100( سرير بالتعاون مع شركة ثبات، وهي شركة مقاوالت محلية. المستشفى المتنقل الجديد مزود بالكامل بالمعدات الطبية واإلمدادات الالزمة لعالج 

الحاالت المصابة بفيروس كورونا المستجد.
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السلوك األخالقي وااللتزام 6 4 6 4
تسعى المجموعة إلى وضع أعلى معايير حوكمة الشركات. وتركز المجموعة على تبني الممارسات بإرادتها والتي تعزز فلسفتها في الحوكمة لتقديم أعلى 
مستويات القيمة المستدامة لمساهميها، وليس فقط االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. ومما يدل على تطبيق هذا األسلوب تشكيل »لجنة تعارض 
المصالح والمعامالت مع األطراف ذوي العالقة«. تتألف لجنة تضارب المصالح والمعامالت مع األطراف ذوي العالقة بصورة حصرية من أعضاء مجلس 
إدارة المجموعة بهدف مراجعة حاالت تعارض المصالح والمعامالت مع األطراف ذوي العالقة التي تشمل مساهمي المجموعة وأعضاء مجلس إدارة 
المجموعة واإلدارة واعتمادها على النحو المنصوص عليه في الئحة العمل الجنة من المعتمدة مجلس اإلدارة وسياسة تعارض المصالح والمعامالت مع 
األطراف ذوي العالقة بما يتوافق مع سياسة الئحة الحوكمة للمجموعة. وتشمل أعمال مراجعة لجنة تعارض المصالح والمعامالت مع األطراف ذوي 
العالقة إفصاحات جوهرية عن معامالت مع أطراف ذوي عالقة ترد في التقرير السنوي أو في القوائم المالية الموحدة للمجموعة والتي ترفع اللجنة 

تقاريًرا بها إلى مجلس اإلدارة والجمعية العامة وفًقا لنظام الشركات.

التأمين 7 4 6 4
تحتفظ المجموعة بأنواع وأحجام التغطية التأمينية في مشاريعها والتي تعتقد أنها مناسبة أعمالها وتتوافق مع الممارسات المعتادة في القطاعات التي 
تعمل بها. وتغطي وثائق تأمين المجموعة لمشاريعها بشكل عام الحوادث واإلصابات المتعلقة بالموظفين وأضرار الممتلكات وتعطل المعدات وتوقف 
األعمال نتيجة األضرار المادية التي تلحق باألصول والمسؤولية القانونية تجاه الغير الناشئة عن أنشطتها، بما في ذلك بعض االلتزامات البيئية. وتحتفظ 
المجموعة أيضاً بتالتغطية المتعلقة بمسؤوليات المدراء والمسؤولين. وليس لدى المجموعة علم بأي مسألة من شأنها جعل وثائقها التأمينية غير صحيحة.

تتمتع المجموعة بممارسات رائدة في تحديد المخاطر، االلتزام باستراتيجية التأمين والتغطية، وممارسات إدارة البرامج في قطاع الطاقة الصناعية 
العالمي، ولديها أيضا خبراء محترفون في التأمين يراقبون باستمرار المخاطر التي يتعرض لها النشاط التجاري ويضمنون تأمين تغطية فعالة تتوافق 
مع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة في الدول التي تعمل المجموعة فيها. ويعتمد برنامج التأمين الذي قامت الشركة بشرائه لمخاطر البناء 
والممتلكات على االستبدال أو االستعادة والحد األقصى لتقديرات الخسائر بالنسبة لألصول ذات القيمة العالية. ويتم تقييم التأخير في بدء التشغيل 
بصورة عامة استناداً إلى طبيعة الوضع التجاري للشركة بموجب اتفاقيات شراء اإلنتاج ووفقاً التفاقيات القروض. أما التأمين ضد التوقف في األعمال 
فهي خاصة بالربح اإلجمالي باإلضافة إلى زيادة تكلفة العمل، والتي تعتبر بصفة عامة منتج التأمين التجاري المتوفر األكثر شموالً. وبالتالي فإن مشاريع 
الشركة تتمتع بتغطية تأمينية شاملة. ويتم مراجعة وتعديل القيم والمبالغ المؤمن عليها  باالستناد إلى تقارير التقييم المهني كل ثالث إلى خمس سنوات 

لضمان الحصول على التغطية المناسبة التي تتناسب مع حجم المخاطر المؤمن عليها. 

يتم إجراء مراجعة شاملة لجميع اتفاقيات المشروع لضمان توزيع المخاطر على األطراف المناسبة، واالتفاق على التزامات تأمين مناسبة وتضمينها في 
شكل ملحق في كل اتفاقية من االتفاقيات. ويتم تطوير برامج التأمين الشاملة خالل فترتي البناء والتشغيل لكل مشروع عن طريق عملية مراجعة العقود 
المذكورة أعاله والتزامات التأمين المتفق عليها مع ممارسات التأمين/ إعادة التأمين المحلية والدولية واألنظمة القانونية في كل منطقة من المناطق التي 
تعمل فيها المجموعة. وخالل كل مرحلة من المراحل مثل مرحلة ما قبل تقديم العطاءات وما قبل اإلقفال المالي/اشعار البدء بالعمل ، وفترة البناء والفترة 
التشغيلية، يتم مراجعة األنشطة المرتبطة بالمخاطر والتأمين ومراقبتها وتعديلها بعناية لتتناسب مع متطلبات جميع األطراف المؤمن عليهم. وبالنسبة 
للمشاريع التي يتم تمويلها على أساس محدود أو بدون حق الرجوع، يتم دائما ترتيب برامج تأمين لها على أساس خاضع للتحكم لتلبية متطلبات المقرضين.

وباإلضافة إلى برامج التأمين اإللزامية التي تم ترتيبها وفقا لاللتزامات الواردة في اتفاقيات المشروع، أبرمت المجموعة أيضاً عقود نقل مخاطر وتأمين 
أخرى للحد من التعرض للمخاطر. ولمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع للقسم )12-9( )»التأمين«( من هذه النشرة.

الدعاوى القانونية   7 4
تخضع المجموعة الحتماالت تعرضها لدعاوى قضائية ، بما في ذلك الدعاوى القضائية والمطالبات الناشئة عن سياق عملها المعتاد، باإلضافة إلى 
الدعاوى التنظيمية والضريبية األخرى. وتتمثل هذه الدعاوى في المقام األول في مطالبات تجارية ونزاعات ضريبية )ولمزيد من المعلومات عن طبيعة 
من  التقاضي«(   – القانونية  )»المعلومات   )11-12( للقسم  الرجوع  يرجى  فيه،  المجموعة طرفاً  تكون  التي  الجوهرية  والمطالبات  والقضايا  الدعاوى 
هذه النشرة.(. وال يمكن التنبؤ بنتائج هذه الدعاوى والنزاعات القانونية والمطالبات على وجه اليقين. ومع ذلك، بخالف ما تم اإلفصاح عنه في القسم 
)12-11( )»المعلومات القانونية – التقاضي«(، ال تخضع الشركة وشركاتها التابعة ألي مطالبات أو دعاوى أو أي إجراءات قانونية قد تؤثر، بمفردها أو 

بمجملها، جوهرياً على أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو وضعهم المالي.

الموظفون   8 4

عدد الموظفين 1 8 4
كما في تاريخ 1442/5/16هـ )الموافق 31 ديسمبر 2020م(، بلغ عدد الموظفين في المجموعة )3,538( موظًفا،  من ذلك )2,163( هم موظفين في شركة 
نوماك أو شركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة، و)877( موظًفا منهم هم موظفين في شركات المشاريع. ويعمل ما نسبته 44.6% تقريباً من موظفي 
المجموعة في المملكة العربية السعودية في حين يعمل العدد المتبقي من الموظفين في دول أخرى في الشرق األوسط )51.1%( وأفريقيا )%3.2( 
وأوروبا )0%( وآسيا )مع تركيا 1%(. وكما في تاريخ 1442/5/16هـ )الموافق 31 ديسمبر 2020م(، وظفت المجموعة حوالي )975( سعودًيا و)605( أجنبياً 
في المملكة العربية السعودية، ما يمثل تقريبا نسبة 62% و38% على التوالي من إجمالي القوى العاملة بالمجموعة في المملكة العربية السعودية. يوضح 

الجدول التالي موظفي المجموعة كما في 31 ديسمبر للسنوات المبينة(: 
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موظفي المجموعة للسنوات المبينة(: 115-4الجدول  

1د ديسمبر

0د0دم019دم018دم
3,3553,4343,538المجموعة

1,6061,6211,580المملكة العربية السعودية
8671,0321,218اإلمارات العربية المتحدة

686565536األردن
728473المغرب

353628عمان
232423جنوب أفريقيا

12126البحرين
262018تركيا
171417مصر

11108الصين
444فيتنام

223إندونيسيا
011إثيوبيا

--5إسبانيا
---بلغاريا

2أوزباكستان
1أذربيجان

تمثل النقابات العمالية بعض عمال المجموعة في جنوب افريقيا أو المملكة األردنية الهاشمية، وقد كان هناك اضراب عمالي في ابريل من عام 2012م 
في أحد المصانع المملوكة لشركة توليد الكهرباء المركزية الواقع في المملكة األردنية الهاشمية، وقد تمكنت شركة شركة توليد الكهرباء المركزية حينها 
من االستمرار في عملياتها دون انقطاع والتوصل الى اتفاق جماعي مع العمال. وكما في تاريخ هذه النشرة، فإنه ال يوجد أي انقطاعات في العمليات كما 
انه ال توجد أي مفاوضات بين النقابات العمالية وشركة توليد الكهرباء المركزية وموظفيها. وباستثناء ماتم اإلفصاح عنه أعاله، ال توجد اتفاقيات جماعية، 
وليس هناك أي موظف من موظفي المجموعة أو شركات المشاريع ينتمي إلى أي اتحاد نقابي. كما أنه  ال توجد منازعات عمالية جوهرية أو إضرابات 

أو توقف للعمل في أي من شركات المشاريع، وتعتقد إدارة المجموعة أنها تتمتع بعالقة جيدة مع موظفيها.

السعودة 2 8 4
تمت الموافقة على برنامج السعودة »نطاقات« بموجب قرار وزير العمل رقم 4040 الصادر في 1432/10/12هـ )الموافق 10 سبتمبر 2011م( بناء على 
قرار مجلس الوزراء رقم )50( الصادر بتاريخ 1415/5/21هـ )الموافق 27 أكتوبر 1994م(، والذي تم تطبيقه في 1432/10/12هـ )الموافق 10 سبتمبر 
2011م(. وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برنامج »نطاقات« لتزويد المؤسسات بحوافز لتوظيف المواطنين السعوديين. ويقوم 
ومتوسطة  منخفضة  نطاقات  إلى  أيًضا  ينقسم  )والذي  واألخضر  البالتيني  النطاق  تتضمن  محددة  نطاقات  على  بناء  المؤسسة  أداء  بتقييم  البرنامج 
ومرتفعة( واألحمر. وتعتبر المنشآت التي تصنف ضمن النطاقات البالتينية والخضراء ملتزمة بمتطلبات السعودة وتتلقى مزايا محددة معينة، مثل القدرة 
على الحصول على تأشيرات العمل وتجديدها للموظفين األجانب أو القدرة على تغيير مهنة الموظفين األجانب )ما عدا المهن المستثناة من قبل مجلس 
الوزراء أو المراسم الملكية والتي تقتصر على المواطنين السعوديين فقط(. وتعتبر المنشآت التي تصنف في النطاق األحمر )اعتمادا على مدى عدم 
التزامها( غير ملتزمة بمتطلبات السعودة مما يجعلها عرضة إلجراءات عقابية معينة، مثل القدرة المحدودة على تجديد تأشيرات العمل للموظفين األجانب 

أو تعذر الحصول على تأشيرات عمل للموظفين األجانب أو تغيير مهنة الموظفين األجانب.

كما في 31 ديسمبر 2020م، كان لدى الشركة )1،580( موظًفا في المملكة العربية السعودية من بينهم )975( من السعوديين، مما يمثل نسبة سعودة تقارب 
عودة »نطاقات« المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية  61.7%. وعليه، تم تصنيف الشركة كما في ذلك التاريخ ضمن فئة »األخضر المرتفع« في برنامج السَّ

والتنمية االجتماعية. كما في مارس 2021م  بلغت نسبة السعودة للشركة )ال تشمل الشركات التابعة( على موقع نطاقات  %55.6.

كانت المجموعة وال تزال ملتزمة بالكامل بتحقيق خطط وتوجهات  الحكومة بشأن السعودة. ويعتبر تدريب وتطوير المهارات والقدرات السعودية من أهم 
أولويات المجموعة. ولهذا السبب، تم تأسيس المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في رابغ باالشتراك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 
لتوفير التدريب في قطاع الطاقة والمياه لبناء المهارات الفنية للمواطنين السعوديين. ويعمل المعهد حالياً بطاقة استيعابية تبلغ )57( متدرب من )3( 

شركات محلية.
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يوضح الجدول التالي ملخص القوى العاملة السعودية للشركة وشركاتها التابعة الرئيسية كما في 31 ديسمبر للفترات المشار إليها:

018دم019دم0د0دم

السعودةغير سعوديسعوديالسعودةغير سعوديسعوديالسعودةغير سعوديسعودي
41.3%44.24564%52.66177%9081شركة أكوا باور

50.0%50.088%46.266%67شركة رابغ للكهرباء
شركة بوارج الدولية لتحلية 

80.0%66.741%66.721%21المياه المحدودة

50.0%50.033%60.033%32شركة مشروع توسعة الشعيبة 

شركة الشقيق للمياه 
81.3%80.0133%80.0123%123والكهرباء

66.7%66.784%42.984%68شركة المرجان إلنتاج الطاقة

56.3%56.397%62.597%106شركة الجبيل للمياه والكهرباء

شركة رابغ العربية للمياه 
54.5%47.01210%89والكهرباء

---33.3%27.8510%513رابغ 3
شركة الشعيبة للمياه 

89.5%81.3172%87.5133%142والكهرباء

شركة محوالت الطاقة 
30.8%77.849%81.872%92السعودية

66.7%70.084%70.073%73شركة هجر
100.0%100.030%-1004%10شركة سكاكا

-100.0%-1001%10شركة توسعة الشعيبة  --
58.5%61.6200142%61.5213133%201126شركة مشروع رابغ

63.0%69.08047%68.08940%8741شركة رابغ للتشغيل والصيانة

58.9%63.6523365%52131062.7555317شركة نوماك السعودية
د.58%9دد7د1.99د%18دد1.71,00د%05د975المجموع

المصدر: الشركة

يوضح الجدول التالي توزيع الموظفين السعوديين في الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية في كما في 1442/5/16هـ )الموافق 31 
ديسمبر 2020م( للفترات المشار إليها:

توزيع الموظفين السعوديين في الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية(: د11-4الجدول  

داخل المملكة العربية السعودية
السعودة

المجموعغير سعوديسعودي
0د0دم

60.0%9615المكاتب التنفيذية
50.0%161632االستثمارات وتطوير األعمال

43.8%283664المالية
50.0%336المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر

51.4%191837التقنية
50.0%336الشؤون القانونية للشركات

78.1%501464الموارد البشرية
60.8%483179إدارات الدعم األخرى

51.5%171633تقنية المعلومات
64.3%181028إدارة المحافظ

58.7%6184351,053العمليات
89.6%14617163الصحة والسالمة واألمن والبيئة

1.7د%051,580د975المجموع
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داخل المملكة العربية السعودية

السعودةالمجموعغير سعوديسعودي

019دم
44.44%81018المكاتب التنفيذية

41.37%121729االستثمارات وتطوير األعمال
35.48%224062المالية

33.33%123المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر
52.38%222042التقنية

62.5%538الشؤون القانونية للشركات
85.47%10017117الموارد البشرية

75.94%601979إدارات الدعم األخرى

53.12%171532تقنية المعلومات

55%11920إدارة المحافظ

57.60%6104491,059العمليات

88.81%13517152الصحة والسالمة واألمن والبيئة

61.87%1,0036181,621المجموع

2018م

42.10%81119المكاتب التنفيذية

35%71320االستثمارات وتطوير األعمال

38.88%213354المالية

-44-المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر

50%171734التقنية

44.44%459الشؤون القانونية للشركات

89.93%13415149الموارد البشرية

75.30%612081إدارات الدعم األخرى
56.67%171330تقنية المعلومات
1181957.89إدارة المحافظ

51.33%5385101,048العمليات
85.61%11920139الصحة والسالمة واألمن والبيئة

4د.58%د0د,91دد7د9المجموع

المصدر: الشركة

األعطال الكبيرة في األعمال   9 4
كانت نسبة توافر محطات المجموعة في عام 2020م 94% في الطاقة والمياه،حدثت حاالت انقطاع غير مخطط لها للمواد حيث تجاوزت االنقطاعات 
القسرية 5% من السعة اإلنتاجية السنوية للمحطة في مشروع نور 3 ومشروع نور 2 ومشروع بوكبورت ومشروع الشعيبة النتاج المياه والطاقة و مشروع 

الشقيق ومشروع المرجان.

تعرض مشروع نور 3 إلغالق كبير وغير مخطط له نتيجة تسرب الملح المنصهر داخل برج الطاقة الشمسية الخاص به، والذي تم معالجته باإلضافة 
إلى انقطاع المحطة نتيجة عطل ميكانيكي في المبخر وانسداد صمام االمان مما أدى إلى توليد 129,674 ميجاواط ساعة بدالً من التوليد المخطط 

)337,840 ميجاواط ساعة( في عام 2020م. ونتج عن هذه الحاالت خسارة مالية تقدر حصة شركة أكوا باور منها مبلغ 77 مليون ريال سعودي. 

وتعرض مشروع نور 2 النقطاًعا جزئًيا في يناير بسبب توقف التوربينات وانقطاًعا آخر لمدة )18( يوًما خالل شهري يونيو ويوليو من عام 2020م نتيجة 
توليد 506,535  نتج عنه  نوفمبر 2020م، مما  البخار في  لنظام مولد  الفحص واإلصالحات  البخار، مع مزيد من عمليات  للتسرب في نظام مولدات 
ميجاواط ساعة بدالً من التوليد المخطط )660,890 ميجاواط ساعة( في عام 2020م. وقد نتج عن هذه الحاالت خسارة مالية تقدر حصة شركة أكوا 

باور منها مبلغ 53 مليون ريال سعودي.

مشروع بوكبورت لديه معدل انقطاع قسري بنسبة 8.0% في عام 2020م والذي كان يرجع أساًسا إلى فشل االتصال بين نظام تحكم الموزع والحقل 
الشمسي خالل شهر مارس ، وفشل صمام اإلغالق عند الطوارئ لتوربينات الضغط العالي في شهر يوليو ، وتعثرت توربينات البخار نتيجة الرتفاع ضغط 

المكثف خالل شهر فبراير وخسائر األداء. وقد نتج عن هذه الحاالت خسارة مالية تقدر بمبلغ 19 مليون ريال سعودي.
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مشروع الشعيبة النتاج المياه والطاقة لديه معدل انقطاع قسري بنسبة 7.9% و 7.2% للطاقة والمياه على التوالي. يعود االنقطاع في الطاقة بشكل أساسي 
إلى تسربات في غالية أنابيب المياه أدى إلى إغالق الوحدات لمعالجة هذه التسربات. وبالنسبة للمياه، كان االنقطاع القسري ناتًجا بشكل أساسي عن 
قيود على إنتاج البخار بسبب قيود على حمولة غالية أنابيب المياه أو بسبب أعمال معالجة تسرب األنابيب. وقد نتج عن هذه الحاالت خسارة مالية تقدر 

بمبلغ 13 مليون ريال سعودي. 

مشروع المرجان لديه معدل انقطاع قسري بنسبة 6.9% في عام 2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى اإلصالحات والصيانة المطلوبة لتوربينات البخار وإغالق 
توربينات الغاز من أجل تشغيل محطة الزيت العربي الخفيف الممتاز. وقد نتج عن ذلك خسارة مالية تقدر بمبلغ 14 مليون ريال سعودي.

سجل مشروع الشقيق معدل انقطاع قسري قدره 5.4% على الطاقة ، بشكل أساسي ، من أجل تصحيح محمل المولد وأضرار الدوار في إحدى الوحدات. 
وقد نتج عن ذلك خسارة مالية تقدر بمبلغ 22 مليون ريال سعودي.

تقدر اإلدارة أن االضطرابات التي شهدتها محفظتها أدت إلى انخفاض أرباح التشغيل للمجموعة بمقدار 178 مليون ريال سعودي مقارنة بالخطة في 
عام 2020م. وبموجب بوليصات التأمين ذات الصلة الخاصة بالمجموعة أو شركة المشروع المعنية )حسب االقتضاء(، يمكن تقديم المطالبات المرتبطة 
بانقطاعات العمل لالنقطاعات التي تدوم )60( يوًما أو أكثر. ولمزيد من التفاصيل حول مخاطر االنقطاعات، يُرجى مراجعة القسم )2-2-1( )»المخاطر  
المتعلقة باألعطال في األجهزة والمعدات أو حدوث انقطاعات غير مخطط لها في الطاقة و/أو المياه المحالة على نحو يتجاوز النطاق المسموح به وفقاً 

لبنود العقد، و/أو انخفاض اإلنتاج وظهور نفقات رأسمالية غير متوقعة«(.

التغيير الجوهري في طبيعة األعمال   10 4
كما في تاريخ هذه النشرة، ال توجد أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال المجموعة يمكن أن يكون له تأثير جوهري على أعمال المجموعة 

وربحيتها.

تأسيس الشركة وتطور رأس مالها   11 4
تأسست الشركة كشركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية وفقاً للقرار الوزاري رقم 215/ق الصادر بتاريخ 1429/7/2هـ )الموافق 5 يوليو 
)مليارين   2,920,895,000 بلغ  مال  برأس  2008م(،  يوليو   13 )الموافق  1429/7/10هـ  بتاريخ   1010253392 رقم  التجاري  السجل  بموجب  2008م(، 
ألًفا  واثنين وتسعين مليوًنا وتسعة وثمانين  إلى 292,089,500 )مئتين  ريال سعودي مقسم  ألًفا(  وتسعمائة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون 

وخمسمائة( سهم.

وفي تاريخ 1429/12/1هـ )الموافق 2008/11/29م(، قرر المساهمون  زيادة رأس مال الشركة ليصل إلى 3,360,005,000 )ثالثة مليار - 
وثالثمائة وستون مليون وخمسة آالف( ريال سعودي مقسم إلى )336,000,500( ثالثمائة وستة وثالثين مليون وخمسمائة سهم من خالل 
العيسائي  القابضة، شركة عمر قاسم  الفوزان  إبراهيم السبيعي، شركة  االكتتاب بأسهم جديدة من قبل كل من شركة محمد  وعبداهلل 

وشركاؤه للتسويق، شركة مجموعة المطلق وشركة المعجل للتجارة و المقاوالت. 
إلى )3,710,215,605( ثالثة مليار -  المساهمون  زيادة رأس مال الشركة ليصل  )الموافق 2010/6/14م(، قرر  تاريخ 1431/7/2هـ  وفي 

وسبعمائة وعشرة ماليين ومائتان وخمسة عشر ألًفا وستمائة وخمسة ريال سعودي مقسم إلى )371,021,560( ثالثمائة وواحد وسبعين 
مليوًنا وواحد وعشرين ألًفا وخمسمائة وستين سهًما من خالل االكتتاب بأسهم جديدة من قبل مساهمي الشركة

وفي تاريخ 1434/2/30هـ )الموافق 2013/1/12م(، قرر المساهمون زيادة رأس مال الشركة ليصل إلى )4,604,952,440( أربعة مليار - 
وستمائة وأربعة ماليين وتسعمائة واثنين وخمسون ألًفا وأربعمائة وأربعون ريال سعودي مقسم إلى )460,495,244( أربعمائة وستين مليون 
وأربعمائة وخمسة وتسعين ألًفا ومائتين وأربعة وأربعين سهم عن طريق إصدار أسهم جديدة وتخصيصها لكل من المؤسسة العامة للتقاعد 
والشركة العربية السعودية لالستثمار »سنابل لالستثمار« شركة مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة، ودخولهم كمساهمين جدد 

في الشركة.
وفي تاريخ 1434/7/23هـ )الموافق 2013/6/2م( تم زيادة رأس مال الشركة  من خالل رسملة قروض المساهمين  بموجب قرار صادر - 

منهم وفقاً للمادة )138( من نظام الشركات ليصل إلى )5,335,952,440( خمسة مليار وثالثمائة وخمسة وثالثين مليوًنا وتسعمائة واثنان 
وخمسين ألفاً وأربعمائة وأربعين ريال سعودي مقسم إلى )533,595,244( خمسمائة وثالثة وثالثين مليوًنا وخمسمائة وخمس وتسعون ألًفا 

ومائتين وأربعة وأربعين سهم.
وفي تاريخ 1434/11/26هـ )الموافق 2013/10/2م(، قرار المساهمون خفض رأس مال الشركة بمبلغ )137,693,000( مئة وسبعة وثالثون - 

مليوًنا وستمائة وثالثة وتسعون ألف ريال سعودي ليصبح رأس المال )5,198,259,440( خمسة مليار ومائة وثمانية وتسعين مليوًنا ومائتين 
وتسعة وخمسين ألًفا وأربعمائة وأربعين ريال سعودي مقسم إلى )519,825,944( خمسمائة وتسعة عشر مليوًنا وثمانمائة وخمسة وعشرين 

ألًفا وتسعمائة وأربعة وأربعين سهم وذلك من خالل شراء الشركة ألسهمها وإلغائها.
وفي تاريخ 1435/1/14هـ )الموافق 2013/11/17م(، قرر المساهمون زيادة رأس مال الشركة ليصل إلى )5,476,037,210( خمسة مليار - 

وأربعمائة وستة وسبعين مليوًنا وسبعة وثالثين ألًفا ومائتين وعشرة ريال سعودي مقسم إلى )547,603,721( خمسمائة وسبعة وأربعين 
مليوًنا وستمائة وثالثة آالف وسبعمائة وواحد وعشرين سهم عن طريق إصدار أسهم جديدة وتخصيصها لمؤسسة التمويل الدولية كمساهم 

جديد في الشركة.
وفي تاريخ 1439/10/14هـ )الموافق 2018/6/26م( ، قرر المساهمين بقرار صادر منهم زيادة رأس مال الشركة ليصل إلى )6,457,628,780( - 

ستة مليار وأربعمائة وسبعة وخمسين مليوًنا وستمائة وثمانية وعشرين ألًفا وسبعمائة وثمانين ريال سعودي مقسم إلى )645,762,878( 
ستمائة وخمسة وأربعين مليوًنا وسبعمائة واثنين وستين ألًفا وثمانمائة وثمانية وسبعين سهًما عن طريق إصدار أسهم جديدة وتخصيصها 

لصندوق االستثمارات العامة كمساهم جديد في الشركة.

253



وكما في تاريخ هذه النشرة، يبلغ رأس مال الشركة الحالي المصرح به والمدفوع )6,457,628,780( ستة مليار وأربعمائة وسبعة وخمسين مليوًنا وستمائة 
وثمانية وعشرين ألًفا وسبعمائة وثمانين رياالً سعودًيا مقسم إلى )645,762,878( ستمائة وخمسة وأربعين مليوًنا وسبعمائة واثنين وستين ألًفا وثمانمائة 
وثمانية وسبعين سهًما عادياً نقدياً بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد. وسيتم زيادة رأس مال الشركة إلى )7,310,997,290( 
سبعة مليارات وثالثمائة وعشرة ماليين وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعون ريال سعودي عن طريق إصدار )85,336,851( خمسة وثمانون 
مليوناً وثالثمائة وستة وثالثون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد 
لالكتتاب العام وطرح منها عدد )81,199,299( واحد وثمانون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون سهم )تمثل ما نسبته 11.1% من 
رأس مال الشركة بعد الزيادة( لالكتتاب العام وتخصيص األسهم الجديدة المتبقية بعدد )4,137,552( أربعة ماليين ومائة وسبعة وثالثون ألفاً وخمسمائة 
واثنان وخمسون سهم )تمثل ما نسبته 0.57% من رأس مال الشركة بعد الزيادة( لبعض من موظفي الشركة وشركاتها التابعة ومنحها لتلك الموظفين 
بموجب خطة منح األسهم للموظفين )ولمزيد من التفاصيل حول خطة منح األسهم للموظفين، يرجى الرجوع للقسم )5-11( )برامج أسهم الموظفين((.

ويبين الجدول التالي هيكل ملكية الشركة في تاريخ تأسيسها وفي كل مرحلة تطور رأس مالها

هيكل ملكية الشركة في تاريخ تأسيسها وفي كل مرحلة تطور رأس مالها(: 117-4الجدول  

رأس المال بتاريخ التغيير  ريال التاريخ
المساهمين المسجلين بتاريخ التغيير  عدد األسهم المملوكة(سعودي(

١

1429/7/10هـ )الموافق 13 
يوليو 2008م( – تاريخ تأسيس 

الشركة

 2,920,895,000
مقسم إلى 292,089,500 سهم

الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة  195,697,965 سهم- 8
شركة مجموعة مدى لالستثمار الصناعي والتجاري 96,387,035 سهم- 9

أ/ محمد بن عبداهلل أبو نيان 1000 سهم- 10
سليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب 1000 سهم- 11
أحمد سليمان الراجحي 1000 سهم- 12
أعضاء مجلس اإلدارة بواقع 1000 سهم لكل عضو كأسهم ضمان، وهم على - 13

النحو التالي:
أ/ رشيد بن عبدالرحمن الرشيد أ- 
أ/ عبدالرحمن محمد الخميسب- 
أ/ طارق مطلق المطلقج- 
أ/ يوسف عبداهلل المطلقد- 

٢
1429/12/1هـ )الموافق 

2008/11/29م(
3,360,005,000

مقسم إلى 336,000,500 سهم

الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة 195,695,965 سهم- 1
شركة مجموعة مدى لالستثمار الصناعي والتجاري   96,387,035 سهم- 2
شركة محمد  وعبداهلل إبراهيم السبيعي 9,535,480 سهم- 3
شركة الفوزان القابضة 9,540,566 سهم- 4
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاؤه للتسويق   9,541,826 سهم- 5
شركة مجموعة المطلق 13,522,275 سهم- 6
شركة المعجل للتجارة و المقاوالت  1,769,853 سهم- 7
أعضاء مجلس اإلدارة بواقع 1000 سهم لكل عضو كأسهم ضمان، وهم على - 8

النحو التالي:
أ/ محمد بن عبداهلل أبو نيانأ- 
أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدبب- 
أ/ أحمد بن سليمان الراجحيج- 
أ/ طارق بن مطلق المطلقد- 
أ/ رشيد بن عبدالرحمن الرشيده- 
أ/ يوسف بن عبداهلل المطلقو- 
أ/عبدالرحمن محمد الخميسز- 
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رأس المال بتاريخ التغيير  ريال التاريخ
المساهمين المسجلين بتاريخ التغيير  عدد األسهم المملوكة(سعودي(

٣
1431/7/2هـ )الموافق 

2010/6/14م(
3,710,215,605

مقسم إلى 371,021,560 سهم

الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة 216,093,631  سهم- 1
شركة مجموعة مدى لالستثمار الصناعي والتجاري  106,434,026 سهم- 2
شركة مجموعة المطلق   14,931,873سهم- 3
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاؤه للتسويق    10,536,424 سهم- 4
شركة الفوزان القابضة 9,551,922  سهم- 5
شركة محمد  وعبداهلل إبراهيم السبيعي 9,546,832 سهم- 6

أ/ محمد بن عبداهلل أبو نيان 2,148,891 سهم
شركة المعجل للتجارة و المقاوالت 1,771,961سهم- 7
أعضاء مجلس اإلدارة بواقع 1000 سهم لكل عضو كأسهم ضمان، وهم على - 8

النحو التالي:
أ/ محمد بن عبداهلل أبو نيانأ- 
أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدبب- 
أ/ أحمد بن سليمان الراجحيج- 
أ/ طارق بن مطلق المطلقد- 
أ/ رشيد بن عبدالرحمن الرشيده- 
أ/ محمد عزالدين بن إدريسو- 
أ/ صالح شريف براهيميز- 

٤
1434/2/30هـ )الموافق 

2013/1/12م(
4,604,952,440

مقسم إلى 460,495,244 سهم

الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة 216،093،631 سهم- 1
شركة مجموعة مدى لالستثمار الصناعي والتجاري 106،434،026 سهم- 2
شركة سنابل لالستثمارات المباشرة  63,156,895 سهم- 3
المؤسسة العامة للتقاعد 26,314,789سهم- 4
شركة مجموعة المطلق  16،703،834 سهم- 5
شركة المساهمات المتعددة  11،694،723 سهم- 6
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاؤه للتسويق المحدودة 10،536،424 سهم- 7
شركة بداد الدولية  للتجارة والمقاوالت   3،780،968 سهم- 8
شركة استثمارات المستقبل لالستثمارات الصناعية المحدودة  3،780،968 سهم- 9

شركة مجموعة الطوخي التجارية   1،989،986 سهم- 10
أعضاء مجلس اإلدارة بواقع 1000 سهم لكل عضو كأسهم ضمان، وهم على - 11

النحو التالي:
أ/ محمد بن عبداهلل أبو نيانأ- 
أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدبب- 
أ/ أحمد بن سليمان الراجحيج- 
أ/ طارق بن مطلق المطلقد- 
أ/ رشيد بن عبدالرحمن الرشيده- 
أ/ إبراهيم بن محمد الرميحو- 
أ/ محمد عزالدين إدريسز- 
أ/ صالح شريف براهيميح- 
أ/ ماجد بن عبداهلل الشثريط- 
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رأس المال بتاريخ التغيير  ريال التاريخ
المساهمين المسجلين بتاريخ التغيير  عدد األسهم المملوكة(سعودي(

٥
1434/7/23هـ )الموافق 

2013/6/2م(
5,335,952,440

مقسم إلى 533,595,244 سهم

الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة 258,669,995 سهم
شركة مجموعة مدى لالستثمار الصناعي والتجاري 127,404,223 سهم- 1
شركة سنابل لالستثمارات المباشرة 63،156،895 سهم- 2
المؤسسة العامة للتقاعد 26،314،789 سهم- 3
شركة مجموعة المطلق 20,031,346 سهم- 4
شركة المساهمات المتعددة 13,769,300 سهم- 5
شركة عمر قاسم العيساني وشركاه للتسويق المحدودة  12,612,464 سهم- 6
شركة بداد الدولية للتجارة والمقاوالت  4,602,445 سهم- 7
شركة استثمارات المستقبل لالستثمارات الصناعية المحدودة - 8
4,602,445 سهم- 9

شركة مجموعة الطوخي التجارية 2,422,342 سهم- 10
أعضاء مجلس اإلدارة بواقع 1000 سهم لكل عضو كأسهم ضمان، وهم على - 11

النحو التالي:
أ/إبراهيم بن محمد الرميح أ- 
أ/ماجد بن عبداهلل الشثري ب- 
أ/محمد عبداهلل ابونيان ج- 
أ/سليمان عبدالقادر المهيدبد- 
أ/احمد سليمان الراجحيه- 
أ/طارق مطلق المطلقو- 
أ/رشيد عبدالرحمن الرشيدز- 
أ/محمد عزالدين بن ادريسح- 
أ/صالح الشريف براهيميط- 

٦
1434/11/26هـ )الموافق 

2013/10/2م(
5,198,259,440

مقسم إلى 519,825,944 سهم

الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة 258،669،995سهم- 1
شركة مجموعة مدى لالستثمار الصناعي والتجاري 127,404,223 سهم - 2
شركة سنابل لالستثمارات المباشرة 63،156،895 سهم- 3
المؤسسة العامة للتقاعد 26،314،789 سهم- 4
شركة مجموعة المطلق  20،031،346 سهم- 5
شركة عمر قاسم العيساني وشركاه للتسويق المحدودة  12،612،464 سهم- 6
شركة بداد الدولية للتجارة والمقاوالت 4,602,445 سهم- 7
شركة استثمارات المستقبل لالستثمارات الصناعية المحدودة 4,602,445 سهم- 8
شركة مجموعة الطوخي التجارية 2,422,342 سهم- 9

أعضاء مجلس اإلدارة بواقع 1000 سهم لكل عضو كأسهم ضمان، وهم على - 10
النحو التالي:

أ/ محمد بن عبداهلل أبو نيانأ- 
أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدبب- 
أ/ أحمد بن سليمان الراجحيج- 
أ/ طارق بن مطلق المطلقد- 
أ/ رشيد بن عبدالرحمن الرشيده- 
أ/ إبراهيم بن محمد الرميحو- 
أ/ محمد عزالدين إدريسز- 
أ/ صالح شريف براهيميح- 
أ/ ماجد بن عبداهلل الشثريط- 
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رأس المال بتاريخ التغيير  ريال التاريخ
المساهمين المسجلين بتاريخ التغيير  عدد األسهم المملوكة(سعودي(

٧
1435/1/14هـ )الموافق 

2013/11/17م(
5,476,037,210

مقسم إلى 547,603,721 سهم

الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة 258،669،995سهم- 1
شركة مجموعة مدى لالستثمار الصناعي والتجاري 127,404,223 سهم- 2
مؤسسة التمويل الدولية 27,777,777 سهم- 3
شركة سنابل لالستثمارات المباشرة 63،156،895 سهم- 4
المؤسسة العامة للتقاعد 26،314،789 سهم- 5
شركة مجموعة المطلق  20،031،346 سهم- 6
شركة بداد الدولية للتجارة والمقاوالت 4,602,445 سهم- 7
شركة استثمارات المستقبل لالستثمارات الصناعية المحدودة 4,602,445 سهم- 8
شركة مجموعة الطوخي التجارية 2,422,342 سهم- 9

أعضاء مجلس اإلدارة بواقع 1000 سهم لكل عضو كأسهم ضمان، وهم على - 10
النحو التالي:

أ/ محمد بن عبداهلل أبو نيانأ- 
أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدبب- 
أ/ أحمد بن سليمان الراجحيج- 
أ/ طارق بن مطلق المطلقد- 
أ/ رشيد بن عبدالرحمن الرشيده- 
أ/ إبراهيم بن محمد الرميحو- 
أ/ محمد عزالدين إدريسز- 
أ/ صالح شريف براهيميح- 
أ/ ماجد بن عبداهلل الشثريط- 

٨
1439/10/14هـ )الموافق 

2018/6/26م(
6,457,628,780

مقسم إلى 645,762,878 سهم

شركة رؤية العالمية لالستثمار »سابقاً الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة  - 1
258,673,995 سهم

شركة مجموعة الراجحي القابضة 127,406,223سهم- 2
صندوق االستثمارات العامة 98,159,157  سهم- 3
شركة سنابل لالستثمارات المباشرة 63,157,895 سهم- 4
شركة مجموعة المطلق  32,644,810 سهم- 5
مؤسسة التمويل الدولية 27,777,777 سهم- 6
المؤسسة العامة للتقاعد  26,315,789 سهم - 7
شركة بداد الدولية للتجارة والمقاوالت  4,602,445 سهم- 8
شركة اجدى للخدمات الصناعية والتقنية »سابقاً استثمارات المستقبل - 9

لالستثمارات الصناعية المحدودة  4,602,445 سهم
شركة مجموعة الطوخي التجارية 2,422,342سهم- 10

لمزيد من المعلومات حول هيكل المساهمات في الشركة، الرجاء مراجعة القسم )4-12( )»الملكية في الشركة«( أدناه.
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الملكية في الشركة  12 4

هيلك الملكية في الشركة 1 12 4
يعرض الجدول التالي بيانات المساهمين في الشركة، بتاريخ هذه النشرة: 

بيانات المساهمين في الشركة(: 118-4الجدول  

بعد الطرحقبل الطرح

قيمة األسهم عدد األسهمالمساهم
قيمة األسهم  بالريال عدد األسهمنسبة المساهمة بالريال السعودي(

نسبة المساهمةالسعودي(

 صندوق االستثمارات 
44,16%50.00322,881,4393,228,814,390%322,881,4393,228,814,390العامة

 شركة رؤية العالمية 
22,75%25.76166,320,1841,663,201,840%166,320,1841,663,201,840لالستثمار

شركة مجموعة 
11,20%12.6981,918,658819,186,580%81,918,658819,186,580الراجحي القابضة

محمد عبداهلل راشد 
3,65%4,1326,651,452266,514,520%26,651,452266,514,520أبونيان

شركة مجموعة 
2,87%3,2520,989,705209,897,050%20,989,705209,897,050المطلق

شركة عبداهلل أبونيان 
2,67%3,0219,525,453195,254,530%19,525,453195,254,530التجارية

شركة بداد الدولية  
0,462,959,24429,592,4400,40%2,959,24429,592,440للتجارة  والمقاوالت

شركة أجدى للخدمات 
0,462,959,24429,592,4400,40%2,959,24429,592,440الصناعية والتقنية

شركة مجموعة 
الطوخي التجارية 

المحدودة
1,557,49915,574,990%0.241,557,49915,574,990%0,21

11,1%81,199,299811,992,990---الجمهور
األسهم المملوكة من 

0.57%*4,137,55241,375,520---الموظفين

100%90د,10,997د,97د1,099,7د1007%8,780دد,457,د878,دد45,7دالمجموع

المصدر: الشركة
* سيتملك الموظفين األسهم من خالل صندوق سيتم تأسيسه لهذا الغرض

كما يبين الجدول التالي تفاصيل ملكية كبار المساهمين في الشركة )المباشرة وغير المباشرة(.

نسبة ملكية المساهمين الكبار في الشركة(: 119-4الجدول  

المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

القيمة األسمية  بالريال عدد األسهم
السعودي(

نسبة الملكية 
عدد األسهمالمباشرة

القيمة األسمية 
 بالريال 
السعودي(

نسبة الملكية 
المباشرة

44.16%50.00322,881,4393,228,814,390%322,881,4393,228,814,390صندوق االستثمارات العامة

22.75%25.76166,320,1841,663,201,840%166,320,1841,663,201,840شركة رؤية لالستثمار

شركة مجموعة الراجحي 
11.20%12.6981,918,658819,186,580%81,918,658819,186,580القابضة

78.11%810,د0د,815,711د,0د88.45571,1%810,د0د,815,711د,0د571,1اإلجمالي
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هيلك ملكية  2 12 4
يلخص الجدول التالي هيكل الملكية للمساهمين الحاليين في الشركة.

صندوق االستثمارات العامة 1 2 12 4
تأسس صندوق االستثمارات العامة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/24( وتاريخ 1391/6/25هـ )الموافق 14أغسطس 1971م( كصندوق مملوك بالكامل 

لحكومة المملكة العربية السعودية، بموجب قانون صندوق االستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/92 وتاريخ 1440/8/12هـ.

نسبة المساهمة  %(المساهم

100%حكومة المملكة العربية السعودية

المصدر: الشركة

شركة رؤية العالمية لالستثمار 2 2 12 4
شركة رؤية العالمية لالستثمار )سابًقا، الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة أو أكوا القابضة( هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة في مدينة الرياض 
بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010178941، وتاريخ 1423/5/7هـ )الموافق 17 يوليو 2002م( برأسمال يبلغ 400,000,000 

ريال سعودي. 

تشمل أنشطة الشركة، بين أمور أخرى، إبرام عقود أعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي، واألعمال الميكانيكية، وأعمال الطرق، والصيانة والتشغيل،  
تمديدات التكييف المركزي، صناعة الغاز وتعبئته باألنابيب، استخراج الفخم الحجري وكافة أنواع المعادن، خدمات المناجم والبترول، التشييد والبناء، 
تجارة الجملة والتجزئة في المولدات الكهربائية والتوربينات ومعدات تقنية المياه وغيرها من األجهزة والمواد الصناعية، الخدمات البيئية، إنشاء وتشغيل 
وصيانة محطات الطاقة الشمسية،وشراء األراضي إلنشاء المباني عليها، واستثمار األراضي لبيعها أو تأجيرها، وإدارة وتطوير العقارات وشراء وصيانة 

العقارات للشركة. ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية في شركة رؤية العالمية لالستثمار كما في تاريخ هذه النشرة.

نسبة المساهمةالمساهم

50%شركة عبداهلل أبونيان التجارية1-أ

 7.95%محمد عبداهلل راشد أبونيان
 7.95%ورثة عبدالعزيز عبداهلل راشد أبونيان20

 7.95%إبراهيم عبداهلل راشد أبونيان

 7.95%خالد عبداهلل راشد أبونيان

 7.95%سعد عبداهلل راشد أبونيان

 7.95%عبداإلله عبداهلل راشد أبونيان

 7.95%رياض عبداهلل راشد أبونيان

 7.95%راكان عبداهلل راشد أبونيان

 6.26%منيرة إبراهيم محمد أبونيان

 6.26%نورة محمد عبدالعزيز الماضي

 3.98%مها عبداهلل راشد أبونيان

 3.98%سارة عبداهلل راشد أبونيان

 3.98%سلوى عبداهلل راشد أبونيان

 3.98%نوال عبداهلل راشد أبونيان

 3.98%رائدة عبداهلل راشد أبونيان

 3.98%ربى عبداهلل راشد أبونيان
 50%شركة عبداهلل عبدالقادر المهيدب وأبناؤه1-ب

 100%شركة أموال األجيال القابضة

27% عصام عبدالقادر المهيدب

27% سليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب

27%عماد عبدالقادر المهيدب

3.5%مريم عبدالقادر المهيدب

3.5% عواطف عبدالقادر المهيدب

20  مالحظة: انتقل عبدالعزيز عبداهلل راشد أبونيان إلى رحمة اهلل وال تزال عملية توزيع حصته على الورثة مستمرة.
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نسبة المساهمةالمساهم

3.5% هيفاء عبدالقادر المهيدب

3.5% تماضر عبدالقادر المهيدب

5% لولوة المديهيم

المصدر: الشركة

شركة الراجحي القابضة 3 2 12 4
شركة مجموعة الراجحي القابضة هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 1010231598 

وتاريخ 1428/4/4هـ )الموافق 22 أبريل 2007م( برأسمال يبلغ 100,000,000 ريال سعودي.

تشمل أنشطة الشركة الشراء وأعمال اإلنشاء، وإنشاء وتشغيل وصيانة األسواق والمراكز التجارية، وتشغيل وصيانة وتنظيف المباني العامة، والتسويق، 
وخدمات االستيراد والتصدير لصالح أطراف ثالثة، وشراء األراضي ألنشاء المباني عليها واستثمارها في البيع أو اإليجار لمصلحة الشركة، وأعمال 
المقاوالت العامة، األعمال الكهربائية، األعمال اإللكترونية والميكانيكية وخدمات الحاسب اآللي واالتصاالت. ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية في 

شركة مجموعة الراجحي القابضة كما في تاريخ هذه النشرة.

نسبة المساهمة  %(المساهم

54%عبداهلل سليمان عبدالعزيز الراجحي

25%أحمد سليمان عبدالعزيز الراجحي

9%خالد سليمان عبدالعزيز الراجحي

4.0%علي سليمان عبدالعزيز الراجحي

4.0%إبراهيم سليمان عبدالعزيز الراجحي

4.0%فيصل سليمان عبدالعزيز الراجحي

المصدر: الشركة

محمد عبدالله راشد أبونيان 4 2 12 4
محمد عبداهلل راشد أبونيان هو عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة. لمزيد من التفاصيل حول ملكيته المباشرة وغير المباشرة في الشركة، يرجى 

مراجعة القسم رقم )5-8-1( )»مصالح أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو شركاتها التابعة«(.

شركة مجموعة المطلق 5 2 12 4
شركة مجموعة المطلق هي شركة  مساهمة مقفلة مسجلة في مدينة الرياض بـالمملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 1010072881 وتاريخ 

1409/12/22هـ )الموافق 1989/7/26م( برأسمال يبلغ 300,000,000 ريال سعودي.

تشمل أنشطة الشركة االستثمارات الصناعية والتجارية والعقارية لصالح الشركة. ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية في شركة مجموعة المطلق كما 
في تاريخ هذه النشرة.

نسبة المساهمة  %(المساهم

7.5%عبداهلل مطلق عبداهلل المطلق

50%شركة بندرية القابضة مساهمة مغلقة

35%بدر عبدالمحسن عبداهلل المطلق

12.5%شيخة جاسم سعود القصير المطلق

17.5%خلود عبدالمحسن عبداهلل المطلق

17.5%فاتن عبدالمحسن عبداهلل المطلق

17.5%بسمة عبدالمحسن عبداهلل المطلق

5.د4%شركة مسرة لالستثمار

47.059%طارق مطلق عبداهلل المطلق

17.647%ألفت مطلق عبداهلل المطلق

17.647%حنان مطلق عبداهلل المطلق

17.647%رزان عبداهلل المطلق

المصدر: الشركة
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شركة عبدالله أبونيان التجارية 6 2 12 4
رقم  تجاري  بموجب سجل  السعودية  العربية  بـالمملكة  الرياض  مدينة  في  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  هي شركة  التجارية  أبونيان  عبداهلل  شركة 

1010077408 وتاريخ 1410/11/17هـ )الموافق 1990/6/11م( برأسمال يبلغ 20,000,000 ريال سعودي.

تشمل أنشطة الشركة المقاوالت العامة للمباني واألعمال االلكترونية والكهربائية والمكيانكية وأعمال المياه والصرف الصحي وتجارة الجملة والتجزئة 
في األرفف واكسسواراتها والمعدات واألجهزة الزراعية والمواد الكيماوية لالغراض الصناعية والخاصة بتقنية وتحلية المياه وتركيب وتشغيل وصيانة 
مشاريع تحلية وتنقية ومعالجة المياه والصرف الصحي ومحطات الضخ للمياه ومحطات توليد الطاقة ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية في شركة 

عبداهلل أبونيان التجارية كما في تاريخ هذه النشرة.

نسبة المساهمة  %(المساهم
 7.95%محمد عبداهلل راشد أبونيان

 7.95%ورثة عبدالعزيز عبداهلل راشد أبونيان – رحمه اهلل21
 7.95%إبراهيم عبداهلل راشد أبونيان

 7.95%خالد عبداهلل راشد أبونيان
 7.95%سعد عبداهلل راشد أبونيان

 7.95%عبداالله عبداهلل راشد أبونيان
 7.95%رياض عبداهلل راشد أبونيان
 7.95%راكان عبداهلل راشد أبونيان
 6.26%منيرة إبراهيم محمد أبونيان

 6.26%نورة محمد عبدالعزيز الماضي 
3.98%مها عبداهلل راشد أبونيان
3.98%سارة عبداهلل راشد أبونان

3.98%سلوى عبداهلل راشد أبونيان
3.98%نوال عبداهلل راشد أبونيان

3.98%رائدة عبداهلل راشد أبونيان
3.98%ربى عبداهلل راشد أبونيان

المصدر: الشركة

شركة بداد الدولية  للتجارة  والمقاوالت 7 2 12 4
شركة بداد الدولية  للتجارة  والمقاوالت هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مدينة الرياض  بالمملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري 

رقم 1010141372 وتاريخ1416/11/21هـ )الموافق 1996/4/10م( برأسمال يبلغ 86,200,000 ريال سعودي.

تشمل أنشطة الشركة خدمات االستيراد والتصدير للغير والتعهدات التجارية وصيانة المستشفيات وتجارة الجملة والتجزئة بالمواد الغذائية ومواد البناء 
والديكور واالدوات الصحية ومقاوالت المباني واعمال الصيانة واعمال التكييف ومحطات التقنية ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية في شركة بداد 

الدولية  للتجارة  والمقاوالت كما في تاريخ هذه النشرة.

نسبة المساهمةالمساهم

د7%محمد حسين العمودي1-أ

10%كمال عبداهلل باحمدان 1-ب

18%شركة سارة للتنمية 1-ج
90%شركة سارة القابضة1-ج-1

26%عبداهلل سالم سعيد باحمدان 
 26%كمال عبداهلل سالم باحمدان

18%شركة مجموعة باحمدان القابضة 1-ج-1-1
88.90%عبداهلل سالم باحمدان

11.10%مهند عبداهلل سالم باحمدان
 8%مهند عبداهلل سالم باحمدان

6%نوال محمد عمر بابقي
د1%شركة سدرا المحدودة1-ج-1-د

25%لمياء عبداهلل سالم باحمدان

21  مالحظة: انتقل عبدالعزيز عبداهلل راشد أبونيان إلى رحمة اهلل وال تزال عملية توزيع حصته على الورثة مستمرة كما في تاريخ هذه النشرة.
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نسبة المساهمةالمساهم
25%حنان عبداهلل سالم باحمدان
25%رناء عبداهلل سالم باحمدان

25%ساره عبداهلل سالم باحمدان
 10%شركة سارة الدولية1-ج-د

 100%شركة سارة للتنميةدد

المصدر: الشركة

شركة أجدى للخدمات الصناعية والتقنية 8 2 12 4
شركة أجدى للخدمات الصناعية والتقنية )شركة استثمارات المستقبل لالستثمارات الصناعية سابقاً( هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في 
مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 2050043160 وتاريخ 1424/5/2هـ )الموافق 2003/4/2م( برأسمال يبلغ 500,000 

ريال سعودي. 

تشمل أنشطة الشركة أنشطة الخدمات اإلدارية المتكاملة للمكاتب . ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية في شركة أجدى للخدمات الصناعية والتقنية 
كما في تاريخ هذه النشرة.

نسبة المساهمةالمساهم

99.8%شركة  علي زيد القريشي وأخوانه1-أ

0د%شركة أبناء علي زيد القريشي 1-أ-1
 40%يوسف بن علي بن زيد القريشي 
 40%أحمد بن علي بن زيد القريشي
 10%هالة بنت علي بن زيد القريشي
10%لمياء بنت علي بن زيد القريشي

0د%شركة صالح زيد القريشي وأبنائه1-أ-د
60%صالح زيد علي القريشي

20%فيصل صالح زيد القريشي
20%فواز صالح زيد القريشي

0د%شركة عبدالعزيز  زيد القريشي وشركائه1-أ-د
50%عبدالعزيز  بن زيد بن علي القريشي

10%أمل عبدالعزيز  بن منصور التركي
20%عادل عبدالعزيز  بن زيد القريشي
10%ندى عبدالعزيز  بن زيد القريشي
10%سارة عبدالعزيز  بن زيد القريشي

0د%شركة عبدالرازق زيد القريشي و شركائه1-أ-4
60%عبدالرازق زيد علي القريشي

20%سليمان عبدالرازق زيد القريشي
20%نواف عبدالرازق زيد القريشي

0د%شركة خالد زيد علي القرشي وشركائه1-أ-5
40%خالد زيد علي القريشي

40%ماجد خالد زيد القريشي
20%هيفاء خالد زيد القريشي

 د.0%شركة علي زيد القريشي وشركائه لالستثمار المحدودة 1-ب
 100%شركة علي زيد القريشي واخوانه 23

المصدر: الشركة

22  نشير إلى أن شركة سارة للتنمية هي نفس الشركة التي تملك نسبة 18% من رأس مال المساهم شركة بداد الدولية  للتجارة  والمقاوالت )والموضحة نسبة ملكيتها في نفس الجدول أعاله(.
23  نشير إلى أن شركة علي زيد القريشي واخوانه هي نفس الشركة التي تملك نسبة 99.8% من رأس مال المساهم شركة أجدى للخدمات الصناعية والتقنية )والموضحة نسبة ملكيتها في 

نفس الجدول أعاله(.
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شركة مجموعة الطوخي التجارية المحدودة 3 12 4
شركة مجموعة الطوخي التجارية المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري 

رقم1010127687 وتاريخ 1415/3/15هـ )الموافق 1994/8/23م( برأسمال يبلغ 1,000,000 ريال سعودي.

تشمل أنشطة الشركة مقاوالت األعمال الكهربائية وشبكات االتصاالت والتركيبات االلكترونية ومقاوالت عامة للمباني وتجارة المعدات الكهربائية ومعدات 
ميكانيكية والمستحضرات الطبية وأدوات التجميل والزينة وشراء األراضي إلقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة. 

ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية في شركة مجموعة الطوخي التجارية المحدودة كما في تاريخ هذه النشرة.

نسبة المساهمة  %(المساهم

21.80%محمود محمد محمود الطوخي

 21.80%مازن محمد محمود الطوخي 

21.80%منير محمد محمود الطوخي

12.80%منى حسان كمال ادم

10.90%مجيدة محمد محمود الطوخي

10.90%منال محمد محمود

المصدر: الشركة 
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الملكية والهيلك التنظيمي للشركة   5

هيلك الملكية  1 5
يوضح الرسم البياني التالي هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح:

هيكل ملكية الشركة قبل الطرح العام األولي:(: 0دالشكل  

شركة مجموعة الطوخي 
التجارية

شركة مجموعة الراجحي 
القابضة

شركة عبداهللا أبونيان 
التجارية

شركة بداد الدولية للتجارة
و املقاوالت احملدودة

شركة أجدى للخدمات 
الصناعية
و التقنية 

شركة رؤية العاملية 
لالستثمار

محمد بن عبداهللا راشد 
أبونيان

شركة مجموعة املطلق

صندوق االستثمارات
العامة

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)

٪٥٠٪١٢.٦٩٪٣.٠٢٪٠.٤٦٪٠.٢٤

٪٢٥.٧٦ ٪٤.١٣ ٪٣.٢٥ ٪٠.٤٦
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يوضح الرسم البياني التالي هيكل الملكية في الشركة بعد الطرح:

هيكل ملكية الشركة بعد الطرح العام األولي:(: 1دالشكل  

شركة مجموعة الطوخي 
التجارية

مجموعة الراجحي
القابضة

شركة عبد اهللا أبونيان 
التجارية

شركة بداد الدولية للتجارة
و املقاوالت

شركة أجدى للخدمات 
الصناعية
و التقنية 

شركة رؤية العاملية 
لالستثمار

محمد بن عبد اهللا راشد 
أبونيان

شركة مجموعة املطلق

صندوق االستثمارات
العامة

موظفني يف الشركة و 
شركاتها التابعة*

املساهمني اجلدد بعد
الطرح

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)

٪٠.٥٧٪١١.١

٪٤٤.١٦٪١١.٢٠٪٢.٦٧٪٠.٤٠٪٠.٢١

٪٢٢.٧٥ ٪٣.٦٥ ٪٢.٨٧ ٪٠.٤٠

*من خالل صندوق يتم إنشاءه إلدارة خطة منح األسهم للموظفني فيما يتعلق بالطرح

إدارة الشركة  2 5
الشركات  للشركة ومتطلبات الئحة حوكمة  والنظام األساسي  التنفيذية  الشركات والئحته  العامة في نظام  للجمعية  المقررة  مع مراعاة االختصاصات 
الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك بما ال يتعارض مع أي أنظمة أو لوائح سارية على الشركة، يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية التوجيه واإلشراف العام 
والحوكمة والرقابة العامة على الشركة. ويقوم مجلس اإلدارة بدوره بتفويض هذه المسؤولية إلى كبار التنفيذيين، وإلى الرئيس التنفيذي بشكل رئيسي، 

إلدارة شؤون وأعمال الشركة اليومية.
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الهيلك التنظيمي 1 2 5
يوضح الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي للشركة:

الهيكل التنظيمي للشركة(: ددالشكل  

 الجمعية
العامة

مجلس اإلدارة
جلنة إدارة  

اللجنة التنفيذيةاملخاطر 

نائب الرئيس 
للشؤون التقنية 
بارت بو سيمنز

االبتكار الكيان القانوني

امتثال الشركات

مراقب مجلس االدارة إدارة متويل 
املشاريع

متويل التشغيل 
والصيانة

إدارة مخاطر 
الشركات

حماية املعلومات 
السعودة والتنويعواألمن السيبراني

وحدة األعمال 
للتشغيل والصيانة 

املوارد البشرية

التواصل

التطوير التنظيمي

شريك أعمال 
املوارد البشرية 

للشركات 

مجلس إدارة وحدة 
األعمال البشرية 

للشركات

مجلس إدارة 
وحدة األعمال 

البشرية للشركات

الضوابط 
واألنظمة املالية

الدعم الفني 
املركزي للمياه

الدعم الفني املركزي 
للطاقة املتجددة

الدعم الفني 
املركزي التقليدي

مركز التميز

رئيس قسم العمليات 
باململكة العربية 

السعودية

الدعم الفني 
ملجلس اإلدارة

إدارة األداء املالي
مكتب األخالقيات 

املهنية

تخطيط الشركات

التأمني

شريك أعمال املوارد 
احمللية

عالقات املستثمرين 

اخلدمات املشتركة

وحدة أعمال إدارة 
املشروع الرئيس املالي

وحدة األعمال 
للتشغيل والصيانة 

الرئيس املال

الضرائب والزكاة

مراقب وحدة األعمال 
مبجلس اإلدارة

الشؤون القانونية 
مبجلس اإلدارة

األصول القانونية

مجلس إدارة اململكة 
العربية السعودية

الدعم التقني ملجلس 
االدارة

مجلس إدارة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا

الشؤون القانونية 
مبجلس االدارة

مكتب الصني

املصادر املتجددة

شريك أعمال املزارد 
البشرية ملجلس اإلدارة

شريك إدارة أعمال 
املشروع واملوارد

مجلس إدارة افريقيا 
التابعة لرابطة الدول 

املستقلة

متويل املشروع

عمليات االستحواذ 
والتصفية 

متويل 
الشركات

إقليم اململكة العربية 
السعودية مشروع 

البحر األحمر

منطقة أفريقيا

رئيس الصحة 
والسالمة واألمن 

والبيئة

الصحة والسالمة 
واألمن والبيئة 

بالشركات

الشرق األوسط 
وأفريقيا

إقليم اململكة
 واخلليج

مكتب األخالقيات 
املهنية

نائب

إقليم اململكة العربية 
السعودية مشروع 

البحر األحمر

إقليم اململكة 
واخلليج

مركز التميز

منطقة الشرق الوسط 
وأفريقيا

املشتريات املركزية

منطقة أفريقيا

نظام تقييم املراقبة 
الوطنية

التشغيل والصيانة 
مجلس اإلدارة

رئيس قسم
 املشتريات

املشتريات 
املركزية

مشتريات الشركة

موارد بشرية
التشغيل والصيانة 

دعم جلنة 
الترشيحات

االستدامة واملسؤولية 
االجتماعية للشركات

التخطيط 
االستراتيجي 

واحلوكمة

إدارة االبتكار 
واملعلومات

اعتماد التقنية
والدعم

التطبيقات 
الرقمية

التقنيات 
الرقمية

العمليات
الرقمية

األشخاص

املدير العام للموارد 
البشرية وبيئة 

العمل واالتصاالت 
يارا عنبتاوي

الرئيس التنفيذي 
لإلدارة القانونية 

غسان شاولي

رئيس املخاطر 
واالستدامة 

واالستراتيجية باإلنابة
جي ماري ريشيل

مدير القسم الرقمي 
ألبارو بيريز أوز

رئيس والرئيس 
التنفيذي املؤقت 
لالستثمار راجيت 

ناندا  )مكلف(

رئيس إدارة احملافظ 
االستثمارية 
راجيت ناندا

رئيس العمليات 
والصيانة 

خوليو توريه غوتيريز

املدير املالي 
كاشف رانا

جلنة الترشيحات جلنة املراجعة
واملكافئات 

املراجع الداخلي
فرقان كامالني

الرئيس التنفيذي
سنثار يسان بادمان ناثان

عوامل التمكني
الرقمية 

أعضاء مجلس اإلدارة 2 2 5
يتألف مجلس اإلدارة من مجموعة من األعضاء ذو الخبرة والكفاءة والسمعة العالية في مجال األعمال المحلية والدولية.  وحسب النظام األساسي للشركة، 
يتألف مجلس اإلدارة من أحد عشر )11( عضًوا معينين من قبل الجمعية العامة للشركة. جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة غير تنفيذيين ويكون من 
بينهم عضو  واحد )1( مستقل. وتحدد واجبات مجلس اإلدارة ومسؤولياته بموجب نظام الشركات ولوائح حوكمة الشركات ونظام الشركة األساسي والئحة 
حوكمة الشركة الداخلية. تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة الحالي بتاريخ 02 ذو القعدة 1440هـ )الموافق 5 يوليو 2019( لمدة ثالث )3( سنوات، باستثناء 
عضوين )2( تم تعيينهما بعد هذا التاريخ )كما هو موضح في الجدول أدناه( وذلك الستكمال الفترة المتبقية لسلفهم، من بينهم نائب رئيس مجلس اإلدارة  
ثامر سعود إسماعيل الشرهان والذي أبرم اتفاقية خدمات مع الشركة )ولمزيد من التفاصيل حول اتفاقية الخدمات هذه، يرجى مراجعة القسم )1-4-5( 

)«اتفاقيات الخدمات المبرمة مع أعضاء مجلس اإلدارة«((. 
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كما نشير إلى وجود صفقة بيع وشراء حصص تم بموجبها إبرام اتفاقية مساهمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020م والتي تم بموجبها تغيير هيكل الملكية 
في الشركة، مما أدى إلى تغيير حقوق ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة، بموجب نظام الشركة األساسي واتفاقية المساهمين، إال أنه سيتم إنهاء اتفاقية 
المساهمين هذه من قبل جميع المساهمين اعتباراً من تاريخ إدراج أسهم الشركة في تداول بموجب اتفاقية اإلنهاء المبرمة بتاريخ 29 مايو 2021م )ولمزيد 
من التفاصيل حول اتفاقية المساهمين، يرجى مراجعة القسم )12-8-3( )»اتفاقية المساهمين الخاصة بالشركة«((. ويملك عضو مجلس اإلدارة محمد 
عبد اهلل راشد أبونيان نسبة ملكية مباشرة  وغير مباشرة في الشركة قبل الطرح كما يملك عضو مجلس اإلدارة سليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب 

نسبة ملكية غير مباشرة في الشركة. ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وملكيتهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة:

 أعضاء مجلس إدارة الشركة(: 1-5الجدول  

الجهة التي صفة العضويةالعمرالجنسيةالمنصباالسم
يمثلها العضو

الملكية 
المباشرة 

قبل 
الطرح

الملكية 
المباشرة 

بعد 
الطرح

الملكية غير 
المباشرة 
قبل الطرح*

الملكية 
غير 

المباشرة 
بعد 

الطرح*

تاريخ 
التعيين

محمد عبد اهلل راشد 
أبو نيان

رئيس 
مجلس 
اإلدارة 

غير تنفيذي/ 59سعودي
غير مستقل

شركة رؤية 
1.26405% 3.65%4.13%لالستثمار

5 يوليو %1.116*
2019م

ثامر  سعود إسماعيل 
الشرهان

نائب 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة 

غير تنفيذي/ 59سعودي
غير مستقل

شركة مجموعة 
الراجحي 
القابضة

30 يوليو ----
2020م

سليمان عبدالقادر 
عبدالمحسن 

المهيدب
غير تنفيذي/ 66سعوديعضو

غير مستقل
شركة رؤية 
5 يوليو 3.071%3.4776%**--لالستثمار

2019م

رشيد عبدالرحمن 
غير تنفيذي/ 55سعوديعضوناصر الرشيد

غير مستقل
شركة رؤية 
5 يوليو ----لالستثمار

2019م
معالي األستاذ / 

محمد طالل محمد 
النحاس

غير تنفيذي/ 58سعوديعضو
غير مستقل

ال يمثل أي جهة 
5 يوليو ----معينة

2019م

عمر محمدنبيل 
غير تنفيذي/ 41سعوديعضومحمد الميداني 

غير مستقل
شركة رؤية 
5 يوليو ----لالستثمار

2019م
د/ محسن أحمد 

غير تنفيذي/ 68أمريكيعضوحسن خليل
مستقل

ال يمثل أي جهة 
5 يوليو ----معينة

2019م

رائد عبداهلل اسماعيل 
غير تنفيذي/ 48سعوديعضواسماعيل

غير مستقل

صندوق 
االستثمارات 

العامة
5 يوليو ----

2019م

إسماعيل محمد 
غير تنفيذي/ 39سعوديعضوصالح السلوم

غير مستقل

شركة مجموعة 
الراجحي 
القابضة

5 يوليو ----
2019م

عبد اهلل  عبدالرحمن  
غير تنفيذي/  55سعوديعضوصعينين الرويس

غير مستقل
ال يمثل أي جهة 

5 يوليو ----معينة
2019م

فيليب فينسنت جاك 
غير تنفيذي/ 67فرنسيعضوليون دي ريفاز

غير مستقل

صندوق 
االستثمارات 

العامة 
----

 5
ديسمبر 
2019م

المصدر: الشركة.
* يمتلك محمد عبداهلل راشد أبو نيان بشكل غير مباشر نسبة 1,26405% من أسهم الشركة قبل الطرح، وذلك من خالل ملكيته لما نسبته 7,95% من شركة عبد اهلل أبو نيان التجارية والتي 
تملك نسبة 3,02% من أسهم الشركة بشكل مباشر ونسبة 12.88% من أسهم الشركة بشكل غير مباشر عن طريق ملكيتها لنسبة 50% من رأس مال شركة رؤية لالستثمار والتي تملك أسهماً 

تمثل 25,76% من أسهم الشركة. كما يمتلك محمد عبداهلل راشد أبو نيان بصورة مباشرة ما نسبته 4,13% من أسهم الشركة قبل الطرح.
** يمتلك سليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب بشكل غير مباشر نسبة 3.4776% من أسهم الشركة قبل الطرح، وذلك من خالل ملكيته لما نسبته 27% من رأس مال شركة أموال األجيال 

المحدودة والتي تملك 100% من رأس مال شركة عبد القادر المهيدب وأوالده والتي بدورها تملك 50% في شركة رؤية لالستثمار والتي تملك أسهم تمثل 25.76% من أسهم الشركة.

إن أمين سر مجلس إدارة الشركة الحالي هو هاجر التويجري، وال تمتلك أي أسهم في الشركة.
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ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة 3 2 5
ملخص السيرة الذاتية لمحمد بن عبداهلل بن راشد أبونيان(: د-5الجدول  

محمد بن عبداهلل بن راشد أبونياناالسم

59 سنةالعمر

سعوديالجنسية

رئيس مجلس اإلدارة، غير تنفيذي وغير مستقلالمنصب الحالي

حاصل على شهادة الثانوية العامة من ثانوية اليمامة في المملكة العربية السعودية، في عام 1979م. المؤهالت المهنية والعلمية

المناصب الحالية

رئيس مجلس إدارة في مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي ، وهو مؤسسة غير هادفة للربح وتعمل في القطاع الحكومي،  	
وذلك من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مركز الملك عبد العزيز التاريخي، وهو مؤسسة غير هادفة للربح وتعمل في القطاع  	
الحكومي، وذلك من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في المجلس االستشاري لوزارة المالية، وهي جهة حكومية في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في القطاع الحكومي ، وذلك من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة  	
في المملكة العربة السعودية وتعمل في قطاع الغاز والطاقة، وذلك من عام 2020 حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في المجلس الصناعي، وهو مؤسسة غير هادفة للربح وتعمل في القطاع الصناعي، وذلك من  	
عام 2019م حتى اآلن.

نائب الرئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذي في شركة االتحاد الدولي للطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة  	
العربة السعودية وتعمل في قطاع خدمات كفاءة الطاقة، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهي مؤسسة غير هادفة للربح وتعمل في  	
القطاع الحكومي، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.

عضو المجلس التأسيسي غير تنفيذي في مدينة نيوم الصناعية ، وهي شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية   	
وتعمل في القطاع الصناعي، وذلك من عام 2019 م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في صندوق التعليم العالي الجامعي، وهو مؤسسة غير هادفة للربح وتعمل في القطاع  	
الحكومي، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة نور الطاقة 1، وهي شركة مساهمة مقفلة خارج المملكة العربية السعودية وتعمل  	
في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

رئيس  مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة العربية السعودية لالستثمارات الصناعية )دسر(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة  في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع االستثمار، وذلك من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور العيون، وهي شركة مساهمة مقفلة خارج المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور بوجدور، وهي شركة مساهمة مقفلة خارج المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور ورزازات 4، وهي شركة مساهمة مقفلة خارج المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور ورزازات 2، وهي شركة مساهمة مقفلة خارج المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور ورزازات 3، وهي شركة مساهمة مقفلة خارج المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة حصيان للطاقة المرحلة األولى، وهي شركة مساهمة مقفلة خارج المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2016م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أعمال جازان للغاز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع الغازات الصناعية، وذلك من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة شعاع للطاقة 1 بي.اس.سي، وهي شركة مساهمة مقفلة  خارج المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع الطاقة، من عام 2015م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة القدرة العربية للطاقة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة  	
العربية السعودية وتعمل في قطاع الغازات الصناعية، وذلك من عام 2014 م حتى اآلن.

رئيس مجلس  غير تنفيذي في شركة صناعة الغاز للخدمات الصناعية، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتعمل  	
في قطاع الغازات الصناعية، وذلك من عام 2014م حتى اآلن.
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رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مشروع ينبع للطاقة الكهربائية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة  	
العربية السعودية وتعمل في قطاع المقاوالت، وذلك من عام 2014م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة العربية السعودية لالستثمارات الصناعية )دسر(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع االستثمار، وذلك من عام 2014م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور ورزازات، وهي شركة مساهمة مقفلة خارج المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2013م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الخطوط الجوية السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مقفلة  في المملكة  	
العربية السعودية وتعمل في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك من عام 2011م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة لفانا لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع االستثمار، وذلك من  	
عام 2011م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رافال للتطوير العقاري، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة في المملكة  	
العربية السعودية وتعمل في قطاع العقارات، وذلك من عام 2011م حتى اآلن.

نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ترابط لالستثمار والتنمية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة  	
العربية السعودية وتعمل في قطاع  الخدمات اللوجستية، وذلك من عام 2006م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تبريد المناطق السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة  في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع تبريد المناطق، وذلك من عام 2005 حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رؤية العالمية لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع االستثمار، وذلك من عام 2002م حتى اآلن.

نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الموانئ العالمية والقطارات العالمية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
وتعمل في قطاع المواصالت والخدمات اللوجستية، وذلك من عام 2015م إلى 2020م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مشروع القرية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
الطاقة، وذلك من عام 2011م إلى 2020م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ويلسبون الشرق االوسط المحدودة لطالء األنابيب، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع معالجة األنابيب، وذلك من عام 2010م حتى يوليو 2020م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة القرية االستثمارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة،  	
وذلك من عام 2011م إلى 2019م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة هجر إلنتاج الكهرباء، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك  	
من عام 2011م إلى 2019م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور خالدي، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2016م إلى 2018م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة بوهانج للحديد والصلب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع مواد  	
البناء، وذلك من عام 2015م إلى 2018م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة المرجان إلنتاج الكهرباء، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع الطاقة،  	
وذلك من عام 2013م إلى 2018م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رابغ االستثمارية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
الطاقة، وذلك من عام 2013م إلى 2018م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا جي يو سي، وهي شركة مساهمة في تركيا وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من  	
عام 2011م إلى 2018م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور إنيرجي أنونيم سيركتي، وهي شركة مساهمة مقفلة في تركيا وتعمل في  	
قطاع الطاقة، وذلك من عام 2011م إلى 2018م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة كي اس بي العربية للمضخات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
المعدات، وذلك من عام 2010م إلى 2018م.

عضو  مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة عزيز لألنابيب األوروبية للتجارة والمقاوالت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
وتعمل في قطاع التصنيع، وذلك من عام 2006م إلى 2018م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة اإلنماء الزراعية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الزراعة،  	
وذلك من عام 2003م إلى 2018م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة أبونيان القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المياه  	
والطاقة، وذلك من عام 2001م إلى 2018م.
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عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تامبين السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
المقاوالت، وذلك من عام 2005م إلى 2017م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور سوالفريكا بوكبورت سي إس بي محطة الطاقة المحدودة، وهي شركة  	
ذات مسؤولية محدودة في جنوب أفريقيا وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2013م إلى 2017م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة صن آند اليف، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع البناء، وذلك  	
من عام 2009م إلى 2017م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ألمنيوم الصحراء المحدودة ، هي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
المقاوالت، وذلك من عام 2015م إلى 2016م. 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة توليد الكهرباء المركزية، وهي شركة مساهمة  مقفلة وتعمل في قطاع الطاقة،  	
وذلك من عام 2011م إلى 2016م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة إنارة الستثمارات الطاقة، وهي شركة مساهمة مقفلة  وتعمل في قطاع الطاقة،  	
وذلك من عام 2011م حتى 2016م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة السفن العائمة لمشاريع المياه، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
المياه، وذلك من عام 2011م إلى 2016م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مشروع توسعة رابغ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة،  	
وذلك من عام 2013م إلى 2015م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة المساهمات المتعددة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
االستثمار، وذلك من عام 2012م إلى 2015م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الرائدة للطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك  	
من عام 2011م إلى 2015م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في المعهد العالي لتقنية المياه والكهرباء، وهي منظمة غير هادفة للربح وتعمل في قطاع  	
التعليم، وذلك من عام 2011م إلى 2015م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع )بركاء 1(، وهي شركة مساهمة مقفلة  وتعمل في قطاع  	
المياه والطاقة، وذلك من عام 2010م إلى 2015م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تملك المشاريع المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
الطاقة، وذلك من عام 2009م إلى 2015م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رابغ للتشغيل والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
الصيانة، وذلك من عام 2009م إلى 2015.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية والتجارة والمقاوالت، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة وتعمل في قطاع إدارة المرافق، وذلك من عام 2008م إلى 2015م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة كهروماء المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المقاوالت،  	
وذلك من عام 2008م إلى 2015م.

نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة الوطنية األولى لخدمات التشغيل والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة وتعمل في قطاع الصيانة، وذلك من عام 2007م إلى 2015م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الجبيل للمياه والكهرباء، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع الطاقة  	
والمياه، وذلك من عام 2007م إلى 2015م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة اس جي ايه مرافق القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
الطاقة، وذلك من عام 2006م إلى 2015م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الشقيق العربية للمياه والكهرباء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في  	
قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2006م إلى 2015م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2005م إلى 2015م.
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رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الشعيبة الوطنية للمياه والطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في  	
قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2005م إلى 2015م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مالتي فورمز ذ.م.م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في اإلمارات العربية  	
المتحدة وتعمل في قطاع مواد البناء، وذلك من عام 2012م إلى 2014م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة بوارج الدولية لتحلية المياه المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل  	
في قطاع المياه، وذلك من عام 2007م إلى 2014م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي  في شركة االمتياز للتشغيل والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
الصيانة، وذلك من عام 2010م إلى 2013 م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاوالت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل  	
في قطاع اإلنشاءات، وذلك من عام 2009م إلى 2013م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة بيئتنا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع إدارة النفايات، وذلك  	
من عام 2008م إلى 2013م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في  	
قطاع األبحاث، وذلك من عام 2007م إلى 2013م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الشقيق الدولية للماء والكهرباء المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2007م إلى 2013م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الشقيق للمياه والكهرباء، وهي شركة مساهمة وتعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2007م إلى 2013م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة التنمية للنقل، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الخدمات  	
اللوجستية، وذلك من عام 2007م إلى 2013م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية الماليزية للتشغيل والصيانة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة وتعمل في قطاع الصيانة، وذلك من عام 2006م إلى 2013م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية للتنمية الزراعية ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
التنمية االقتصادية، وذلك من عام 2007م إلى 2012م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ديار السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المقاوالت،  	
وذلك من عام 2007م إلى 2012م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة توسعة الشعيبة القابضة المحدودة ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في  	
قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2007م إلى 2012م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مشروع توسعة الشعيبة ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المياه  	
والطاقة، وذلك من عام 2007م إلى 2012م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
المياه والطاقة، وذلك من عام 2006م إلى 2012م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، وهي شركة مساهمة وتعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2005م إلى 2012م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وهي جهة حكومية تعمل في قطاع تطوير األعمال،  	
من عام 2004م إلى 2012م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق ، وهي منظمة غير ربحية وتعمل في  	
قطاع المواد الغذائية ، وذلك من عام 2005م إلى 2011م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة سامبا المالية، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع المالية، وذلك من  	
عام 2004م إلى 2009م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع  	
السلع االستهالكية األساسية، وذلك من عام 2001م إلى 2009م.

ملخص السيرة الذاتية لثامر بن سعود بن إسماعيل الشرهان(: د-5الجدول  
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نائب رئيس مجلس اإلدارة، غير تنفيذي وغير مستقلالمنصب الحالي

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية، في المؤهالت المهنية والعلمية
عام 1983م.

المناصب الحالية

رئيس اللجنة اإلدارية في شركة إنارة 2 الستثمارات الطاقة، وهي شركة خاصة خارج المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع االستثمار، وذلك من 2020م حتى اآلن.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة أكوا باور  جوردن هولدينجز، وهي شركة خاصة خارج المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع االستثمار، وذلك من 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز، وهي شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية وتعمل  	
في قطاع االستثمار، وذلك من عام 2020م حتى اآلن.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة إنارة الستثمارات الطاقة، وهي شركة خاصة خارج المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع  	
االستثمار، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية، وهي شركة خاصة خارج المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع االستثمار، وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس اإلدارة في شركة ماب كوستال القابضة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع االستثمار، وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس اإلدارة في شركة أكوا مرافق للمياه والكهرباء، وهي شركة محدودة بالحصص خارج المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع االستثمار، وذلك من عام 2017م حتى اآلن.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة السفن العائمة لمشاريع المياه المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
المياه، وذلك من عام 2016م حتى اآلن.

رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الرائده للطاقة، وهي شركة خاصة خارج المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع  	
االستثمار، وذلك من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس اإلدارة في شركة ماب إنلند القابضة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع االستثمار، وذلك من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس اإلدارة في إيه بيه إم باور  هولدينج كومباني ليمتد، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع االستثمار، وذلك من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس اإلدارة في شركة ماب للطاقة القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  خارج المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع االستثمار، وذلك من عام 2015 م حتى اآلن.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة توليد الكهرباء المركزية، وهي شركة مساهمة مدرجة خارج المملكة العربية السعودية وتعمل  	
في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2014م حتى اآلن.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة بوارج الدولية لتحلية المياه المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع تحلية المياه، وذلك من عام 2013م حتى اآلن.

شريك في شركة بيسان للالستشارات الهندسية، وهي شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع االستشارات  	
الهندسية، وذلك من عام 2021م حتى اآلن.

شريك في شركة نيفادا للتطوير والتدريب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع التدريب، وذلك من عام 2008م  	
حتى اآلن.

عضو في الجمعية الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية )إرادة(، وهي جمعية خيرية غير ربحية، وذلك من  	
عام 2010م حتى اآلن.

رئيس مجلس اإلدارة في المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء، وهو معهد تقني يعمل في قطاع التدريب، وذلك من عام  	
2021م حتى اآلن.
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المناصب السابقة

رئيس مجلس اإلدارة في شركة قارا للطاقة الشمسية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة في المملكة  	
العربية السعودية وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2018م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع الطاقة والمياه، وذلك من عام 2013م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة سكاكا للطاقة الشمسية، وهي شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع الطاقة، وذلك من عام 2018م إلى 2021م.

عضو مجلس اإلدارة في شركة الطويلة رو لتحلية المياه، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع المياه، وذلك من 2019م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة مشروع القرية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع الطاقة والمياه، وذلك من 2020م إلى 2021م.

المدير العام في شركة مشاريع الواحة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة في المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع معالجة المياه، وذلك من عام 2019م إلى 2021م.

المدير العام في شركة رابغ االستثمارية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع الطاقة، وذلك من عام 2019م إلى 2019م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة هجر إلنتاج الكهرباء، وهي شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع  	
الطاقة، وذلك من عام 2019م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة سدير األولى القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل كشركة قابضة، وذلك من 2019م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة كاف القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة في المملكة العربية السعودية وتعمل  	
كشركة قابضة، وذلك من 2019م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة مياه عالية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة في المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع معالجة المياه، من عام 2018م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة أكوا باور إلدارة مشاريع الطاقة واالستحواذ، وهي شركة مساهمة مختلطة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع المياه والطاقة، من عام 2018م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة الشعيبة الثانية لتحلية المياه القابضة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة  	
في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع المياه، وذلك من 2017م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة أكوا باور السعودية لتنمية المياه والطاقة، وهي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة في المملكة  	
العربية السعودية وتعمل في قطاع االستثمار، من عام 2017م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة واحة الطاقة األولى للمياه والطاقة التقليدية، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة  	
في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من 2017م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة واحة الطاقة الثانية للطاقة المتجددة، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة في  	
المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من 2017م إلى 2021م.

المدير العام في شركة المساهمات المتعددة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية مختلطة وتعمل  	
في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2016م إلى 2021.

المدير العام في شركة توسعة رابغ المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع  	
الطاقة، وذلك من عام 2015م إلى 2018م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة كهروماء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة في المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع المياه، وذلك من عام 2015م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة االمتياز للتشغيل والصيانة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع التشغيل والصيانة، من 2013م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة المرجان إلنتاج الكهرباء، وهي شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع  	
الطاقة، وذلك من 2013م إلى 2021م.
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المناصب السابقة

عضو مجلس إدارة في شركة تملك المشاريع المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من 2013م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة القرية االستثمارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع االستثمار، وذلك من 2013م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة مشروع رابغ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع  	
الطاقة والمياه، وذلك من 2013م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة في  	
المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من 2013م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في الشركة السعودية الماليزية لخدمات التشغيل و الصيانة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
مختلطة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من 2013م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة الشقيق العربية للمياه والكهرباء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع الطاقة والمياه، وذلك من 2013م إلى 2021م.

عضو مجلس إدارة في شركة مشروع توسعة الشعيبة، وهي شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع المياه، من عام 2013م إلى 2021م.

نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة توسعة الشعيبة القابضة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مشتركة في  	
المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع المياه، وذلك من 2013م إلى 2021م.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة الشعيبة الوطنية للمياه والطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع الطاقة والمياه، وذلك من 2013م إلى 2021م.

نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، وهي شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع الطاقة، وذلك من 2013م إلى 2021م.

مدير عام التشغيل والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة  	
مقفلة في المملكة العربية  السعودية وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2006م إلى 2013م. 

رئيس في الشركة السعودية للبتروكيماويات )صدف(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل  	
في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2004م إلى 2006م.

رئيس في شركة سابك لخدمات التخزين )ساب تانك( بالجبيل وينبع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية   	
السعودية،  تعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 1996 م إلى 2004 م.

مدير المشاريع، الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(،  وهي مساهمة شركة مدرجة في المملكة العربية السعودية،  	
تعمل في قطاع المواد األساسية، وذلك من عام 1994م إلى 1996م. 

مدير إدارة المرافق في الشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 1992م إلى 1994م. 

مدير إدارة اإليثلين في الشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 1989م إلى 1992م. 

مهندس إنتاج في الشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 1985م إلى 1989م.

 ملخص السيرة الذاتية لسليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب(: 4-5الجدول  

سليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدباالسم

66 سنةالعمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي وغير مستقلالمنصب الحالي

حاصل على شهادة الثانوية العامة من ثانوية البصرة في الجمهورية العراقية في عام 1971م.المؤهالت المهنية والعلمية
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سليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدباالسم

المناصب الحالية

نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة المراعي، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع إنتاج األغذية، وذلك من  	
عام 2019م حتى اآلن. 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رؤية العالمية لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع االستثمار،  	
وذلك من عام 2018م إلى اآلن. 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ميار للنقل والتخزين، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع النقل،  	
وذلك من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رافال للتطوير العقاري، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في القطاع العقاري، وذلك  	
من عام 2011م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة المراعي، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع إنتاج األغذية، وذلك من عام  	
2010م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة صافوال، وهي شركة مساهمة مدرجة في المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع السلع االستهالكية األساسية، وذلك من عام 2010م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة عصام عبدالقادر المهيدب وشركاءه، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
التجارة، وذلك من عام 2010م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة أموال األجيال القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع التجارة،  	
وذلك من عام 2010 م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة ذات الصواري، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل  	
في قطاع التجارة، وذلك  من عام 2010م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة أموال الخليج لالستثمار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع االستثمار،  	
وذلك من عام 2009 م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة تاج األوفياء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع التجارة، وذلك من عام  	
2009م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ميار لألغذية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع إنتاج األغذية،  	
وذلك من عام  2009 م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع االستثمار، وذلك من  	
عام 1996م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة المهيدب القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع االستثمارات،  	
وذلك من عام 1996 م حتى اآلن.

المناصب السابقة

عضو مجلس إدارة في البنك السعودي البريطاني )ساب(،  وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في القطاع المالي، وذلك من  	
عام 2001م إلى 2019م. 

عضو مجلس إدارة في شركة ثبات لإلنشاءات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع اإلنشاءات، وذلك من عام 1981م إلى 2018م.

عضو مجلس إدارة في الشركة األولى لتطوير العقارات، وهي شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية  السعودية وتعمل في  	
قطاع التطوير العقاري، وذلك من عام 2002م إلى 2017م.

عضو مجلس إدارة في شركة الشرق األوسط صناعة وإنتاج الورق، وهي شركة مساهمة مدرجة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع المواد األساسية، وذلك من عام 2012م إلى 2016م.

عضو مجلس إدارة في الشركة العربية لألنابيب ، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع المواد األساسية، وذلك من عام  	
1998 م إلى 2015 م.

عضو مجلس إدارة في شركة الكابالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة  وتعمل في قطاع الصناعات، وذلك من عام  	
1998 م إلى 2013 م.

عضو مجلس إدارة في شركة سويكورب جسور، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع اإلدارة والتشغيل والصيانة، وذلك  	
من عام 2008 م إلى 2012 م.

عضو مجلس إدارة في شركة اليمامة للصناعات الحديدية، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع المواد األساسية، وذلك  	
من عام 2000 م إلى 2011 م.

عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للموانئ، وهي جهة حكومية، وذلك من عام 1998م إلى 2002م. 	

ملخص السيرة الذاتية لـرشيد بن عبدالرحمن بن ناصر الرشيد(: 5-5الجدول  

رشيد بن عبدالرحمن بن ناصر الرشيداالسم

55 سنةالعمر
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رشيد بن عبدالرحمن بن ناصر الرشيداالسم

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي وغير مستقلالمنصب الحالي

حاصل على شهادة دبلوم عالي في نظم تقنية المعلومات اإلدارية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية في عام المؤهالت المهنية والعلمية
1988م.

المناصب الحالية

رئيس مجلس إدارة في شركة الرمز للعقارات، وهي شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع  	
العقارات، وذلك من عام 2020م حتى اآلن.

رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة تغطية الشبكة لالتصاالت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
االتصاالت، وذلك من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة األبراج المتكاملة لالتصاالت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
االتصاالت، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  في شركة سال للشحن، وهي شركة  	
مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.

رئيس مجلس المديرين في شركة تبريد وادي الظهران، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل  	
في قطاع تبريد المناطق، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.

رئيس لجنة الترشيحات  والمكافآت في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع النقل، وذلك  من عام 2016م حتى اآلن.

رئيس مجلس المديرين في شركة إنتاج مياه الرياض، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع المياه، وذلك من عام 2015م حتى اآلن.

رئيس مجلس المديرين في شركة تبريد الرياض السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع تبريد المناطق، وذلك من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس المديرين غير تنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المراجعة الداخلية في شركة أعمال جازان للغاز، وهي  	
شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الغازات الصناعية، وذلك من عام 2015م حتى اآلن.

العضو المنتدب في شركة ترابط لالستثمار والتنمية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع الخدمات اللوجستية ، وذلك من عام 2014م حتى اآلن .

عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
الخدمات اللوجستية، وذلك من عام 2014م حتى اآلن.

عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة العذاة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الخدمات اللوجستية،  	
وذلك من عام 2014م حتى اآلن.

عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل  	
في قطاع إعادة التدوير، وذلك من عام 2013م حتى اآلن.

عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة ترابط لالستثمار والتنمية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع الخدمات اللوجستية ، وذلك من عام 2012م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي و عضو اللجنة التنفيذية في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مقفلة في  	
المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع النقل، وذلك من عام 2012م حتى اآلن.

العضو المنتدب في شركة تبريد المناطق السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية وتعمل في تعمل في  	
قطاع تبريد المناطق، وذلك من عام 2012م حتى اآلن.

عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة تبريد المنطقة المركزية ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع تبريد المناطق، وذلك من عام 2011م حتى اآلن.

رئيس مجلس المديرين في شركة تبريد السعودية للتشغيل و الصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع تبريد المناطق، وذلك من عام 2009م حتى اآلن.

رئيس مجلس المديرين في شركة تبريد الظهران السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع تبريد المناطق، وذلك من عام 2009م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تبريد المناطق السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع تبريد المناطق، وذلك من عام 2008م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية  في شركة رؤية العالمية لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة في  	
المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع البنية التحتية،  وذلك من عام 2007م حتى اآلن.

رئيس مجلس المديرين في شركة زيالن العربية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع  	
التشييد، وذلك من عام 2007م حتى اآلن.
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رشيد بن عبدالرحمن بن ناصر الرشيداالسم

المناصب السابقة

عضو مجلس إدارة في شركة الموانئ والقطارات العالمية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل  	
في قطاع المواصالت والخدمات اللوجستية، وذلك من 2014م إلى 2019م.

عضو مجلس إدارة في الشركة العربية اليابانية لألغشية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل  	
في قطاع التصنيع، وذلك من 2008م إلى 2014م.

عضو مجلس إدارة في شركة ويلسبون الشركة األوسط لألنابيب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع التصنيع، وذلك من 2008م إلى 2013م.

الرئيس والمدير التنفيذي في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة »شركة أكوا القابضة« )والمعروفة حالياً  باسم شركة رؤية  	
العالمية لالستثمار(، وهي شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2007م إلى 

2014م.

عضو مجلس إدارة في شركة زيالن العربية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع  	
التشييد والبناء، وذلك من عام 2007م إلى 2014م.

عضو مجلس إدارة في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل  	
في قطاع المياه والكهرباء، وذلك من عام 2006 إلى 2011م.

عضو مجلس مديرين في شركة أعمال المياه والطاقة العربية ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع المياه والكهرباء، من عام 2006م إلى عام 2011م.

عضو مجلس إدارة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع المياه والكهرباء، وذلك من عام 2006م إلى 2009م.

عضو مجلس إدارة في شركة الشقيق للمياه والكهرباء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع المياه والكهرباء، وذلك من عام 2006م إلى 2009م.

عضو مجلس إدارة في مجموعة عبداهلل أبونيان، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع االستثمارات، وذلك من عام 2006م إلى 2009م.

نائب الرئيس والمدير المالي في مجموعة عبداهلل أبونيان، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع االستثمارات، وذلك من عام 2000م إلى 2007م.

 ملخص السيرة الذاتية لمحمد بن طالل بن محمد النحاس (: د-5الجدول  

محمد بن طالل بن محمد النحاساالسم

58 سنةالعمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي وغير مستقلالمنصب الحالي

المؤهالت المهنية 
والعلمية

حاصل على شهادة البرنامج التنفيذي من كلية إدارة األعمال في جامعة ميتشيغان، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 1998م. 	

حاصل على شهادة البكالوريوس في علم المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، في عام 1984م. 	
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محمد بن طالل بن محمد النحاساالسم

المناصب الحالية

رئيس مجلس إدارة في شركة الدمام الدوائية )الدمام فارما(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في القطاع األدوية، وذلك  	
من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في المؤسسة العامة للتقاعد، وهي مؤسسة عامة للتقاعد المدني والعسكري  في المملكة العربية السعودية،  	
وهي جهة حكومية وتعمل في القطاع الحكومي، وذلك من يوليو2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في المؤسسة العامة للتأمينات، وهي مؤسسة عامة للتقاعد للقطاع الخاص  في المملكة العربية السعودية،  	
وهي جهة حكومية وتعمل في القطاع الحكومي، وذلك من عام 2020م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماكو الدوائية(، وهي شركة مساهمة  	
مدرجة وتعمل في القطاع األدوية، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.

عضو في اللجنة التنفيذية في المؤسسة العامة للتقاعد، وهي مؤسسة عامة للتقاعد المدني والعسكري  في المملكة العربية  	
السعودية، وهي جهة حكومية تعمل في القطاع الحكومي، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.

عضو في اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماكو الدوائية(، وهي شركة  	
مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع األدوية، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.

عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، وهي شركة مساهمة مدرجة في  	
المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع المواد األساسية، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.

عضو في إدارة التخطيط االستراتيجي في بنك الرياض، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في القطاع المالي، وذلك من عام  	
2019 م حتى اآلن.

عضو في لجنة اإلسكان في وزارة اإلسكان، وهي جهة حكومية في المملكة العربية السعودية و تعمل في القطاع الحكومي، وذلك  	
من 2019م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة رزا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع التطوير العقاري، وذلك من عام 2018م حتى  	
اآلن.

عضو في لجنة االستثمارات في شركة االتصاالت السعودية )إس تي سي(، وهي شركة مساهمة مدرجة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع االتصاالت، وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة االستثمارات الرائدة، وهي شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع االستثمار، وذلك من عام 2017م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة االستثمارات الرائدة، وهي شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية  السعودية وتعمل في قطاع  	
االستثمار، وذلك من عام 2016م إلى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة أسما كابيتال، وهي شركة مساهمة خارج المملكة وتعمل في قطاع التمويل، وذلك  من عام 2016م  	
حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في الشركة التعاونية لالستثمار العقاري، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في القطاع العقاري، وذلك من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في بنك الرياض، وهي شركة مساهمة مدرجة في المملكة العربية السعودية وتعمل في القطاع المالي، وذلك  	
من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة االتصاالت السعودية )إس تي سي(، وهي شركة مساهمة مدرجة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع االتصاالت، وذلك من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، وهي شركة مساهمة مدرجة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع المواد األساسية، وذلك من عام 2016م حتى اآلن. 

محافظ في المؤسسة العامة للتقاعد، وهي مؤسسة عامة للتقاعد المدني والعسكري  في المملكة العربية السعودية، وهي جهة  	
حكومية تعمل في قطاع تأمين معاشات التقاعد، وذلك من عام 2016م حتى اآلن.
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محمد بن طالل بن محمد النحاساالسم

المناصب السابقة

عضو في لجنة المخاطر  في الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، وهي شركة مساهمة مدرجة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع المواد األساسية، وذلك من أبريل 2016م إلى يونيو2020م

رئيس في لجنة الترشيحات والمكافآت في المركز الوطني للتخصيص، وهي جهة حكومية في المملكة العربية السعودية، وذلك من  	
يونيو 2017م إلى مايو 2019م

عضو مجلس إدارة في المركز الوطني للتخصيص، وهي جهة حكومية في المملكة العربية السعودية، وذلك من مايو 2017م إلى  	
مايو2019م

عضو في اللجنة التنفيذية واالستثمارية في المؤسسة العامة للتقاعد، وهي مؤسسة عامة للتقاعد المدني والعسكري  في المملكة  	
العربية السعودية، وهي جهة حكومية وتعمل في قطاع تأمين معاشات التقاعد، وذلك من نوفمبر 2016م إلى سبتمبر 2019م.

عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت في المؤسسة العامة للتقاعد، وهي مؤسسة عامة للتقاعد المدني والعسكري  في المملكة  	
العربية السعودية و وهي جهة حكومية وتعمل في قطاع تأمين معاشات التقاعد، وذلك من نوفمبر 2016م إلى سبتمبر 2019م.

عضو في اللجنة التنفيذية في شركة االستثمارات الرائدة، وهي شركة مساهمة في المملكة العربية  السعودية وتعمل في قطاع  	
االستثمار، وذلك من عام 2016م إلى 2018م. 

عضو مجلس إدارة في شركة االستثمارات الرائدة، وهي شركة مساهمة في المملكة العربية  السعودية وتعمل في قطاع االستثمار،  	
وذلك من أبريل 2016م إلى نوفمبر 2016م. 

عضو في لجنة المراجعة وإدارة المخاطر في شركة االستثمارات الرائدة، وهي شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع االستثمار، وذلك من أبريل 2016م إلى نوفمبر 2016م.

عضو في لجنة المراجعة في المؤسسة العامة للتقاعد، وهي مؤسسة عامة للتقاعد المدني والعسكري  في المملكة العربية  	
السعودية، وهي جهة حكومية وتعمل في قطاع تأمين معاشات التقاعد، وذلك من نوفمبر 2015م إلى نوفمبر 2016م

عضو مجلس إدارة في شركة الشيكات السياحية السعودية، وهي شركة  ذات مسؤولية محدودة وتعمل في القطاع البنكي،  وذلك  	
من عام 2001م إلى عام 2005م

عضو في اللجنة التنفيذية في شركة الشيكات السياحية السعودية، وهي شركة  ذات مسؤولية محدودة وتعمل في القطاع البنكي،  	
من ذلك  من عام 2001م إلى 2005م

ملخص السيرة الذاتية لعمر محمدنبيل  محمد الميداني (: 7-5الجدول  

عمر محمدنبيل  محمد الميدانياالسم

41 سنةالعمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي وغير مستقلالمنصب الحالي

المؤهالت المهنية 
والعلمية

حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة المالية بمرتبة الشرف من مدرسة جون مولسون لألعمال في مونتريال، كندا، في عام 
2002م
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عمر محمدنبيل  محمد الميدانياالسم

المناصب الحالية

شريك في شركة قراجي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع التطبيقات والتقنية، وذلك من عام 2020م حتى اآلن. 	

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في القطاع  	
الصناعي، وذلك من عام 2020م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة األبراج المتكاملة لالتصاالت ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
االتصاالت، وذلك من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تغطية الشبكة لالتصاالت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
االتصاالت، وذلك من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة االتحاد العالمية للطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة بيئتنا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع معالجة النفايات، وذلك من  	
عام 2019م حتى اآلن.

 رئيس تنفيذي وعضو في اللجنة التنفيذية في شركة رؤية العالمية لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية   	
السعودية وتعمل في قطاع االستثمار، وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أجياد المعرفة للتعليم والتدريب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
التعليم، وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة جدة لخدمات المياه، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع  معالجة المياه، وذلك من عام 2018م حتى اآلن. 

المدير العام في شركة استدامة لتطوير األعمال، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع  	
االستثمارات،  وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات في شركة تبريد المناطق السعودية، وهي شركة  	
مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع التبريد، وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة  ألمنيوم الصحراء المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع مواد  	
البناء، وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة قدرة العربية للطاقة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع الطاقة والغاز الطبيعي، وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة  أعمال جازان للغاز ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع الطاقة والغاز الصناعي، وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مياهنا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع معالجة المياه، وذلك من عام 2016م حتى اآلن. 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة  	
العربية السعودية وتعمل في قطاع معالجة النفايات، وذلك من عام 2013م حتى اآلن.  

المناصب السابقة

عضو مجلس إدارة في شركة مالتي فورمز السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الصناعة ومواد البناء،  	
وذلك من عام 2019م إلى 2020م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية،  وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
معالجة المياه،  وذلك من أبريل 2019م إلى أكتوبر 2020م. 

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة إنتاج مياه الرياض، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة ومعالجة  	
المياه، وذلك من يوليو 2018م إلى أكتوبر 2020م.

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة بيئة الجزيرة،  وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل  	
في قطاع معالجة المياه،  وذلك من عام 2018م إلى أكتوبر2020م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تملك المشاريع المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الطاقة،  	
وذلك من عام 2014م إلى 2019م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الحلول الصحية الطبية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في القطاع الصحي،  	
وذلك من عام 2018م إلى 2019م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة العربية اليابانية لألغشية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
التصنيع، وذلك من عام 2017م إلى 2018م.

الرئيس التنفيذي في شركة بيئتنا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع معالجة  	
النفايات، وذلك من عام 2011م إلى 2017م. 
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ملخص السيرة الذاتية لمحسن أحمد حسن خليل (: 8-5الجدول  

محسن أحمد حسن خليلاالسم

68 سنةالعمر

أمريكيالجنسية

عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي ومستقلالمنصب الحالي

المؤهالت المهنية والعلمية

حاصل على شهادة الماجستير في اإلدارة من كلية إم آي تي سلون، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 1980م.  	

حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة جنوب كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية، في عام  	
1976م.

حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكونسن، ماديسون، الواليات المتحدة األمريكية،  في  	
عام1973م. 

حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الفيزياء من الجامعة األمريكية في بيروت، لبنان، في عام1972م.  	

المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة ماكفيست، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في الواليات المتحدة األمريكية وتعمل  	المناصب الحالية
في قطاع االستشارات المالية واالستثمارية، وذلك من عام 2012م حتى اآلن.

المناصب السابقة

عضو مجلس اإلدارة في شركة أكوا جي يو سي، وهي شركة مساهمة خارج المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع  	
الطاقة، وذلك من عام 2016م إلى 2018م.

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر في لوسيد انفستمنت بنك، وهي شركة مالية خاصة خارج المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع االستثمارات والبنوك، وذلك من عام  2014م إلى 2017م.

عضو مجلس اإلدارة في شركة تركنت، وهي شركة خاصة خارج المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع االتصاالت، وذلك  	
من عام 2014م إلى 2015م.

الرئيس الدولي المسؤول عن مجموعة أعمال المناخ في مؤسسة التمويل الدولية، وهي منظمة تعمل في قطاع التنمية  	
االقتصادية واالجتماعية والتمويل، وذلك من عام 2010م إلى 2012م.

مدير تنفيذي في مؤسسة التمويل الدولية، وهي منظمة تعمل في قطاع التنمية االقتصادية واالجتماعية والتمويل، وذلك من  	
عام 1986م إلى 2012م.

عضو في قسم تقنية المعلومات واالتصاالت العالمية المشترك بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وهي منظمة  	
تعمل في قطاع التنمية االقتصادية واالجتماعية والتمويل، من عام 2000م إلى 2010م.

مدير إقليمي في مؤسسة التمويل الدولية، وهي منظمة تعمل في قطاع التنمية االقتصادية واالجتماعية والتمويل، وذلك من  	
عام 1998م إلى 2000م.

رئيس االستثمار في قسم البنية التحتية في مؤسسة التمويل الدولية،  وهي منظمة تعمل في قطاع التنمية االقتصادية  	
واالجتماعية والتمويل، وذلك من عام 1992م إلى 1998م.

بروفيسور في قسم إدارة األعمال في الجامعة األمريكية في بيروت، لبنان، وذلك من عام 1980م إلى 1986م. 	

مستشار أول لوزير البريد واالتصاالت في لبنان، وهي جهة حكومية في لبنان وتعمل في قطاع االتصاالت، وذلك من  	
عام1982م إلى 1985م.

مدير مشاريع في شركة ميتر، وهي غير هادفة للربح في الواليات المتحدة األمريكية وتعمل في قطاع البحث والتطوير  	
الممول )FFRDCs(،  وذلك من عام  1976م إلى 1979م.

باحث في مركز غودارد لرحالت الفضاء التابع لناسا في الواليات المتحدة األمريكية، ويعمل في قطاع التقنية والعلوم  	
والهندسة، وذلك من عام 1975م إلى 1976م.

ملخص السيرة الذاتية لرائد بن عبداهلل بن اسماعيل اسماعيل (: 9-5الجدول  

رائد بن عبداهلل بن اسماعيل اسماعيلاالسم

48 سنةالعمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي وغير مستقلالمنصب الحالي

المؤهالت المهنية والعلمية
حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال )MBA( من كلية إدارة األعمال في لندن، المملكة المتحدة في 2008م. 	

حاصل على شهادة البكالوريوس في التمويل من جامعة جورج ميسن في الواليات المتحدة األمريكية في 2001م. 	
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رائد بن عبداهلل بن اسماعيل اسماعيلاالسم

المناصب الحالية

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة علم ألمن المعلومات، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع التقنية، وذلك  	
من عام 2019م حتى اآلن.

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية في شركة الطائرات المروحية، وهي شركة مساهمة مقفلة في  	
المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع النقل الجوي العام، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري(،  	
وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات )الشرق األوسط(، وهي شركة  	
مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع إنشاء وصيانة الطائرات، وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

مدير في قسم االستثمارات المحلية المباشرة في صندوق االستثمارات العامة، وهو جهة حكومية تعمل في القطاع  	
الحكومي، وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة  في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع السلع  	
االستهالكية األساسية، وذلك من عام 2018م إلى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تحكم التقنية، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع التقنية واالستثمار،  	
وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

المناصب السابقة

المدير العام في شركة موارد لألغذية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع إنتاج األغذية، و ذلك من عام  	
2017م إلى 2018م.

عضو مجلس إدارة مستقل في شركة كريديت سويس العربية السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
الخدمات المالية، وذلك من عام 2013م إلى 2018م.

مؤسس ومدير عام في شركة دار التجزئة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع إنتاج األغذية،  	
وذلك من عام 2014م إلى 2017م.

الرئيس التنفيذي في شركة تداوي السعودية للرعاية الصحية )تداوي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في  	
القطاع الصحي، وذلك من عام 2011م إلى 2013م.

المدير العام في شركة العليان للخدمات الغذائية، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع إنتاج األغذية، وذلك من عام  	
2010 م إلى 2011م.

 

ملخص السيرة الذاتية إلسماعيل بن محمد بن صالح السلوم (: 10-5الجدول  

إسماعيل بن محمد بن صالح السلوماالسم

 39 سنةالعمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي وغير مستقلالمنصب الحالي

المؤهالت المهنية والعلمية
حاصل على شهادة تنمية المهارات القيادية من جامعة هارفارد في الواليات المتحدة األمريكية، من عام 2017م إلى 2019م  	

حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، في عام  	
2005م

المناصب الحالية

رئيس مجلس إدارة في شركة إلكترو بترا إس إيه، وهي شركة مساهمة مدرجة في رومانيا وتعمل في قطاع تصنيع مولدات  	
كهربائية، وذلك من عام 2020 م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة هافاس القابضة، وهي شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
خدمات المعالجة األرضية في المطارات، وذلك من عام 2018 حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة طيبة لتطوير المطارات، وهي شركة مساهمة وتعمل في قطاع الطيران، وذلك من عام 2018  	
م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة بي تي إيه لألغذية والخدمات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع إنتاج  	
األغذية، وذلك من عام 2018 م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة إيه تي يو السعودية للتجارة المحدودة، وهي شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في  	
قطاع السوق الحرة في المطارات، وذلك من عام 2018 م حتى اآلن.

العضو المنتدب في شركة مدى القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع االستثمارات، وذلك  من عام  	
2016 م حتى اآلن.

رئيس االستثمارات في شركة مجموعة الراجحي القابضة، وهي شركة مساهمة وتعمل في قطاع االستثمارات، وذلك من  	
عام 2014 م حتى اآلن.
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إسماعيل بن محمد بن صالح السلوماالسم

المناصب السابقة

رئيس مجلس إدارة في شركة إلكترو بترا إس إيه، وهي شركة مساهمة مدرجة في رومانيا وتعمل في قطاع تصنيع مولدات  	
كهربائية، وذلك من عام 2018م إلى 2019م.

عضو مجلس استشاري في شركة العراب للمقاوالت، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
المقاوالت واإلنشاءات، وذلك من عام  2014م إلى 2019م.

عضو مجلس إدارة في الشركة المتحدة للصناعات التعدينية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع التعدين،  	
وذلك من عام 2016م إلى 2018م.

رئيس قسم تمويل الشركات في البنك السعودي الفرنسي، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع المالية،  وذلك من  	
عام  2005 م إلى 2014 م.

ملخص السيرة الذاتية لعبد اهلل بن عبدالرحمن بن صعينين الرويس (: 11-5الجدول  

عبد اهلل بن عبدالرحمن بن صعينين الرويساالسم

55 سنة العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي وغير مستقلالمنصب الحالي

المؤهالت المهنية والعلمية

حاصل على شهادة الماجستير في علوم الحاسب والمعلومات من جامعة ديترويت ميرسي في ميتشجن، الواليات المتحدة  	
األمريكية، في عام 1997م.

حاصل على شهادة الدبلوم المتقدم في المحاسبة من معهد االقتصاد في جامعة كولورادو، بولدر، الواليات المتحدة  	
األمريكية، في عام 1996م

حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام  	
1992م

المناصب الحالية

عضو لجنة المراجعة في شركة وسط جدة الجديد، وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة لصندوق االستثمارات العامة وتعمل  	
في القطاع العقاري، وذلك من عام 2020 م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة مستقل في هيئة السياحة السعودية، وهي جهة حكومية و تعمل في قطاع السفر والسياحة، وذلك من عام   	
2020 م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة مستقل في شركة بوان، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع الصناعات، وذلك من عام 2019 م  	
حتى اآلن.

عضو لجنة المراجعة في شركة روشن، وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة لصندوق االستثمارات العامة وتعمل في القطاع  	
العقاري واإلنشاءات،  وذلك من عام 2019 م حتى اآلن.

عضو لجنة المراجعة في شركة اإلنماء طوكيو مارين، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع المالية، وذلك من عام  	
2014م حتى اآلن.

الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(، وهي شركة  مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع  	
االتصاالت، وذلك من أغسطس 2007م حتى اآلن.

المناصب السابقة

عضو مجلس إدارة مستقل في مجموعة سامبا المالية، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع المالية، وذلك من عام  	
2016 م إلى 2021م.

عضو لجنة المراجعة في الهيئة العامة لالستثمار، وهي جهة حكومية في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع تشجيع  	
االستثمار في المملكة العربية السعودية، وذلك من عام 2017م إلى 2020م.

عضو لجنة المراجعة، شركة دويتشه الخليج للتمويل، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع التمويل، وذلك من عام  	
2014م إلى 2019م.

عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في معهد المدققين الداخليين )الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين(، وهي  	
منظمة غير هادفة للربح وتعمل في قطاع الخدمات المهنية، وذلك من عام 2011م إلى 2019م. 

عضو مجلس إدارة في شركة منافع القابضة، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع االستثمارات ، وذلك من عام  	
2011م إلى 2016م.

مراجع الحسابات العام في شركة أرامكو السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من مايو  	
2007م إلى أغسطس 2007م,

مدير المراجعة وتقنية المعلومات في شركة  أرامكو السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك  	
من عام  2000م  إلى 2007م.

مراجع حسابات داخلي في مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي جهة حكومية في المملكة العربية السعودية، وذلك من عام  	
1992م إلى 2000م.
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 ملخص السيرة الذاتية لفيليب فينسنت جاك ليون دي ريفاز(: د1-5الجدول  

فيليب فينسنت جاك ليون دي ريفازاالسم

67 سنةالعمر

فرنسيالجنسية

المنصب الحالي
عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي وغير مستقل 	

ممثل صندوق االستثمارات العامة، من عام 2019م حتى اآلن. 	

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من كلية غرونوبل الوطنية العليا للهيدروليكيات، في عام 1976م.المؤهالت المهنية والعلمية

المناصب الحالية

عضو في المجلس الفرنسي البريطاني )فرانكو(، وهي مؤسسة فكرية غير هادفة للربح وتعمل في قطاع تطوير العالقات  	
بين فرنسا والمملكة المتحدة، وذلك من عام 2019م حتى اآلن. 

مستشار أول في تيماسيك القابضة، وهو صندوق الثروة السيادية في سنغافورة ويعمل في قطاع االستثمارات والطاقة  	
المتجددة، وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

المناصب السابقة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يمثل صندوق االستثمارات العامة في شركة مرافق الكهرباء والماء في الجبيل وينبع  	
)مرافق(، وهي شركة مساهمة وتعمل في قطاع مرافق الطاقة والمياه، وذلك من عام 2018م إلى 2020م.

عضو اللجنة التنفيذية في شركة إي دي إف جروب، وهي شركة فرنسية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، ذلك من عام  	
2010م إلى 2017م. 

عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي في شركة إي دي إف إنرجي، وهي شركة بريطانية محدودة، مملوكة بالكامل  لشركة  	
إي دي إف إس إيه، مسجلة في المملكة المتحدة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2003 م إلى 2017 م.

الرئيس التنفيذي في شركة لندن إلكتريستي جروب، وهي شركة بريطانية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة )هذه الشركة  	
ليست موجودة اآلن حيث تم تغيير اسمها إلى شركة إي دي إف إنرجي في عام 2003م(، وذلك من عام 2002م إلى 2003م.

نائب المدير المالي ومدير الشؤون المالية واالستراتيجية والعمليات في شركة إي دي إف في فرنسا، وهي شركة فرنسية  	
محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2000م إلى 2002م.

نائب رئيس اإلدارة الدولية في شركة إي دي إف، وهي شركة فرنسية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام  	
1995م إلى 1998م.

العضو المنتدب إلدارة الطاقة المائية في شركة إي دي إف، وهي شركة فرنسية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من  	
عام 1991م إلى 1994م.

عضو مجلس إدارة في الشرق األقصى في شركة إي دي إف، وهي شركة فرنسية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من  	
عام 1985م إلى 1991م.

مهندس طاقة مائية في شركة إي دي إف ، وهي شركة فرنسية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 1977م إلى  	
1985 م.

تشغل األستاذة هاجر التويجري منصب أمين سر مجلس اإلدارة وتم تعيينها  في عام 2018م.

ملخص السيرة الذاتية ألمين سر مجلس اإلدارة هاجر التويجري(: د1-5الجدول  

هاجر التويجرياالسم

30العمر

كنديةالجنسية

أمين سر مجلس اإلدارة المنصب الحالي

المؤهالت المهنية والعلمية

حاصلة على شهادة البكالوريوس في التجارة والتمويل من كلية إدواردز لألعمال، جامعة ساسكاتشوان في كندا، من عام  	
2008م إلى 2014م.

حاصلة على شهادة عضو مجلس إدارة معتمد من معهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون الخليجي في  	
اإلمارات العربية المتحدة، من عام 2019م إلى 2020م.

حاصلة على شهادة أمين سر مجلس إدارة معتمد من معهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون الخليجي في  	
اإلمارات العربية المتحدة، من عام 2019م إلى 2020م.

أمين سر مجلس اإلدارة في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية  	المناصب الحالية
السعودية تعمل في قطاع المياه والطاقة، من عام 2018م حتى اآلن.
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هاجر التويجرياالسم

المناصب السابقة

محللة أعمال في قسم المواءمة والتكامل المؤسسي في الشركة، من عام 2015م إلى 2018م. 	

محللة في برنامج المحلليين بالتعاقب الخاص بتمويل المشاريع وتمويل الشركات في الشركة، من عام 2014م إلى 2015م. 	

متدربة في قسم التمويل المنظم في البنك السعودي الفرنسي، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع البنوك، من  	
يونيو 2013م إلى يوليو 2013م.

مسؤولة حسابات الذمم الدائنة والمدينة في قسم المحاسبة في شركة بيوميد ريكفري آند ديسبوزل، وهي شركة ذات  	
مسؤولية محدودة تعمل في قطاع خدمات إعادة تدوير النفايات الخطرة والتخلص منها، من عام 2011م إلى 2014م.

كبار التنفيذيين 4 2 5
تتألف اإلدارة التنفيذية في الشركة من كبار التنفيذيين المؤهلين من ذوي الخبرة العالية الذين يتمتعون بالمعرفة والمهارات الالزمة إلدارة أعمال الشركة 

اليومية. ويوضح الجدول التالي ملخص لكبار التنفيذيين في الشركة:

 كبار التنفيذيين(: 14-5الجدول  

العمرالجنسيةالمنصباالسم
عدد األسهم 
المملوكة قبل 

الطرح

عدد األسهم 
المملوكة بعد 

الطرح
تاريخ التعيين

1 سبتمبر -ال ينطبق 62سريالنكيالرئيس التنفيذيسنثار يسان بادمان ناثان
2005م

جي ماري ريشيل
مستشار أول – قسم التحول
رئيس المخاطر واالستدامة 

واالستراتيجية باإلنابة
1 فبراير -ال ينطبق65بلجيكي

2020م

رئيس إدارة المحافظ االستثمارية راجيت ناندا
1 ديسمبر -ال ينطبق50هنديوالرئيس التنفيذي المؤقت لالستثمار

2008م

12 يناير -ال ينطبق45بريطانيالمدير الماليكاشف محبوب رانا
2009م

مدير التشغيل والصيانة في الشركة خوليو توريه غوتيريز
15 يوليو -ال ينطبق 56أسبانيوالرئيس التنفيذي لشركة نوماك 

2009م

13 سبتمبر -ال ينطبق50أسبانيمدير القسم الرقميألبارو بيريز أوز
2020م

المدير العام للموارد البشرية وبيئة يارا محمد طاهر عنبتاوي
19 نوفمبر -ال ينطبق50سعوديةالعمل واالتصاالت

2012م

1 أبريل 2021م-ال ينطبق43سعوديالرئيس التنفيذي لإلدارة القانونيةغسان بن حسني شاولي

1 يناير 2021م-ال ينطبق57بلجيكيرئيس شؤون التقنيةبارت بو سيمنز

14 أبريل -ال ينطبق47باكستنانيمدير إدارة المراجعة الداخليةفرقان أحمد كامالني
2019م

ملخص السير الذاتية لكبار التنفيذيين 5 2 5
ملخص السيرة الذاتية لسنثار يسان بادمان ناثان (: 15-5الجدول  

سنثار يسان بادمان ناثاناالسم

62العمر

سريالنكيالجنسية

الرئيس والمدير التنفيذيالمنصب الحالي

المؤهالت المهنية 
والعلمية

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة في عام 1979م. 	

حاصل على شهادة دراسات عليا في الهندسة المدنية واإلنتاج من جامعة النكستر في المملكة المتحدة في عام 1980م. 	
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المناصب الحالية

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة بيسيكس، وهي شركة خاصة تأسست في بلجيكا وتعمل في قطاع اإلنشاءات العالمية، من 
يونيو 2017م حتى اآلن.

يشغل سنثار يسان بادمان ناثان عدد من المناصب كممثل عن شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة 
مقفلة تعمل في قطاع الطاقة، ومنها ما يلي:

عضو مجلس إدارة في شركة اكوا باور ورزازات )نور 1(، وهي شركة مساهمة تأسست في المغرب وتعمل في قطاع الطاقة )الطاقة  	
المتجددة والطاقة الشمسية(، من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة اكوا باور ورزازات 2، وهي شركة مساهمة تأسست في المغرب وتعمل في قطاع الطاقة )الطاقة  	
المتجددة والطاقة الشمسية(، من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة اكوا باور ورزازات3، وهي شركة مساهمة تأسست في المغرب وتعمل في قطاع الطاقة )الطاقة  	
المتجددة والطاقة الشمسية(، من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع أوزبكستان القابضة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة )غير خاضعة  	
للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة )غير  	
خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة، تعمل  كشركة قابضة وسيطة، من عام 2020م حتى اآلن.

 رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا لالستثمار الصناعي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع الصناعات، من عام 2019م حتى اآلن. 

رئيس مجلس إدارة في شركة اكوا باور ورزازات 4، وهي شركة مساهمة تأسست في المغرب وتعمل في قطاع الطاقة )الطاقة  	
المتجددة والطاقة الشمسية(، من عام 2019م حتى اآلن. 

رئيس مجلس إدارة في شركة اكوا باور خالدي، وهي شركة مساهمة تأسست في المغرب وتعمل في قطاع الطاقة )الطاقة  	
المتجددة والطاقة الشمسية(، من عام 2019م حتى اآلن. 

رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا باور بوجدور، وهي شركة مساهمة تأسست في المغرب وتعمل في قطاع الطاقة )الطاقة  	
المتجددة والطاقة الشمسية(، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في الشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع الطاقة والمياه، من عام 2019م حتى األن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع صاللة 2 المستقل إلنتاج الطاقة القابضة المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(،  	
وهي شركة خاصة محدودة )غير خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل  كشركة قابضة وسيطة، من عام 

2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع إثيوبيا القابضة المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة )غير  	
خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل  كشركة قابضة وسيطة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كوم امبو )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة )غير خاضعة للتنظيم(  	
تأسست دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور لمشاريع المياه المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة )غير خاضعة  	
للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز )مركز دبي المالي العالمي( ، وهي شركة خاصة محدودة )غير خاضعة  	
للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة، من عام 2019م حتى اآلن. 

مدير في شركة اكوا باور العيون، وهي شركة مساهمة تأسست في المغرب وتعمل في قطاع الطاقة )الطاقة المتجددة والطاقة  	
الشمسية(، من عام 2019م حتى اآلن.

رئيس مجلس اإلدارة، شركة أكوا جي يو سي اسليمتي في يونتيم سانيعي في تيكريت انيونيم شيركيتي، وهي شركة مساهمة مقفلة،  	
تأسست في تركيا، تعمل في مجال الطاقة، من عام 2018م حتى اآلن.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة أكوا باور إنيرجي أنونيم شيركيتي، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في تركيا وتعمل في قطاع  	
الطاقة، من عام 2018م  حتى اآلن. 

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور الدر 2 القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست  في البحرين وتعمل كشركة  	
قابضة، من عام 2018 م حتى اآلن.
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عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع فيوا القابضة المحدودة )مركز دبي المالي العالمي( )والمعروفة سابقاً بشركة  	
أكوا باور شناص لتوليد الكهرباء(، وهي شركة خاصة محدودة )غير خاضعة للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور الظاهرة القابضة المحدودة لتوليد الكهرباء )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة  	
محدودة )غير خاضعة للتنظيم(، تأسست في اإلمارات العربية المتحدة، تعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع األقصر القابضة المحدودة )مركز دبي المالي العالمي( )والمعروفة سابقاً بشركة  	
أكوا باور بركاء(، وهي شركة خاصة )غير خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، 

من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع جرين إنيرجي المحدودة )مركز دبي المالي العالمي( )والمعروفة سابقاً بشركة  	
أكوا باور البحرين(، وهي شركة خاصة محدودة )غير خاضعة للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة 

قابضة وسيطة، من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع صاللة القابضة المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة  	
)غير خاضعة للتنظيم( تأسست اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع ظفار لتوليد الكهرباء المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة  	
محدودة )غير خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور هاربن القابضة المحدودة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع  االستثمارات، من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة اكوا باور مانيجمينت أند إنفستمنتس ون ليمتد، وهي شركة خاصة محدودة )غير خاضعة للتنظيم(  	
تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمار، من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كابيتال مانيجمينت ليمتد )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة )غير  	
خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمار، من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور تريجيري القابضة المحدودة )والمعروفة سابقاً بشركة أكوا باور جيو القابضة للطاقة  	
الحرارية(، وهي شركة خاصة محدودة )غير خاضعة للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة 

وسيطة، من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور للطاقة التقليدية المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة )غير  	
خاضعة للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل  كشركة قابضة وسيطة، من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور أويسيس 1 ليمتد، )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور أويسيس 2 ليمتد )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في فرع شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز ، وهي فرع شركة أكوا باور العالمية للخدمات، تأسست في اإلمارات  	
العربية المتحدة، من عام 2015 حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في أكوا باور سوالر ليمتد )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في  	
اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور جينرال القابضة 1 المحدودة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور إنيرجي القابضة المحدودة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة خارجية ذات  	
مسؤولية محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل  في قطاع االستثمارات، من عام 2015م حتى اآلن. 

رئيس مجلس إدارة في شركة مشروع اكوا باور سي أف كراد بي في بارك أي أيه دي، وهي شركة شخص واحد مساهمة تأسست   	
في بلغاريا وتعمل في قطاع توليد الطاقة وإنتاجها، من عام 2012م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مواتيز القابضة المحدودة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من 2012م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور بلوفديف القابضة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من 2012م حتى اآلن.
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.عضو مجلس إدارة في شركة إيه سي اف للطاقة المتجددة المحدودة، وهي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة تأسست في  	
مالطا وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2012م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور البحرين القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في البحرين وتعمل في قطاع  	
االستثمارات، من عام 2012م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كيركالي القابضة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في البحرين وتعمل  	
في قطاع االستثمارات، من عام 2012م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كوستال القابضة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2011م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور إنالند القابضة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست  	
في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2011م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور جوردن هولدينجز ليتمتد )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2011م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور بركاء للمشاريع تي إس إيه، وهي شركة خاصة محدودة باألسهم تأسست في موريشيوس  	
وتعمل  في قطاع االستثمارات، من عام 2010م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور بركاء للخدمات 1، وهي شركة خاصة تأسست في موريشيوس وتعمل في قطاع  	
االستثمارات، من عام 2010م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور بركاء للخدمات 2، وهي شركة خاصة تأسست في موريشيوس وتعمل في قطاع  	
االستثمارات، من عام 2010م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور العالمية القابضة المحدودة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2010م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور انترناشونال القابضة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2010م حتى اآلن.

الرئيس والمدير التنفيذي في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الطاقة ،  	
من سبتمبر 2005م حتى اآلن.

المناصب السابقة

المسؤول ونائب الرئيس في شركة بالك اند فيتش افريقيا المحدودة، وهي شركة رائدة في قطاع الهندسة والمشتريات والبناء  	
وتوفير الطاقة والمياه وحلول االتصاالت السلكية والالسلكية، من عام 2001م إلى 2006م.

 الرئيس التنفيذي في شركة بالك اند فيتش افريقيا المحدودة، وهي شركة رائدة في قطاع الهندسة والمشتريات والبناء وتوفير  	
الطاقة والمياه وحلول االتصاالت السلكية والالسلكية، من عام 1995م إلى 2001م.

عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة بورو بيني الدولية المحدودة، وهي شركة تعمل في قطاع االستشارات الهندسية، من عام  	
1992م إلى 1995م.

مهندس ومدير في شركة جون بورو آند بارتنرز أوفرسيز وهي شركة تعمل في قطاع االستشارات الهندسية، من عام 1981م إلى  	
1992م.

باحث في مجموعة آي دي سي المحدودة وجامعة النكستر، من عام 1980م إلى 1981 م. 	

 ملخص السيرة الذاتية لجي ماري ريشيل (: د1-5الجدول  

جي ماري ريشيلاالسم

65 سنةالعمر

بلجيكيالجنسية

مستشار أول – قسم التحول ورئيس المخاطر واالستدامة واالستراتيجية باإلنابةالمنصب الحالي

المؤهالت المهنية والعلمية
حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الفيزيائية المدنية من جامعة لييج في بلجيكا في عام 1978م.
حاصل على شهادة الماجستير في تغير المناخ من كلية كينجز في لندن، المملكة المتحدة، في عام 2020م.

مستشار أول في قسم التحول في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع المناصب الحالية
الطاقة ، من فبراير 2020م حتى اآلن.
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المناصب السابقة

رئيس قسم اإلشراف والمدير التنفيذي باإلنابة )SAMEA( ومدير مشاريع التشغيل في شركة إنجي سا، وهي شركة متعددة 
الجنسيات تعمل في قطاع نقل الطاقة، من عام 2015م إلى 2017م.

عضو مجلس إدارة مستقل ومدير العمليات في شركة انترناشيونال باورز، وهي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة تعمل كمولد 
طاقة مستقل، من عام 2011م إلى 2015م.

الرئيس التنفيذي اإلقليمي في الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا )من عام 2007م إلى 2011م(، ورئيس تطوير األعمال والرئيس 
التنفيذي في الشرق األوسط )من عام 2001م إلى 2006 م(، ومطور أعمال أول )من عام 2001م إلى 2003م( والرئيس التنفيذي 

لشركة يونايتد باور )من عام 1997م إلى 2000م( في شركة جي دي اف السويس للطاقة الدولية، وهي شركة خاصة ذات مسؤولية 
محدودة تعمل كمولد طاقة مستقل.

مهندس تصميم في قسم تحليل أنظمة المحطات في شركة ويستينجهاوس نيوكلير، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل كمورد 
للتقنية النووية اآلمنة والمبتكرة، من عام 1991م إلى 1997م.

موظف في مجال المحاكاة في قسم العمليات في شركة اسكوم، وهي شركة مرافق كهرباء مملوكة للدولة، من عام 1985م إلى 
1990م.

المدير الهندسي لمشاريع أجهزة المحاكاة وأدوات القياس والتحكم في شركة ويستينجهاوس نيوكلير، وهي شركة ذات مسؤولية 
محدودة تعمل كمورد للتقنية النووية اآلمنة والمبتكرة، من عام 1981م إلى 1985م.

ملخص السيرة الذاتية لراجيت ناندا (: 17-5الجدول  

راجيت ناندااالسم

50 سنةالعمر

هنديالجنسية

رئيس إدارة المحافظ االستثمارية والرئيس التنفيذي المؤقت لالستثمارالمنصب الحالي

المؤهالت المهنية والعلمية
حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة والمحاسبة واالقتصاد من جامعة أوتكال في الهند في عام 1992م. 	

حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من معهد كزافييه لإلدارة في الهند في عام 1994م.  	

المناصب الحالية

يشغل راجيت ناندا عدد من المناصب كممثل عن شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل 
في قطاع الطاقة ، ومنها ما يلي:

نائب رئيس مجس إدارة في شركة أكوا باور جوردن هولدينجز ليتمتد، وهي شركة خاصة تأسست في األردن وتعمل في قطاع  	
االستثمارات، من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة كونسورتيوم القابضة للمياه، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل كشركة قابضة، من 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة جازلة لتحلية المياه )شركة مشروع الجبيل 3(، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في المملكة  	
العربية السعودية وتعمل في قطاع نقل وتوزيع المياه، من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة )غير  	
خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2020م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة سدير األولى للطاقة المتجددة، وهي شركة مساهمة، تأسست في المملكة العربية السعودية،  	
تعمل في قطاع توليد الطاقة، من عام 2019م اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة كاف العالمية، وهي شركة مساهمة تأسست في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع توليد  	
الطاقة، من عام 2019م حتى اآلن. 

رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا باور جرين إنيرجي أفريقيا الخاصة المحدودة، تأسست في جنوب إفريقيا وتعمل في قطاع  	
الكهرباء والطاقة، من عام 2019م حتى اآلن.

نائب رئيس مجلس إدارة في شركة شمس الظاهرة لتوليد الكهرباء،وهي شركة مشروع محطة الظاهرة 2 المستقل إلنتاج  	
الطاقة تأسست في سلطنة عمان، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة سدير األولى  القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة تأسست في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل كشركة قابضة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة كاف القابضة، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مختلطة تأسست في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل كشركة قابضة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة )غير  	
خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة، من عام 2019م حتى اآلن.
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عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع صاللة 2 المستقل إلنتاج الطاقة القابضة المحدودة )مركز دبي المالي  	
العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة )غير خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل  كشركة قابضة 

وسيطة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع إثيوبيا القابضة المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة )غير  	
خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل  كشركة قابضة وسيطة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كوم امبو )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة )غير خاضعة  	
للتنظيم(، تأسست دولة اإلمارات العربية المتحدة، تعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور لمشاريع المياه المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة )غير خاضعة  	
للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة الطاقة الشمسية 5 القابضة المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة )غير  	
خاضعة للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور المغرب المحدودة، وهي شركة مساهمة تأسست في المغرب وتعمل في قطاع الطاقة  	
الشمسية المتجددة، من عام 2019م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا باور كوميونتي، وهي شركة خاصة تأسست في جنوب إفريقيا وتعمل في قطاع الكهرباء  	
والطاقة، من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة مياه عالية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة تأسست في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع جمع المياه ومعالجتها، من 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور الدر 2 القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست  في البحرين وتعمل كشركة  	
قابضة، من عام 2018 إلى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور إنيرجي أنونيم شيركيتي، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في تركيا وتعمل في قطاع  	
الكهرباء، من 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور فيتنام للطاقة المتجددة الخاصة المحدودة، وهي شركة خاصة محدودة األسهم تأسست  	
في سنغافورة وتعمل في قطاع الكهرباء والطاقة، من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع فيوا القابضة المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة  	
)غير خاضعة للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور الظاهرة القابضة المحدودة لتوليد الكهرباء )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة  	
خاصة محدودة )غير خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2018م 

حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع األقصر القابضة المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة  	
)غير خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع جرين إنيرجي المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة )غير  	
خاضعة للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع صاللة القابضة المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة  	
محدودة )غير خاضعة للتنظيم( تأسست اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع ظفار لتوليد الكهرباء المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة  	
محدودة )غير خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2018م حتى 

اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور هاربن القابضة المحدودة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع  االستثمارات، من عام 2018م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا باور خانيسيا القابضة )الخاصة( المحدودة، وهي شركة خاصة تأسست في جنوب إفريقيا  	
وتعمل في قطاع الكهرباء والطاقة، من عام 2017م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا باور خانيسيا لمحطة الطاقة الحرارية، وهي شركة خاصة محدودة )آر اف( تأسست في  	
جنوب إفريقيا وتعمل في قطاع الكهرباء والطاقة، من عام 2017م حتى األن.
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عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مانيجمينت أند إنفستمنتس ون ليمتد، وهي شركة خاصة محدودة )غير خاضعة  	
للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمار، من عام 2017م حتى اآلن

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كابيتال مانيجمينت ليمتد )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة )غير  	
خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمار، من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور تريجيري القابضة المحدودة، والمعروفة سابقاً بشركة أكوا باور جيو القابضة للطاقة  	
الحرارية(، وهي شركة خاصة محدودة )غير خاضعة للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة 

قابضة وسيطة، من عام 2017م حتى اآلن.

رئيس مجس إدارة في شركة جنوب الطفيلة القابضة للطاقة، وهي شركة خاصة تأسست في األردن وتعمل في قطاع  	
االستثمارات، من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور سوالر سي اس بي القابضة المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة  	
)غير خاضعة للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2017م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة محطة أكوا باور ريدستون للطاقة الشمسية الحرارية، وهي شركة خاصة تأسست في جنوب  	
إفريقيا وتعمل في قطاع الكهرباء والطاقة، من عام 2016م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا باور إنيرجي أفريقيا )الخاصة(، وهي شركة خاصة تأسست في جنوب إفريقيا وتعمل في  	
قطاع الكهرباء والطاقة، من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور آسيا القابضة بي تي إي المحدودة، وهي شركة خاصة محدودة باألسهم تأسست في  	
سنغافورة وتعمل في قطاع الكهرباء والطاقة، من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور فيتنام الخاصة المحدودة، وهي شركة خاصة محدودة باألسهم تأسست في سنغافورة  	
وتعمل في قطاع الكهرباء والطاقة، من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور للطاقة التقليدية المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة  	
)غير خاضعة للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل  كشركة قابضة وسيطة، من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور أويسيس 1 ليمتد، )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور أويسيس 2 ليمتد )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من 2016م حتى اآلن.

نائب رئيس مجس إدارة في الشركة الرائدة للطاقة، وهي شركة خاصة تأسست في األردن وتعمل في قطاع االستثمار، من عام  	
2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور ايجبت  للطاقة، وهي شركة مساهمة مصرية تأسست في مصر تعمل  في قطاع صيانة  	
محطات توليد الكهرباء، من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا غارب وان للطاقة، وهي شركة مساهمة مصرية تأسست في مصر وتعمل في قطاع إنشاء  	
محطات توليد الكهرباء، من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا غارب تو للطاقة، وهي شركة مساهمة مصرية تأسست في مصر وتعمل في قطاع إنشاء  	
محطات توليد الكهرباء ، عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كوم أمبو للطاقة، وهي شركة مساهمة مصرية تأسست في مصر وتعمل في قطاع إنشاء  	
محطات توليد الكهرباء، من عام 15 مارس 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور سوالر ليمتد )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة تأسست في اإلمارات العربية  	
المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور جينرال القابضة 1 المحدودة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور إنيرجي القابضة المحدودة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل  في قطاع االستثمارات، من عام 2015م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا باور بوكبورت القابضة، وهي شركة خاصة تأسست في جنوب إفريقيا وتعمل في قطاع  	
الكهرباء والطاقة، من عام 2014م حتى اآلن.
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رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا باور ديشيتو للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في  	
إثيوبيا وتعمل في قطاع توليد الطاقة وإنتاجها، من عام 2013م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور جاد للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست  في  	
إثيوبيا وتعمل في قطاع توليد الطاقة وإنتاجها، من عام 2013م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور سوالفريكا بوكبورت سي إس بي، وهي شركة خاصة تأسست في جنوب إفريقيا وتعمل  	
في قطاع الكهرباء والطاقة، من عام 2013م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا باور أفريقيا القابضة، وهي شركة خاصة تأسست في جنوب إفريقيا وتعمل في قطاع  	
الكهرباء والطاقة، من عام 2012م حتى اآلن.

 نائب رئيس مجلس إدارة في شركة مشروع اكوا باور سي أف كراد بي في بارك أي أيه دي، وهي شركة شخص واحد مساهمة  	
تأسست  في بلغاريا وتعمل في قطاع توليد الطاقة وإنتاجها، من عام 2012م حتى اآلن. 

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مواتيز القابضة المحدودة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2012م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور أكوا باور بلوفديف القابضة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2012م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور للطاقة المتجددة المحدودة، وهي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة تأسست في  	
مالطا وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2012م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور البحرين القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في البحرين وتعمل في  	
قطاع االستثمارات، من عام 2012م حتى اآلن .

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كيركالي القابضة المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في البحرين وتعمل  	
في قطاع االستثمارات، من عام 2012م حتى اآلن

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور إلعادة التأمين المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة  	
مرخصة تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع التأمين، من عام 2011م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كوستال القابضة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2011م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور إنالند القابضة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل قطاع مجال االستثمارات، من عام 2011م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور جوردن هولدينجز ليتمتد )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2011م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة اكوا باور بركاء للمشاريع تي إس إيه، وهي شركة خاصة محدودة باألسهم تأسست في موريشيوس  	
وتعمل  في قطاع االستثمارات، من عام 2010م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور بركاء للخدمات 1، وهي شركة خاصة تأسست في موريشيوس وتعمل في قطاع  	
االستثمارات، من عام 2010م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور بركاء للخدمات 2، وهي شركة خاصة تأسست في موريشيوس وتعمل في قطاع  	
االستثمارات، من عام 2010م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور العالمية القابضة المحدودة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2010م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور انترناشونال القابضة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2010م حتى اآلن.
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المناصب السابقة

شغل راجيت ناندا عدد من المناصب في إنجي إس. إيه. )المعروفة سابقاً بسويس إنرجي انترناشيونال )وتريستبل إي. جي. آي. 
سابًقا(، منذ عام 1998م حتى اآلن، ومنها ما يلي:

نائب أول للرئيس والمدير المالي في الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا في شركة سويس إنرجي انترناشيونال إس. إيه، وهي  	
شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الطاقة والصناعة، من عام 2006م حتى 2008م.

نائب الرئيس والمستشار المالي في شركة سويز إنرجي ميدل إيست، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي وتعمل في  	
مجال الطاقة والصناعة، من عام 2004م إلى 2006م.

المستشار المالي في شركة سويس تراكتيبل إس إيه في بلجيكا، وهي شركة تعمل في مجال الطاقة والصناعة، من عام 2001م  	
إلى 2003م.

المستشار المالي في شركة تراكتيبل آسيا الخاصة المحدودة في سنغافورة وتعمل في مجال الطاقة والصناعة، من 1999م إلى  	
2001م.

المستشار المالي في شركة تراكتيبل إنيرجي جنوب آسيا المحدودة في الهند، وتعمل في مجال  الطاقة والصناعة، من 1998م  	
إلى 1999م.

مدير في مؤسسة التمويل الصناعي في الهند، وهي مؤسسة تمويلية تنموية مملوكة للحكومة في الهند وتعمل في مجال  	
الصناعات والبنية التحتية، من 1994م إلى 1998م. 

ملخص السيرة الذاتية لكاشف محبوب رانا(: 18-5الجدول  

كاشف محبوب رانااالسم

45 سنةالعمر

بريطانيالجنسية

المدير المالي المنصب الحالي

المؤهالت المهنية والعلمية
حاصل على الشهادة الثانوية من مدرسة بيكونهاوس في باكستان, 1991م. 	

محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين الباكستانيين في باكستان في عام 2001م.  	

المناصب الحالية

يشغل كاشف محبوب رانا عدد من المناصب كممثل عن شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة 
مقفلة تعمل في قطاع الطاقة ، ومنها ما يلي:

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور جوردن هولدينجز ليتمتد، وهي شركة خاصة تأسست في األردن وتعمل في قطاع  	
االستثمارات، من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة )غير  	
خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في الشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع الطاقة والمياه، من عام 2019م حتى اآلن .

 عضو مجلس إدارة في شركة سدير األولى القابضة )سدير 1(، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مختلطة تأسست في  	
المملكة العربية السعودية وتعمل كشركة قابضة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا لالستثمار الصناعي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع التصنيع، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو في لجنة المراجعة في شركة هجر إلنتاج الكهرباء )هيبكو(، مشروع القرية المستقل إلنتاج الطاقة، وهي شركة مساهمة  	
مقفلة تأسست في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع توليد الكهرباء، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة كاف القابضة، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مختلطة تأسست في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل كشركة قابضة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة إحياء المتجددة )مشروع عسكر(، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في البحرين وتعمل في  	
قطاع الكهرباء والطاقة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور جرين إنيرجي أفريقيا الخاصة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست  	
في جنوب إفريقيا وتعمل في قطاع الكهرباء والطاقة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع صاللة 2 المستقل إلنتاج الطاقة القابضة المحدودة )مركز دبي المالي  	
العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة )غير خاضعة للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة 

وسيطة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع إثيوبيا القابضة المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة )غير  	
خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2019م حتى اآلن .
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عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كوم امبو )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة )غير خاضعة  	
للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور لمشاريع المياه المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة )غير خاضعة  	
للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة، من عام 2019م حتى اآلن.

رئيس لجنة المراجعة في الشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع الطاقة والمياه، من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة مياه عالية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة تأسست في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع جمع المياه ومعالجتها، من 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور إلدارة مشاريع الطاقة واالستحواذ، وهي شركة مساهمة مختلطة تأسست في المملكة  	
العربية السعودية وتعمل في قطاع الطاقة والمياه، من عام  2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور الدر 2 القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في البحرين وتعمل كشركة  	
قابضة، من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كوميونتي، وهي شركة خاصة تأسست في جنوب إفريقيا وتعمل في قطاع الكهرباء  	
والطاقة، من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور فيتنام للطاقة المتجددة الخاصة المحدودة، وهي شركة خاصة محدودة األسهم تأسست  	
في سنغافورة وتعمل في قطاع الكهرباء والطاقة، من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع فيوا القابضة المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة  	
)غير خاضعة للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور الظاهرة القابضة المحدودة لتوليد الكهرباء )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة  	
خاصة محدودة )غير خاضعة للتنظيم(، تأسست في اإلمارات العربية المتحدة، تعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2018م 

حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع األقصر القابضة المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة  	
)غير خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2018م حتى األن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع جرين إنيرجي المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة )غير  	
خاضعة للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع صاللة القابضة المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة  	
محدودة )غير خاضعة للتنظيم( تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع ظفار لتوليد الكهرباء المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة  	
محدودة )غير خاضعة للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من 2018م حتى 

اآلن.

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أكوا باور بركاء، وهي شركة مساهمة تأسست  في سلطنة عمان وتعمل في قطاع  	
توليد الكهرباء، من 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور السعودية لتنمية المياه والطاقة، وهي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة تأسست في  	
المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع االستثمار، من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة واحة الطاقة األولى للمياه والطاقة التقليدية )أواسيس 1(، وهي شركة شخص واحد ذات  	
مسؤولية محدودة مختلطة تأسست في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع إصالح محطات الطاقة، من عام 2017م 

حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة واحة الطاقة الثانية للطاقة المتجددة )أواسيس 2(، وهي شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع إصالح محطات الطاقة، من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة الشعيبة الثانية لتحلية المياه القابضة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة  	
تأسست في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع توزيع ونقل المياه، من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور بركاء، وهي شركة مساهمة تأسست  في سلطنة عمان وتعمل في قطاع توليد الكهرباء،  	
من عام 2017م حتى اآلن.
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عضو في لجنة المراجعة في شركة أكوا باور بركاء، وهي شركة مساهمة تأسست في سلطنة عمان وتعمل في قطاع توليد  	
الكهرباء، من عام 2017م حتى اآلن .

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور خانيسيا القابضة )الخاصة( المحدودة، وهي شركة خاصة تأسست في جنوب إفريقيا  	
وتعمل في قطاع الكهرباء والطاقة، من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور خانيسيا محطة الطاقة الشمسية الحرارية، وهي شركة خاصة محدودة )آر اف(  	
تأسست في جنوب إفريقيا وتعمل في قطاع الكهرباء والطاقة، من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة اكوا باور مانيجمينت أند إنفستمنتس ون، وهي شركة خاصة محدودة )غير خاضعة للتنظيم(  	
تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمار، من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كابيتال مانيجمينت ليمتد )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة )غير  	
خاضعة للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمار، من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة الطاقة الحرارية القابضة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة )غير خاضعة  	
للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور سوالر سي اس بي القابضة المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة  	
)غير خاضعة للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة جنوب الطفيلة للطاقة القابضة، وهي شركة خاصة تأسست في األردن وتعمل في قطاع  	
االستثمار، من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور إنيرجي أفريقيا )الخاصة(، وهي شركة خاصة تأسست في جنوب إفريقيا وتعمل في  	
قطاع الكهرباء والطاقة، من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور آسيا القابضة )الخاصة( المحدودة، وهي شركة خاصة محدودة باألسهم تأسست في  	
سنغافورة وتعمل في قطاع الكهرباء والطاقة، من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور فيتنام الخاصة المحدودة، وهي شركة خاصة محدودة باألسهم تأسست في سنغافورة  	
وتعمل في قطاع الكهرباء والطاقة، من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور للطاقة التقليدية المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة  	
)غير خاضعة للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة وسيطة، من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة )غير خاضعة  	
للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة، من عام 2016م حتى اآلن.

عضو في لجنة المراجعة في شركة مشروع حصيان للطاقة  المرحلة األولى )حصيان(، وهي شركة مساهمة خاصة مقفلة  	
تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع توليد الطاقة وإنتاجها، من عام 2016م حتى األن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور أويسيس 1 ليمتد، )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور أويسيس 2 ليمتد )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا أويسيس 3، وهي شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة تأسست في اإلمارات العربية  	
المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من 2016م حتى اآلن.

عضو في لجنة المراجعة في شركة أكوا جي يو سي اسليمتي في يونتيم سانيعي في تيكريت انيونيم شيركيتي، وهي شركة  	
مساهمة مقفلة تأسست في تركيا وتعمل في قطاع الطاقة، من عام 2015م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا باور ايجبت  للطاقة، وهي شركة مساهمة مصرية تأسست في مصر تعمل  في قطاع صيانة  	
محطات توليد الكهرباء، من عام 2015م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا غارب وان للطاقة، وهي شركة مساهمة مصرية تأسست في مصر وتعمل في قطاع إنشاء  	
محطات توليد الكهرباء، من عام 2015م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا غارب تو للطاقة، وهي شركة مساهمة مصرية تأسست في مصر وتعمل في قطاع إنشاء  	
محطات توليد الكهرباء من عام 2015م حتى اآلن.
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 عضو في لجنة أبحاث وإدارة رأس المال في شركة أكوا جي يو سي اسليمتي في يونتيم سانيعي في تيكريت انيونيم شيركيتي،  	
وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في تركيا وتعمل  في قطاع الطاقة، من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور جنرال القابضة 1 المحدودة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور للطاقة القابضة المحدودة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور بوكبورت القابضة، وهي شركة خاصة تأسست في جنوب إفريقيا وتعمل في قطاع  	
الكهرباء والطاقة، من عام 2014م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة تملك المشاريع المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع تطوير محطات الطاقة، من عام 2013م حتى اآلن. 

عضو مجلس إدارة في شركة مشروع رابغ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في المملكة العربية السعودية وتعمل في  	
قطاع الكهرباء والمياه، من عام 2013م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة )غير خاضعة  	
للتنظيم( تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كشركة قابضة، من عام 2013م حتى اآلن.

المدير المالي في بشركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الطاقة من عام  	
2013م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور أفريقيا القابضة، وهي شركة خاصة تأسست في جنوب إفريقيا وتعمل في قطاع  	
الكهرباء والطاقة، من عام 2012م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مواتيز القابضة المحدودة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من 2012م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور أكوا باور بلوفديف القابضة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من 2012م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور البحرين القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في البحرين وتعمل في  	
قطاع االستثمارات، من عام 2012م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كيركالي القابضة ذات مسؤولية محدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست  	
في البحرين وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2012م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا باور إلعادة التأمين المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة خاصة محدودة  	
مرخصة تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع التأمين، من عام 2011م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كوستال القابضة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2011م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور إنالند القابضة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2011م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور جوردن هولدينجز ليتمتد )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2011م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور بركاء للمشاريع تي أس أيه، وهي شركة خاصة محدودة باألسهم تأسست في  	
موريشيوس تعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2010م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور بركاء للخدمات 1، وهي شركة خاصة تأسست في موريشيوس وتعمل في قطاع  	
االستثمارات، من عام 2010م حتى اآلن.

المناصب الحالية

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور بركاء للخدمات 2، وهي شركة خاصة تأسست في موريشيوس وتعمل في قطاع  	
االستثمارات، من عام 2010م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2010م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور انترناشونال القابضة )المنطقة الحرة في جبل علي(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع االستثمارات، من عام 2010م حتى اآلن.

المدير المالي لتمويل المشاريع في منطقة الشرق األوسط وآسيا في شركة أكوالينغ هولدنجز، وهي شركة نرويجية ذات  	
مسؤولية محدودة ومقرها الرئيسي في النرويج وتعمل في قطاع تطوير وتشغيل محطات تحلية ، من يوليو 2008م حتى اآلن.
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مدير الشؤون المالية في الشرق األوسط وجنوب آسيا )دبي( في شركة إيه إي أس، وهي شركة مساهمة مدرجة مقرها في  	
الواليات المتحدة وتعمل في قطاع توليد و توزيع الطاقة الكهربائية، من مايو 2007م إلى يونيو 2008م.

مدير الشؤون المالية في شركة إيه إي أس األردن، وهي شركة تابعة لشركة إيه إي أس، شركة مساهمة مدرجة مقرها في  	
الواليات المتحدة وتعمل في قطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، من مايو 2006م إلى أبريل 2007م.

المدير المالي اإلقليمي في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا )دبي( في شركة إيه إي أس، وهي شركة مساهمة مدرجة مقرها  	
في الواليات المتحدة وتعمل في قطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، من مايو 2005م إلى أبريل 2006م.

مدير محاسبة المجموعة في الشرق األوسط )دبي( في شركة إيه إي أس، وهي شركة مساهمة مدرجة مقرها في الواليات  	
المتحدة وتعمل في قطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، من أبريل 2001م إلى أبريل 2005.م

محاسب مالي في شركة إيه إي أس باكستان )باكستان(، وهي شركة مساهمة مدرجة مقرها في الواليات المتحدة وتعمل في  	
قطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، من يناير 2001م إلى مايو 2001م.

مراجع حسابات في شركة ديلويت آند توش )معرفة سابَقا باسم ديلويت(، تأسست في باكستان، وهي شركة خاصة محدودة  	
تعمل في قطاع تقديم خدمات مراجعة الحسابات والضرائب واالستشارات والمخاطر واالستشارات المالية ألكبر الشركات 

والجهات الحكومية، من يونيو 1996م إلى مايو 2000م.

ملخص السيرة الذاتية لخوليو توريه غوتيريز(: 19-5الجدول  

خوليو توريه غوتيريزاالسم

56 سنةالعمر

إسبانيالجنسية

مدير التشغيل والصيانة في الشركة والرئيس التنفيذي لشركة نوماكالمنصب الحالي

حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة النووية من جامعة والية كارولينا الشمالية في الواليات المتحدة األمريكية في المؤهالت المهنية والعلمية
عام 1985م.

المناصب الحالية

رئيس مجلس إدارة في شركة نوماك، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع  	
تشغيل وصيانة محطات الطاقة ومحطات تحلية المياه، من عام 2020م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة الكفاءة العربية للتشغيل والصيانة المحدودة، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في المملكة  	
العربية السعودية وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة ومحطات تحلية المياه، من عام 2020م حتى اآلن. 

رئيس مجلس إدارة في الشركة الوطنية األولى لخدمات التشغيل والصيانة ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في  	
المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية األولى القابضة شركة فردية محدودة فرع دبي، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية  	
محدودة، تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من عام 2020م حتى 

اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك فيتنام المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في فيتنام وتعمل في قطاع  	
تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك للمرحلة الخامسة باستخدام الطاقة الكهروضوئية المحدودة، وهي شركة مساهمة ذات  	
مسؤولية محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من عام 2020م حتى 

اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك لخدمات الطاقة المملوكة لشركة نوماك لشخص واحد-فرع أبو ظبي 1، وهي شركة  	
شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل كممثل للشركة الوطنية األولى القابضة، من 

عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك الطويلة لخدمات تحلية المياه ذ.م.م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دولة  	
اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك لخدمات تحلية المياه، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في اإلمارات العربية  	
المتحدة وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك لخدمات الطاقة شركة الشخص الواحد، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة،  	
تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من 2018م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك الدر باور آند ووتر سيرفيسيس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في البحرين  	
وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من عام 2018م حتى اآلن.
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عضو مجلس إدارة في شركة فيوليا الوطنية األولى لخدمات المياه ش م م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في  	
سلطنة عمان وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة ومحطات تحلية المياه، من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية )بي تي واي( المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست  في جنوب أفريقيا وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من عام 2017م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة نوماك ورزازات 4 اس ايه، شركة مساهمة تأسست في المغرب وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة  	
محطات توليد الكهرباء، من عام 2016م حتى اآلن.

 رئيس مجلس إدارة في شركة نوماك العيون اس ايه، وهي شركة مساهمة تأسست في المغرب وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة  	
محطات توليد الكهرباء، من عام 2016م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة نوماك بوجدور اس أيه، وهي شركة مساهمة تأسست في المغرب وتعمل في قطاع تشغيل  	
وصيانة محطات الطاقة، من عام 2016م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة في شركة الطاقات المتجددة في المغرب، وهي شركة مساهمة، تأسست في المملكة  المغربية، تعمل في  	
مجال تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك الخليج للتشغيل والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في اإلمارات  	
العربية المتحدة وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة ومحطات تحلية المياه، من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك الخليج سي بي اس تاور إنيرجي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في اإلمارات  	
العربية المتحدة وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك أي ايه اي ريدستون الخاصة المحدودة، وهي شركة محدودة تأسست في جنوب إفريقيا  	
وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك بنبان مصر للطاقة الشمسية، وهي شركة مساهمة تأسست في مصر وتعمل في قطاع  	
تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من عام 2016م حتى اآلن.

رئيس المجلس اإلشرافي في شركة نوماك ورزازات 2 اس ايه، وهي شركة مساهمة تأسست في المغرب وتعمل في قطاع  	
تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء، من عام 2015م حتى اآلن.

رئيس المجلس اإلشرافي في شركة نوماك ورزازات 3 اس ايه، وهي شركة مساهمة تأسست في المغرب وتعمل في قطاع  	
تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء، من عام 2015م حتى اآلن.

رئيس وكبير التنفيذيين في مجلس إدارة شركة نوماك المحدودة، وهي شركة محدودة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة  	
وتعمل كشركة قابضة، من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة رابغ للتشغيل والصيانة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في المملكة العربية  	
السعودية وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الكهرباء، من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة رابغ للطاقة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة ومحطات تحلية المياه، من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك الخليج للطاقة الشمسية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في اإلمارات العربية  	
المتحدة وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك الخليج لطاقة الفحم، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في اإلمارات العربية  	
المتحدة وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة الشركة الوطنية األولى لخدمات التشغيل والصيانة صحارى، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تأسست في المغرب وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك أطلنتيك، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في المغرب وتعمل في قطاع تشغيل  	
وصيانة محطات الطاقة، من عام 2015م حتى اآلن. 

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك سوليس )بي تي واي( المحدودة، وهي شركة محدودة تأسست في جنوب إفريقيا وتعمل  	
في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور خانيسيا، تأسست في جنوب أفريقيا وهي شركة محدودة وتعمل في قطاع تشغيل  	
وصيانة محطات الطاقة، من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك ايجبت للطاقة، وهي شركة مساهمة تأسست في مصر وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة  	
محطات الطاقة، من عام 2015م حتى اآلن.

298



خوليو توريه غوتيريزاالسم

المناصب الحالية

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك نايل  للطاقة، وهي شركة مساهمة تأسست في مصر وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة  	
محطات توليد الكهرباء، من عام 2015م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية األولى لخدمات التشغيل والصيانة بعمان، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست  	
في سلطنة عمان وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة ومحطات تحلية المياه، من عام 2014م حتى اآلن

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك المغرب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في المغرب وتعمل في قطاع تشغيل  	
وصيانة محطات الطاقة، من عام 2013م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك أفريقيا القابضة المحدودة، وهي شركة محدودة تأسست في جنوب إفريقيا وتعمل كشركة  	
قابضة، من عام 2013م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة شركة نوماك اي ايه إي بوكبورت المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في  	
جنوب أفريقيا وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من عام 2013م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك بلغاريا أي أيه دي، وهي شركة شخص واحد مساهمة تأسست في بلغاريا وتعمل في قطاع  	
في تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من عام 2012م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة نوماك انيرجي يوريوم استليم في بيكن هيزميلترين ليمتد سيركيت، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في تركيا وتعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات الطاقة، من عام 2012م حتى اآلن.

الرئيس والمدير التنفيذي في شركة نوماك، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع  	
خدمات التشغيل والصيانة، من يونيو 2009م حتى اآلن.

رئيس العمليات والصيانة في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع  	
الطاقة ، من يونيو 2009م حتى اآلن.

المناصب السابقة

نائب الرئيس للعمليات التجارية في شركة دوك إنرجي إنترناشونال، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الواليات  	
المتحدة وتعمل في قطاع خدمات الطاقة، من عام 2007م إلى 2009م.

مدير تسويق ومبيعات الطاقة في شركة دوك إنرجي إنترناشونال، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الواليات المتحدة  	
وتعمل في قطاع خدمات الطاقة، من عام 2003م إلى 2007م.

مدير تطوير األعمال في شركة دوك إنرجي إنترناشونال، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الواليات المتحدة  	
وتعمل في قطاع خدمات الطاقة، من عام 1999م إلى 2003م.

كبير المهندسين في شركة دوك إنرجي للهندسة والخدمات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الواليات المتحدة  	
وتعمل في قطاع خدمات الطاقة، من عام 1993م إلى 1999م.

مهندس أداء في شركة دوك إنرجي باور، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الواليات المتحدة وتعمل في قطاع  	
خدمات الطاقة، من عام 1988م إلى 1993م.

مهندس ترخيص في شركة دوك إنرجي باور، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الواليات المتحدة وتعمل في قطاع  	
خدمات الطاقة، من عام 1985م إلى 1988م.

ملخص السيرة الذاتية أللبارو بيريز أوز(: 0د-5الجدول  

ألبارو بيريز أوزاالسم

50 سنةالعمر

إسبانيالجنسية

مدير القسم الرقميالمنصب الحالي

المؤهالت المهنية والعلمية

حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم االقتصادية من جامعة كمبلوتنسي في مدريد، إسبانيا، في عام 1992م. 	

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة كمبلوتنسي في مدريد، إسبانيا، في عام 1992م. 	

حاصل على شهادة الماجستير في االقتصاد القياسي من جامعة كمبلوتنسي في مدريد، إسبانيا، في عام 1992م. 	

شهادة برنامج اإلدارة العليا )Inalde / IPADE(، كلية إدارة األعمال )IESE( من كلية إدارة األعمال )INALDE( في بوغوتا،  	
كولومبيا، وكلية إدارة األعمال )IPADE( في المكسيك في عام 2003م.

شهادة برنامج LEEP التنفيذي من كلية هارفارد لألعمال في كامبريدج ماساتشوستس. الواليات المتحدة األمريكية، في عام  	
2011م.

مدير القسم الرقمي في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الطاقة ، من المناصب الحالية
سبتمبر 2020م حتى اآلن. 
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ألبارو بيريز أوزاالسم

المناصب السابقة

رئيس قسم المعلومات في شركة اينديسا اكس، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع خدمات الطاقة ذات القيمة المضافة، من  	
عام 2018 م إلى 2020م.

نائب الرئيس األول في شركة أي ان أي ال إنترناشونال، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع المرافق في شركتي أيبيريا والتام  	
، من عام 2012م إلى2013م.

نائب الرئيس األول في شركة أي ان أي ال، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع المرافق وحلول الشركات في شركتي أيبيريا  	
والتام، من عام 2012م إلى 2013م.

نائب أول للرئيس في شركة انديسا، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع المرافق وحلول حلول التوزيع والبيع بالتجزئة في  	
شركتي أيبيريا والتام، من عام 2010م إلى 2012م.

عضو مجلس إدارة في شركة سديل، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع تقنية المعلومات، من عام 2010م إلى 2011م. 	

الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة إيمجيسا، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع المرافق وحلول الشركات أيبيريا  	
والتام، من عام 2006م إلى 2007م.

عضو مجلس إدارة في شركة أكولجين، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع جمعية توليد الطاقة، من عام 2006م إلى 2017م. 	

عضو مجلس إدارة في شركة سي ايه ام، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع خدمات الطاقة في التشغيل  	
والصيانة، من عام 2003م إلى 2006م.

عضو مجلس إدارة في شركة ديبريل، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع خدمات المشتريات واللوجستيات  	
وإدارة التوريد، من عام 2003م إلى 2006 م.

رئيس مجلس إدارة في شركة إنرسيس إنرجي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع خدمات بيع الطاقة بالتجزئة،  	
من عام 2003م إلى 2006م.

الرئيس التنفيذي في شركة إينيرسيس إينرجي آي تي سيرفيسز، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع تقنية المعلومات، من عام  	
2001م إلى 2006م.

عضو مجلس إدارة في شركة تيفيت، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع تقنية المعلومات، من عام 2000م إلى 2003م. 	

ملخص السيرة الذاتية ليارا محمد طاهر عنبتاوي(: 1د-5الجدول  

يارا محمد طاهر عنبتاوياالسم

50 سنةالعمر

سعودية الجنسية

المدير العام للموارد البشرية وبيئة العمل واالتصاالتالمنصب الحالي

المؤهالت المهنية والعلمية

حاصلة على شهادة تنفيذية في اإلدارة الدولية من جامعة ثندربيرد في أريزونا، الواليات المتحدة األمريكية في عام 2010م.

حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة األعمال واألنظمة من معهد فلوريدا للتقنية في فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية  	
في عام 2007م.

حاصلة على شهادة دراسات عليا في التعليم من جامعة سندرالند، سندرالند، المملكة المتحدة في عام 2003م. 	

حاصلة على شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية من جامعة بريغهام يونغ في يوتا، الواليات المتحدة األمريكية في  	
عام  1994م.

المناصب الحالية
المدير العام للموارد البشرية وبيئة العمل واالتصاالت في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة 
مقفلة في المملكة العربية السعودية تعمل في قطاع المياه والطاقة، من عام 2020 م حتى اآلن )وتشغل هذا المنصب منذ تاريخ 

يونيو 2019م(.
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يارا محمد طاهر عنبتاوياالسم

المناصب السابقة

رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا بنبان األولى للطاقة، وهي شركة مساهمة في مصر تعمل في قطاع الطاقة )إنشاء محطات  	
كهرباء( ، من عام 2019 م إلى أغسطس 2020م.

رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا شمس للطاقة، وهي شركة مساهمة في مصر تعمل في قطاع الطاقة )إنشاء محطات  	
كهرباء(، من عام 2019 م إلى أغسطس 2020 م.

رئيس مجلس إدارة في شركة الكوم للطاقة، وهي شركة مساهمة في مصر تعمل في قطاع الطاقة )إنشاء محطات كهرباء( ، من  	
عام 2019م إلى أغسطس 2020م .

رئيس مجلس إدارة في شركة تي إس كيه ألنظمة الطاقة الشمسية والمتجددة، وهي شركة مساهمة في مصر تعمل في قطاع  	
الطاقة )إنشاء محطات توليد كهرباء( ، من عام  2019م إلى أغسطس 2020م.

عضو في اللجنة التنفيذية في شركة توليد الكهرباء المركزية، وهي شركة مساهمة مدرجة في األردن وتعمل في قطاع الطاقة  	
)توليد الكهرباء(، من عام 2017 م إلى أكتوبر 2020 م.

عضو في لجنة المسؤولية االجتماعية التجارية في شركة توليد الكهرباء المركزية، وهي شركة مساهمة مدرجة في األردن  	
وتعمل في قطاع الطاقة )توليد الكهرباء(، من عام 2017 م إلى أكتوبر 2020 م.

رئيس قسم التحول  في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الطاقة ،  	
من عام 2017 م إلى 2020 م.

عضو في لجنة المسؤولية االجتماعية التجارية في شركة حصيان للطاقة  المرحلة األولى ش.م.خ، وهي شركة مساهمة خاصة  	
مقفلة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع توليد الطاقة وإنتاجها، من عام 2016 م إلى 2019م.

عضو تنفيذي في قسم التخطيط التشغيلي واالستراتيجية في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة  	
مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الطاقة، من عام 2015م إلى 2020م.

عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء، وهي منظمة غير ربحية في المملكة  	
العربية السعودية، تعمل في على التدريب ودعم الشركات في توظيف قوى عاملة ذات كفاءة، من عام 2013م إلى 2019م.

عضو تطوير األعمال والطاقة المتجددة في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل  	
في قطاع الطاقة، من عام 2012 م إلى 2015 م.

العضو المنتدب في شركة ورلد كير  للبرامج الخاصة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، في المملكة العربية السعودية وتعمل  	
في قطاع التعليم، من عام 2011 م إلى 2012 م.

نائب الرئيس التنفيذي في شركة باريسي المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في نيوبورت، رود آيالند، الواليات  	
المتحدة األمريكية، وتعمل في قطاع االستثمارات الخاصة، من عام 2009 م إلى 2011 م.

شريك إداري ومدير العمليات في مجموعة بي إم جي المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة في جدة، المملكة العربية السعودية،  	
تعمل في قطاع الخدمات المصرفية االستثمارية، من عام 2006 م إلى 2012 م.

رئيس قسم تقنية المعلومات في المدرسة البريطانية الدولية في جدة، المملكة العربية السعودية، وهي مدرسة خاصة، تعمل  	
في قطاع التعليم، من عام 1999 م إلى 2006 م.

مهندس أنظمة في شركة الكترونك داتا سيستم، وهي شركة مساهمة في  ميشيغان، الواليات المتحدة األمريكية، وتعمل في  	
قطاع تقنية المعلومات، من عام 1995 م إلى 1998م. 

 ملخص السيرة الذاتية لغسان بن حسني شاولي(: دد-5الجدول  

غسان بن حسني شاولياالسم

43 سنةالعمر

سعوديالجنسية

الرئيس التنفيذي لإلدارة القانونية.المنصب الحالي

المؤهالت المهنية والعلمية
حاصل على شهادة دكتوراه مهنية في القانون من جامعة نورثويسترن، كلية لويس اند كالرك األمريكية، في عام 2006م. 	

حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة أالباما األمريكية، في عام 2000م. 	

ال يوجد.المناصب الحالية
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غسان بن حسني شاولياالسم

المناصب السابقة

الرئيس القانوني التنفيذي في هيئة تطوير بوابة الدرعية، وهي جهة حكومية وتعمل في قطاع التطوير العمراني والثقافة  	
والسياحة، وذلك من عام 2020م إلى 2021م.

عضو مجلس إدارة و عضو لجنة التدقيق في شركة المعدات المكملة للطائرات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في  	
قطاع صيانة وتجهيز معدات الطائرات، وذلك من عام 2017م إلى 2020م.

مساعد المدير العام للشؤون القانونية في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وهي مؤسسة عامة وتعمل في  	
قطاع صناعة الطيران والشركات التابعة لها، وذلك من عام 2017م إلى 2020م.

المستشار القانوني األول في شركة أرامكو، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2016م إلى  	
2017م.

المستشار القانوني العام وأمين سر مجلس اإلدارة في مجموعة شركات أرامكو آسيا )الصين، اليابان، سنغافورة ، كوريا  	
الجنوبية، الهند(، وهي شركات دولية بكيانات قانونية مختلفة وتعمل في قطاع التسويق وتقديم الخدمات اللوجستية، وذلك من 

عام 2014م إلى 2016م.

أمين سر مجلس اإلدارة في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )بترو رابغ(، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع  	
الطاقة، وذلك من عام 2011م إلى 2014م.

مستشار قانوني في شركة أرامكو، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2007م إلى 2014م. 	

 ملخص السيرة الذاتية لبارت بو سيمنز(: دد-5الجدول  

بارت بو سيمنزاالسم

57 سنةالعمر

بلجيكيالجنسية

رئيس للشؤون التقنية المنصب الحالي

المؤهالت المهنية 
والعلمية

حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية بمرتبة الشرف من جامعة كاثوليك لوفين في بلجيكا، في عام 1994م.  	

حاصل على شهادة ماجستير في الهندسة الكهرو ميكانيكية )تحويل الطاقة( من جامعة كاثوليك لوفين في بلجيكا، في عام 1987م. 	

المناصب الحالية
عضو مؤسس في مجلس الطاقة العالمي، وهو مؤسسة غير هادفة للربح في بلجيكا وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2014م  	

حتى اآلن.

بروفيسور زائر في جامعة كاثوليك لوفين، وهي جامعة تعمل في قطاع التعليم، وذلك من عام 2014م حتى اآلن.  	

المناصب السابقة

نائب العضو المنتدب  في وحدة األعمال العالمية للطاقة المتجددة في شركة إنجي إس. إيه.، وهي شركة متعددة الجنسيات وتعمل في  	
قطاع الطاقة، وذلك من عام 2019م إلى 2020م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة إنجي سيرفيسز ماروك، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لمجموعة شركات إنجي وتعمل  	
في قطاع الخدمات والطاقة، وذلك من عام 2019م إلى 2019م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رأس غارب لطاقة الرياح، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لمجموعة شركات إنجي  	
وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2018م إلى 2019م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة في شركة طرفايه للطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
الطاقة، وذلك من عام 2016م إلى 2019م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أفون بيكينج باور، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام  	
2016م إلى 2019م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ديديسا بيكينج باور، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام  	
2016م إلى 2019م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أورورا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2016م إلى  	
2019م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ليرول، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2016م إلى  	
2019م.

رئيس االستراتيجيات والتقنية واألداء في وحدة األعمال بأفريقيا في شركة إنجي إس. إيه.، وهي شركة متعددة الجنسيات وتعمل في قطاع  	
الطاقة، وذلك من عام 2016م إلى 2019م.

عضو إدارة غير تنفيذي في شركة إنجي رومانيا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لمجموعة شركات إنجي وتعمل في قطاع الطاقة  	
والخدمات، وذلك من عام 2015م إلى 2016م.
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بارت بو سيمنزاالسم

المناصب السابقة

عضو في المجلس اإلشرافي في شركة إنجي دويتشالند ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لمجموعة شركات إنجي وتعمل في  	
قطاع الطاقة والخدمات، وذلك من عام 2015م إلى 2016م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ليه إيولين أون مير، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام  	
2015م إلى 2016م.

نائب أول لرئيس العمليات ونائب أول في منطقة بنلوكس وألمانيا وأوروبا الشرقية في فرع الطاقة األوروبي في وحدة األعمال العالمية  	
للطاقة المتجددة في شركة إنجي إس. إيه.، وهي شركة متعددة الجنسيات وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2014م إلى 2015م.

نائب مدير البحث واالبتكار في شركة جي دي إف سويس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام  	
2013م إلى 2014م.

العضو المنتدب في شركة البوريليك وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لمجموعة شركات إنجي، وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من  	
عام  2008م إلى 2014م.

نائب مدير إدارة الطاقة والحلول الصناعية في شركة تراكتيبيل إنجينيرنق، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الهندسة،  	
وذلك من عام 2007 م إلى 2008م.

مدير الحسابات الرئيسية واالستراتيجيات في شركة تراكتيبيل إنجينيرنق، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الهندسة،  	
وذلك من عام  2006م إلى 2007م.

مدير الحسابات الرئيسية في شركة تراكتيبيل إنجينيرنق، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الهندسة، وذلك من عام  	
2006م إلى 2007م.

مناصب مختلفة في إدارة العمليات في شركة تراكتيبيل إنجينيرنق، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الهندسة، وذلك من  	
عام 2001م إلى 2006م.

مدير المشاريع في شركة تراكتيبيل إنجينيرنق، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الهندسة، وذلك من عام 1999م إلى  	
2004م.

مدير تطوير المشاريع في شركة إليكترابيل، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 1997م إلى 1999م. 	

خبير تقني في شركة تراكتيبيل إنجينيرنق، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الهندسة، وذلك من عام 1995م إلى 1997م. 	

مساعد باحث في جامعة كاثوليك لوفين وهي جامعة تعمل في قطاع التعليم، وذلك من عام 1988م إلى 1994م. 	

ملخص السيرة الذاتية لفرقان أحمد كامالني(: 4د-5الجدول  

فرقان أحمد كامالنياالسم

47 العمر

باكستانيالجنسية

مدير إدارة المراجعة الداخليةالمنصب الحالي

المؤهالت المهنية والعلمية

حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة كراتشي في باكستان، في عام 1994م.  	

حاصل على زمالة المحاسبين القانونيين من معهد المحاسبين القانونيين في باكستان، في عام 1998م. 	

حاصل على زمالة المدققين الداخليين األمريكية من معهد المدققين الداخليين المعتمدين بالواليات المتحدة األمريكية، في  	
عام 2000م

ال يوجد أي مناصب حالية أخرى المناصب الحالية

المناصب السابقة

مراجع حسابات في قطاع إدارة الطيران، في مجموعة اإلمارات، وهي شركة قابضة مملوكة من حكومة دولة اإلمارات العربية  	
المتحدة ، وذلك من عام 1998 إلى 1999م.

محلل حسابات في قطاع إدارة الطيران، في مجموعة اإلمارات، وهي شركة قابضة مملوكة من حكومة دولة اإلمارات العربية  	
المتحدة ،وذلك من عام 1999 الى عام 2000م.

 مدير اإلدارة العامة واإلدارة المالية في قطاع إدارة الطيران، في فرع باكستان في مجموعة اإلمارات، وهي شركة قابضة  	
مملوكة من حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك من عام 2001 الى عام 2005م.

 المدير اإلقليمي للمراجعة الداخلية في قطاع إدارة الطيران، في مجموعة اإلمارات، وهي شركة قابضة مملوكة من حكومة  	
دولة اإلمارات العربية المتحدة ، وذلك من عام 2005 الى عام 2007م.

مدير المراجعة - رئيس قسم المراجعة لنشاطات التدقيق في قطاع إدارة الطيران، في مجموعة اإلمارات ، وهي شركة قابضة  	
مملوكة من حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ، وذلك من عام 2007 الى عام 2016م.

رئيس التدقيق والمخاطر في قطاع هندسة إدارة الطيران، في شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران، وهي شركة  	
مساهمة مقفلة وتعتبر إحدى الشركات التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية، وذلك من عام 2016 إلى 2019م.
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مسؤوليات مجلس اإلدارة  3 5
تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة وأمين السر ما يلي:

مسؤوليات مجلس اإلدارة 1 3 5
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها داخل وخارج المملكة. ووفًقا 
للنظام األساسي للشركة، تم منح مجلس اإلدارة أوسع الصالحيات في إدارة األعمال اليومية للشركة. وتتضمن صالحيات ومسؤوليات أعضاء مجلس 

اإلدارة ما يلي:

تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة ومكاتب العمل والعمال ومكاتب الحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف - 
التجارية والصناعية وكتاب العدل والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات باختالف أنواعها.

يحدد مجلس اإلدارة الصالحيات المراد تفويضها إلى كبار التنفيذيين واإلجراءات المطلوبة لتفويض الصالحيات لهم، حيث يقدم كبار - 
التنفيذيين إلى مجلس اإلدارة تقارير دورية عن ممارسة الصالحيات المفوضة لهم. كما يحدد مجلس اإلدارة األمور المعينة التي يختص 

مجلس اإلدارة باتخاذ القرارات بشأنها. 
يتولى مجلس اإلدارة جميع الصالحيات الالزمة إلدارة الشركة، حيث تقع مسؤولية إدارة الشركة على عاتق مجلس اإلدارة حتى وإن فوض - 

لجان أو جهات أو أفراد أخرى في ممارسة بعض اختصاصات مجلس اإلدارة.
ائتالفات -  لتشكيل  أخرى  أطراف  مع  اتفاقيات  وإبرام  المناقصات  في  والدخول  عنها  ونيابًة  الشركة  باسم  التعاقد  اإلدارة  لمجلس  يحق 

للتقدم للمشاريع والقيام بكافة األعمال والتصرفات والتوقيع على جميع أنواع العقود والوثائق والمستندات، بما في ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر، عقود تأسيس الشركات التابعة للشركة، وأي تعديالت ومالحق وقرارات التعديل وشراء أو بيع حصص فيها لمصلحة الشركة، 
وتسمية ممثلي الشركة في جمعيات الشركاء والمساهمين في هذه الشركات والتوقيع على االتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات 
الرسمية باإلضافة إلى اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت والرهون العقارية وفكها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، وتوقيع 
الكفاالت باسم الشركة لكفالة الغير أو كفالة الشركات التابعة للشركة، وإصدار الكفاالت المالية وكفاالت الغرم واألداء، وإصدار الوكاالت 
الشرعية نيابة عن الشركة والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح وإدارة وإغالق 
الحسابات وفتح االعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التموين الحكومية وإصدار 
والتوقيع على جميع األوراق والمستندات والشيكات والسندات ألمر والكمبياالت وجميع المعامالت المصرفية وعقود المشتقات المالية 

لصالح الشركة أو الشركات التابعة للشركة.
يجوز لمجلس اإلدارة بيع العقارات وغيرها من ممتلكات الشركة، على أن يراعى محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالتصرف الشروط - 

التالية:

أن يحدد مجلس اإلدارة في قرار البيع أسباب ومبررات قرار البيع.- 1
أن يكون البيع مقارب لثمن المثل.- 2
أن يكون البيع حاضراً غير مؤجل إال في الحاالت التي يحددها ويقدرها مجلس اإلدارة وبضمانات كافية.- 3
أال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميل الشركة التزامات أخرى.- 4

والجهات -  الحكومية  التمويل  لذلك من صناديق ومؤسسات  الالزمة  الضمانات  وتقديم  الحصول على قروض  أيًضا  اإلدارة  يجوز لمجلس 
التجارية وغير التجارية بغض النظر عن مدة هذه القروض بشرط أال يتجاوز أجلها نهاية مدة الشركة.

يجوز لمجلس اإلدارة تقديم الدعم المالي إلى أي من الشركات التابعة للشركة، وقد يضمن التزاماتها بموجب أي تسهيالت ائتمانية قد - 
تحصل عليها أي من الشركات التابعة للشركة والتنازل عن أولوية سداد هذه القروض والديون.

يجوز لمجلس اإلدارة في حدود اختصاصه تفويض أي من صالحياته إلى أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو إلى الغير أو تفويض عضو أو - 
أكثر من أعضائه أو الغير التخاذ إجراء أو القيام بعمل معين وتعيين وعزل الوكالء وإصدار الوكاالت الشرعية وتعيين المحامين وعزلهم.

يجوز لمجلس اإلدارة حسب تقديره المطلق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة بشرط أن يكون ذلك في مصلحة الشركة.- 
باإلضافة إلى ذلك، ال يمنح النظام األساسي للشركة أي عضو مجلس إدارة أو أحد كبار التنفيذيين الحق في االقتراض من الشركة، وذلك - 

وفقاً للمادة الثالثة والسبعون من نظام الشركات والتي تمنع الشركة بمنح قروض ألعضاء مجلس اإلدارة.

مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة 2 3 5
المنازعات  والمحاكم ولجان فض  العدل  وكاتب  الحكومية  والجهات  القضاء  وأمام  الغير  الشركة في عالقاتها مع  بتمثيل  االدارة  يختص رئيس مجلس 
باختالف أنواعها وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية الصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف 
أنواعها، وإصدار الوكاالت الشرعية أمام كاتب العدل، وتعيين الوكالء والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح واإلقرار والتحكيم 

وقبول األحكام واالعتراض عليها نيابة عن الشركة.
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ويختص رئيس مجلس االدارة ومن يفوضه المجلس من أعضاء مجلس اإلدارة او من غيرهم مجتمعين أو منفردين والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق 
والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشارك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها ، والتوقيع على االتفاقيات أمام كاتب 
العدل والجهات الرسمية وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، واستالم وتسليم اإليجار واالستئجار والتأجير والقبض والدفع والدخول في المناقصات 
- بناًء على موافقة مجلس اإلدارة و/أو الجنة التنفيذية التابعة لمجلس اإلدارة )على حسب الحالة( - التي تدخل فيها الشركة منفردة أو مع اتحادات أخرى 
الموظفين  وتعيين  الضمانات  و  والشيكات  السندات ألمر  الحسابات وإصدار  البنوك وإغالق  لدى  واإليداع  والسحب  واالعتمادات  الحسابات  وادارة  وفتح 
والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وإنهاء خدماتهم وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج اإلقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت 

والتنازل عنها، ويجوز لكل منهم تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصاته، وفي اتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة.

كما يجوز لمجلس اإلدارة منح رئيس مجلس اإلدارة صالحيات أخرى بموجب قرار مستقل. بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 26 أغسطس 
2019م، قام مجلس اإلدارة بمنح رئيس مجلس اإلدارة صالحيات واسعة لتمثيل الشركة أمام الجهات العامة والخاصة، بما في ذلك سلطة التوقيع وإصدار 
التعويضات والتعهدات والضمانات نيابة عن الشركة وأي من شركاتها التابعة والمشاركة في المناقصات )بما في ذلك مع االئتالفات(، وفتح الحسابات 
المصرفية وتعيين المفوضين بالتوقيع وإبرام اتفاقيات القروض والتمويل والتوقيع عليها، والضمانات، والكفاالت والرهون العقارية، وبيع وشراء األصول، 
وتعيين ممثلين عن الشركة في اجتماعات الجمعيات العامة لشركاتها التابعة والتوقيع نيابة عن الشركة على قرارات الجمعيات العامة في الشركات التابعة 

للشركة وإعداد واعتماد اللوائح والسياسات الداخلية. 

مسؤوليات نائب رئيس مجلس اإلدارة 3 3 5
اإلدارة صالحيات  رئيس مجلس  نائب  منح  أيًضا  اإلدارة  لمجلس  ويجوز  غيابه،  حالة  في  اإلدارة  رئيس مجلس  محل  اإلدارة  رئيس مجلس  نائب  يحل 

ومسؤوليات أخرى وتحديد أجره وفًقا لقرار مجلس اإلدارة.

 مسؤوليات أمين السر 4 3 5
يختص أمين السر بموجب النظام األساسي للشركة بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها، 
الداخلية  الشركة  اإلدارة مكافآته. كما تحدد الئحة حوكمة  اإلدارة، ويحدد مجلس  إليه مجلس  يوكلها  التي  إلى جانب ممارسة االختصاصات األخرى 

مسؤوليات إضافية ألمين السر وفقاً لالئحة حوكمة الشركات، والتي تشمل ما يلي:

توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها.- 
حفظ التقارير التي تٌرفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير المعّدة من قبل مجلس اإلدارة.- 
تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به وأي وثائق أو معلومات - 

إضافية تتعلق بالموضوعات المدرجة في بنود جدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة التي يطلبها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.
التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها مجلس اإلدارة.- 
تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة قبل التاريخ المحدد لالجتماع بمدة كافية.- 
عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم بشأنها قبل التوقيع عليها.- 
التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة والمعلومات والوثائق المتعلقة - 

بالشركة.
تقديم العون والمشورة ألعضاء مجلس اإلدارة.- 

مسؤوليات الرئيس التنفيذي 5 3 5
يكون الرئيس التنفيذي مسؤول عن األداء المالي والتشغيلي للشركة بشكل عام، وتطوير وتنفيذ استراتيجية الشركة، وتنفيذ خطط األعمال السنوية للشركة 
التنفيذي  الرئيس  المباشر لمجلس اإلدارة، ويجوز لمجلس اإلدارة منح  التنفيذي مهامه تحت اإلشراف  الرئيس  المعتمدة من مجلس اإلدارة. ويمارس 
مع  التنفيذي  الرئيس  التفاصيل حول ملخص عقد عمل  ولمزيد من  اإلدارة.  قرار من مجلس  بموجب  وتحديد مكافأته  أخرى  صالحيات ومسؤوليات 

الشركة.، يرجى مراجعة القسم )5-4-2( )»عقود العمل المبرمة مع كبار التنفيذيين«(.
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اتفاقيات الخدمات  4 5

اتفاقيات الخدمات المبرمة مع أعضاء مجلس اإلدارة 1 4 5
باستثناء اتفاقية الخدمات المبرمة مع عضو مجلس اإلدارة ثامر سعود إسماعيل الشرهان، لم تقم الشركة بإبرام اتفاقيات خدمات أخرى مع أي من أعضاء 

مجلس اإلدارة. ويوضح الجدول التالي الشروط الرئيسية التفاقية الخدمات المبرمة مع ثامر سعود إسماعيل الشرهان.

 ملخص اتفاقية الخدمات المبرمة مع ثامر سعود إسماعيل الشرهان(: 5د-5الجدول  

ثامر سعود إسماعيل الشرهان

1441/10/25هـ )الموافق 17 يونيو 2020م(.تاريخ بداية الخدمة

تاريخ التعيين 
تاريخ التعيين كعضو في مجلس اإلدارة: 30 يوليو 2020م

تاريخ بدء سريان اتفاقية الخدمة: 01 سبتمبر 2020م

مدة العقد
سنتان اعتباًرا من تاريخ 1442/1/13هـ )الموافق 1 سبتمبر 2020م(، وتجدد االتفاقية لفترة أو لفترات أخرى بموجب موافقة 
الجمعية العامة وموافقة ثامر سعود إسماعيل الشرهان، ما لم ترغب الشركة أو يرغب ثامر سعود إسماعيل الشرهان بإنهاء 

االتفاقية.

الواجبات والمسؤوليات 

الخدمات:

حضور جميع اجتماعات مجلس اإلدارة المجدولة متى ما تمت الدعوة لها من وقت آلخر. 	

المشاركة في مناقشة المسائل المتعلقة بجدول أعمال مجلس اإلدارة وتقديم الرأي بشأن المسائل المطروحة. 	

إعداد وتقديم أي بحث أو رأي أو تقرير حسب ما يطلبه مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس اإلدارة. 	

العمل كنائب رئيس مجلس اإلدارة ويدعم رئيس مجلس اإلدارة عند االقتضاء. 	

العمل كرئيس للجنة الترشيحات والمكافآت ويكون مسؤوالً عن تخطيط تعاقب الموظفين والمكافآت اإلجمالية والسعودة  	
والثقافة في نطاق دور رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت المحدد في الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

تحديد مؤشرات األداء الرئيسية لدور نائب رئيس مجلس اإلدارة وأدائه واالتفاق عليها مع لجنة الترشيحات والمكافآت  	
ورئيس مجلس اإلدارة على أساس سنوي.

الخدمات اإلضافية:

العمل كعضو مجلس إدارة في مشروع جيزان كممثل للشركة، واإلشراف على البداية الناجحة لمشروع جيزان )بالتنسيق مع  	
رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي للشركة(.

وضع االستراتيجيات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع مجلس اإلدارة أو رئيس مجلس اإلدارة أو  	
اإلدارة التنفيذية.

دعم رئيس مجلس اإلدارة في التكليف بالمهام الحكومية في الدول التي يكون للشركة فيها وجود قوي )المملكة العربية  	
السعودية واألردن وعمان والبحرين والكويت ومصر(.

التنسيق مع أصحاب المصالح في الدول التي يكون للشركة فيها وجود قوي )المملكة العربية السعودية واألردن وعمان  	
والبحرين والكويت ومصر( وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بناًء على طلب من المديرين 

اإلقليميين أو لجنة اإلدارة في الشركة، وحضور االجتماعات مع أصحاب المصالح في تلك الدول.

حضور االجتماعات الهامة المتعلقة بالمشاريع قيد التنفيذ عند طلب رئيس مجلس اإلدارة أو لجنة اإلدارة. 	

القيام بزيارات بصفته نائب رئيس مجلس اإلدارة للمشاريع لدعم فريق عمل المشروع، بالتنسيق مع رئيس إدارة المحفظة  	
وبناًء على دعوة من لجنة إدارة الشركة، وحضور اجتماعات مراجعة األعمال اإلقليمية أو اجتماعات لجنة اإلدارة أو لجنة 

إدارة االستثمار كمشرف.

سفير للشركة في جميع المنتديات ذات الصلة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي والمنصب القيادي ذو الصلة والمرتبط  	
.)1-N( بالرئيس التنفيذي

القيام بأي مهام إضافية أخرى يكلفه بها رئيس مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة وإدارة الشركة من وقت آلخر. 	
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ثامر سعود إسماعيل الشرهان

األجر والبدالت األخرى

تذكرة ذهاب وعودة من الدرجة األولى لجميع رحالت السفر المتعلقة بالعمل. 	

 تذكرة طيران ذهاب وعودة أسبوعية من الدمام إلى الرياض والعكس. 	

سداد مصاريف النقل واالتصاالت )الهاتف المحمول( ونفقات السفر األخرى فوًرا عند تقديم فواتير اإلثبات. 	

توفير تغطية التأمين الطبي له ولزوجته وأوالده )الذين تقل أعمارهم عن 21 عام( وفًقا لسياسة التأمين الطبي للشركة. 	

تغطية التأمين على الحياة وفًقا لسياسة التأمين على الحياة الخاصة بالشركة. 	

توفير اإلقامة من قبل الشركة في الرياض، وإقامة فندقية من فئة الخمس نجوم عند عقد االجتماعات في مدن أخرى،  	
وتوفير السيارة والسائق من قبل الشركة في الرياض.

مبلغ شهري قدره 333.731 ريال سعودي مقابل الخدمات اإلضافية. 	

مبلغ سنوي قدره 500.000 ريال سعودي مقابل عضويته في مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة، يُدفع شهرًيا على أساس  	
تناسبي.

مكافأة سنوية تقديرية تخضع لتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت وبناًء على تحقيق مؤشرات األداء الرئيسية السنوية  	
المحددة، تحسب على أساس مماثل للمكافأة التي يستحقها الرئيس التنفيذي )وهو حالياً مؤهل للحصول على المكافأة 

التقديرية لعام 2020م في الربع األول من عام 2021م(.

مكافأة نجاح بمبلغ متوقع وقدره 2,406,466 ريال سعودي بحد أقصى، تستحق في نهاية شهر ديسمبر 2021م، بناًء على  	
تحقيق مؤشرات األداء الرئيسية المتفق عليها، ويكون ذلك مشروط بتقييم لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس مجلس 

اإلدارة، ويتم احتساب مكافأة النجاح ودفعها ألي فترات أخرى بعد ديسمبر 2021م على أساس تناسبي.

قيمة منحة برنامج أسهم الطرح المخصصة للعاملين، تدفع بشكل نقدي، وتعادل ما يستحقه الرئيس التنفيذي من مبالغ  	
وأسهم بموجب برنامج أسهم الطرح المخصصة للعاملين، وذلك عند استكمال الطرح وإدراج أسهم الشركة في تداول.

عقود العمل المبرمة مع كبار التنفيذيين 2 4 5
يوضح الجدول التالي الشروط الرئيسية لعقود العمل المبرمة مع كبار التنفيذيين: 

ملخص عقد العمل المبرم مع سنثار يسان بادمان ناثان (: دد-5الجدول  

سنثار يسان بادمان ناثان

الرئيس التنفيذيالمنصب

1426/7/27 هـ )الموافق 01 سبتمبر 2005م(تاريخ التعيين

سنة واحدة، ويجدد العقد تلقائياً.مدة عقد العمل

الواجبات والمسؤوليات

وضع االستراتيجية: يقوم الرئيس التنفيذي، بصفته قائد الفريق التنفيذي، بالتوجيه والمشاركة في تطوير وتعديل الرؤية 
واالستراتيجية الخاصة بالشركة ومشاريعها بما يتماشى مع رؤية مجلس اإلدارة. كما يقوم الرئيس التنفيذي بالتوجيه واإلشراف 
الشامل على العمليات اإلدارية واتخاذ القرارات الخاصة بالشركة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج لصالح المساهمين سواًء على 

المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.
اإللمام والمعرفة الكافية بالسوق: اإللمام الكافي بظروف السوق والظروف االقتصادية والمتعلقة بتنمية المياه والطاقة في المملكة 

والمنطقة بشكل عام بشكل يمكنه من اتخاذ القرارات الصحيحة والمدروسة فيما يتعلق باألعمال واالستراتيجية العامة للشركة. 
كما يقوم بقيادة الجهود لمراعاة التعهدات التي قطعتها الدول لتخفيف االعتماد على مشتقات الكربون التقليدية التي تستخدم في 

توليد الطاقة مع المحافظة على القدرة على توفير الكميات الالزمة من الطاقة بأدنى تكلفة ممكنة من خالل تخفيف التكاليف قدر 
اإلمكان والتوجه نحو الطاقة المتجددة.

توفير بيئة وثقافة تنظيمية في الشركة: توفير بيئة وثقافة تنظيمية صحية في الشركة لتمكين جميع موظفي الشركة من القدرة 
على األداء والمشاركة الفعالة في أداء عملهم بكفاءة عالية بما يحقق أداء أفضل للشركة.   

 الهيكل التنظيمي للشركة: التأكد من أن نموذج الحوكمة والهيكل التنظيمي الحالي للشركة يتناسبان مع أغراض الشركة وأهدافها، 
ويتسمان بالقدر الكافي من المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات التي قد تواجهها الشركة.

مجلس اإلدارة: المحافظة على التواصل المستمر مع مجلس اإلدارة بحيث يتوافق التوجه االستراتيجي للشركة مع التوقعات والرؤية 
الحالية لمجلس اإلدارة.

أصحاب المصالح: إظهار الشركة بصورة إيجابية أمام أصحاب المصالح بحيث تكون شركة مبتكرة وموثوقة وحريصة على عمالئها. 
القيادة: توفير أعضاء إداريين يتمتعون  بالخبرة القيادية واإلدارية الكافية بهدف تحقيق معايير أداء عالية. كما يقوم بالتواصل مع 

الموظفين واإلداريين في الشركة واألطراف الخارجية، بمختلف المستويات وبحسب الحاجة، لتنمية ودعم وتعزيز سير األعمال.
كما يقوم بدعم وتوجيه عملية تخطيط القوى العاملة الفعالة لجميع الوظائف بما في ذلك التوظيف والتدريب وتطوير وتعزيز قدرات 

الموظفين. كما يقوم باعتماد وتنفيذ أفضل الممارسات المتعلقة بالموارد البشرية وتمكين الموظفين من المشاركة في بيئة عمل 
فعالة. 

العالقات التجارية: المحافظة على شبكة تواصل مهنية واسعة لمواكبة التطورات وتسهيل سير األعمال الخاصة بالشركة، بحيث 
يشمل ذلك العالقات التجارية مع عدد من شركات المقاوالت والمستشارين التقنيين واالستشاريين والبنوك والمؤسسات المالية  

وغيرها. 
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سنثار يسان بادمان ناثان

األجر والبدالت األخرى

األجر األساسي الشهري 	

بدل سكن 	

بدل سفر 	

بدل نقل 	

المكافأة السنوية 	

ملخص عقد العمل المبرم مع كاشف محبوب رانا (: 7د-5الجدول  

كاشف محبوب رانا

المدير الماليالمنصب

1430/1/15 هـ )الموافق 12 يناير 2009م(تاريخ التعيين

سنة واحدة، ويجدد العقد تلقائياً.مدة عقد العمل

الواجبات والمسؤوليات

وضع االستراتيجية: يقوم المدير المالي، بصفته جزء من الفريق التنفيذي، بالتوجيه والمشاركة في تطوير وتعديل الرؤية 
واالستراتيجية الخاصة بالشركة ومشاريعها. كما يقوم المدير المالي بالتوجيه واإلشراف الشامل على العمليات اإلدارية واتخاذ 

القرارات الخاصة بالشركة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج لصالح المساهمين سواًء على المدى القصير أو المتوسط أو 
البعيد.

المحاسبة والتخطيط التجاري: الموافقة على الميزانيات قصيرة وطويلة األجل الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة. كما يقوم 
بمراجعة ومتابعة األداء المالي بشكل منتظم، ووضع ومراقبة معايير األداء ومؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة. كما يقوم 

بمراجعة واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة والمجموعة بشكل دوري. 
الخزينة والتخطيط االستراتيجي: إعداد خطة عمل طويلة األجل ووضع متطلبات التدفق النقدي لتحديد احتياجات التمويل، 
وإدارة عملية زيادة األسهم في الشركة، وتحسين إدارة أموال الشركة، وتحديد وتوجيه سعر الفائدة وتخفيف مخاطر العمالت 

األجنبية، وتطوير وتحديد القيمة الجوهرية للشركة. كما يقوم بإدارة التنفيذ الفعال ألنشطة االستثمار وإدارة العمالت األجنبية 
والتعرض ألسعار الفائدة.

الضريبة والتأمين وإدارة المخاطر: التحقق من امتثال الشركة لجميع األنظمة واللوائح المتعلقة بالضريبة والتأكد من أن جميع 
اإلقرارات الضريبية والنظامية األخرى سواًء في المملكة أو في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو غيرهم من الدول األخرى 
تكون متوافقة مع المتطلبات النظامية ذات الصلة. كما يقوم بالموافقة على االفتراضات الضريبية التي تستند عليها قرارات 
االستثمار الخاصة بالمجموعة. ويقوم أيضاً بالتأكد من وجود جميع أنواع التأمين المطلوبة لحماية المصالح المالية للشركة 

ومشاريعها المختلفة وتجديد التأمين بشكل دائم.
تقنية المعلومات ونظام إدارة وتخطيط الموارد: اإلشراف على قسم تقنية المعلومات ونظام إدارة وتخطيط الموارد من خالل 

ضمان تطوير ومواءمة االستراتيجية والخطة الرئيسية للشركة بما في ذلك البنية التحتية واألمن وأنظمة الدعم ونظام إدارة 
وتخطيط الموارد وضمان فاعليتها مع متطلبات العمل.

وظيفة اإلدارة والقيادة: تشجيع التطوير والموافقة على جميع العمليات والسياسات واإلجراءات الداخلية وكذلك المعايير 
والمبادئ التوجيهية لجميع أعضاء العمل في الشؤون المالية ويشمل ذلك المحاسبة والتأمين والتخطيط والميزانية وإدارة 

المحافظ واألداء والمحاسبة المشتركة وعالقات المستثمرين وإدارة المخاطر والضرائب وغيرها. 

األجر والبدالت األخرى

األجر األساسي الشهري 	

بدل سكن 	

بدل سفر 	

بدل نقل 	

المكافأة السنوية 	
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ملخص عقد عمل راجيت ناندا(: 8د-5الجدول  

راجيت ناندا

رئيس إدارة المحافظ االستثمارية والرئيس التنفيذي المؤقت لالستثمارالمنصب

1433/7/11هـ )الموافق 01 يونيو 2012م(تاريخ التعيين

سنة واحدة، ويجدد العقد تلقائياً.مدة عقد العمل

الواجبات والمسؤوليات

وضع االستراتيجية: يقوم نائب الرئيس للشؤون المالية، بصفته جزء من الفريق التنفيذي، بالتوجيه والمشاركة في تطوير 
وتعديل الرؤية واالستراتيجية الخاصة بالشركة ومشاريعها. كما يقوم بالتوجيه واإلشراف الشامل على العمليات اإلدارية واتخاذ 

القرارات الخاصة بالشركة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج لصالح المساهمين سواًء على المدى القصير أو المتوسط أو 
البعيد.

وضع االستراتيجية التجارية: وضع االستراتيجية التجارية الخاصة بالشركة على أساس رؤية الشركة وأهدافها وغاياتها. كما 
يقوم بتحديد األسواق والمشاريع واألنشطة الخاصة بالفريق التجاري وتحديد أولويات الشركة وذلك بهدف تخصيص الموارد 

المطلوبة إلعداد عروض للمشاريع الجديدة وعمليات االستحواذ على المشاريع. 
وضع االستراتيجية المتعلقة بتقديم العروض وعمليات االستحواذ وتحديد الفريق المناسب لذلك: تحديد فريق عمل 
متخصص بتقييم العروض المقدمة وعمليات االستحواذ مكون من أعضاء يعملون في وحدات تطوير األعمال والمشاريع 

القانونية ومشاريع االستحواذ وتمويل المشاريع وغيرها. كما يقوم بوضع خطة عمل لتقديم العروض وعمليات االستحواذ، 
وتحديد العوامل المتميزة للشركة، ووضع أفضل المنهجيات التي تمكن الشركة من الحصول على مناقصات المشاريع والعمل 

عليها.  
كما يقوم بمراجعة واعتماد مشاريع االستحواذ المحتملة بعد التأكد من التوافق االستراتيجي والمالءمة الفنية والفوائد المالية 

المتوقعة واالعتبارات التشغيلية والتنظيمية من تلك المشاريع.
ويقوم باإلشراف على تطوير الهيكلة المالية المستقلة للشركة لضمان حصول الشركة على تمويل تنافسي للمشروعات الجديدة 

وعمليات االستحواذ.
إقفال الحسابات المالية وتسليم المشاريع: العمل بشكل وثيق مع المحامين والبنوك والمستشارين واألطراف األخرى ذات 

الصلة لضمان تلبية جميع متطلبات إقفال الحسابات المالية للمشاريع، والتفاوض مع البنوك وموارد التمويل األخرى للتوصل 
إلى اتفاقيات مناسبة لتمويل الديون ورأس المال للمشاريع.

إدارة الوظائف والقيادة: توجيه وإدارة الوظائف االستثمارية بما في ذلك تطوير األعمال وعمليات االستحواذ وتمويل المشاريع 
وتمويل الشركات وأعضاء الفريق القانوني للمشاريع وتوفير القيادة وتشجيع العمل الجماعي وتسهيل عمليات العمل المهنية ذات 

الصلة من أجل تحقيق معايير األداء العالية. 

األجر والبدالت األخرى

األجر األساسي الشهري 	

بدل سكن 	

بدل سفر 	

بدل نقل 	

المكافأة السنوية 	

ملخص عقد العمل المبرم مع خوليو توريه غوتيريز(: 9د-5الجدول  

خوليو توريه غوتيريز

مدير التشغيل والصيانة في الشركة  والرئيس التنفيذي في شركة نوماكالمنصب

15 يوليو 2009متاريخ التعيين

سنة واحدة، ويجدد العقد تلقائياًالمدة
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خوليو توريه غوتيريز

الواجبات 
والمسؤوليات

الغرض الوظيفي:

مساعدة الرئيس التنفيذي للشركة في وضع خطة عمل الشركة العتمادها من قبل مجلس اإلدارة. 	

تحمل مسؤولية أداء وحدة عمل التشغيل والصيانة في الشركة، بناًء على رؤية الشركة وأهدافها وغاياتها. 	

تحمل مسؤولية أداء شركة نوماك بصفتها كيان مستقل قائم بذاته يخدم المشاريع والشركات التابعة المملوكة بالكامل أو بصورة جزئية  	
للشركة.

العمل كرئيس إلدارة السالمة في الشركة وتمثيل الوظائف التمكينية في لجنة إدارة الشركة. 	
االستراتيجية:

يقوم مدير التشغيل والصيانة في الشركة، بصفته جزء من لجنة إدارة الشركة، بالتوجيه والمشاركة في تطوير وتعديل الرؤية  	
واالستراتيجية الخاصة بالشركة ومشاريعها، والتوجيه واإلشراف الشامل على العمليات اإلدارية واتخاذ القرارات الخاصة بالشركة بما 

يضمن تحقيق أفضل النتائج لصالح المساهمين سواًء على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.

وضع وتنفيذ استراتيجية عمل لشركة نوماك بصفتها المورد شبه الحصري لخدمات التشغيل والصيانة لألصول التي تسيطر عليها  	
الشركة، وهي األصول الحرارية والمتجددة والمياه.

وضع وتنفيذ استراتيجية عمل ألعمال شركة نوماك لخدمات الطاقة وصيانتها لمالكها نوماك. 	
الصحة والسالمة واألمن والبيئة واألداء التشغيلي:

تحمل المسؤولية التشغيلية الكاملة ألعمال التشغيل والصيانة للشركة )السالمة المتعلقة بالتشغيل والصيانة واألداء الفني للمحطة ورضا  	
العمالء والتدريب والكفاءات وإدارة العقود وغيرها(.

ضمان اإلدارة السليمة للصحة والسالمة واألمن والبيئة في جميع المواقع قيد التشغيل. 	

ضمان التشغيل اآلمن والموثوق، والتميز التشغيلي والسالمة طويلة األجل لجميع المحطات ذات الصلة. 	

تحديد وتنفيذ التحسينات المستمرة في نموذج تشغيل وأداء التشغيل والصيانة )بما في ذلك المرونة والنشر السريع والتوحيد القياسي  	
والتعلم وغيرها( وذلك بهدف  اعتبار شركة نوماك المورد المفضل بال منازع لشركاء الشركة في المشاريع والشركات التابعة.

األداء المالي:

تحمل مسؤولية األرباح والخسائر المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة للشركة بشكل كامل. 	
التنظيم الداخلي:

تحديد حدود مناطق التشغيل والصيانة وإقامتها وتنظيمها )بما في ذلك نطاق سيطرة الرؤساء اإلقليميين(، وتكييفها كوسيلة لتنمية ونشر  	
محفظة الشركة، بما يتماشى مع إدارة المحفظة.

تحفيز التعاون والمشاركة بين مناطق التشغيل والصيانة حسب الحاجة )بما في ذلك وظائف الدعم واألنظمة وغيرها(. 	

اإلشراف على الرؤساء اإلقليميين للتشغيل والصيانة ورئيس شركة نوماك لخدمات الطاقة وصيانتها لمالكها نوماك ، ويشمل ذلك  	
الترشيح وتحديد األهداف والتطوير والتقييم وغيرها.

اإلشراف على رؤساء الوظائف التمكينية )المدرجين ضمن الجدول المحدد لذلك( على مستوى وحدة األعمال )بما يتماشى مع ما تم  	
إدراجه في الجدول الخاص بذلك( ورئيس لجنة التشغيل والصيانة التابعة لمجلس اإلدارة.

اإلشراف على رؤساء إدارة مشتريات الشركة وإدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة للشركة. 	
التعامل مع وحدات األعمال والوظائف التمكينية األخرى:

السعي لتحقيق التكامل والكفاءات االقتصادية بين التشغيل والصيانة وإدارة المحافظ وأعمال الشركة على مختلف المستويات )بما في  	
ذلك وحدة األعمال والمناطق واألصول( وفي جميع وظائف الدعم ذات الصلة )ويشمل ذلك قسم الموارد البشرية وقسم المالية والقسم 

الرقمي وقسم القانون وغيرها من األقسام( وبما في ذلك الوظائف التقنية )ويشمل ذلك الدعم الفني والتقني واالبتكار وغيرها(.

التأكد من وجود مبادرات الشركة المعتمدة في مناطق التشغيل والصيانة )مثل إدارة المواهب وغيرها(. 	

تحديد وتنفيذ القواعد التي تحكم العالقة التشغيلية والمالية بين إدارة المحافظ والتشغيل والصيانة )من خالل توزيع التكاليف بين  	
المشاريع والشركات التابعة والمناطق والتشغيل والصيانة واتفاقيات مستوى الخدمة وغيرها(.

الحوكمة:

العمل كممثل للشركة في مجلس إدارة المشاريع والشركات التابعة )مع مراعاة حاالت تعارض المصالح المحتملة(. 	

أن يكون عضًوا في لجنة إدارة الشركة وأن يعمل بما يخدم المصلحة العامة للشركة. 	

األجر والبدالت 
األخرى

األجر األساسي الشهري 	

بدل سكن 	

بدل سفر 	

بدل نقل 	

المكافأة السنوية 	
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 ملخص عقد العمل المبرم مع جي ماري ريشيل(: 0د-5الجدول  

جي ماري ريشيل

مستشار أول – قسم التحول ورئيس المخاطر واالستدامة واالستراتيجية باإلنابةالمنصب

1 فبراير 2020متاريخ التعيين

سنتينمدة عقد العمل

الواجبات 
والمسؤوليات

الغرض الوظيفي:

قيادة مجاالت المخاطر واالستراتيجية والمسؤولية االجتماعية للشركة. 	

تقديم الدعم ألنشطة لجنة االستثمارات وضمان فعالية ونزاهة العملية. 	
دعم لجنة االستثمارات:

تحديد اإلجراءات والمنهجيات الالزمة التي سيتم اتخاذها عند تقديم أي خطة استثمارية للجنة االستثمارات وضمان االمتثال لهذه  	
اإلجراءات والمنهجيات.

العمل والتنسيق مع مجلس اإلدارة وإدارة المخاطر )واإلدارات والوحدات األخرى حسب الحاجة( لضمان التدفق السليم والوقت المناسب  	
وتوحيد المعلومات )ويشمل ذلك الحصول على التوقيعات الالزمة والعالمات وتحديثات سجل المخاطر وغيرها( قبل الموافقة على أي 

خطة استثمارية.

مراجعة أي خطة استثمارية يتم تقديمها والتأكد من أنها تقدم إلى لجنة االستثمارات أو مجلس اإلدارة )بحسب الحال( بشكل كامل  	
وبالشكل والوقت المناسب.

التنسيق مع رئيس لجنة االستثمارات أو مجلس اإلدارة في ما يتعلق بجدول أعمال اجتماعات الموافقة على أي خطة استثمارية. 	

تدوين محاضر االجتماعات واالحتفاظ بسجل للقرارات. 	

توثيق المداوالت والتأكد من تقديمها لجميع األطراف المعنية بشأن القرارات المتخذة من قبل لجنة االستثمارات أو مجلس اإلدارة. 	

متابعة اإلخطارات المتعلقة بالدعوة إلى تقديم أي مناقصة من قبل وحدة إدارة األعمال وأي تحديثات متعلقة بها. 	

اإلشراف على إمكانية الوصول إلى المعلومات السرية والحساسة الخاصة بموظفين معينين خارج وحدة إدارة األعمال على النحو الذي  	
وافقت عليه لجنة اإلدارة.

إدارة المخاطر:

تحديد سياسة المخاطر الخاصة بالشركة )مثل اإلقبال على المخاطر وتحملها و«القواعد الذهبية« وغيرها(. 	

وضع األساليب واألدوات واإلجراءات التي تمكن مسؤولي المخاطر من تقييم المخاطر بما يتوافق مع سياسة المخاطر التي تتبعها  	
الشركة.

دعم مسؤولي المخاطر على مستوى الشركة )في الشركة ومن خالل وحدات األعمال( في تحديد وتقييم مخاطر األعمال واتخاذ مبادرات  	
إلدارة المخاطر ومراقبة تأثير هذه المخاطر.

دعم مسؤولي المخاطر على مستوى المشاريع والشركات التابعة في تحديد وتقييم مخاطر المشاريع واتخاذ مبادرات إلدارة المخاطر  	
ومراقبة تأثير هذه المخاطر.

دعم وحدة إدارة األعمال في تقديم عرض إلى لجنة االستثمارات بما يتوافق مع سياسة المخاطر التي تتبعها الشركة. 	

دعم لجنة المخاطر ولجنة االلتزام التابعة لمجلس إدارة الشركة في أداء مهامها. 	
استراتيجية الشركة:

تنظيم العملية الدورية لوضع االستراتيجية والتخطيط والتي يكون أصحاب المصالح في الشركة طرف فيها. 	

جمع المعلومات االستراتيجية )مثل تحليل االتجاهات ومراقبة المنافسين والمعلومات المتعلقة باللوائح والتقنية وغيرها(. 	

تقييم الفرص والمخاطر المتعلقة بقطاعات معينة )ويشمل ذلك الدول والمنتجات والتقنيات وغيرها(. 	
االستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركات:

تحديد األهداف والمسؤولية االجتماعية الخاصة بالشركة )بما في ذلك األهداف والغايات المتعلقة بإدارة المخطط الكربوني(. 	

وضع واستخدام خطط محددة تتماشى مع األهداف والمسؤولية االجتماعية الخاصة بالشركة. 	

ضمان التنسيق بين إجراءات المحافظة والمسؤولية االجتماعية التي تستخدمها الشركات التابعة للشركة في جميع أنحاء العالم. 	
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جي ماري ريشيل

الواجبات 
والمسؤوليات

إدارة عالقات األعضاء المدرجين ضمن الجدول المحدد لألعمال مع أفراد الدعم في وحدات األعمال والمناطق )مثل ترشيح مشترك  	
بنسبة 50/50 وتحديد األهداف المشتركة والتقييم المشترك( عند الحاجة لذلك.

ضمان وجود تنسيق واضح وتقليل ازدواجية الموارد وعدم تحديد ووضوح المسؤوليات. 	

السعي من أجل تحقيق التكامل متى أمكن ذلك. 	

القيام بدور المحكم عند وجود التعارض بين وظيفة المخاطر واالستراتيجية والوظائف في الشركة أو وحدات العمل األخرى، أو المشاريع  	
والشركات التابعة.
القيادة وإدارة الفريق:

استخدام الموارد بما يتماشى مع استراتيجية وأولويات واحتياجات الشركة. 	

تقديم خدمات فعالة للمؤسسة لضمان أدائها ومرونتها وقدرتها التنافسية. 	

تحسين توزيع مهام الدعم على مختلف المستويات )المركزية والالمركزية( بهدف تحقيق وفورات الحجم وتجنب االزدواجية وضمان  	
التنسيق دون فقدان القدرة على تلبية االحتياجات المحلية.

اإلشراف على التكاليف والميزانية ومراقبتها وتحمل مسؤولية األداء كما تم قياسها من خالل مؤشرات األداء الرئيسية )مستويات الخدمة  	
وتكلفة الخدمة وغيرها(.

تحديد وتنفيذ برامج التحسين المستمر )من خالل التعلم والمقارنة المعيارية وتطوير الموظفين وغيرها( بهدف تحسين جودة الخدمة  	
وكفاءتها وفعاليتها.

تطوير الهيكل التنظيمي بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للشركة والتي تشير بشكل واضح إلى التسلسل اإلداري للموظفين الرئيسيين  	
والتأكد من أن الهيكل مناسب للغرض منه.

قيادة المرؤوسين المباشرين ورؤساء اإلدارات الوظيفية واإلشراف عليهم )ويشمل ذلك الترشيح وتحديد األهداف وإدارة األداء والتطوير  	
والتحفيز والتقييم وغيرها(.

توفير بيئة صالحة للتدريب والتوجيه. 	

أن يكون نموذًجا يحتذى به من حيث االمتثال لثقافة وقيم الشركة. 	

تعيين الموظفين وتوجيههم، عند الحاجة، للحصول على الموارد الالزمة للوفاء بالتزامات الشركة. 	

ضمان فرص التطور والنمو لفريق العمل )أي التقدم الوظيفي الرأسي واألفقي(. 	
عضو لجنة إدارة المخاطر:

تمثيل وظيفة االلتزام والمخاطر في لجنة إدارة الشركة. 	

المشاركة بشكل كامل في إدارة الشركة بصفته عضو في لجنة اإلدارة، وبالتالي العمل بما يخدم المصلحة العامة للشركة. 	

أن يكون ممثل للشركة في مجالس إدارات المشاريع والشركات التابعة. 	

األجر والبدالت 
األخرى

األجر األساسي الشهري 	

بدل سكن 	

بدل سفر 	

بدل نقل 	

المكافأة السنوية 	

ملخص عقد العمل المبرم مع ألبارو بيريز أوز(: 1د-5الجدول  

ألبارو بيريز أوز

مدير القسم الرقميالمنصب

13 سبتمبر 2020تاريخ التعيين

سنة واحدة، ويجدد العقد تلقائياً.مدة عقد العمل
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ألبارو بيريز أوز

الواجبات 
والمسؤوليات

الغرض الوظيفي:  
قيادة التحول الرقمي للشركة وإدارة جميع وظائف تقنية المعلومات واالتصاالت في نفس الوقت.  وسينتج عن التحول الرقمي للشركة منظمة 

بيانات ذكية ومرنة وفعالة للغاية تعتمد على التقنية لتحسين الكفاءة في جميع المجاالت التشغيلية والمؤسسية ولتنمية إجمالي اإليرادات. 
وسيضمن مدير القسم الرقمي ويوجه ويدير البنية التحتية لتقنية المعلومات ذات المستوى العالمي والحلول والخدمات لغرض تلبية األهداف 

والغايات االستراتيجية للمؤسسة واحتياجات العمل الرئيسية بثقة وأمان وكفاءة وفعالية عالية.
التحويل الرقمي:

قيادة عملية التحول الرقمي، والعمل كوسيط بين جميع المديرين التنفيذيين والوظائف األخرى عند إطالق المبادرات والقدرات الرقمية،  	
ودمج األعمال بالتقنية بشكل كامل، ومعالجة ثغرات األداء الرقمي الموجودة بين الوظائف المختلفة ووحدات األعمال في الشركة. ودفع 

وقيادة االبتكار والتحول الرقمي في الشركة.

قيادة معايير الصناعة وتقييمات التقنية الحديثة لتحديد الذكاء االصطناعي أو التحليالت أو الحلول التقنية لتحقيق تحسينات ملموسة. 	

بناء الكفاءة الداخلية في تقنية األجيال القادمة وتقييم عمليات الشركة الحالية للبرامج سريعة التأثير بهدف تحسين المشاريع أو  	
الخدمات ذات الصلة.

اإلشراف على االبتكارات ابتداًء من االكتشاف والتجارب ووصوالً إلى اإلنتاج، وذلك بالتعاون مع فرق العمل المختلفة. 	

تحديد والتحكم في األفكار ابتداًء من مراحلها المبكرة ووصوالً إلى األفكار التي يمكن تنفيذها. 	

العمل مع فرق العمل عبر هيكل األعمال والجداول الخاصة بذلك لغرض إنشاء حلول رقمية مبتكرة للمنتجات والخدمات والعمليات  	
وتجارب العمالء وقنوات التسويق ونماذج األعمال. ويجب أن يتولى مدير القسم الرقمي إدارة محافظ مشاريع االبتكار الرقمي ومراقبتها 

بصورة مركزية، وأما بالنسبة للمشاريع الفردية، فيمكن إدارتها من قبل المدراء التنفيذيين وفرق العمل األخرى.
وضع االستراتيجية والسياسة:

وضع استراتيجية رقمية محددة وواضحة ومقنعة لمستقبل الشركة والتأكد من دمج جميع المبادرات الرقمية ذات الصلة بالكامل في  	
عملية التخطيط االستراتيجي لاللتزام بالقيادة وتخصيص الموارد والتنفيذ.

توجيه وضمان اإلعداد الفعال الستراتيجية تقنية المعلومات والخطة الرئيسية للشركة بما في ذلك البنية التحتية وأنظمة األمن والدعم  	
بما يتماشى مع متطلبات العمل.

ضمان مواءمة استراتيجية تقنية المعلومات مع متطلبات العمل واختيار منصات التقنية المناسبة. 	

وضع سياسات وإجراءات ومعايير تقنية المعلومات إلدارة العمليات وتوجيهها باستمرار وضمان التنفيذ السليم لها. 	

مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات تقنية المعلومات بانتظام لضمان استمرارها في تلبية متطلبات العمل. 	
القيادة وإدارة الفريق:

استخدام الموارد بما يتماشى مع استراتيجية وأولويات واحتياجات الشركة. 	

تقديم خدمات فعالة للمؤسسة لضمان أدائها ومرونتها وقدرتها التنافسية. 	

تحسين توزيع مهام الدعم على مختلف المستويات )المركزية والالمركزية( بهدف تحقيق وفورات الحجم وتجنب االزدواجية وضمان  	
التنسيق دون فقدان القدرة على تلبية االحتياجات المحلية.

اإلشراف على التكاليف والميزانية ومراقبتها وتحمل مسؤولية األداء كما تم قياسها من خالل مؤشرات األداء الرئيسية )مستويات الخدمة  	
وتكلفة الخدمة وغيرها(.

تحديد وتنفيذ برامج التحسين المستمر )من خالل التعلم والمقارنة المعيارية وتطوير الموظفين وغيرها( بهدف تحسين جودة الخدمة  	
وكفاءتها وفعاليتها.

تطوير الهيكل التنظيمي بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للشركة والتي تشير بشكل واضح إلى التسلسل اإلداري للموظفين الرئيسيين  	
والتأكد من أن الهيكل مناسب للغرض منه.

قيادة المرؤوسين المباشرين ورؤساء اإلدارات الوظيفية واإلشراف عليهم )ويشمل ذلك الترشيح وتحديد األهداف وإدارة األداء والتطوير  	
والتحفيز والتقييم وغيرها(.

توفير بيئة صالحة للتدريب والتوجيه. 	

أن يكون نموذًجا يحتذى به من حيث االمتثال لثقافة وقيم الشركة. 	

ضمان فرص التطور والنمو لفريق العمل )أي التقدم الوظيفي الرأسي واألفقي(. 	

األجر والبدالت 
األخرى

األجر األساسي الشهري 	

بدل سكن 	

بدل سفر 	

بدل نقل 	

المكافأة السنوية 	
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ملخص عقد العمل المبرم مع يارا محمد طاهر عنبتاوي(: دد-5الجدول  

يارا محمد طاهر عنبتاوي

المدير العام للموارد البشرية وبيئة العمل واالتصاالتالمنصب
2012م.تاريخ التعيين

مدة غير محددة تبدأ من تاريخ 19 نوفمبر 2012ممدة عقد العمل

الواجبات والمسؤوليات

 واجبات الوظيفة:
تعمل يارا محمد طاهر عنبتاوي بالوظيفة المتعاقد عليها ويجب عليها في سبيل القيام بعملها ما يلي:- 1
أن تخصص وقت الدوام لعملها.- 2
أن تبذل في أداء العمل كل ما في وسعها من جهد.- 3
أن تقوم بعملها حسب ما تقتضيه واجباتها ومقتضايتها وأن تطيع األوامر المشروعة التي تصدرها الشركة.- 4

الواجبات وااللتزامات األخرى:
ال يجوز لها القيام بأي عمل لحساب طرف ثالث أثناء مدة سريان العقد أو أثناء تمتعها باإلجازة المقررة - 1

نظاماً أو أثناء فترة إنذارها بإنهاء عقدها وإال جاز فصلها من الخدمة وإنهاء عقدها.
االلتزام بالمحافظة على أسرار الطرف األول المهنية والمعلومات التي تكون قد اطلعت عليها أثناء عملها، - 2

وتتحمل مسؤولية كل ضرر ينجم عن ثبوت إفشاءها هذه األسرار والمعلومات عمداَ وبسوء نية أثناء أو بعد 
انتهاء عالقة العمل.

األجر والبدالت األخرى

األجر األساسي الشهري 	

بدل سكن 	

بدل سفر 	

بدل نقل 	

المكافأة السنوية 	

 ملخص عقد العمل المبرم مع غسان بن حسني شاولي(: دد-5الجدول  

غسان بن حسني شاولي

الرئيس التنفيذي لإلدارة القانونية المنصب
1 أبريل 2021م.تاريخ التعيين

مدة غير محددة تبدأ من تاريخ 1 أبريل 2021م.مدة عقد العمل

الواجبات والمسؤوليات

 واجبات الوظيفة:

يعمل غسان بن حسني شاولي بالوظيفة المتعاقد عليها ويجب عليه في سبيل القيام بعمله ما يلي: 	

أن يخصص وقت الدوام لعمله. 	

أن يبذل في أداء العمل كل ما في وسعه من جهد. 	

أن يقوم بعمله حسب ما تقتضيه واجباته ومقتضايته وأن يطيع األوامر المشروعة التي تصدرها الشركة. 	
الواجبات وااللتزامات األخرى:

ال يجوز له القيام بأي عمل لحساب طرف ثالث أثناء مدة سريان العقد أو أثناء تمتعه باإلجازة المقررة نظاماً أو أثناء فترة  	
إنذاره بإنهاء عقده وإال جاز فصله من الخدمة وإنهاء عقده.

االلتزام بالمحافظة على أسرار الطرف األول المهنية والمعلومات التي يكون قد اطلع عليها أثناء عمله، ويتحمل مسؤولية كل  	
ضرر ينجم عن ثبوت إفشاءه هذه األسرار والمعلومات عمداَ وبسوء نية أثناء أو بعد انتهاء عالقة العمل. 

األجر والبدالت األخرى

األجر األساسي الشهري 	

بدل سكن 	

بدل سفر 	

بدل نقل 	

المكافأة السنوية 	

 ملخص عقد العمل المبرم مع بارت بو سيمنز(: 4د-5الجدول  

بارت بو سيمنز

رئيس للشؤون التقنيةالمنصب
2021متاريخ التعيين
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بارت بو سيمنز

مدة سنة ميالدية تبدأ من تاريخ 1 يناير 2021ممدة عقد العمل

الواجبات والمسؤوليات

 واجبات الوظيفة:

يعمل بارت بو سيمنز بالوظيفة المتعاقد عليها ويجب عليه في سبيل القيام بعمله ما يلي: 	

أن يخصص وقت الدوام لعمله. 	

أن يبذل في أداء العمل كل ما في وسعه من جهد. 	

أن يقوم بعمله حسب ما تقتضيه واجباته ومقتضايته وأن يطيع األوامر المشروعة التي تصدرها الشركة. 	
الواجبات وااللتزامات األخرى:

ال يجوز له القيام بأي عمل لحساب طرف ثالث أثناء مدة سريان العقد أو أثناء تمتعه باإلجازة المقررة نظاماً أو أثناء فترة  	
إنذاره بإنهاء عقده وإال جاز فصله من الخدمة وإنهاء عقده.

االلتزام بالمحافظة على أسرار الطرف األول المهنية والمعلومات التي يكون قد اطلع عليها أثناء عمله، ويتحمل مسؤولية كل  	
ضرر ينجم عن ثبوت إفشاءه هذه األسرار والمعلومات عمداَ وبسوء نية أثناء أو بعد انتهاء عالقة العمل.

األجر والبدالت األخرى

األجر األساسي الشهري 	

بدل سكن 	

بدل سفر 	

بدل نقل 	

المكافأة السنوية 	

 ملخص عقد العمل المبرم مع فرقان أحمد كامالني(: 5د-5الجدول  

فرقان أحمد كامالني

مدير إدارة المراجعة الداخليةالمنصب
1440/8/14هـ )الموافق 14 أبريل 2019م(تاريخ التعيين

مدة سنة ميالدية تبدأ من تاريخ 14 أبريل 2019م  وتجدد تلقائياًمدة عقد العمل

الواجبات والمسؤوليات

واجبات الوظيفة:

أن يخصص وقت الدوام لعمله. 	

أن يبذل في أداء العمل كل ما في وسعه من جهد. 	

أن يقوم بعمله حسب ما تقتضيه واجباته ومقتضايته وأن يطيع األوامر المشروعة التي تصدرها الشركة. 	
الواجبات وااللتزامات األخرى:

تقديم التقارير الى مجلس لجنة التدقيق والرئيس التنفيذي للشركة. 	

فهم نطاق المراجعة الداخلية للتقارير المالية والحصول على التقارير التي تشتمل على النتائج والتوصيات المهمة  	
ومالحظات وتعقيبات اإلدارة.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. 	

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية بالشركة للتحقق من توافر الموارد الالزمة  	
وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها.

اعتماد الئحة المراجعة الداخلية للشركة ومراجعة إجراءات المراجعة الداخلية للشركة. 	

دراسة خطة المراجعة السنوية وجميع التغييرات على الخطة، ومراجعة أداء وأنشطة المراجعة الداخلي مقارنة بالخطة  	
الموضوعة لها.

العمل مع المراجع الداخلي لمراجعة ميزانية المراجعة الداخلية وخطة الموارد واألنشطة والهيكل التنظيمي لمهام المراجعة  	
الداخلية.

عقد اجتماعات مستقلة مع المراجع الداخلي بصفة دورية لمناقشة أي مسائل ترى اللجنة أو مسؤولي المراجعة الداخلية  	
ضرورة مناقشتها في جلسات خاصة.

مراجعة تعيين وعزل ومكافأة المراجع الداخلي للشركة. 	

مراجعة أداء وأنشطة المراجع الداخلي بشكل سنوي. 	

األجر والبدالت األخرى

األجر األساسي الشهري
بدل سكن
بدل سفر
بدل نقل
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ماكفأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 3 4 5
وفقاً للنظام األساسي للشركة، يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة وهيئة السوق 
المالية في هذا السياق وفي إطار األحكام المنصوص عليها في نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والضوابط التنظيمية الخاصة بالشركات المدرجة، 
وأي أنظمة ولوائح أخرى ذات صلة. يحصل أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة المستقلين على مبلغ سنوي مقطوع بمبلغ وقدره 
200,000 ريال سعودي )وذلك باستثناء بدل حضور الجلسات( مقابل شغلهم لمناصبهم كأعضاء في مجلس اإلدارة في الشركة ومساهمتهم في أعمال 

مجلس اإلدارة.

وتحدد بدالت حضور الجلسات وبدالت المواصالت وفقاً لألنظمة والقرارات والتوجيهات المعمول بها في المملكة والتي تحددها الجهات المختصة. 
يحصل كل عضو في مجلس اإلدارة على مبلغ 3,000 ريال سعودي كأتعاب حضور عن كل اجتماع لمجلس اإلدارة، سواء حضر العضو شخصًيا أو شارك 

في االجتماع من خالل أي قناة اتصال عن بعد. 

وفي جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة في الشركة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500,000 ريال سعودي 
سنوياً وفق المادة )76( من نظام الشركات، باستثناء عضو مجلس اإلدارة  ثامر الشرهان فإنه يحصل على مبلغ إضافي يزيد عن 500,000 ريال سعودي 
في السنة باعتبار أن هذا المبلغ يقدم مقابل األعمال والخدمات اإلضافية التي يقدمها للشركة بموجب اتفاقية الخدمات )ولمزيد من التفاصيل عن هذه 
االتفاقية، يرجى الرجوع إلى القسم )5-4-1( )»اتفاقيات الخدمات المبرمة مع أعضاء مجلس اإلدارة«( من هذه النشرة( وذلك وفقاً إلحكام المادة )3( 

من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة من الهيئة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 

كما يتم توفير لعضو مجلس اإلدارة ثامر الشرهان مسكن في مدينة الرياض وسيارة )مملوكة كل منها للشركة( كمزايا عينية ممنوحة له بموجب اتفاقية 
الخدمات التي أبرمها مع الشركة، وكذلك يُمنح تغطية التأمين الطبي له ولزوجته وأوالده )الذين تقل أعمارهم عن 21 عام( وكذلك التأمين على الحياة 

وفًقا لسياسات الشركة. وال يحصل باقي أعضاء مجلس اإلدارة على أي مزايا عينية من الشركة.

وبالنسبة لكبار التنفيذيين،  يتم توفير  للرئيس التنفيذي سنثار يسان بادمان ناثان سيارة )مملوكة باسم الشركة( فقط. ويتم منح التغطية التأمينية  لكبار 
التنفيذيين وفق ما يتم منحها لكافة موظفي الشركة.

يوضح الجدول أدناه إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وأكبر خمسة من كبار التنفيذيين التي تم منحها من قبل الشركة وأي تابع لها، 
وتشمل تلك المكافآت الرواتب والمزايا والبدالت للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، 2019م و2020م.

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين(: دد-5الجدول  

018دم
ريال سعودي

019دم
ريال سعودي

0د0دم
ريال سعودي

5,610,000*4,340,0004,450,000أعضاء مجلس اإلدارة

1,120,0001,110,0001,270,000أعضاء لجان الشركة

25,889,53825,287,19919.948,648كبار التنفيذيين**

48د,8د8,دد0,847,199د8د49,5د,1دالمجموع

المصدر: الشركة
* تشمل المبلغ اإلضافي الذي يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة  ثامر الشرهان )والذي يزيد عن 500,000 ريال سعودي في السنة( باعتبار أن هذا المبلغ يقدم مقابل األعمال والخدمات 

اإلضافية التي يقدمها للشركة بموجب اتفاقية الخدمات.

** من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة.

ويوضح الجدول التالي إجمالي مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس اإلدارة ومجالس المديرين وكبار موظفي اإلدارة في الشركة وشركات المجموعة األخرى 
الموحدة حسب القوائم المالية الموحدة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، 2019م و2020م.

 مكافأة وتعويضات كبار موظفي اإلدارة بما في ذلك مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة وشركات المجموعة األخرى الموحدة حسب (: 7د-5الجدول  
القوائم المالية الموحدة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم، 019دم و0د0دم

الشركة وشركاتها التابعة الموحدة
للسنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر من كل سنة

0د0دم019دم018دم

تعويضات كبار موظفي اإلدارة بما في ذلك مكافأة أعضاء مجلس 
32,229,00036,564,00032,537,000اإلدارة

أن الجدول )5-36( يشمل إجمالي المكافآت الممنوحة  ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وأكبر خمسة من كبار التنفيذيين من قبل الشركة وأي تابع 
لها فقط، أما الجدول )5-37( فيشمل إجمالي مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس اإلدارة ومجالس المديرين وكبار موظفي اإلدارة في الشركة وشركات 

المجموعة األخرى الموحدة حسب القوائم المالية الموحدة للشركة.

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يحق ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين التصويت على أي مسائل تتعلق بالمكافآت التي تمنح لهما، وال يتمتعون بأية سلطة 
لالقتراض من الشركة أو التصويت على عقد أو ترتيب تكون لهم فيه مصلحة هامة.
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حوكمة الشركة   5 5

نظرة عامة 1 5 5
تتمثل المصادر الرئيسية لحوكمة الشركة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وأحكام معينة من نظام الشركات وأفضل ممارسات 
حوكمة الشركات في المملكة. كما قامت الشركة باعتماد الئحة حوكمة الشركة الداخلية والتي تم إعدادها وفقاً لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 

هيئة السوق المالية مع مراعاة مناسبتها لحجم الشركة وطبيعة أعمالها وهيكلها التنظيمي.

ينظم إطار عمل الئحة حوكمة الشركات مختلف العالقات بين مجلس اإلدارة واألعضاء التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين من خالل 
وضع قواعد وإجراءات لتسهيل عمليات اتخاذ القرارات بهدف حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين وتعزيز قيم المصداقية واإلنصاف 

والقدرة التنافسية والشفافية في سلوك الشركة في سياق السوق المالية وبيئة األعمال.  

كما تتطلب الئحة حوكمة الشركات وضع طرق وإجراءات واضحة لإلفصاح والشفافية والتي تضمن بالتالي أن يعمل مجلس اإلدارة بما يحقق أفضل مصالح 
المساهمين ويقدم صورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها.

وتهدف سياسة الشركة إلى تبني معايير عالية لحوكمة الشركة وتطبق أحكام الئحة حوكمة الشركات على الشركة اعتباراً من تاريخ اإلدراج، مع العلم أن 
الشركة تطبق حالياً معظم أحكام الئحة حوكمة الشركات، وستتقيد بأحكام الئحة حوكمة الشركات بشكل كامل اعتباراً من تاريخ اإلدراج. وترى الشركة أن 
حرصها على التقيد واالمتثال بالئحة حوكمة الشركات وغيرها من األنظمة واللوائح ذات الصلة يشكل عامل هام في استمرار نجاحها، وستواصل الشركة 

تحديث الئحة حوكمة الشركة الداخلية عند الحاجة لتعكس أفضل الممارسات.

المتطلبات الرئيسية لحوكمة الشركة 2 5 5
إن المتطلبات الرئيسية للحوكمة والتي تتقيد -وسوف تتقيد- بها الشركة محددة في الئحة حوكمة الشركات، وتغطي هذه المتطلبات المجاالت الواسعة 

التالية:

الحقوق العامة للمساهمين )المواد من 4 إلى 9(.

الحقوق المتعلقة باجتماعات الجمعية العامة )المواد من 10 إلى 15(.- 
مجلس اإلدارة: تشكيل مجلس اإلدارة ومسؤولياته واختصاصاته وإجراءات عمل مجلس اإلدارة والتدريب )المواد من 16 إلى 41(.- 
حاالت تعارض المصالح )المواد من 42 إلى 49(.- 
لجان الشركة )المواد من 50 إلى 72(.- 
الضوابط الداخلية ومراجعي الحسابات الخارجيين وتقارير وسياسات الشركة وغيرها من األمور )المواد من 73 إلى 98(.- 

إرشادات الحوكمة الخاص بالشركة واللوائح الداخلية 3 5 5
يجب على الشركة أن تتقيد باألحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات. وعليه، فقد قامت الشركة بإعداد واعتماد عدد من القواعد واللوائح الداخلية، 
من بينها الئحة حوكمة الشركة الداخلية، لتكون بمثابة دليل استرشادي لتطبيق أحكام الحوكمة بشكل فعال في الشركة بهدف تحقيق أفضل مصالح 
للمساهمين على المدى الطويل وضمان التقيد بأحكام الئحة حوكمة الشركات وأي أنظمة ولوائح أخرى معمول بها صادرة عن هيئة السوق المالية، وتشمل 

هذه القواعد واللوائح الداخلية ما يلي:

الئحة حوكمة الشركة الداخلية.- 
سياسة السلوك المهني.- 
معايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين.- 
الئحة لجنة المراجعة.- 
الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت.- 
سياسة المكافآت.- 
سياسة تعارض المصالح وتعامالت األطراف ذو العالقة.- 
سياسة توزيع األرباح.- 
السياسات اإلدارية والمالية.- 
سياسة اإلبالغ عن الممارسات المخالفة.- 
سياسة أصحاب المصلحة للشركة.- 
دليل إجراءات وسياسة اإلفصاح والشفافية.- 

قامت الشركة بتطبيق سياسة حوكمة تنظم تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة والتعامل مع حاالت تعارض المصالح وحقوق المساهمين، وتم اعتماد الئحة 
حوكمة الشركة الداخلية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 25 شعبان 1442 هـ )الموافق 07 أبريل 2021 م(. 

االمتثال ألحاكم الئحة حوكمة الشراكت 4 5 5
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة تمتثل حالًيا لمعظم أحكام لوائح حوكمة الشركات، وباستثناء ما تم ذكره أدناه سوف تلتزم بأحكام الئحة حوكمة 

الشركات بشكل كامل اعتباراً من تاريخ اإلدراج.
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تكوين مجلس إدارة الشركة
أن جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يتألف حالًيا من أحد عشر )11( عضًوا، هم أعضاء غير تنفيذيين ومن بين أعضاء مجلس اإلدارة فقط 
عضو واحد مستقل كما في تاريخ هذه النشرة، وذلك ال يتوافق مع متطلبات الفقرة )3( من المادة )16( من الئحة حوكمة الشركات التي تتطلب أن ال يقل 
عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر. بالنظر إلى عدد أعضاء المجلس الحالي والمتمثل في أحد عشر 
)11( عضو، وبحسب متطلبات الئحة حوكمة الشركات، فإن الشركة عند إدراجها ستكون ملزمة بوجود عدد ال يقل عن )4( أعضاء مستقلين في مجلس 
اإلدارة وذلك وفقاً للمعايير الموضحة في الئحة حوكمة الشركات. وبحسب ما هو مشار إليه أعاله، فإن المجلس ال يحتوي على هذا العدد من األعضاء 
المستقلين. وعليه فإن الشركة ومساهميها حريصين على االلتزام بمتطلبات االستقاللية مع مراعاة استقرار تكوين المجلس خالل مرحلة طرح وإدراج 

أسهم الشركة. وعليه، فإن الشركة ومساهميها يتعهدون بما يلي:

أن يستمر تكوين المجلس كما هو إلى حين إدراج الشركة في السوق المالية السعودية، وذلك لضمان استقرار المجلس خالل هذه المرحلة الهامة   -1
وذلك كون أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين ُملمين بأعمال الشركة.

أن تلتزم الشركة ومساهميها بدء اإلجراءات الالزمة خالل مدة ال تتجاوز ثالثون يوماً من تاريخ إدراج الشركة النتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة   -2
تتوافر فيه متطلبات االستقاللية، وذلك من خالل فتح باب الترشيح ومن ثم دعوة الجمعية العامة وانعقادها وفق المعايير واإلجراءات النظامية 
المتبعة في هذا الشأن بما فيها أن يكون االنتخاب من خالل اتباع التصويت التراكمي. ولن يكون ألي من المساهمين حق خاص بالتعيين والترشيح 

وإنما سيكتفى بالحقوق المكفولة نظاماً لجميع المساهمين في هذا الشأن.

لمزيد من التفاصيل عن تعهدات الشركة فيما يتعلق بإجراءات تعيين المجلس الجديد، يرجى مراجعة القسم )17( )"تعهدات الشركة بعد إدراجها"( من 
هذه النشرة.

وبناًء على ما تقدم أعاله، ستتيح طريقة التصويت التراكمي لكل مساهم -بما في ذلك المكتتبين في أسهم الطرح- المشاركة في عملية انتخاب مجلس 
إدارة الشركة الجديد حيث يحق لكل مساهم استخدام جميع حقوقه التصويتية لمرشح واحد أو أن يقسم حقوقه التصويتية فيما بين مرشحيه المختارين 
دون أية ازدواجية في األصوات، وتزيد هذه الطريقة من فرص مساهمي األقلية بتعيين ممثليهم في مجلس اإلدارة من خالل ممارسة حقوق التصويت 

التراكمية المتاحة لهم لصالح مرشح واحد. علماً بأن مجلس اإلدارة المنتخب سيمارس أعماله لدورة كاملة تمتد إلى ثالث سنوات.

تعيين األعضاء المستقلين في لجان الشركة
كما في تاريخ هذه النشرة، ال تتضمن لجنة المراجعة أي من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين. وهذا ال يتوافق مع أحكام الفقرة )أ( من المادة )54( من 
الئحة حوكمة الشركات التي تتطلب أن يكون من بين أعضاء لجنة المراجعة عضو مستقل على األقل. وبحكم عدم وجود عدد كاٍف من األعضاء المستقلين، 
فلم تتمكن الشركة من تعيين األعضاء المستقلين في هذه اللجنة قبل اإلدراج. ولكن تلتزم الشركة بأنه سيتم إعادة تشكيل لجنة المراجعة بعد الطرح 

واإلدراج وبنفس تاريخ انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وفقاً لما هو مذكور أعاله.

وكما في تاريخ هذه النشرة، ال تتضمن لجنة الترشيحات والمكافآت أي من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين. وهذا ال يتوافق مع أحكام المادتين 60 )أ( 
و64 )أ( من الئحة حوكمة الشركات التي تتطلب أن يكون من بين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عضو مستقل على األقل. وعليه، فقام مجلس إدارة 
الشركة بإصدار قرار بتاريخ 19 مايو 2021م بتعيين العضو المستقل الحالي في المجلس رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت على أن يعمل بالقرار بتاريخ 
اإلدراج. وبناًء على ذلك ستتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من خمسة )5( أعضاء اعتباراً من تاريخ إدراج الشركة ومن ضمنهم عضو مستقل يتولى 

رئاسة اللجنة وفقاً لمتطلبات أحكام الئحة حوكمة الشركات.

االلتزام بأحاكم الئحة حوكمة الشراكت األخرى
باستثناء ما تم ذكره أعاله فيما يتعلق باستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجنة المراجعة والترشيحات والمكافآت ، تلتزم الشركة حالًيا بمتطلبات 
الحوكمة اإللزامية التي تنطبق على شركات المساهمة في المملكة، عدا األحكام التي ال تعد إلزامية إال فيما يتعلق بالشركات المدرجة، وبالتالي ال تنطبق 
على الشركة حالياً نظراً لكونها شركة غير مدرجة بعد في السوق المالية السعودية، وإنما ستقوم الشركة بتطبيقها وااللتزام بها كما في تاريخ إدراج أسهم 

الشركة في السوق. وتشمل هذه المتطلبات األحكام التالية المنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات:  

الفقرة )أ( من المادة )8( والمتعلقة باإلعالن في الموقع االلكتروني للسوق المالية عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر أو  	
توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة.

الفقرة )جـ( من المادة )8( والمتعلقة باقتصار التصويت في الجمعية العامة على المرشحين المعلن عن معلوماتهم وفقاً للفقرة )أ( من المادة  	
الثامنة.

الفقرة )د( من المادة )13( والمتعلقة بنشر الدعوة للجمعية العامة في الموقع االلكتروني للسوق المالية والموقع االلكتروني للشركة وفي صحيفة  	
يومية توزع في المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس.

الفقرة )جـ( من المادة )14( والمتعلقة بإتاحة المعلومات المتعلقة ببنود الجمعية العامة للمساهمين من خالل الموقع االلكتروني للسوق المالية  	
والموقع االلكتروني للشركة والحصول على معلومات متعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات 

والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة.
الفقرة )هـ( من المادة )15( والمتعلقة باإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق المالية بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها. 	
الفقرة )د( من المادة )17( والمتعلقة بإشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خالل  	

خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث تلك التغييرات.
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الفقرة )ب( من المادة )19( والمتعلقة بإشعار الهيئة والسوق المالية عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة فوراً مع بيان األسباب. 	
المادة )68( والمتعلقة بنشر إعالن الترشح على المواقع االلكترونية للشركة والسوق وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس  	

اإلدارة، على أن يظل باب الترشح مفتوًحا لمدة شهر على األقل من تاريخ االعالن.

 تتبنى الشركة أنظمة رقابة داخلية في جميع إداراتها. ويتألف مجلس إدارة الشركة من أحد عشر )11( عضًوا معينين من قبل الجمعية العامة لمدة ال 
تزيد عن ثالث )3( سنوات. وسيقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من قيام الشركة بما يلي:

وجود لوائح عمل واضحة للجان توضح مهام واختصاصات كل لجنة. 	
تنفيذ وتطبيق الئحة حوكمة الشركة الداخلية والقواعد واللوائح الداخلية األخرى في الشركة بشكل صحيح.  	
إعداد وتدوين جميع محاضر االجتماعات ومراجعتها ليتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.  	

اللجان الداخلية   6 5

لجان مجلس اإلدارة:
باستثناء لجنة المراجعة، قام مجلس اإلدارة بإنشاء وتشكيل لجان لتحسين إدارة الشركة. وتم اعتماد الئحة عمل خاصة بكل لجنة تحدد مهام واختصاصات 

ومسؤوليات وصالحيات كل لجنة وكيفية تفويض الصالحيات واجتماعات اللجان، وذلك لتمكين كل لجنة من أداء مهامها وواجباتها بشكل صحيح.

يوجد لدى الشركة أربعة لجان رئيسية وهي لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة إدارة المخاطر ولجنة المراجعة واللجنة التنفيذية، حيث تتولى هذه اللجان، 
بحسب اختصاصها، مسؤولية مراجعة األعمال والعمليات التشغيلية للشركة وتقديم ومقترحاتها وموافقاتها بخصوص أعمال الشركة إلى مجلس اإلدارة 

والمساهمين، بحسب الحال. 

وفيما يلي ملخص عن الهيكل والمسؤوليات واألعضاء الحاليين لكل لجنة. 

لجنة المراجعة 1 6 5
بموجب أحكام المادة 101 من نظام الشركات ووفًقا لالئحة حوكمة الشركات، تم تشكيل لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة بتاريخ 1429/12/1هـ 
)الموافق 2008/11/29م(. كما أعدت الشركة الئحة لجنة المراجعة والتي وافق عليها مجلس اإلدارة خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 شعبان 1442هـ 

)الموافق 07 أبريل 2021م(، وصادقت عليها الجمعية العامة العادية خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/11/3هـ )الموافق 13 يونيو 2021م(.

وتتكون لجنة المراجعة من خمسة )5( أعضاء، يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ال تتجاوز مدة عضوية مجلس اإلدارة، على أن يكون من 
بينهم عضوين )2( غير تنفيذيين وثالثة )3( أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة، ويكون أحدهم هو رئيس لجنة المراجعة. وال تضم لجنة المراجعة أي 
من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو أي من كبار التنفيذيين في الشركة وال يكون رئيس لجنة المراجعة رئيس ألي من لجان الشركة األخرى. ال تتضمن 
لجنة المراجعة حالًيا أي عضو مستقل كما هو مطلوب بموجب الئحة حوكمة الشركات، ولكن تقر الشركة بأنه سيتم إعادة تشكيل لجنة المراجعة بعد 
اإلدراج بحيث يكون من بين أعضاء لجنة المراجعة عضو واحد مستقل على األقل. يتمتع جميع أعضاء لجنة المراجعة بالخبرة واإللمام الكافي بمعايير 

المحاسبة واألنظمة التجارية ذات الصلة والتي تمكنهم من أداء مهامهم، ومنها: 

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية الموحدة للشركة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها قبل عرضها على مجلس اإلدارة والجمعية العامة  	
العتمادها والموافقة عليها، وذلك للتأكد من إعدادها وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمعمول بها في المملكة.

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وجدول الصالحيات الخاص بالشركة وإبداء رأيها في شأنهم قبل عرضهم للموافقة عليهم  	
والتوصية بإجراء أي تعديالت الزمة على هذه السياسات.

التحقق من التطبيق الفعال إلجراءات الرقابة الداخلية ولوائحها، والتأكد من حفظ السجالت المحاسبية الصحيحة مع المستندات المؤيدة لها. 	
اإلشراف على أي تحقيقات يتم إجراؤها بشأن أي عملية تزوير أو األخطاء المالية األخرى في الشركة أو أي قضايا مالية ترى لجنة المراجعة  	

أهمية التحقيق فيها والتحري بشأنها.
اإلشراف على تنفيذ قواعد السلوك المهني في الشركة. 	
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأنها. 	
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة. 	
مراجعة التعامالت المقترحة من األطراف ذو العالقة، وتقديم توصياتها إلى مجلس اإلدارة بشأنها. 	
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم. 	
دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته والتنسيق بين مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة ومجلس اإلدارة . 	
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرئياتها  	

حيال ذلك.
التحقق من استقاللية إدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من كفاءتها وفعاليتها في تنفيذ المهام واألعمال الموكلة إليها من قبل مجلس  	

اإلدارة.
مراجعة الهيكل التنظيمي للمراجعة الداخلية. 	
دراسة تقرير المراجعة الداخلية وما يرد فيها من مالحظات ومتابعة تنفيذ تلك المالحظات. 	
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دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقييم استراتيجيات إدارة المخاطر في الشركة من حيث فعاليتها وتناسبها مع قدرة الشركة على تحمل  	
المخاطر.

تقديم اإلرشادات التوجيهية بشأن إدارة المخاطر في الشركة بما في ذلك األنظمة واإلجراءات والهيكل التنظيمي. 	
تعيين مستشارين خارجيين مستقلين إلجراء الدراسات الالزمة التي من شأنها مساعدة لجنة المراجعة في القيام بواجباتها وتحديد مكافآت  	

هؤالء المستشارين المستقلين.
رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها. 	

تتكون لجنة المراجعة من األعضاء التالية أسماؤهم: 

أعضاء لجنة المراجعة (: 8د-5الجدول  

المنصب االسم
رئيس لجنة المراجعة - عضو خارجي )من غير أعضاء مجلس اإلدارة / غير تنفيذي( خالد بن ابراهيم بن سعد الربيعة 

عضو خارجي )من غير أعضاء مجلس اإلدارة / غير تنفيذي( هارولد جون ماناسا
عضو )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/ غير مستقل( رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد

عضو خارجي )من غير أعضاء مجلس اإلدارة / غير تنفيذي( عبد الرحمن صالح عبد اهلل الخليفي 
عضو )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/ غير مستقل(  عبد اهلل عبدالرحمن  صعينين الرويس 

المصدر: الشركة 

ملخص السيرة الذاتية لخالد الربيعة(: 9د-5الجدول  

خالد الربيعةاالسم

58 سنةالعمر
سعوديالجنسية 

رئيس لجنة المراجعة في الشركةالمنصب الحالي
المؤهالت المهنية 

حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة توليدو في عام 1991م.والعلمية

المناصب الحالية

عضو مجلس إدارة في الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )أكديما(، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع  	
الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع  	
المواد األساسية، من عام 2020م  حتى اآلن.

رئيس لجنة المراجعة في شركة تبريد المناطق السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تبريد المناطق والبنية التحتية  	
والطاقة، من عام 2019م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في مجموعة الدويان العقارية، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في القطاع العقاري، من عام  	
2017م حتى اآلن.

رئيس لجنة المراجعة في شركة الجزيرة للخدمات المساندة "مهن"، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع توريد القوى العاملة، من  	
عام 2017م حتى اآلن.

مؤسس مكتب خالد الربيعة لالستشارات المالية، وهي شركة شخص واحد تعمل في مجال االستشارات المالية، من عام 2016م حتى  	
اآلن.

المناصب السابقة

رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية )تداول(، وهي إحدى شركات السوق المالية السعودية وتعمل في قطاع األوراق المالية، من  	
عام 2014م إلى 2017م.

الرئيس التنفيذي في شركة كيمائيات الميثانول، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع المواد األساسية، من عام 2008م إلى  	
2016م.

المدير المالي في شركة أميانتيت العربية السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الصناعات وتصنيع األنابيب للمياه  	
والصرف الصحي والكيماويات، من عام 1993م إلى 2008م.

محاسب في مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي البنك المركزي لحكومة المملكة العربية السعودية، من عام 1983م إلى 1993م. 	

 ملخص السيرة الذاتية لهارولد ماناسا(: 40-5الجدول  

هارولد ماناسا  االسم 
66 سنة العمر
أمريكي  الجنسية
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عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة إدارة المخاطر في الشركة المنصب الحالي
محاسب إداري دولي معتمد، من عام 2011م حتى اآلن. 	

فاحص معتمد لحاالت التزوير، من عام 2001م حتى اآلن. 	

مراجع داخلي معتمد، من عام 1989م حتى اآلن. 	

مراجع عام معتمد في والية نورث كاروالينا، الواليات المتحدة األمريكية، من عام 1978م حتى اآلن. 	

حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة وست فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 1975م. 	

حاصل على شهادة الماجستير في االقتصاد من جامعة أوكالهوما، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 1985م. 	

المؤهالت المهنية 
والعلمية

عضو مجلس إدارة في مؤسسة تدقيق االحتيال المعتمدة، وهي منظمة لمكافحة االحتيال تقع في غرب كارولينا وتعمل في قطاع  	
التدريب والتعليم، من عام 2019م حتى اآلن.

م في هيئة تنظيم الصناعة المالية )FINRA(، وهي منظمة مالية تخضع إلشراف هيئة األوراق المالية والبورصات وتعمل في  	 ُمحكِّ
مجال حماية الجمهور المستثمر ودعم نزاهة الواليات المتحدة، من عام 2019م حتى اآلن.

رئيس لجنة المراجعة في شركة رؤية العالمية لالستثمار، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع االستثمارات الصناعية، من عام  	
2018م حتى اآلن. 

عضو لجنة المراجعة في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الطاقة الدمن  	
عام 2017 م حتى اآلن.

مستشار ومراجع حسابات في جامعة إنديانا وجامعة نورث كاروالينا، منظمات متعددة الجنسيات ومقرهم في المملكة العربية  	
السعودية ويعملون في قطاع التعليم، من عام 2011م حتى اآلن.

مستشار في معهد المراجعين الداخليين، وهي مؤسسة مهنية تعمل في قطاع التعليم المهني، من عام 2005م حتى اآلن.  	

المناصب الحالية 

رئيس لجنة األبحاث في ذي تشارلوت، نورث كاروالينا، فرع معهد المراجعين الداخليين، وهي شركة مهنية تعمل في قطاع التعليم،  	
من عام 2011م إلى 2014م.

عضو في كلية المحاسبة في  جامعة ونثروب، روك هيل، ساوث كاروالينا، وهي جامعة حكومية تعمل في قطاع التعليم، من عام  	
2005م إلى 2008م ومن عام 2011م حتى 2014م.

خبير في التطوير في مجال االستكشاف واإلنتاج في شركة أرامكو السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة،  	
من عام 2008م إلى 2011م. 

المدير المالي للشؤون الطبية في شركة أرامكو السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، من عام 2008م إلى  	
2011م. 

مدير قسم المراجعة في شركة أرامكو السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، من 2000م إلى 2005م  	

أمين الخزينة لمؤسسة موظفي أرامكو، وهو مؤسسة سعودية تعمل في قطاع الخدمات االجتماعية، من 2000م حتى 2005م. 	

عضو في كلية المحاسبة في جامعة كليمسون في ساوث كاروالينا ،وهي شركة أمريكية تعمل في قطاع التعليم ، من 1995م إلى  	
2000م. 

المدير المالي في منظمة مواقف السيارات في ميامي، وهي شركة أمريكية تعمل مجال مواقف السيارات، من 1989م إلى 1995م. 	

رئيس فرع معهد المراجعين الداخليين في الظهران في المملكة العربية السعودية، وهو فرع لمؤسسة مهنية تعمل في قطاع التعليم،  	
من 1985م حتى 1989م. 

مدير مراجعة حسابات في شركة برايس ووتر هاوس كوبر في ميامي وفلوريدا والخبر، وهي شركة متعددة الجنسيات تعمل في  	
القطاع المالي والمراجعة، من 1975 حتى 1983م.  

المناصب السابقة 

ملخص السيرة الذاتية لرشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد(: 41-5الجدول  

رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد االسم
عضو لجنة المراجعة  المنصب

لمزيد من التفاصيل عن السيرة الذاتية لرشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد، يرجى مراجعة القسم )5-2-3( )"ملخص السير الذاتية 
ألعضاء مجلس اإلدارة"( من هذه النشرة. السيرة الذاتية
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ملخص السيرة الذاتية لعبد الرحمن الخليفي(: د4-5الجدول  

عبد الرحمن صالح الخليفي االسم 
59 سنة العمر
سعودي الجنسية

عضو لجنة المراجعة  المنصب الحالي
عضو معهد المراجعين الداخليين، من عام 2006م حتى اآلن. 	

عضو المعهد األمريكي للمحاسبين العموميين المعتمدين، من 1990م حتى اآلن. 	

حاصل على شهادة محاسب معتمد من مجلس المحاسبة في والية كولورادو، الواليات المتحدة، في عام 1990م. 	

حاصل على دبلوم لغة إنجليزية ودورات في االقتصاد والمحاسبة من معهد االقتصاد في بولدر، كولورادو، الواليات المتحدة األمريكية،  	
في عام 1986م.

حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، في عام 1985م.  	

المؤهالت المهنية 
والعلمية

رئيس مجلس المديرين في شركة تغطية الشبكة لالتصاالت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع االتصاالت، وذلك  	
منذ عام  2020م حتى اآلن.

عضو مجلس المديرين )غير تنفيذي( في شركة األبراج المتكاملة لالتصاالت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
االتصاالت، وذلك منذ عام  2019م حتى اآلن.

عضو لجنة المراجعة في شركة الراجحي لالستثمار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع االستثمار، من عام 2018 م  	
حتى اآلن.

عضو لجنة المراجعة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي هيئة تنظيمية تعمل في قطاع الصحة، من عام 2018م حتى اآلن. 	

عضو لجنة المراجعة في المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام )إخاء(، وهي مؤسسة خيرية، من عام 2018م حتى اآلن. 	

عضو لجنة المراجعة في شركة الشعيبية للمياه والكهرباء، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الكهرباء وتحلية المياه، من عام  	
2018م حتى اآلن.

عضو لجنة المراجعة في شركة مشروع الشعيبية الثانية لتنمية المياه، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع تحلية المياه، من  	
عام 2018م حتى اآلن.

عضو لجنة المراجعة في شركة مشروع توسعة الشعبية، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الكهرباء والمياه، من عام 2018م  	
حتى اآلن.

عضو لجنة المراجعة في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الطاقة، من عام  	
2017 م حتى اآلن.

عضو لجنة المراجعة في شركة هجر إلنتاج الكهرباء )هيبكو(، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الطاقة، من عام 2017 م  	
حتى اآلن.

عضو لجنة المراجعة في شركة المرجان إلنتاج الكهرباء، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الطاقة، من عام 2017م حتى  	
اآلن.

عضو لجنة المراجعة في شركة دلة للرعاية الصحية، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع الصحة، من عام 2015 م حتى اآلن. 	

عضو مجلس المديرين )غير تنفيذي( في شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
الخدمات اللوجستية، وذلك منذ عام  2014م حتى اآلن.

عضو مجلس المديرين )غير تنفيذي( في شركة العذاة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الخدمات اللوجستية،  	
وذلك منذ عام  2014م حتى اآلن.

عضو مجلس المديرين )غير تنفيذي( في شركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في  	
قطاع إعادة التدوير، وذلك منذ عام  2013م حتى اآلن.

رئيس مجلس المديرين في شركة زيالن العربية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع التشييد، وذلك منذ عام  2007م  	
حتى اآلن.

المناصب الحالية 
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  المالك في شركة الرمز للعقارات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع العقارات، وذلك من عام 2017م إلى عام  	
2019م.

المدير العام المالي ومدير عام وحدات تدقيق األعمال في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة تعمل في قطاع االتصاالت، من  	
عام 2006م إلى 2016م.

عضو مجلس المديرين )غير تنفيذي( في الشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع  	
المياه والكهرباء، وذلك من عام 2004م إلى عام 2011م.

عضو مجلس المديرين )غير تنفيذي( في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المياه  	
والكهرباء، وذلك من عام  2006م إلى عام 2009م.

المراقب المالي للمجموعة في شركة ميدكير السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الصحة، من 2004م إلى  	
2006م.

مدير إدارة الشؤون المالية واإلدارية في شركة أوراكل سيستمز ليمتد، وهي شركة أمريكية تعمل في مجال برامج الحاسب اآللي ، من  	
1998م إلى 2004م.

استشاري في شركة الراشد محاسبون قانونيون، وهي شركة مهنية و تعمل في قطاع المحاسبة، وذلك من عام  1993م إلى عام  	
2000م.

مدير عام مصنع المنتجات الغذائية الخفيفة في شركة دلمزة للصناعات الغذائية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع  	
إنتاج األغذية، من 1996م إلى 1998م.

المدير المالي في شركة المخابز السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الصناعات الغذائية، من 1993م إلى  	
1995م.

مراجع حسابات في شركة آرثر أندرسون آند كومباني، وهي شركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة، من  	
1988م إلى 1990م. 

مراجع حسابات في صندوق التنمية الصناعية، وهو عبارة عن مؤسسة سعودية تعمل في مجال التنمية االقتصادية، من 1985م إلى  	
1990م.

المناصب السابقة 

ملخص السيرة الذاتية لعبد اهلل عبدالرحمن  صعينين الرويس(: د4-5الجدول  

عبد اهلل عبدالرحمن  صعينين الرويس االسم

عضو لجنة المراجعة المنصب

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )5-2-3( )"ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة"( من هذه النشرة.السيرة الذاتية

لجنة الترشيحات والماكفآت  2 6 5
الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1433/4/17هـ )الموافق 10 مارس  وفًقا ألحكام الئحة حوكمة الشركات، تم تشكيل لجنة 
بتاريخ 25 شعبان 1442هـ  المنعقد  الترشيحات والمكافآت والتي وافق عليها مجلس اإلدارة خالل اجتماعه  2012م(. كما أعدت الشركة الئحة لجنة 

)الموافق 07 أبريل 2021م(، وصادقت عليها الجمعية العامة العادية خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/11/3هـ )الموافق 13 يونيو 2021م(. 

كما في تاريخ هذه النشرة، تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة )4( أعضاء، وال تتضمن أي من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين كما هو مطلوب 
بموجب المادتين 60 )أ( و64 )أ( من الئحة حوكمة الشركات، فقام مجلس إدارة الشركة بإصدار قرار بتاريخ 19 مايو 2021م بتعيين العضو المستقل 
الحالي في المجلس رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت على أن يعمل بالقرار بتاريخ اإلدراج. وبناًء على ذلك ستتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من 
خمسة )5( أعضاء اعتباراً من تاريخ إدراج الشركة ومن ضمنهم عضو مستقل وفقاً لمتطلبات أحكام الئحة حوكمة الشركات. وتختص لجنة الترشيحات 

والمكافآت بما يلي: 

رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بترشيح أعضاء في مجلس اإلدارة وإعادة ترشيحهم. 	

المراجعة السنوية لمتطلبات عضوية مجلس اإلدارة والتي تتضمن اإلمكانيات والخبرة وتوفر الوقت ألنشطة مجلس اإلدارة، ويشمل ذلك إعداد وصف للقدرات  	
والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة.

مراجعة الهيكل التنظيمي لمجلس اإلدارة وتقديم التوصيات بشأن التغييرات المحتملة التي يمكن إجراؤها. 	

التحقق بشكل سنوي من استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وخاصًة في حال كان  	
العضو يشغل عضوية مجالس إدارة شركات أخرى.

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ويشمل ذلك رئيس مجلس اإلدارة. 	

رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين. 	

رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن قواعد حوكمة الشركة ومتابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات قواعد الحوكمة هذه. 	

التحقق من التزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات. 	
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مراجعة قواعد حوكمة الشركة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات. 	

مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات. 	

إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، أو تفويض ذلك إلى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى. 	

ويبين الجدول التالي تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت كما في تاريخ هذه النشرة: 

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كما في تاريخ هذه النشرة(: 44-5الجدول  

المنصب االسم

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/ غير مستقل( ثامر سعود إسماعيل الشرهان

عضو خارجي )من غير أعضاء مجلس اإلدارة / غير تنفيذي( د. فهد موسى عبد اهلل الزهراني

عضو خارجي )من غير أعضاء مجلس اإلدارة / غير تنفيذي( جوهان هنري براند

عضو )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/ غير مستقل( رائد عبداهلل اسماعيل اسماعيل
كما يبين الجدول التالي تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من تاريخ إدراج الشركة:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت اعتبارًا من تاريخ إدراج الشركة(: 45-5الجدول  

المنصب االسم

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/ مستقل( د/ محسن أحمد حسن خليل

عضو )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/ غير مستقل( ثامر سعود إسماعيل الشرهان

عضو خارجي )من غير أعضاء مجلس اإلدارة / غير تنفيذي( د. فهد موسى عبد اهلل الزهراني

عضو خارجي )من غير أعضاء مجلس اإلدارة / غير تنفيذي( جوهان هنري براند

عضو )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/ غير مستقل( رائد عبداهلل اسماعيل اسماعيل

ملخص السيرة الذاتية لمحسن أحمد حسن خليل(: د4-5الجدول  

د/ محسن أحمد حسن خليل االسم

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )اعتباراً من تاريخ اإلدراج( المنصب

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )5-2-3( )»ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة”( من هذه النشرة. السيرة الذاتية

 ملخص السيرة الذاتية لثامر سعود إسماعيل الشرهان(: 47-5الجدول  

ثامر سعود إسماعيل الشرهان االسم

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت )اعتباراً من تاريخ اإلدراج( المنصب

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )5-2-3( )»ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة”( من هذه النشرة. السيرة الذاتية

 ملخص السيرة الذاتية لفهد الزهراني(: 48-5الجدول  

الدكتور فهد الزهراني االسم 

59 سنة العمر

سعودي الجنسية

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  المنصب الحالي

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة تنيسي في كنوكسفيل، تنيسي، الواليات المتحدة األمريكية،  	
في عام 1990م.

حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة والية كولورادو، فورت كولينز، كولورادو، الواليات المتحدة  	
األمريكية، في عام 1996م.

حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة والية كولورادو، فورت كولينز، كولورادو، الواليات المتحدة  	
األمريكية، في عام 1996م. 

المؤهالت المهنية والعلمية
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عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في أوقاف الراجحي، وهي مؤسسة خيرية تعمل في المجال الخيري، من عام 2020 م حتى  	
اآلن.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في مجموعة بن الدن، وهي شركة مساهمة تعمل في القطاع المالي، من عام 2020م حتى  	
اآلن.

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الهيئة العامة للعقارات السعودية، وهي هيئة حكومية تعمل في قطاع العقارات، من عام  	
2019م حتى اآلن.

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أسمنت القصيم، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع المواد األساسية،  	
من عام 2019م حتى اآلن.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة وادي الرياض، وهي شركة مساهمة تابعة لجامعة كانساس تعمل في قطاع  	
االستثمار، من عام 2018م حتى اآلن.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة جبل عمر، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع العقار ، من عام 2016م  	
حتى اآلن

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة البالد المالية )البالد كابيتال(، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع االستثمارات،  	
من عام 2016م حتى اآلن.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة اليسر، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع التمويل، من عام 2015م حتى اآلن 	

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة ماسك اللوجستية، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع االستثمارات، من عام  	
2013م حتى اآلن.  

المناصب الحالية 

مستشار الرئيس التنفيذي في بنك البالد، وهي شركة سعودية مدرجة تعمل في القطاع المالي، من عام 2013م إلى 2017م. 	

نائب رئيس الموارد البشرية والشؤون اإلدارية في شركة الراجحي للصناعات الحديدية، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع  	
صناعات الحديد، لمدة ثالثة )3( أشهر من عام 2013م.

نائب الرئيس التنفيذي في شركة اتحاد االتصاالت )موبايلي(، وهي شركة سعودية مدرجة تعمل في قطاع االتصاالت، من عام  	
2005م إلى 2012م.

مستشار السعودة في شركة إل إم إريكسون، وهي شركة عالمية تعمل في قطاع االتصاالت، من عام 2000م إلى 2004م.  	

نائب عميد كلّية التقنية في أبها، القطاع الحكومي، من عام 1998م إلى 2000م. 	

رئيس قسم تقنية الحاسب اآللي في كلية التقنية في أبها، القطاع الحكومي، من عام 1996م إلى 1998م. 	

المناصب السابقة 

ملخص السيرة الذاتية لجوهان هنري براند (: 49-5الجدول  

جوهان هنري براند االسم

59 سنة العمر

هولندي الجنسية

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  المنصب الحالي

حاصل على شهادة الماجستير في االقتصاد من جامعة إيراسموس روتردام في هولندا، في عام 1986م. 	

حاصل على شهادة الماجستير في قانون األعمال من جامعة إيراسموس روتردام في هولندا، في عام 1985م. 	

حاصل على شهادة الماجستير في القانون الخاص من جامعة إيراسموس روتردام في هولندا، في عام 1985م. 	

المؤهالت المهنية والعلمية

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة تعمل في  	
قطاع االتصاالت، من عام 2018 م حتى اآلن.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة نسما للطيران، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع  	
النقل، من عام 2018 م حتى اآلن.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الرابية للتجارة والزراعة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في  	
قطاع المقاوالت، من عام 2018 م حتى اآلن.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في مجموعة صافوال، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع السلع  	
االستهالكية األساسية، من عام 2016 م حتى اآلن.

العضو المنتدب في شركة جوهان براند لالستشارات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال  	
استشارات اإلدارة والموارد البشرية، من عام 2016 حتى اآلن. 

المناصب الحالية
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شريك ومستشار البحث التنفيذي في شركة إيجون زهندر، وهي شركة مساهمة تعمل في مجال االستشارات  	
اإلدارية والبحث التنفيذي، من عام 2008م إلى 2016م.

رئيس التسويق وعضو مجلس إدارة معهد إدارة بي سي آي، شركة بيبسي كوال انترناشيونال، وهي شركة مساهمة   	
مدرجة أمريكية تعمل في قطاع السلع االستهالكية، من عام 1991 م إلى 1995 م.

 إدارة العالمات التجارية في شركة بروكتر آند جامبل في منطقة بنلوكس، وهي شركة مساهمة مدرجة في  	
الواليات المتحدة وتعمل في قطاع نقل البضائع االستهالكية، من عام 1986م إلى 1991م.

المناصب السابقة

ملخص السيرة الذاتية لرائد عبداهلل اسماعيل اسماعيل(: 50-5الجدول  

رائد عبداهلل اسماعيل اسماعيل  االسم 

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  المنصب 

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )5-2-3( )»ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة”( من هذه النشرة. السيرة الذاتية

لجنة إدارة المخاطر   3 6 5
وفًقا ألحكام الئحة حوكمة الشركات، تم تشكيل لجنة االلتزام وإدارة المخاطر بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1438/1/2هـ )الموافق 3 أكتوبر 2016م( 
والتي تم إعادة تسميتها بلجنة المخاطر بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  17 شعبان 1442هـ )الموافق 30 مارس 2021م(. كما أعدت الشركة الئحة 

لجنة إدارة المخاطر  والتي وافق عليها مجلس اإلدارة خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 شعبان 1442هـ )الموافق 30 مارس 2021م(.

وتتكون لجنة إدارة المخاطر من خمسة )5( أعضاء، وتختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

التوصية لمجلس اإلدارة بشأن المخاطر الحالية التي تتعرض لها الشركة واالستراتيجية المقترحة التي قد تتخذها الشركة من أجل معالجة - 
أو تفادي المخاطر المستقبلية بما في ذلك االستراتيجية الخاصة بإدارة السيولة النقدية ورأس المال.

اإلشراف على نظام إدارة المخاطر في الشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة - 
والتحقق من االلتزام األنظمة واللوائح ذات الصلة. 

التحقق من جدوى استمرار الشركة وتحسين قدرتها على إدارة المخاطر التي تواجهها ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي - 
تهدد الشركة وتطبيق الضوابط الرقابية وتقنية إدارة المخاطر في عملية اتخاذ القرارات.

تقديم الدعم لمجلس اإلدارة في مراقبة وتقييم اإلرشادات والسياسات لضبط العمليات التي يتم من خاللها تطبيق ضوابط الرقابة الداخلية - 
وتقييم األخطار وإدارتها وتطبيق آليات االلتزام ذات الصلة. 

تتكون لجنة إدارة المخاطر من األعضاء التالية أسماؤهم:

أعضاء لجنة إدارة المخاطر(: 51-5الجدول  

المنصب االسم

رئيس لجنة إدارة المخاطر – عضو خارجي )من غير أعضاء مجلس اإلدارة / غير تنفيذي( الدكتور خالد داود يوسف الفداغ 

عضو )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي / غير مستقل( معالي األستاذ / محمد طالل محمد النحاس

عضو خارجي )من غير أعضاء مجلس اإلدارة / غير تنفيذي( أيمن مروان يوسف العريس

عضو خارجي )من غير أعضاء مجلس اإلدارة / غير تنفيذي( محمد حلمي الروبي

عضو خارجي )من غير أعضاء مجلس اإلدارة / غير تنفيذي( هارولد جون ماناسا

 ملخص السيرة الذاتية لخالد الفداغ(: د5-5الجدول  

الدكتور خالد الفداغ االسم 

64 سنة  العمر

سعودي  الجنسية

رئيس لجنة إدارة المخاطر  المنصب الحالي

حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية )الميكانيكا التطبيقية( من جامعة مانشستر، مانشستر، المملكة  	
المتحدة، في عام 1979م.

حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية )ميكانيكا تطبيقية( من كلية لندن اإلمبراطورية، لندن، المملكة  	
المتحدة، في عام 1983م.

شهادة برنامج التنفيذيين في القيادة واالستراتيجية من مدرسة هارفارد لألعمال في بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية،  	
في عام 2000م.

المؤهالت المهنية والعلمية
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عضو مستقل في لجنة إدارة المخاطر في صندوق االستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية  	
السعودية، يعمل في قطاع االستثمار، من أكتوبر 2019 حتى اآلن.

رئيس لجنة إدارة المخاطر في شركة بوبا العربية، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع التأمين، من يوليو 2019  	
حتى اآلن.

عضو مستقل في لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماكو الدوائية(، وهي  	
شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الصحة، من مايو 2019 حتى اآلن.

عضو مجلس المستشارين ورئيس لجنة المراجعة وإدارة المخاطر في التجمع الصحي األول )بالمنطقة الشرقية(، وهو كيان  	
مملوك بالكامل من قبل وزارة الصحة السعودية، يعمل في قطاع الصحة، من مايو 2018 حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة مستقل في شركة رؤية لالستثمار، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع االستثمارات الصناعية، من  	
مارس 2018 حتى اآلن. 

عضو مستقل في لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في  	
قطاع المواد األساسية، من مايو 2017 حتى اآلن.

المناصب الحالية 

رئيس لجنة المراجعة وإدارة المخاطر في شركة تبريد المناطق السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تبريد  	
المناطق والبنية التحتية والطاقة، من أبريل 2017 م إلى أبريل 2019م.

عضو مستقل في لجنة المراجعة في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة تعمل في قطاع  	
االتصاالت، من يناير 2016 م إلى أغسطس 2019م 

نائب رئيس لجنة الرقابة على المراجعة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهي جهة حكومية تعمل في قطاع التعليم،  	
من مايو 2015 م إلى أبريل 2019م.

مراجع الحسابات التنفيذي )مراجع الحسابات العام( في شركة أرامكو السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في  	
قطاع الطاقة، من عام 2009م إلى 2015م.

ممثل المساهمين في مجلس إدارة شركة شوا شل، وهي شركة يابانية مدرجة تعمل في قطاع إنتاج النفط، من 2008م حتى  	
2011م.

عضو مجلس إدارة في شركة لوبريف، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع تكرير الزيت، من عام 2007م إلى  	
2010م.

مسؤول التخطيط في شركة أرامكو السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، من عام 2007م إلى  	
2009م.

الرئيس والمدير التنفيذي في شركة بترون كوربوريشن، وهي شركة فلبينية مساهمة تعمل في قطاع تكرير النفط، من عام  	
2003م إلى 2007م.

مدير تخطيط المرافق في شركة أرامكو السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، من عام 2002م  	
إلى 2003م.

عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي في شركة بترون كوربوريشن، وهي شركة فلبينية مساهمة تعمل في قطاع تكرير  	
النفط، من عام 2001م إلى 2007م.

مسؤول الهندسة المركزية في شركة أرامكو السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة، من عام 2001م  	
إلى 2003م.

المناصب السابقة 

ملخص السيرة الذاتية لمحمد طالل محمد النحاس(: د5-5الجدول  

محمد طالل محمد النحاس االسم

عضو لجنة إدارة المخاطر المنصب

لمزيد من التفاصيل حول السيرة الذاتية لمحمد طالل محمد النحاس، يرجى مراجعة القسم )5-2-3( )"ملخص السير 
الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة"( من هذه النشرة. السيرة الذاتية

ملخص السيرة الذاتية أليمن العريس(: 54-5الجدول  

أيمن العريس االسم

42 سنة العمر

فرنسي الجنسية

عضو لجنة إدارة المخاطر المنصب الحالي

حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي من الجامعة األمريكية في بيروت، في عام 2001م. 	

حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم والهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا، في عام 2001م. 	

حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من إنسياد، في عام 2003م. 	

المؤهالت المهنية والعلمية

المناصب الحالية نائب أول لرئيس صندوق االستثمارات العامة )الرياض، المملكة العربية السعودية(
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مدير أول في شركة مصدر )جزء من شركة مبادلة لالستثمار(، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع تطوير واستثمار  	
وإدارة مشاريع الطاقة المتجددة، من عام 2014 م إلى 2020م.

عضو مجلس إدارة في ذا مونيتور جروب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال االستشارات، من 2010 م  	
إلى 2014م.

مهندس برمجيات في شركة موبيلك )اليوم نينتندو أوروبا ار اند دي(، وهي شركة مساهمة تعمل في قطاع التقنية، من  	
عام 2006م إلى 2008م.

مهندس برمجيات في شركة إل جي إلكترونيكس، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع االتصاالت، من عام 2004  	
م إلى 2006م.

المناصب السابقة

ملخص السيرة الذاتية لمحمد الروبي(: 55-5الجدول  

محمد الروبي االسم

46 سنة العمر

بريطاني ومصري الجنسية

عضو لجنة إدارة المخاطر المنصب الحالي

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في القاهرة، مصر، في عام 1994م. 	

حاصل على شهادة الماجستير في دراسات الشرق األوسط من الجامعة األمريكية في القاهرة، مصر، في عام 1996م 	

حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة نورث إيستن، مدرسة القوانين في بوسطن الواليات المتحدة  	
األميركية، في عام 1999م. 

رخصة ممارسة مهنة المحاماة واالستشارات القانونية في ماشيوستس في عام 1990م، وفي مقاطعة كولومبيا في عام  	
2000م، الواليات المتحدة األمريكية.

المؤهالت المهنية والعلمية

مستشار في شركة تقديم االستشارات أدريسو، راجي سليمان ومشاركوه، في القاهرة، مصر، وهي شركة محاماة مصرية  	
تعمل في مجال االستشارات القانونية، من عام 2020م حتى اآلن.

زميل معهد الحوكمة األسترالي وعضو المعهد األسترالي لمديري الشركات من عام 2020م حتى اآلن. 	

مستشار تنفيذي مستقل لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في الشؤون القانونية والحوكمة وااللتزام من عام 2016م حتى  	
اآلن.

المناصب الحالية

مستشار عام ورئيس إدارة الموارد البشرية وااللتزام وإدارة المخاطر والتأمين والرعاية االجتماعية في شركة جاردا  	
وورلد إنترناشونال بروتكتيف سرفسيس، وهي شركة كندية مملوكة للقطاع الخاص، من عام 2018م إلى عام 2019م

مساعد المستشار القانوني العام في قسم العمليات والنفط والغاز والكيماويات في شركة إيه إم ئي سي فوستر ويلر،  	
وهي شركة بريطانية تعمل في قطاع النفط والغاز والتعدين والطاقة والتشغيل والبيئة وأعمال البنية التحتية، في عام 

2017م.

نائب رئيس الشؤون القانونية في آسيا والشرق األوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا في شركة إيه إم ئي سي فوستر ويلر،  	
وهي شركة بريطانية تعمل في قطاع النفط والغاز والتعدين والطاقة والعمليات والبيئة وأعمال البنية التحتية، من عام 

2014م إلى 2016م.

المستشار القانوني العام في المناطق النامية في شركة إيه إم ئي سي، وهي شركة بريطانية تعمل في قطاع النفط والغاز  	
والتعدين والطاقة النظيفة والعمليات والبيئة وأعمال البنية التحتية، من عام 2013م إلى 2014م.

المستشار القانوني العام في شركة جنرال للكهرباء، وهي شركة متعددة الجنسيات )الشرق األوسط وشمال أفريقيا  	
وتركيا وباكستان( وتعمل في قطاع الطيران والصحة والطاقة والمياه، من عام 2012م إلى 2013م.

المستشار القانوني العام في شركة جنرال للكهرباء )الشرق األوسط – جنرال الكتريك للطاقة( ، وهي شركة متعددة  	
الجنسيات تعمل في قطاع الطيران والصحة والطاقة والمياه، من عام 2011م إلى 2012م.

مدير إدارة الشؤون القانونية في شركة وند إس بي إيه تيلكوم، وهي شركة إيطالية مصرية تعمل في قطاع االتصاالت، من  	
عام 2009م إلى 2011م.

مؤسس وشريك مسؤول في تحالف آي آند دي القانوني بالعراق، وهي شركة محاماة تعمل في مجال تقديم االستشارات  	
القانونية، من عام 2003م إلى 2009م.

شريك في شراكة اإلبراشي والديرماركار، وهي شراكة تضامنية قانونية مصرية تعمل في مجال تقديم االستشارات  	
القانونية، من عام 2001م إلى 2008م.

مستشار قانوني في مكتب كوربوريت آند إنرجي براكتس جروب، ليبويف المب، جريني آنج ماكري إل.إل.بي، وهي شركة  	
محاماة أمريكية تعمل في مجال تقديم االستشارات القانونية، من عام 2000م إلى 2001م.

مستشار قانوني في مكتب النزاعات الحدودية الدولية ليبويف المب، جريني آنج ماكري إل.إل.بي ،وهي شركة محاماة  	
أمريكية تعمل في مجال تقديم االستشارات القانونية، من عام 1999م إلى 2000م.

المناصب السابقة
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ملخص السيرة الذاتية لهارلود ماناسا(: د5-5الجدول  

هارلود ماناسا االسم

عضو لجنة إدارة المخاطر المنصب

لمزيد من التفاصيل حول السيرة الذاتية لهارلود ماناسا، يرجى مراجعة القسم )5-6-1( )"لجنة المراجعة"( من هذه 
النشرة. السيرة الذاتية

اللجنة التنفيذية 4 6 5
تم تشكيل اللجنة التنفيذية بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1431/6/2هـ )الموافق 15 مايو 2010م(. كما أعدت الشركة الئحة اللجنة التنفيذية والتي 
وافق عليها مجلس اإلدارة خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 رمضان 1442هـ )الموافق 27 أبريل 2021م( كما تم تعديلها بموجب قرار مجلس اإلدارة 

بالتمرير بتاريخ 1442/11/4هـ )الموافق 14 يونيو 2021م(. 

وتتكون اللجنة التنفيذية من خمسة )5( أعضاء من مجلس اإلدارة. وتمارس اللجنة التنفيذية أعمالها وفق االختصاصات والصالحيات الممنوحة لها من 
قبل مجلس اإلدارة، وتشمل هذه االختصاصات والصالحيات ما يلي:

مراجعة عمليات االستثمار واالستحواذ ومراجعة تقديم العروض الملزمة المتعلقة بالمشاريع ومراجعة أي تغييرات أو مراجعات تتعلق بهذه االستثمارات أو العروض  	
المقدمة أو المزمع تقديمها بواسطة الشركة، قبل عرضها على مجلس اإلدارة، والتأكيد على كافة الصالحيات المطلوبة لكبار التنفيذيين الستكمال الوثائق الالزمة 

لتقديم العروض المعنية أو المناقصات ومن ثم إبرام جميع االتفاقيات والعقود.

المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة بخطط العمل للخمس )5( سنوات القادمة وخطط التشغيل وخطط اإلنفاق الرأسمالي وغيرها من الدراسات أو الخطط التي  	
سيكون لها تأثير كبير على عمليات الشركة.

مراجعة الخطط االستراتيجية واألهداف التشغيلية للشركة بشكل دوري والتوصية لمجلس اإلدارة بخطة العمل السنوية وخطة تطوير األعمال االستراتيجية،  	
ومراجعة خطة المخاطر االستراتيجية المقترحة من قبل اإلدارة والتي تحدد مختلف االستثمارات وعمليات االستحواذ وفرص المناقصات.

المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة بأي تعديالت مطلوبة على المبادئ أو اإلرشادات القائمة أو أي إرشادات أو قواعد استثمارية جديدة أو ذات طبيعة عامة  	
المقترحة من قبل اإلدارة.

مراجعة واعتماد الميزانية السنوية والتوصية بها لمجلس اإلدارة. 	

الموافقة على ممارسة المجموعة لنشاطات مكملة وفق ما هو وارد في المادة )28( من نظام األساسي.  	

وتتكون اللجنة التنفيذية من األعضاء التالية أسماؤهم:

أعضاء اللجنة التنفيذية (: 57-5الجدول  

المنصب االسم
رئيس اللجنة التنفيذية )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي( محمد عبداهلل راشد أبو نيان

عضو)عضو مجلس إدارة غير تنفيذي( رائد عبداهلل اسماعيل اسماعيل
عضو)عضو مجلس إدارة غير تنفيذي( إسماعيل محمد صالح السلوم

عضو)عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/ مستقل( د/ محسن أحمد حسن خليل
عضو)عضو مجلس إدارة غير تنفيذي( عمر محمدنبيل محمد الميداني

لمزيد من التفاصيل عن السير الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية، يرجى مراجعة القسم )5-2-3( )"ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة"( من 
هذه النشرة.

تعارض المصالح واألعمال المنافسة للشركة  7 5
ال يتيح النظام األساسي للشركة، وال أي من لوائحها أو سياساتها الداخلية، أي صالحيات تمكن أياً من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي من 
التصويت على أيِّ عقد أو عرض يكون له فيه مصلحًة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك طبقاً ألحكام المادة )71( من نظام الشركات، والتي تنص على وجوب 
أال يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة. باإلضافة 
إلى ذلك، تحظر المادة )72( من نظام الشركات على أعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في 

أحد فروع النشاط الذي تزاوله، إال بترخيص من الجمعية العامة.

وتنص هذه المواد أيضاً على أنه يجب على عضو مجلس اإلدارة اإلفصاح وتبليغ مجلس اإلدارة بما له من مصلحة في أي أعمال أو عقود تتم لحساب 
الشركة أو إذا كان لديه مصلحة تتنافس مع الشركة. كما يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن جميع األعمال والعقود التي يكون 
ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ويرفق مع التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي يُعد لهذا الغرض. وال يجوز 
للعضو الذي لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة االشتراك في المداوالت أو التصويت على القرارات التي 
تصدر بشأن هذه العقود واألعمال. كما ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة الذي يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو الذي ينافس الشركة االشتراك 

في المداوالت أو التصويت على القرارات بالموافقة على هذه المصلحة، سواء في اجتماعات مجلس اإلدارة أو الجمعيات العامة.
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غير  أو  مباشرة  مصلحة  اإلدارة  مجلس  لعضو  ويكون  الشركة  لحساب  تتم  التي  العقود  و  لألعمال  الترخيص  ضوابط  المالية  السوق  هيئة  أصدرت 
مباشرة فيها. ويمكن االطالع على هذه الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة بتاريخ 
1438/1/16هـ )الموافق 17 أكتوبر 2016م( والمعدلة  بتاريخ 1442/4/3هـ )الموافق 18 نوفمبر 2020م( )»الضوابط التنظيمية الخاصة بالشركات 
المدرجة«(، والتي تتضمن بعض األمثلة لحاالت وجود مصلحة غير مباشرة، ومن هذه األمثلة تحقق فوائد مالية أو غير مالية لشخصية اعتبارية يمثلها 

عضو مجلس اإلدارة مقابل أي من األعمال والعقود التي تبرمها الشركة وتكون الشركة طرف فيها. 

قامت الشركة بإعداد وتطبيق سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح والتعامالت مع األطراف ذو العالقة مع مراعاة مناسبة هذه 
السياسة لحجم الشركة وطبيعة أعمالها وهيكلها التنظيمي، بما في ذلك ما يتعلق بمساهمي الشركة، وذلك لضمان وجود آلية واضحة يتم تطبيقها لتحديد 
حاالت تعارض المصالح واألعمال المنافسة والحاالت التي تستوجب الحصول على موافقة الجمعية العامة. وتضع سياسة تعارض المصالح وتعامالت 
واإلجراءات  والضوابط  الشركات  حوكمة  والئحة  الشركات  نظام  بموجب  العامة  للقواعد  االمتثال  إلى  تهدف  متشددة  إجراءات  العالقة  ذو  األطراف 
اإلدارة على سياسة  وافق مجلس  الصلة.  والمتطلبات األخرى ذات  المدرجة  المساهمة  ا لخاصة بشركات  الشركات  لنظام  تنفيذاً  الصادرة  التنظيمية 
تعارض المصالح وتعامالت األطراف ذو العالقة بتاريخ 27 أبريل 2021م، وتم الحصول على موافقة الجمعية العامة خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 
يونيو 2021م. كما تم تعديل هذه السياسة بموافقة مجلس اإلدارة بتاريخ 17 أغسطس 2021م  والجمعية العامة بتاريخ 1 سبتمبر 2021م بإضافة معايير 
منافسة عضو مجلس اإلدارة ألعمال الشركة أو منافستها في احد فروع النشاط التي تزاوله »المعايير« والتي تنطبق في حال وافقت الجمعية العامة على 

الترخيص ألي من أعضاء مجلس اإلدارة ، وتشمل ما يلي:

تكون مدة سريان الترخيص طوال فترة الدورة التي صدر فيها الترخيص والدورة أو الدورات الالحقة لها على أن تكون متتالية، وذلك في حال  	
تم إعادة انتخاب العضو المعني لتلك الدورات.

عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين في شأن أي أعمال يقوم  	
بمنافستها.

أن يقوم عضو مجلس اإلدارة المعني بإشعار الشركة بشكل سنوي عن حالة العمل أو النشاط المنافس وما إذا كانت هناك أي تغييرات في نطاقه  	
أو طبيعته.

يُحظر على عضو مجلس اإلدارة المعني االستغالل أو االستفادة - بشكل مباشر أو غير مباشر - من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص  	
االستثمارية المعروضة عليه بصفته عضواً في مجلس اإلدارة، أو المعروضة على الشركة، ويشمل ذلك الفرص االستثمارية التي تدخل ضمن 
أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة في االستفادة منها، ويسري الحظر على عضو المجلس الذي يستقيل ألجل استغالل الفرص االستثمارية 

- بطريق مباشر أو غير مباشر - التي ترغب الشركة في االستفادة منها والتي َعِلم بها أثناء عضويته بمجلس اإلدارة.
التزام العضو المعني بأي متطلبات أخرى مفروضة بموجب األنظمة واللوائح المعمول بها وأي تعليمات أخرى تصدر عن الجهات ذات االختصاص،  	

بما في ذلك الهيئة.

وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد حالياً بعض من الشركات التابعة لمجموعة الشركة التي تمارس أو ترغب أن تمارس أنشطة تعتبر أنشطة مكملة ألنشطة 
الشركة الرئيسية المحددة في نظامها األساسي، مثل معالجة المياه وتبريد المناطق وتوليد الهيدروجين األخضر وغيرها من األنشطة التكميلية. علماً 
بأن هذه األنشطة ال تشكل األنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة ومجموعتها وهي أنشطة توليد الطاقة وتحلية المياه والبخار. كما أن بعض من أعضاء 
مجلس اإلدارة من المتوقع أن يشترك في شركات تمارس  مثل هذه األنشطة المكملة. ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 1 سبتمبر 2021م 
على الترخيص لخمسة )5( من أعضاء مجلس اإلدارة )وهم محمد عبد اهلل راشد أبو نيان و سليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب ورشيد عبدالرحمن 
ناصر الرشيد وعمر محمدنبيل محمد الميداني وإسماعيل محمد صالح السلوم( بممارسة األعمال واألنشطة التي تندرج ضمن األنشطة المكملة للغرض 
التابعة عند  النظام األساسي للشركة والتي قد يكون من شأنها منافسة الشركة أو شركاتها  المادة )28( من  الرئيسي للشركة والمنصوص عليها في 

ممارستها لتلك األنشطة المكملة. ويخضع هذا الترخيص المعايير الواردة في سياسة تعارض المصالح وتعامالت األطراف ذو العالقة المذكورة أعاله.

بناء على ما سبق، يقر ويؤكد مجلس اإلدارة قيام كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

االلتزام بأحكام المادة )71( والمادة )72( من نظام الشركات والفصل السادس من الئحة حوكمة الشركات. 	
عدم المشاركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله إال بترخيص من الجمعية العامة. 	
عدم اشتراك عضو مجلس االدارة في المداوالت أو التصويت على قرار مجلس االدارة أو الجمعية العامة في األعمال والعقود التي تتم لحساب  	

الشركة اذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
عدم اشتراك عضو مجلس اإلدارة الذي يزاول عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في احد فروع النشاط التي تزاوله في المداوالت أو  	

التصويت على قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة الذي يصدر في هذا الشأن.
التأكد من إبرام جميع األعمال والعقود المستقبلية، بما في ذلك تلك التي يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وفًقا  	

ألحكام الئحة حوكمة الشركات ونظام الشركات والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات ا لخاصة بشركات المساهمة 
المتعاملين  عموم  مع  الشركة  تتبعها  التي  والشروط  األوضاع  بنفس  تكون  وأن  اإلدارة  مجلس  لعضو  تفضيلية  شروط  تتضمن  وأال  المدرجة 

والمتعاقدين. 

في   8 5 السر  وأمين  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مصالح  عن  اإلفصاح 
األسهم وأدوات الدين الخاصة بالشركة أو شراكتها التابعة

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو شراكتها التابعة 1 8 5
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يوضح الجدول التالي المصالح المباشرة وغير المباشرة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة.

 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة(: 58-5الجدول  

الوصف نسبة الملكية اسم عضو مجلس اإلدارة
يمتلك محمد عبداهلل راشد أبو نيان بشكل غير مباشر نسبة 1.26405% من أسهم الشركة قبل الطرح، 

وذلك من خالل ملكيته لما نسبته 7.95% من شركة عبد اهلل أبو نيان التجارية والتي تملك نسبة %3.02 
من أسهم الشركة بشكل مباشر ونسبة 12.88% من أسهم الشركة بشكل غير مباشر عن طريق ملكيتها 

لنسبة 50% من رأس مال شركة رؤية لالستثمار والتي تملك أسهماً تمثل 25.76% من أسهم الشركة. 
كما يملك محمد عبداهلل راشد أبو نيان بصورة مباشرة ما نسبته.4.13% من أسهم الشركة.

1.26405% )بشكل 
غير مباشر(، و
4.13% )بشكل 

مباشر(

 محمد عبداهلل راشد أبو نيان

يمتلك سليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب بشكل غير مباشر نسبة 3.4776% من أسهم الشركة 
قبل الطرح، وذلك من خالل ملكيته لما نسبته 27% من رأس مال شركة أموال األجيال المحدودة والتي 
تملك 100% من رأس مال شركة عبد القادر المهيدب وأوالده والتي بدورها تملك 50% في شركة رؤية 

لالستثمار والتي تملك أسهم تمثل 25.76% من أسهم الشركة.

3.4776% )بشكل 
غير مباشر(

سليمان عبدالقادر عبدالمحسن 
المهيدب

 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركات التابعة للشركة(: 59-5الجدول  

الوصف نسبة الملكية الشركة التابعة  اسم عضو مجلس اإلدارة
يمتلك محمد عبداهلل راشد أبو نيان بشكل غير مباشر نسبة 0.7296% من 
أسهم شركة أكوا غوك، وذلك من خالل ملكيته لما نسبته 7.95% من شركة 
عبد اهلل أبو نيان التجارية والتي تملك نسبة 50% من رأس مال شركة رؤية 

لالستثمار والتي تملك 100% من شركة استدامة لتطوير المشاريع والتي 
تملك ما نسبته 61.8% من أسهم شركة أكوا باور دي جي سي القابضة، 

والتي بدورها تملك 99% من شركة كريكالي القابضة التي تملك نسبة %30 
من أسهم  شركة أكوا غوك.

0.7296% )بشكل غير 
مباشر( أكوا غوك

 محمد عبداهلل راشد 
يمتلك محمد عبداهلل راشد أبو نيان بشكل غير مباشر نسبة 0.02432%من أبو نيان

أسهم شركة أكوا باور كريكالي القابضة البحرين، وذلك من خالل ملكيته 
لما نسبته 7.95% من شركة عبد اهلل أبو نيان التجارية والتي تملك نسبة 

50% من رأس مال شركة رؤية لالستثمار والتي تملك 100% من شركة 
استدامة لتطوير المشاريع والتي تملك ما نسبته 61.8% من أسهم شركة 

أكوا باور دي جي سي القابضة ، والتي بدورها تملك 99% من شركة 
كريكالي القابضة التي تملك نسبة 1% من أسهم شركة أكوا باور كريكالي 

القابضة البحرين.

0.02432% )بشكل غير 
مباشر(

شركة أكوا باور كريكالي 
القابضة البحرين

يمتلك سليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب بشكل غير مباشر 
نسبة2.4779% من أسهم شركة أكوا غوك، وذلك من خالل ملكيته لما 

نسبته 27% من رأس مال شركة أموال األجيال المحدودة والتي تملك %100 
من رأس مال شركة عبد القادر المهيدب وأوالده والتي بدورها تملك %50 

في شركة رؤية لالستثمار والتي تملك 100% من شركة استدامة لتطوير 
المشاريع والتي تملك ما نسبته 61.8% من أسهم شركة أكوا باور دي جي 
سي القابضة، والتي بدورها تملك 99% من شركة كريكالي القابضة التي 

تملك نسبة 30% من أسهم  شركة أكوا غوك.

2.4779% )بشكل غير 
مباشر( أكوا غوك

سليمان عبدالقادر 
يمتلك سليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب بشكل غير مباشر نسبة عبدالمحسن المهيدب

0.0826% من أسهم شركة أكوا باور إنرجي إس إيه.، وذلك من خالل 
ملكيته لما نسبته 27% من رأس مال شركة أموال األجيال المحدودة والتي 

تملك 100% من رأس مال شركة عبد القادر المهيدب وأوالده والتي بدورها 
تملك 50% في شركة رؤية لالستثمار والتي تملك 100% من شركة استدامة 

لتطوير المشاريع والتي تملك ما نسبته 61.8% من أسهم شركة أكوا باور 
دي جي سي القابضة، والتي بدورها تملك 99% من شركة كريكالي القابضة 

التي تملك نسبة 1% من أسهم شركة أكوا باور كريكالي القابضة البحرين.

0.0826% )بشكل غير 
مباشر(

شركة أكوا باور كريكالي 
القابضة البحرين

ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أدوات الدين الخاصة بالشركة أو شركاتها التابعة أو في أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في 
أعمال الشركة. وتجدر اإلشارة أيضاً إلى أنه ليس ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األسهم أو أدوات الدين الخاصة 
بالشركة أو شركاتها التابعة أو في أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة. وألغراض هذا القسم )5-8( )»اإلفصاح عن مصالح أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين السر في األسهم وأدوات الدين الخاصة بالشركة أو شركاتها التابعة«(، فإن تعريف القريب يشمل الزوج والزوجة واألوالد 

القصر لعضو مجلس اإلدارة.

مصالح كبار التنفيذيين وأمين السر  وأقاربهم في الشركة والشراكت التابعة لها  2 8 5
باستثناء ملكية راجيت ناندا )نائب الرئيس للشؤون المالية ورئيس إدارة المحافظ االستثمارية والرئيس التنفيذي المؤقت لالستثمار( لحصة واحدة في كٍل 
من شركة أكوا باور ديشيتو للطاقة الشمسية الكهروضوئية وشركة أكوا باور جاد للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إيثيوبيا )والتي تملك المجموعة في 
كل منها ما نسبته 99.99%(، وذلك لغرض استيفاء متطلبات التأسيس لهاتين الشركتين حسب  األنظمة المعمول بها في تلك الدولة، ليس لكبار التنفيذيين 
أو أمين السر أو أي من أقاربهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األسهم أو أدوات الدين الخاصة بالشركة أو الشركات التابعة لها أو في أي أمر 

آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة. 
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مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في العقود واالتفاقيات المبرمة   9 5
مع الشركة والشراكت التابعة لها

العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركة  1 9 5

الخطاب الجانبي للمساهمين فيما يتعلق بالدفعة المؤجلة من األرباح
أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 16 نوفمبر 2020م قراراً باإلجماع يقضي بالموافقة على توزيع أرباح بمبلغ مليارين وسبعمائة مليون 
جانبي  خطاب  بإصدار  الشركة  قامت   ،)2,700,980,774.22( هللة  وعشرون  واثنان  سعودي  ريال  وسبعون  وأربعة  وسبعمائة  ألف  وثمانين  وتسعمائة 
للمساهمين فيما يتصل بالتزاماتها المرتبطة بالدفعة الثانية من األرباح. )ولمزيد من التفاصيل حول االتفاق الجانبي للمساهمين، يرجى مراجعة القسم 
)12-8-1( )»الخطاب الجانبي للمساهمين فيما يتعلق بالدفعة المؤجلة من األرباح«( من هذه النشرة. وتجدر اإلشارة إلى أنه كون هذا الخطاب قد 
الممثلين لهؤالء المساهمين لديهم مصلحة في  بتاريخ استحقاق األرباح، فإن جميع أعضاء مجلس اإلدارة  صدر لصالح جميع المساهمين المسجلين 
الخطاب الجانبي للمساهمين بصفتهم ممثلين للمساهمين. وعليه، تم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة باإلجماع على هذا الخطاب الجانبي 

للمساهمين في نفس اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 1442/3/30 هـ )الموافق 16 نوفمبر 2020م(. 

اتفاقية القرض المبرمة مع صندوق االستثمارات العامة
أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع صندوق االستثمارات العامة. )ولمزيد من التفاصيل حول اتفاقية القرض، يرجى مراجعة القسم )12-8-2( )»اتفاقية 
القرض المبرمة مع صندوق االستثمارات العامة«( من هذه النشرة. وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد لألعضاء رائد عبداهلل اسماعيل اسماعيل وفيليب 
فنسنت جاك ليون دي ريفاز مصلحة غير مباشرة في هذه االتفاقية لكونهم ممثلين لصندوق االستثمارات العامة. وعليه، فإن أحكام المادة 71 من نظام 
الشركات تنطبق على هذه االتفاقية مما يتطلب الحصول على ترخيص من الجمعية العامة للشركة. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم الحصول على موافقة 
الجمعية العامة غير العادية للشركة باإلجماع على اتفاقية القرض هذه وذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/3/30 هـ )الموافق 16 نوفمبر 2020م(. 

العقود والتعامالت مع بنك الرياض
قامت شركة أعمال المياه والطاقة العربية )وهي إحدى الشركات التابعة للشركة( بإبرام اتفاقية تسهيالت مع بنك الرياض والتي بموجبها قدم بنك الرياض 
بتاريخ 1435/1/21هـ  للكهرباء. وقامت الشركة  تابعة للشركة- لمنفعة الشركة السعودية  الطاقة -شركة  المرجان إلنتاج  خطاب ضمان لصالح شركة 
)الموافق 2013/11/25م( بتقديم ضمان بقيمة 150,000,000 ريال سعودي لصالح بنك الرياض تضمن فيه التزامات شركة أعمال المياه والطاقة العربية. 
ويوجد لدى عضو مجلس اإلدارة محمد طالل محمد النحاس مصلحة في الضمان الصادر من قبل الشركة لكونه يشغل منصب عضو مجلس إدارة في بنك 
الرياض. وعليه، فإن أحكام المادة 71 من نظام الشركات تنطبق على الضمان المقدم من الشركة مما يتطلب الحصول على ترخيص من الجمعية العامة 
للشركة. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على هذا الضمان وفقاً لمتطلبات المادة 71 من نظام الشركات وذلك في 

اجتماعها المنعقد بتاريخ 1439/11/28 هـ )الموافق 09 أغسطس 2018م(.

العقود والتعامالت مع مجموعة سامبا المالية
قامت شركة رابغ الثالثة، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة، بإبرام اتفاقية قرض تجسيري في شكل مساهمة رأسمالية مع مجموعة سامبا المالية 
بتاريخ  31 ديسمبر 2018م والتي بموجبها قدمت مجموعة سامبا المالية تسهيالت لصالح شركة رابغ الثالثة من خالل عقد مقايضة أسعار الفائدة بقيمة 
856,492 ريال سعودي، وقامت الشركة بتاريخ 14 يوليو 2020م بتقديم ضمان لصالح مجموعة سامبا المالية )قبل انقضائها بقوة النظام بسبب اندماجها 

مع البنك األهلي السعودي( تضمن فيه التزامات شركة رابغ الثالثة. 

كما توجد أعمال وعقود بين الشركة وشركة سامبا كابيتال )شركة تابعة لمجموعة سامبا المالية(، باعتبار أنها إحدى المنظمين إلصدار صكوك الشركة 
)لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم )6-3-9-2( )»الرسملة والمديونية«((، والتي تشمل أيًضا مجموعة سامبا المالية كإحدى مزودي األوامر 
الرئيسيين مقابل 500 مليون ريال سعودي. وكذلك قامت الشركة بتقديم خطاب اعتماد احتياطي صادر من قبل مجموعة سامبا المالية لدعم تسهيالت 

القرض لمشروع ريدستون من بنك ستاندرد بجنوب إفريقيا بقيمة 281.2 مليون ريال سعودي.

لكونه يشغل منصب عضو  ويوجد لدى عضو مجلس اإلدارة عبداهلل عبدالرحمن صعينين الرويس مصلحة في األعمال والعقود المذكورة أعاله نظراً 
مجلس إدارة في البنك األهلي السعودي الذي نُقلت إليه جميع عقود واتفاقيات مجموعة سامبا المالية بقوة النظام. وعليه، فإن أحكام المادة 71 من نظام 
الشركات تنطبق على الضمان المقدم من الشركة مما يتطلب الحصول على ترخيص من الجمعية العامة للشركة. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم اإلفصاح عن 
وجود مصلحة تتعلق بهذه األعمال والعقود، وتجدر اإلشارة إلى أنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة عليها وفقاً لمتطلبات المادة 71 من 

نظام الشركات وذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/11/3هـ )الموافق 13 يونيو 2021م(. 

مشروع ثبات
أصدرت الشركة خطاب ترسية بتاريخ 12 أبريل 2020م إلى شركة ثبات لإلنشاءات المحدودة، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة عبد القادر 
المهيدب وأوالده والتي بدورها تملك 50% من رأس مال شركة رؤية لالستثمار، وذلك لغرض شراء وتصميم وتوريد وإنشاء المعدات واألدوات الطبية 
وأنظمة دعم المرافق الالزمة ذات الصلة لالستخدام من قبل وزارة الصحة، ويبلغ إجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره 52,500,000 ريال سعودي. وتجدر 
اإلشارة إلى أنه يوجد لدى عضو مجلس اإلدارة سليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب مصلحة في هذه االتفاقية كونه يملك نسبة 27% من رأس مال 
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شركة أموال األجيال المحدودة والتي تملك 100% من رأس مال شركة عبد القادر المهيدب وأوالده. وعليه، فإن أحكام المادة 71 من نظام الشركات تنطبق 
على هذه االتفاقية مما يتطلب الحصول على ترخيص من الجمعية العامة للشركة. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة 

على هذا العقد وفقاً لمتطلبات المادة 71 من نظام الشركات وذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/11/3هـ )الموافق 13 يونيو 2021م(. 

مشروع اكيت )كيرياكلي(
قامت الشركة بإبرام اتفاقية لبيع ما نسبته 30% من حصتها -غير المباشرة- في شركة أكوا جي يو سي، شركة تركية مالكة لمحطة كريكالي للغاز في 
تركيا، حيث تظل الشركة شريك في  شركة أكوا جي يو سي بشكل غير مباشر من خالل شركة أكوا باور البحرين القابضة، وهي شركة تابعة للشركة. 
وحيث قامت شركة أكوا باور البحرين القابضة بإبرام اتفاقية شراكة مع شركة أكوا باور دي جي سي القابضة، وهي شركة مملوكة بشكل غير مباشر من 
قبل كل من شركة رؤية لالستثمار وشركة مجموعة المطلق وشركة مجموعة الراجحي القابضة، والتي تملك حصص في شركة أكوا جي يو سي. ويوجد 
لدى أعضاء مجلس اإلدارة محمد عبد اهلل راشد أبو نيان وسليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب ورشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد وعمر محمدنبيل 
محمد الميداني مصلحة فيها، وذلك لكون أعضاء مجلس اإلدارة هؤالء ممثلين لشركة رؤية لالستثمار، والتي لها مصلحة في اتفاقية تم إبرامها من خالل 
أحد الشركات التابعة  لشركة رؤية لالستثمار لالستحواذ على ما نسبته 30% من رأس مال شركة أكوا جي يو سي من الشركة. كما أن ألعضاء مجلس 
اإلدارة محمد عبد اهلل راشد أبو نيان وسليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب مصلحة في هذه االتفاقيات نظراً لملكيتهم غير المباشرة في شركة رؤية 
لالستثمار. وعليه، فإن أحكام المادة 71 من نظام الشركات تنطبق على هذه االتفاقيات مما يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة. وتجدر 
اإلشارة إلى أنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه االتفاقيات وفقاً لمتطلبات المادة 71 من نظام الشركات وذلك في اجتماعها 

المنعقد بتاريخ 1440/3/28 هـ )الموافق 06 ديسمبر 2018م(.

مشروع نيوم الخضراء للهيدروجين 
قامت الشركة بإبرام عدد من االتفاقيات مع شركة نيوم -المملوكة بالكامل  لصندوق االستثمارات العام- المتعلقة بتطوير مشروع هيدروجين أخضر جديد 
بقيمة إجمالية قدرها 18.75 مليار ريال سعودي تقريباً. وقد يوجد لدى عضو مجلس اإلدارة محمد عبد اهلل راشد أبو نيان مصلحة له في االتفاقيات 
والتعامالت بين الشركة وشركة نيوم لكونه عضو في المجلس التأسيسي لمدينة نيوم الصناعية. وعليه، فإن أحكام المادة 71 من نظام الشركات تنطبق على 
هذه االتفاقيات مما يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على 
هذه االتفاقيات والتعامالت وفقاً لمتطلبات المادة 71 من نظام الشركات وذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/11/3هـ )الموافق 13 يونيو 2021م(. 

االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي المبرمة مع صندوق االستثمارات العامة
لصندوق  التابع  المتجددة  الطاقة  ببرنامج  يتعلق  فيما  2021م  مايو   29 بتاريخ  العامة  االستثمارات  صندوق  مع  إطارية  اتفاقية  بإبرام  الشركة  قامت 
االستثمارات العامة. وتعتبر هذه االتفاقية اتفاقية مع طرف ذو عالقة ويوجد لدى أعضاء مجلس اإلدارة رائد عبداهلل اسماعيل اسماعيل وفيليب فنسنت 
جاك ليون دي ريفاز مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم ممثلين لصندوق االستثمارات العامة. وعليه، فإن أحكام المادة 71 من نظام الشركات تنطبق 
على هذه االتفاقية مما يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على 
هذه االتفاقية وفقاً لمتطلبات المادة 71 من نظام الشركات وذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/11/3هـ )الموافق 13 يونيو 2021م(. لمزيد من 

التفاصيل عن هذه االتفاقية، راجع القسم )12-8-4( )»المعلومات القانونية - االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي«( من هذه النشرة.

اتفاقية الخدمات المبرمة مع ثامر سعود إسماعيل الشرهان 
قامت الشركة بإبرام اتفاقية خدمات مع نائب رئيس مجلس اإلدارة ثامر سعود إسماعيل الشرهان. لمزيد من التفاصيل عن هذه االتفاقية، راجع القسم 
)5-4-1( )»اتفاقيات الخدمات المبرمة مع أعضاء مجلس اإلدارة«( من هذه النشرة. تخضع هذه االتفاقية ألحكام المادة 71 من نظام الشركات مما 
يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه االتفاقية وفقاً 

لمتطلبات المادة 71 من نظام الشركات وذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/11/3هـ )الموافق 13 يونيو 2021م(. 

مصلحة غير مباشرة للعضو رائد إسماعيل في تعامالت الشركة مع بنك ساب
أفصح عضو مجلس اإلدارة رائد إسماعيل عن مصلحة غير مباشرة له في تعامالت الشركة مع بنك ساب )وهي تعامالت بنكية اعتيادبة( حيث يعمل أخو 

العضو كإحدى كبار التنفيذيين في البنك )الرئيس التنفيذي لالئتمان(. وستتم الموافقة على هذه التعامالت في أول جمعية عامة عادية القادمة.

العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشراكت التابعة للشركة 2 9 5
ألغراض هذا القسم، تم تضمين العقود واالتفاقيات التي يكون لعضو مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أي من أقريائهم مصلحة شخصية فيها 
)بما في ذلك من خالل أي منشأة أو شركة يسيطر عليها( تحقق له فوائد مالية أو تجارية. وكذلك ألغراض هذا القسم، فإن تعريف القريب يشمل الزوج 

والزوجة واألوالد القصر.  

وتؤكد الشركة بأنه تم اتخاذ القرارات بإبرام هذه التعامالت وفق منظومة الصالحيات الخاصة بالشركة وبالشركة التابعة ذات الصلة التي كان معمول بها 
بتاريخ اتخاذ القرار، وفي حال انطباق أحكام المادة 71 على الشركة التابعة فسيتم عقد الجمعية العامة لها ألخذ الموافقات الالزمة.
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اتفاقية التوريد المبرمة بين شركة نوماك وشركة أبو نيان التجارية 
قامت شركة نوماك بإبرام اتفاقية توريد مع الشركة المصرية بيور اليف يسيتمز في عام 2019م )بقيمة إجمالية قدرها 3,800,000 ريال سعودي(، والتي 
تم إحالتها من قبل الشركة المصرية بيور اليف يسيتمز إلى شركة أبو نيان التجارية والتي أصبحت طرف في االتفاقية مع شركة نوماك. وقد يوجد لعضو 
مجلس اإلدارة محمد عبد اهلل راشد أبو نيان مصلحة في هذه االتفاقية لكونه يملك حصص في شركة أبو نيان التجارية ونظراً لتداخل إدارة الشركة في 
قرارات شركة نوماك فيما يتعلق بهذه االتفاقية، فقام باإلفصاح عن مصلحته للشركة. وعليه، فإن أحكام المادة 71 من نظام الشركات تنطبق على هذه 
االتفاقية مما يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه 

االتفاقية وفقاً لمتطلبات المادة 71 من نظام الشركات وذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/11/3هـ )الموافق 13 يونيو 2021م(.

اتفاقيات التوريد المبرمة بين شركة نوماك وشركة توراي ميمبراين الشرق األوسط المحدودة
قامت شركة نوماك بإبرام عدد من اتفاقيات التوريد مع شركة توراي ميمبراين الشرق األوسط المحدودة بمبلغ وقدره )20,221,543( ريال سعودي، وذلك 
لغرض توريد أغشية التناضح العكسي لخدمة مشاريع مختلفة. وقد يوجد لعضو مجلس اإلدارة محمد عبد اهلل راشد أبو نيان مصلحة في هذه االتفاقيات 

لكونه يملك حصص في شركة توراي ميمبراين الشرق األوسط المحدودة.

اتفاقيات التوريد المبرمة بين شركة نوماك وشركة تبريد السعودية
قامت شركة نوماك بإبرام عدد من اتفاقيات التوريد مع شركة تبريد السعودية بمبلغ وقدره )23,681,670( ريال سعودي، وذلك لغرض توريد معدات ومواد 
استهالكية لخدمة المشاريع المختلفة. وقد يوجد لعضو مجلس اإلدارة محمد عبد اهلل راشد أبو نيان مصلحة في هذه االتفاقيات لكونه عضو مجلس 

إدارة في شركة تبريد السعودية ويملك حصص فيها.

اتفاقيات التوريد المبرمة بين شركة نوماك وشركة كي أس بي العربيـة للمضخات
قامت شركة نوماك بإبرام عدد من اتفاقيات التوريد مع شركة كي أس بي العربيـة للمضخات بمبلغ وقدره )2,529,808( ريال سعودي، وذلك لغرض توريد 
مضخات وقطع غيار لخدمة المشاريع المختلفة. وقد يوجد لعضو مجلس اإلدارة محمد عبد اهلل راشد أبو نيان مصلحة في هذه االتفاقيات لكونه يملك 

حصص في شركة كي أس بي العربيـة للمضخات.

اتفاقيات التوريد المبرمة بين شركة نوماك وشركة تقنية المياه والبيئة المحدودة )ويتكو(
قامت شركة نوماك بإبرام عدد من اتفاقيات التوريد مع شركة تقنية المياه والبيئة المحدودة بمبلغ وقدره )881,529( ريال سعودي، وذلك لغرض توريد 
معدات ومواد استهالكية لخدمة المشاريع المختلفة. وقد يوجد لعضو مجلس اإلدارة محمد عبد اهلل راشد أبو نيان مصلحة في هذه االتفاقيات لكونه 

يملك حصص في شركة تقنية المياه والبيئة المحدودة.

مصالح كبار التنفيذيين في العقود المبرمة مع الشركة وشراكتها التابعة 3 9 5
قامت الشركة في تاريخ 23 مايو 2013م بإبرام اتفاقية شركاء مع شركة انفيست إن أفريكا إنرجي سيرفسز الخاصة المحدودة وثالثة من الشركات 
التابعة للشركة وهي: شركة نوماك أفريقيا القابضة الخاصة المحدودة وشركة نوماك اي ايه إي بوكبورت المحدودة، وشركة أكوا باور أفريقيا القابضة. 
وتحكم هذه االتفاقية عالقات الشركاء فيما بينهم بما في ذلك حقوقهم والتزاماتهم، بصفتهم مساهمين في شركة تشغيل وصيانة فيما يتعلق بشركة 
مشروع بوكبورت في جنوب أفريقيا. ويوجد لدى سنثار يسان بادمان ناثان )الرئيس التنفيذي للشركة( مصلحة غير مباشرة في هذه االتفاقية حيث أنه 
عضو مجلس إدارة ومساهم بنسبة )10%( من رأس المال في شركة إنفيست إن أفريقيا القابضة الخاصة المحدودة والتي تملك شركة انفيست إن أفريكا 

إنرجي سيرفسز.

 كما  يمتلك السيد بادمان ناثان مصلحة في اتفاقية االكتتاب بأسهم ممتازة ، قي تاريخ 23 يوليو 2014 م بين إي إي ايه القابضة واثنين من الشركات 
التابعة ، شركة اكوا باور افريقيا هولدينجز ليمتد )الملكية( و أكوا بوكبورت الملكية القابضة. وفًقا لالتفاقية، اشتركت إي إي ايه القابضة في حصة 

تفضيلية في و أكوا بوكبورت الملكية القابضة.

التابعة  4 9 5 الشراكت  إدارات  التنفيذيين في مجالس  اإلدارة وكبار  عضويات أعضاء مجلس 
للشركة

يشغل بعض أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة مناصب أعضاء مجلس إدارة أو مديرين في الشركات التابعة للشركة. ويوجد عدد كبير 
من العقود واالتفاقيات المبرمة بين الشركة وشركاتها التابعة وبين الشركات التابعة فيما بينها، )ولمزيد من التفاصيل عن طبيعة هذه العقود واالتفاقيات 
وحجمها، يرجى مراجعة القسم )12-6( )»نظرة عامة عن اتفاقيات المجموعة«( من هذه النشرة. وال تنشأ هذه العقود واالتفاقيات المبرمة بين الشركة 
وشركاتها التابعة مصلحة غير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة لمجرد كونهم أعضاء مجلس إدارة أو كبار تنفيذيين في الشركات التابعة هذه بحكم الفقرة 

)5( من المادة الثامنة والخمسون من الضوابط التنظيمية الخاصة بالشركات المدرجة.

أنها ال تعتبر هذه  كما يوجد أربعة عقود مبرمة بين الشركة وشركات أخرى تملك فيها الشركة حصة غير مسيطرة )أي، أقل من 30%( وبالرغم من 
الشركات من تابعي الشركة، تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين كأعضاء مجلس إدارة أو مديرين في هذه الشركات من قبل الشركة أو 
الشركة القابضة الوسيطة ذات الصلة وال يشغلون هذه المناصب في الشركات بصفاتهم الشخصية، وعليه فال توجد لهم مصالح شخصية في أي من 

هذه العقود واالتفاقيات.
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وتؤكد الشركة بأنه تم اتخاذ القرارات بإبرام هذه العقود واالتفاقيات وفق منظومة الصالحيات الخاصة بالشركة وبشركة المجموعة ذات الصلة التي كان 
معمول بها بتاريخ اتخاذ القرار. وتجدر اإلشارة إلى أن متطلبات أحكام المادة 71 من نظام الشركات ال تنطبق على جميع شركات المجموعة باعتبار أن 
بعضها شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات غير سعودية، ولكن في حال انطباق المادة 71 على أي من شركات المجموعة ذات الصلة فسيتم عقد 

الجمعية العامة لها ألخذ الموافقات الالزمة وفقاً لمتطلبات المادة 71 من نظام الشركات.

للشركة،  التابعة  الشركات  إدارة  مجالس  في  كأعضاء  مناصب  يشغلون  الذين  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس  بأعضاء  قائمة  التالي  الجدول  ويوضح 
والشركات األخرى التي ال تسيطر عليها الشركة، كما في تاريخ هذه النشرة:

العضويات في الشركات التابعة للشركة (: 0د-5الجدول  

طبيعة المصلحة المنصب في الشركة االسم

تم تعيين محمد عبد اهلل راشد أبو نيان في مجالس إدارة 12 شركات من الشركات التابعة 
للشركة.

يوجد عدد من االتفاقيات المبرمة بين الشركة والشركات التابعة والتي تتمثل بشكل أساسي 
في عقود تشغيل وصيانة بين شركة نوماك والمشاريع والشركات التابعة األخرى وعقود تأمين 

بين الشركات التابعة والمشاريع والشركات التابعة األخرى وعقود إدارة أعمال اإلنشاءات 
وعقود الخدمات األخرى بين الشركة وشركة نوماك والمشاريع والشركات التابعة األخرى. 

رئيس مجلس اإلدارة محمد عبد اهلل راشد أبو نيان

تم تعيين ثامر سعود إسماعيل الشرهان في مجالس إدارة 12 شركة من الشركات التابعة 
للشركة.

يوجد عدد من االتفاقيات المبرمة بين الشركة والشركات التابعة والتي تتمثل بشكل أساسي 
في عقود تشغيل وصيانة بين شركة نوماك والمشاريع والشركات التابعة األخرى وعقود تأمين 

بين الشركات التابعة والمشاريع والشركات التابعة األخرى وعقود إدارة أعمال اإلنشاءات 
وعقود الخدمات األخرى بين الشركة وشركة نوماك والمشاريع والشركات التابعة األخرى.

عضو مجلس اإلدارة ثامر سعود إسماعيل الشرهان 

تم تعين سنثار يسان بادمان ناثان في مجالس إدارة 51 شركة من الشركات التابعة للشركة.
يوجد عدد من االتفاقيات المبرمة بين الشركة والشركات التابعة والتي تتمثل بشكل أساسي 

في عقود تشغيل وصيانة بين شركة نوماك والمشاريع والشركات التابعة األخرى وعقود تأمين 
بين الشركات التابعة والمشاريع والشركات التابعة األخرى وعقود إدارة أعمال اإلنشاءات 
وعقود الخدمات األخرى بين الشركة وشركة نوماك والمشاريع والشركات التابعة األخرى.

المدير التنفيذي سنثار يسان بادمان ناثان

تم تعين كاشف رانا في مجالس إدارة 67 شركة من الشركات التابعة للشركة.
يوجد عدد من االتفاقيات المبرمة بين الشركة والشركات التابعة والتي تتمثل بشكل أساسي 

في عقود تشغيل وصيانة بين شركة نوماك والمشاريع والشركات التابعة األخرى وعقود تأمين 
بين الشركات التابعة والمشاريع والشركات التابعة األخرى وعقود إدارة أعمال اإلنشاءات 
وعقود الخدمات األخرى بين الشركة وشركة نوماك والمشاريع والشركات التابعة األخرى.

المدير المالي  كاشف محبوب رانا

تم تعين خوليو في مجالس إدارة 44 شركة من الشركات التابعة للشركة.
يوجد عدد من االتفاقيات المبرمة بين الشركة والشركات التابعة والتي تتمثل بشكل أساسي 

في عقود تشغيل وصيانة بين شركة نوماك والمشاريع والشركات التابعة األخرى وعقود تأمين 
بين الشركات التابعة والمشاريع والشركات التابعة األخرى وعقود إدارة أعمال اإلنشاءات 
وعقود الخدمات األخرى بين الشركة وشركة نوماك والمشاريع والشركات التابعة األخرى.

مدير التشغيل والصيانة خوليو توريه غوتيريز

تم تعين راجيت ناندا في مجالس إدارة 77 شركة من الشركات التابعة للشركة.
يوجد عدد من االتفاقيات المبرمة بين الشركة والشركات التابعة والتي تتمثل بشكل أساسي 

في عقود تشغيل وصيانة بين شركة نوماك والمشاريع والشركات التابعة األخرى وعقود تأمين 
بين الشركات التابعة والمشاريع والشركات التابعة األخرى وعقود إدارة أعمال اإلنشاءات 
وعقود الخدمات األخرى بين الشركة وشركة نوماك والمشاريع والشركات التابعة األخرى.

نائب الرئيس للشؤون المالية 
ورئيس إدارة المحافظ 

االستثمارية والرئيس التنفيذي 
المؤقت لالستثمار

راجيت ناندا
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اإلعسار/اإلفالس  10 5
لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أمين السر ولم يخضعوا ألي إجراءات إفالس. ولم يتم اإلعالن عن 
أي إعسار في السنوات الخمس )5( السابقة لتاريخ هذه النشرة ألي شركة كان أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أمين السر يشغل 

أي منصب إداري أو إشرافي فيها.

برامج أسهم الموظفين   11 5
وافقت الجمعية العامة غير العادية في 13 يونيو 2021م على إنشاء برنامج منحه لموظفين الشركة وإصدار 4,137,552 سهم تمثل ما نسبته 0.57% من 
اسهم الشركة بعد زيادة رأس المال لهذا الغرض وذلك من أجل االعتراف بالتزام الموظفين ومساهمتهم في تطور الشركة على مدى السنوات 15 الماضية. 

سيمنح هذا البرنامج منحة لمرة واحدة األسهم/الوحدات المقيدة بالتزامن مع الطرح العام للموظفين المؤهلين.

وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت االشراف على البرنامج ، حيث تتمتع بسلطة منح وتحديد شروط التعويضات بموجب هذا البرنامج ، والذي 
سوف يتألف من أسهم يتم منحها لعدد )34( من كبار الموظفين والتنفيذيين في الشركة وأي من فروعها وشركاتها التابعةداخل وخارج المملكة التي 

تختارها لجنة الترشيحات والمكافآت للمشاركة في البرنامج .

قامت الشركة بالتعاقد مع شركة الرياض المالية الدارة صندوق متوافق مع األنظمة واللوائح المعمول بها ذات العالقة، الذي أنشئ لإلدارة واإلشراف 
على البرنامج وصرف المكافآت بالنيابة عن الشركة استناداً إلى الشروط التي وضعتها الجنة. حيث سيقوم الصندوق بشراء األسهم المخصصة للبرنامج 

بسعر الطرح النهائي من الشركة.

خطة حوافز نقدية للموظفين  12 5
خطة منحة الموظفين لمرة واحدة متزامنة مع الطرح: وافق مجلس االدارة ي 30 مارس 2021م على إنشاء برنامج منحه لموظفين يتألف أ- 

جزئها النقدي بمبلغ 111مليون ريال سعودي سيتم منحها لجميع موظفي الشركة وأي من فروعها وشركاتها التابعة داخل وخارج المملكة 
وفقاً للشروط المنحة المقررة من  لجنة الترشيحات والمكافآت 

خطة حوافز نقدية طويلة األجل للموظفين: في 30 مارس 2021م ، وافق مجلس اإلدارة على خطة حوافز نقدية طويلة األجل والتي ُمنحت ب- 
لبعض أعضاء موظفي اإلدارة الرئيسيين. وتغطي الخطة فترة تسع سنوات اعتبارا من 1 يناير 2020م وتشمل ثالث فترات أداء منفصلة 
مدتها ثالث سنوات لكل منها. وتستحق  التعويضات النقدية وفقا الخطة في نهاية كل فترة أداء مرتبطاً بتحقيق شروط األداء المعتمدة.  
وفيما يتعلق بعام 2020م والربع األول من عام 2021م، ُسجل اعتماد مبلغو قدره 34.6 مليون ريال سعوديوالتي ستظهر في القوائم المالية 

لعام 2021م.
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مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي للشركة   	

مقدمة  1 6
يقدم هذا القسم مراجعة تحليلية للوضع المالي واألداء التشغيلي لشركة أكوا باور باإلضافة إلى المراجعات التحليلية التكميلية لشركة نوماك وثمان 
شركات فرعية كبيرة للسنوات المالية المنتهية في 1440/4/24هـ، و1441/5/5هـ، و1442/5/16هـ )الموافق 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م(. 
ويلزم أن يُقرأ باالقتران مع القوائم المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م )»القوائم 
المالية الموحدة والمدققة«( والمدققة من قبل إرنست آند يونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(. ال تمتلك إرنست آند يونغ وال موظفوها )الذين يشكلون 
جزًءا من الفريق الذي يقدم خدمات للشركة( أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة قد تؤثر على استقالليتهم. قدمت إرنست آند 
يونغ موافقتها الخطية على اإلشارة الواردة في هذه النشرة إلى دورها كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 

و2019م و2020م.

تشّكل القوائم المالية لشركة أكوا باور جزًءا ال يتجزأ من هذه النشرة ويجب قراءتها باالقتران مع هذه القوائم واإليضاحات المرفقة معها. تم تضمين هذه 
القوائم المالية في القسم )19( )»تقرير المحاسب القانوني«( من هذه النشرة والتي تم إعدادها وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة 
عن مجلس معايير المحاسبة الدولية؛ والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية على النحو المعتمد في 
المملكة العربية السعودية والمعايير والتصريحات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، )يُشار إليها مجتمعة باسم »المعايير 

الدولية إلعداد التقارير المالية على النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية«(.

جميع المبالغ باأللف ريال سعودي )أو ألف ريال سعودي(، ما لم يذكر خالف ذلك في هذه الوثيقة. تشير اإلشارات إلى »معدل النمو السنوي المركب« 
إلى معدل النمو السنوي المركب خالل الفترة من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م إلى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. تم 
تقريب النسب المئوية وبالتالي فإن حساب النسبة المئوية للزيادة أو النقصان بناًء على المبالغ المعروضة في الجداول في هذا القسم )الموضحة باآلالف( 
قد ال يكون معادالً تماًما للنسب المئوية المقابلة كما هو مذكور في الجداول. تعني جميع اإلشارات إلى "الزيادة / )النقص(" في التحليل التالي المقابلة 
للتغيرات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م ما يلي: "الزيادة / )النقص(" في عام 2019م مقارنة بعام 2018م و"الزيادة 

/ )النقص(" في عام 2020م مقارنة بعام 2019م.

استُخلصت المعلومات المالية الواردة في هذا القسم بشكل أساسي من القوائم المالية الُمدققة للسنوات المالية 2020م بما في ذلك المعلومات المالية 
المتعلقة بالسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2018م والتي تم استخالصها من أرقام المقارنة المدرجة في القوائم المالية 

لعام 2020م.

قد يحتوي هذا القسم على بيانات وقوائم ذات طبيعة استشرافية قد تنطوي على مخاطر وشكوك. قد تختلف النتائج الفعلية للمجموعة اختالًفا جوهرًيا 
عن تلك الواردة أو المذكورة في هذه البيانات والقوائم نتيجة لعوامل مختلفة، بما في ذلك تلك التي تمت مناقشتها في هذا القسم وفي أي قسم آخر في 

هذه النشرة، ال سيما في القسم )2( )عوامل المخاطرة(.

يستعرض قسم مناقشة اإلدارة وتحليلها في ما يلي مراجعة تحليلية للوضع المالي واألداء التشغيلي لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية )يُشار إليها في ما 
يلي باسم »الشركة«( وشركاتها التابعة )يشار إليهما باسم »المجموعة«( خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. ويستند 
هذا القسم إلى القوائم المالية الموحدة والمدققة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م ويجب قراءته باالقتران 
معها )يشار إليها في ما يلي باسم »القوائم المالية الموحدة والمدققة«(. وتمت مراجعة القوائم المالية الموحدة والمدققة للمجموعة من قبل شركة 
إرنست ويونغ وشركاهم )»المحاسبون القانونيون«( وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات 

األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

ال تمتلك شركة إرنست ويونغ وشركاهم )المحاسب القانوني للشركة( وشركاتها التابعة أو موظفيها وال أي من أقاربهم، أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في 
الشركة من شأنها أن تؤثر على استقالليتهم. وقد قدم مراجع الحسابات موافقته الخطية على اإلشارة في هذه النشرة إلى دوره بصفته مراجع حسابات 

الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م

وتم عرض كل المبالغ بالريال السعودي، ما لم يذكر خالف ذلك، كما أن اإلشارات إلى »معدل النمو السنوي المركب« يُقصد بها معدل النمو السنوي المركب 
على مدار السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وحتى 31 ديسمبر 2020م.

قد يحتوي هذا القسم على إفادات مستقبلية تشمل مخاطر وتوقعات غير مؤكدة، وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن تلك الواردة في 
أي من اإلفادات المستقبلية نتيجة عوامل مختلفة، من بينها العوامل التي تمت مناقشتها في هذه النشرة، وال سيما في قسم »عوامل المخاطرة«.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية 1 1 6
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي حتى تاريخ هذه النشرة:

المراجعة - 1 المالية  القوائم  تتفق مع  تعديالت جوهرية وعرضها بصيغة  دون  تم استخراجها  القسم قد  الواردة في هذا  المالية  المعلومات  أن 
والموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية 
للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية من قبل الشركة وقد تم مراجعة تلك القوائم المالية من قبل المحاسب القانوني للشركة 

شركة إرنست ويونغ وشركاهم. 
بخالف ما ورد ذكره في القسم )4-9( )»األعطال الكبيرة في األعمال«( من هذه النشرة، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو أي من - 2

شركاتها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أّثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة خالل الـ )12( شهراً الماضية.
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لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل المصدر أو أي شركة من شركاتها التابعة خالل السنوات - 3
الثالثة السابقة مباشرًة لتاريخ طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أٍي من األوراق المالية.

لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمصدر أو أي من شركاتها التابعة خالل السنوات المالية الثالثة السابقة - 4
مباشرًة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى 

اعتماد نشرة اإلصدار
أن لدى المصدر - منفرد أو بالمشاركة مع شركاته التابعة - رأس مال عامل يكفي لمدة 12 شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة - 5

اإلصدار.
اإلدارة - 6 )»مناقشة   )6( القسم  في  ورد  ما  باختالف  النشرة  تاريخ هذه  في  كما  أو قروض ألجل  ديون  أي  التابعة  الشركة وشركاتها  لم تصدر 

وتحليلها«( والقسم )12( )»المعلومات القانونية«( من هذه النشرة.
ال توجد لدى الشركة رهون عقارية أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة في تاريخ هذا النشرة بخالف ما ورد في القسم )6( )»مناقشة اإلدارة - 7

وتحليلها«( أو في القسم )12( )»المعلومات القانونية«( أو أي أقسام أخرى من هذا النشرة.
بخالف ما ورد في القسم )2( )»عوامل المخاطرة«( والقسم )4( )»الشركة«( والقسم )6( )»مناقشة اإلدارة وتحليلها«(، فإن الشركة ال تمتلك أي - 8

أوراق مالية )تعاقدية أو غيرها( أو أي أصول تخضع قيمتها للتقلبات .
أن هذه النشرة تتضمن جميع المعلومات المطلوب تضمينها بمقتضى قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وال توجد أي وقائع - 9

أخرى يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.

التقديرات واالفتراضات المحاسبية للشركة  2 1 6
للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، والمعتمدة في  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً 
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليهم مجتمعين بـ »المعايير الدولية 

للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية«(.

أسس اإلعداد 1 2 1 6
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة والمراجعة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء األدوات المالية المشتقة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة. 
تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ألف ريال 

سعودي، مالم يرد خالف ذلك.

أسس توحيد القوائم المالية 2 2 1 6
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة والمراجعة للمجموعة على الموجودات والمطلوبات ونتائج العمليات الخاصة بالمجموعة. إن الشركات التابعة هي 
المنشآت الخاضعة لسيطرة المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من 

عالقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها المقدرة في التأثير على العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها.

وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:

السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر فيها( 	
التعرض لمخاطر، ولديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها. 	
المقدرة على التأثير على عائدات الشركة المستثمر فيها. 	

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد إذا ما كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى 
وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.

عندما يكون لدى المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها، فإنه يكون لها السيطرة على الشركة المستثمر فيها عندما 
تكون حقوق التصويت كافية لتعطيها القدرة العملية على توجيه األنشطة المعنية للشركة المستثمر فيها بصورة فردية. تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة 

الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ويشمل ذلك:

حجم حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة بالتناسب مع حجم حقوق التصويت المملوكة لألطراف األخرى. 	
حقوق التصويت المحتملة المملوكة للمجموعة أو حقوق التصويت المملوكة لألطراف األخرى، 	
الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركات المستثمر فيها. 	
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى، و 	
أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أن المجموعة لديها، أو ال يوجد لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة المعنية عند الحاجة إلى اتخاذ  	

القرارات، بما في ذلك طرق التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عند تخلي المجموعة 
عن ممارسة مثل هذه السيطرة. وعلى وجه التحديد، تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل 

السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

ينسب الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة. وينسب إجمالي الدخل الشامل للشركات 
التابعة إلى المساهمين بالشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزاً.
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وعند الضرورة، يتم إجراء تسويات على القوائم المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياستها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة 
بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

التغيرات في حصة الملكية في الشراكت التابعة

يتم المحاسبة عن التغيرات في حصة ملكية المجموعة في أي شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية )أي، معامالت مع 
المالكين بصفتهم مالكين(. وفي هذه الظروف، سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية المسيطرة وحقوق الملكية غير المسيطرة إلظهار التغيرات 
في حصص ملكيتهم في الشركة التابعة. يتم إثبات أي فرق بين المبلغ الذي سيتم به تعديل حقوق الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للعوض المدفوع 

أو المستلم بصورة مباشرة ضمن حقوق الملكية وينسب إلى المساهمين في الشركة.

وعند فقدان المجموعة السيطرة على شركة تابعة، يتم إثبات الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة ويتم احتسابه بالفرق بين )1( إجمالي القيمة العادلة 
للعوض المستلم والقيمة العادلة ألي حصص محتفظ بها و)2( القيمة الدفترية السابقة للموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات الخاصة بالشركة 
التابعة وأي حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم المحاسبة عن كافة المبالغ المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو 

قامت المجموعة بصورة مباشرة باستبعاد الموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة. يقيد االستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة.

السياسات المحاسبية الهامة 3 1 6
قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بصورة متماثلة لكافة الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة.

فيما يلي بياناً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

تصنيف الموجودات والمطلوبات كـمتداولة وغير متداولة

تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيف متداولة/ غير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية، 	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة، 	
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 	
عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد  	

الفترة المالية.

تصنف كافة الموجودات األخرى كـ "غير متداولة".

تصنف المطلوبات كمتداولة وذلك:

عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية. 	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة، 	
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 	
عند عدم وجود حق غير مشروط للمنشأة لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية. 	

تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.

النقدية وشبه النقدية

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع البنكية قصيرة 
األجل وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو اقل، فيما عدا الودائع النقدية المقيدة.

األدوات المالية

اإلثبات األولي

تقوم المجموعة بإثبات الموجودات المالية أو المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة الخاصة بها وذلك فقط عندما تصبح المجموعة طرفا 
في األحكام التعاقدية ألداة مالية ما.

وعند اإلثبات األولي، يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة. ويتم إثبات تكاليف معامالت الموجودات المالية والمطلوبات 
المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة. وفي حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن القيمة العادلة لها بما في ذلك تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة بعملية شراء أو إصدار 

الموجودات المالية أو المطلوبات المالية تمثل قيمة االثبات األولي لها.
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التصنيف

تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية الخاصة بها ضمن الفئات التالية:

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 	
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، و 	
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة. 	

تتم هذه التصنيفات بناء على نموذج عمل المجموعة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وذلك عندما تقع ضمن نموذج األعمال الخاص باقتناء الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية 
التعاقدية، وعندما ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على 

المبلغ األصلي القائم.

بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، فإنه يتم تسجيل األرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر. وبالنسبة لالستثمارات 
في أدوات حقوق الملكية، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا قد قامت المجموعة بوضع خيار غير قابل لإللغاء عند االثبات األولي للمحاسبة عن استثمارات 

حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

عدا  فيما  الفعلي،  العمولة  معدل  باستخدام طريقة  المطفأة  بالتكلفة  كمقاسة الحقاً  المشتقة  غير  المالية  المطلوبات  كافة  بتصنيف  المجموعة  تقوم 
المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل كبير عدم 
اتساق القياس أو االثبات أو في حالة إدارة مجموعة من المطلوبات المالية وتقويم أدائها على أساس القيمة العادلة.

التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق ذلك( )أي استبعاده من قائمة المركز 
المالي الموحدة للمجموعة( عند:

انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو 	
قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون أي  	

تأخير وفق »ترتيبات فورية« وإذا ما )أ( قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لأًلصل، أو )ب( لم تقم المجموعة بالتحويل 
أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.

وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب عليها تقويم فيما 
إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية.

وفي الحاالت التي ال تقوم فيها المجموعة بتحويل على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو تحويل السيطرة على األصل، تستمر المجموعة 
في إثبات األصل بقدر ارتباط المجموعة المستمر به. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات 
المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة. يتم قياس االرتباط المستمر الذي 
يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد األقصى للمبلغ الذي يجب على المجموعة دفعه، أيهما أقل.

يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل المطلوبات المالية الحالية بأخرى 
من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات 

المطلوبات األصلية واثبات مطلوبات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في الربح أو الخسارة.

مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية المبالغ التي 
تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر

تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار 
العموالت. يتم، في األصل، إثبات األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، وبعد ذلك يعاد قياسها بالتغيرات في القيمة العادلة. 
تقيد المشتقات كموجودات مالية وذلك عندما تكون القيمة العادلة لها إيجابية، وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة لها سلبية. تدرج األرباح أو 
الخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في الربح أو الخسارة، فيما عدا الجزء الفعال من تغطية مخاطر التدفقات النقدية، حيث يتم 

إدراجه ضمن الدخل الشامل اآلخر، وبعد ذلك يعاد تصنيفه إلى األرباح أو الخسائر وذلك عندما يؤثر البند المغطى على الربح أو الخسارة.

التدفقات  التغيرات في  والتي تغطي مخاطر  النقدية  التدفقات  المخاطر كتغطية مخاطر  المخاطر، تصنف عمليات تغطية  وألغراض محاسبة تغطية 
تتعلق  أو مخاطر عمالت أجنبية  يتوقع حدوثها بشكل كبير  أو معاملة  إثباتها  تم  أو مطلوبات  النقدية سواًء كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجودات 
بالتزامات مؤكدة لم يتم إثباتها. وعند بدء عملية التغطية، تقوم المجموعة رسمياً بتخصيص وتوثيق عملية تغطية المخاطر التي تود المجموعة تطبيق 
محاسبة التغطية بشأنها، وتوثيق أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر المتعلقة بعملية التغطية. يشتمل التوثيق على تحديد أداة التغطية، والبند أو المعاملة 
المغطاة، وطبيعة المخاطر المغطاة، وطريقة تقييم مدى فعالية التغيرات في القيمة العادلة ألداة التغطية عند تسويتها في التغيرات في القيمة العادلة 
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للبند الذي تمت تغطيته أو التدفقات النقدية المرتبطة بالمخاطر المغطاة. يتوقع بأن تكون تغطية المخاطر هذه ذات فعالية عالية عند تسوية التغيرات 
في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية، ويتم تقويمها بصورة مستمرة للتأكد بأنها فعاًل ذات فعالية عالية طوال الفترات المالية التي خصصت فيها.

وفي حالة توقف أداة التغطية عن الوفاء بمتطلبات فعالية تغطية المخاطر المتعلقة بنسبة التغطية ولم يتغير هدف إدارة المخاطر بشأن أداة التغطية 
المخصصة تلك، فإن المجموعة تقوم بتعديل نسبة التغطية الخاصة بأداة تغطية المخاطر )أي إعادة توزان التغطية( بحيث يمكنها الوفاء مرة أخرى 

بمعايير التأهيل.

وعند توقف المجموعة عن محاسبة تغطية مخاطر التدفقات النقدية، فإن المبلغ المتراكم في احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية يظل ضمن الدخل 
الشامل اآلخر إذا كانت التدفقات النقدية المستقبلية المغطاة ال يزال من المتوقع حدوثها ولحين حدوث تلك التدفقات النقدية. وإذا لم يعد من المتوقع 

حدوث التدفقات النقدية المستقبلية المغطاة، فإنه يتم إعادة تصنيف المبلغ فوًرا إلى الربح أو الخسارة.

يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند انتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تنفيذها بدون تبديل أو تجديد )كجزء من استراتيجية 
التغطية( أو عند لم تعد تلك األداة مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعمليات المتوقعة، يتم االحتفاظ بصورة مستقلة بالربح 
أو الخسارة المتراكمة الناتجة عن أداة التغطية – المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر – ضمن الدخل الشامل اآلخر لحين حدوث العملية المتوقعة.

وفي الحاالت التي لم يعد من المتوقع فيها حدوث العملية المغطاة، فإنه يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة – المثبت سابقا ضمن الدخل 
الشامل اآلخر – إلى الربح أو الخسارة للفترة.

المدينون التجاريون

لقاء  مخصص  بإثبات  المجموعة  تقوم  القيمة.  في  انخفاض  أي  لقاء  المخصص  ناقصا  المطفأة  بالتكلفة  األولي،  اإلثبات  بعد  المدينة،  الذمم  تظهر 
االنخفاض في الخسائر االئتمانية المتوقعة. ويحمل مخصص االنخفاض على الربح أو الخسارة ويتم إظهاره ضمن بند "المصاريف العمومية واإلدارية". 
وعندما تعتبر الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، فإنه يتم شطبها من مخصص االنخفاض في القيمة. تقيد المبالغ المستردة الحقاً من المبالغ التي سبق 

شطبها إلى "المصاريف العمومية واإلدارية" في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

التاكليف المؤجلة )المشاريع تحت التطوير(

تقيد التكاليف المتكبدة بشأن المشاريع تحت التطوير، التي تعتبر مجدية اقتصادًيا، كأصل في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك بالقدر الذي يتم فيه 
تقييم إمكانية استردادها. وفي الحاالت التي يعتبر فيها المشروع غير مجدي اقتصاديا، يتم إثبات التكاليف المتراكمة لذلك المشروع كمصاريف في الربح 

أو الخسارة خالل السنة التي تحدد فيها. تقوم المجموعة بتجنيب مخصص لهذه المشاريع على أساس نسب النجاح المتوقع لها.

المتحصالت  إثبات  يتم  الموحدة.  المالي  المركز  المؤجلة في قائمة  التكاليف  الناجحة كخصم من  المشاريع  المستردة من  التطوير  تكاليف  اثبات  يتم 
المستلمة من المشاريع تحت التطوير الناجحة والزائدة عن تكاليف التطوير خالل السنة ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الموحدة.

البضاعة

تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. تتكون التكلفة من تكلفة الشراء و، حسبما هو مالئم، تكاليف العمالة المباشرة، والمصاريف 
البضاعة  المرجح، باستثناء  المتوسط  التكلفة باستخدام طريقة  الحالي. تحسب  إلى موقعها ووضعها  البضاعة  المتكبدة بشأن إحضار  المباشرة  غير 
المقتناة من قبل إحدى الشركات التابعة للمجموعة ومخزون الوقود االستراتيجي الخاصة بالمجموعة، والتي تحدد تكلفتهم باستخدام طريقة ما يرد أوالً 
يصدر أوالً. يمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصاً تكاليف اإلكمال المقدرة والتكاليف المقدرة الالزمة إلتمام 

عملية البيع.

وفقا  عنها  المحاسبة  يتم  التي  فيها  المستثمر  الشراكت   – المشتركة  والمشاريع  الزميلة  الشراكت  في  االستثمارات 
لطريقة حقوق الملكية

 الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي تمارس المجموعة تأثيراً هاماً، وليس سيطرة، على سياساتها المالية والتشغيلية. أما المشاريع المشتركة فهي 
عبارة عن ترتيبات مشتركة يحق بموجبها لألطراف التي تمارس سيطرة مشتركة عليها الحصول على حصة في صافي موجودات هذا المشروع المشترك. 
تمثل السيطرة المشاركة المتفق عليها تعاقدياً للسيطرة على ترتيب ما، وتتواجد فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات العالقة الموافقة 

الجماعية لألطراف الذين يشاركون في السيطرة.

يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة على أساس طريقة حقوق الملكية وذلك اعتبارا من تاريخ ممارسة 
التأثير الهام أو السيطرة المشتركة ولحين التوقف عن ذلك. وبموجب طريقة حقوق الملكية، تقيد االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة زائداً التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة المستثمر فيها لما بعد الشراء. 
يعكس الربح أو الخسارة للمجموعة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. وفي حالة إثبات أي تغيير مباشرة ضمن 
الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في هذا التغيير ضمن حقوق الدخل الشامل اآلخر الخاص 
بها. ويتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة والناتجة بين المجموعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بقدر حصة المجموعة في الشركات 

الزميلة والمشاريع المشتركة.

يتم إظهار إجمالي حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الربح أو الخسارة ضمن دخل العمليات وتمثل الربح أو 
الخسارة بعد الضريبة وحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
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يتم إعداد القوائم المالية للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة لنفس الفترة المالية للمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء التسويات الالزمة كي تتفق 
السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قيمة استثمارها في الشركات الزميلة أو 
المشاريع المشتركة. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بالتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة االستثمار في أي شركة 
زميلة أو مشروع مشترك. وعند وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد لالستثمار 
في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية، وإثبات الخسارة ضمن "الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة" في قائمة 

الربح أو الخسارة الموحدة.

الدفترية  القيمة  بتخفيض  المجموعة  تقوم  المشتركة،  المشاريع  أو  الزميلة  الشركات  في  الخسائر عن حصتها  في  المجموعة  زيادة حصة  وفي حالة 
التوقف عن إثبات أية خسائر إضافية وذلك باستثناء االلتزامات القانونية أو  الستثماراتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك إلى صفر، ويتم 

المتوقعة المتكبدة، أو المبالغ المدفوعة نيابة عن الشركات المستثمر فيها.

وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقياس وإثبات االستثمار المحتفظ به 
بقيمته العادلة. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة 

لالستثمار المحتفظ به وكذلك متحصالت االستبعاد في الربح أو الخسارة.

وفي حالة قيام المجموعة بزيادة حصة ملكيتها في شركة زميلة قائمة أو مشروع مشترك قائم وال يزاالن بعد هذه الزيادة شركة زميلة أو مشروعاً مشتركاً، 
فإنه يتم إضافة سعر الشراء المدفوع لقاء الحصة اإلضافية إلى القيمة الدفترية الحالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وال يتم إعادة قياس الحصة 
القائمة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. توزع تكلفة االستثمار اإلضافي بين الحصة في القيمة العادلة لصافي الموجودات 

والشهرة. ويتم إثبات أي زيادة في الحصة اإلضافية في القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة عن سعر الشراء كأرباح في الربح أو الخسارة.

يتم إثبات التسويات الالزمة في حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بعد الشراء اإلضافي وذلك إلظهار حصة 
المجموعة في القيمة العادلة لصافي الموجودات بتاريخ الشراء والناتجة عن عملية الشراء اإلضافية.

الممتلاكت واآلالت والمعدات

 تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات، فيما عدا األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض 
المتراكمة في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف التمويل المتعلقة بالمشاريع 
االنشائية طويلة األجل في حالة الوفاء بشروط االثبات المتعلقة بذلك. وعندما يكون ضرورياً استبدال جزء هام من الممتلكات واآلالت والمعدات على 
مراحل، تقوم المجموعة بإثبات تلك األجزاء كموجودات ذات أعمار إنتاجية محددة وتستهلك وفقاً لذلك. وعند إجراء كل فحص رئيسي، يتم اثبات تكلفته 

في القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير إثباتها.

بعد  الموجودات  المتوقعة إلزالة  للتكلفة  الحالية  القيمة  تدرج  تكبدها.  الخسارة عند  أو  الربح  األخرى في  والصيانة  تكاليف االصالح  كافة  إثبات  يتم 
استخدامها في تكلفة األصل المعني في حالة استيفاء معايير اإلثبات المتعلقة بالمخصص.

تظهر األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة، ناقصا خسارة االنخفاض المتراكم في القيمة. تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كافة 
التكاليف المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمشاريع تحت التنفيذ، وسيتم إثباتها ضمن الفئات ذات العالقة من الممتلكات واآلالت والمعدات.

المقدرة  االنتاجية  األعمار  الثابت على مدى  القسط  بطريقة  األخرى  والمعدات  واآلالت  للممتلكات  المتبقية  التقديرية  القيمة  ناقصاً  التكلفة  تستهلك 
للموجودات.

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء هام عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة من استعماله 
أو استبعاده. تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية 

لألصل( في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل.

بأثر  نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها  الممتلكات واآلالت والمعدات في  المتبقية، واألعمار االنتاجية، وطرق استهالك  التقديرية  القيمة  يتم مراجعة 
مستقبلي.

عمليات تجميع األعمال

المحاسبة عنها باستخدام طريقة  يتم  المشتركة،  السيطرة  التي تتضمن منشآت تحت  إن عمليات تجميع األعمال، فيما عدا عمليات تجميع األعمال 
االستحواذ. يتم قياس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحول والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة 
في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع األعمال، تقرر المجموعة فيما إذا كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المسيطرة 
في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االستحواذ 

المتكبدة كمصاريف، وتدرج ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.

 وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص المالئم لها 
وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ. ويتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى 

في العقود الرئيسية من قبل الشركة المستحوذ عليها.
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وفي حالة إجراء عملية تجميع األعمال على مراحل، يعاد قياس الحصة المملوكة سابقاً بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ، وتدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة 
عن ذلك في الربح أو الخسارة، ومن ثم تؤخذ بعين االعتبار عند تحديد الشهرة.

يتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. سيتم إثبات التغيرات الالحقة على القيمة العادلة 
للعوض المحتمل، الذي يعتبر موجودات أو مطلوبات، في الربح أو الخسارة. وفي حالة تصنيف العوض المحتمل كحقوق ملكية، فلن يتم إعادة قياسه، ويتم 

المحاسبة عن أي مبلغ يسدد الحقاً ضمن حقوق الملكية.

 يتم، في األصل، قياس الشهرة بالتكلفة والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة الذي تم إثباته وكذلك أية 
حصص مملوكة سابقاً بالزيادة عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها. وفي حالة زيادة القيمة 
العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقديرها للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة 
الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ. 
وإذا ما نتج عن إعادة التقدير هذه زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة عن إجمالي العوض المحول، يتم إثبات األرباح في الربح أو الخسارة. 

وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة.

ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، يتم الحقا تخصيص الشهرة المشتراة عند توحيد األعمال – اعتباراً من تاريخ االستحواذ 
– إلى كل وحده أو مجموعة من الوحدات المدرة للنقدية التي يتوقع بأن تستفيد من االستحواذ، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات 

أخرى إلى تلك الوحدات.

وعندما تعتبر الشهرة جزءاً من الوحدة المدرة للنقدية وجزءاً من العملية ضمن الوحدة المستبعدة، عندئذ يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة 
في القيمة الدفترية للوحدة عند تحديد أرباح أو خسائر استبعاد العملية. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت على أساس القيمة النسبية 

للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقدية.

بالنسبة لعمليات تجميع األعمال التي تتضمن منشآت تحت السيطرة المشتركة، يتم إظهار الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمنشآت المجمعة بالقيمة 
الدفترية لها. ويتم إجراء التسويات على القيمة الدفترية وذلك إلدراج أي فروقات ناتجة عن االختالفات في السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل 
المنشآت المندمجة. ال يتم إثبات شهرة أو أرباح نتيجة لعملية تجميع األعمال ويتم إثبات أي فرق بين العوض المدفوع/ المحول وحقوق الملكية المستحوذ عليها 
ضمن حقوق الملكية بالمجموعة. تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة نتائج المنشآت المندمجة منذ تاريخ حدوث عملية التجميع.

الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع والعمليات المتوقفة

تصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد كمعدة للبيع في حالة استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساسي عن طريق معاملة البيع 
وليس من خالل االستخدام المستمر لها. تقاس الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد المصنفة كمعدة للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة 
ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أقل. تمثل تكاليف البيع التكاليف اإلضافية المتعلقة مباشرة باستبعاد األصل )مجموعة االستبعاد(، باستثناء تكاليف التمويل 

ومصروف ضريبة الدخل.

يتم الوفاء بمعايير تصنيف الموجودات المعدة للبيع فقط عندما تكون عملية البيع محتملة بشكل كبير وأن يكون األصل أو مجموعة االستبعاد متاحة للبيع 
فوراً بحالتها الحالية. يجب أن تشير االجراءات المطلوبة إلتمام عملية البيع إلى أنه من غير المحتمل حدوث تغيرات هامة على عملية البيع أو الغاء قرار 

البيع. يجب على اإلدارة أن تكون ملتزمة بخطة بيع األصل والذي يتوقع أن يتم خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.

الموجودات والمطلوبات  للبيع. يجب عرض  الملموسة حال تصنيفها كمعدة  والموجودات غير  والمعدات  الممتلكات واآلالت  أو اطفاء  يتم استهالك  ال 
المصنفة كمعدة للبيع بصورة مستقلة كبنود متداولة في قائمة المركز المالي.

إن مجموعة االستبعاد مؤهلة العتبارها عملية متوقفة إذا كانت تشكل قطاعاً من المنشأة تم استبعادها أو تم تصنيفها كمعدة للبيع، وأنها:

تمثل نشاط رئيسي مستقل أو منطقة عمليات جغرافية. 	
تعتبر جزءاً من خطة منسقة الستبعاد نشاط رئيسي مستقل أو منطقة عمليات جغرافية، أو 	
تعتبر شركة تابعة تم االستحواذ عليها حصرياً إلعادة بيعها. 	

يتم استبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة، واظهارها كبند مستقل بعد الضريبة من العمليات المتوقفة في قائمة الربح او الخسارة.

وفي حالة تصنيف العملية كعملية متوقفة، يتم إعادة عرض قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المقارنة كما لو تم التوقف عن العملية منذ 
بداية السنة المقارنة.

االنخفاض في القيمة

الموجودات المالية

تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن أدوات الدين التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية التي تعتبر سندات دين، 	
الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود، 	
مدينو عقود اإليجار، 	
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عقود الضمان المالي الصادرة، و 	
التزامات القروض الصادرة. 	

ال يتم إثبات خسارة انخفاض في قيمة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. تقيس المجموعة مخصصات انخفاض القيمة باستخدام الطريقة العامة 
لجميع الموجودات المالية باستثناء الذمم المدينة التجارية والجهات ذات العالقة التي تتبع الطريقة المبسطة.

وفًقا للطريقة العامة، تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، باستثناء الحاالت التالية التي 
يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة لها على مدى 12 شهراً:

سندات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية، و 	
األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها. 	

تعتبر المجموعة بأن سندات الدين لها مخاطر ائتمان منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر االئتمان لها الدرجة المتعارف عليها عالمياً بـ "من 
الدرجة األولى".

تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 شهر جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث تعثر تتعلق بأداة مالية والتي يمكن أن تقع خالل 
12 شهر بعد تاريخ التقرير المالي.

وفًقا للطريقة المبسطة، يتم قياس مخصصات االنخفاض في القيمة بمبلغ مساو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. تقوم المجموعة بتطبيق 
الطريقة المبسطة وقياس خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. عليه، ال تقوم المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم 
بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة 

مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المتغيرات التالية:

احتمال التعثر عن السداد 	
الخسارة الناتجة عن التعثر 	
التعرض عند التعثر عن السداد 	

تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية إلى المراحل الثالث التالية طبقاً للمنهجية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )9(: 

المرحلة 1 - الموجودات المالية التي لم تنخفض جودتها االئتمانية بصورة جوهرية منذ استحداثها. يسجل مخصص االنخفاض في القيمة على  	
أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى اثني عشر شهًرا. 

المرحلة د - الموجودات المالية التي انخفضت جودتها االئتمانية بصورة جوهرية منذ استحداثها. يسجل مخصص االنخفاض في القيمة على  	
أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. يسجل مخصص االنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. 

االئتمان  	 أساس خسائر  على  القيمة  في  االنخفاض  بإثبات مخصص  المجموعة  تقوم  القيمة،  المنخفضة  للموجودات  بالنسبة   - د  المرحلة 
المتوقعة على مدى العمر.

تأخذ المجموعة أيَضا بعين االعتبار المعلومات المستقبلية عند تقويمها لالنخفاض الجوهري في مخاطر االئتمان منذ استحداثها، باإلضافة إلى قياس 
خسائر االئتمان المتوقعة. 

وأسعار  العموالت  وأسعار  والتضخم،  المحلي،  الناتج  وإجمالي  البطالة،  )مثل  الكلي  االقتصاد  عوامل  مثل  عناصر  على  المستقبلية  المعلومات  تشتمل 
المساكن( والتوقعات االقتصادية التي تم الحصول عليها من خالل المصادر الداخلية والخارجية.  

تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقديرات مرجحة باالحتماالت لخسائر االئتمان، ويتم قياسها على النحو التالي:

الموجودات المالية التي ليس لها مستوى ائتمان منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: بالقيمة الحالية للعجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات  	
النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(، 

الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: الفرق بين صافي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات  	
النقدية المستقبلية المقدرة، والتي تشمل القيمة القابلة لالسترداد من الضمانات. 

االلتزام  	 سحب  حالة  في  للمجموعة  المستحقة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين  للفرق  الحالية  بالقيمة  المسحوبة:  غير  القروض  التزامات 
والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، و

عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصاً أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها. 	

يتم خصم خسائر االئتمان المتوقعة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية بمعدل العمولة الفعلي المحدد عند اإلثبات األولي أو ما يقاربه وبما يتفق مع إثبات 
اإليرادات.

الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود مثل هذا 
الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك 
ويتم  الحالية،  والقيمة  البيع  ناقصاً مصاريف  للنقدية،  المدرة  الوحدة  أو  العادلة لألصل  للقيمة  القيمة األعلى  القابلة لالسترداد  القيمة  تمثل  األصل. 
تحديدها لكل أصل باستثناء الحاالت التي لم ينتج فيها عن األصل تدفقات نقدية وارده مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو 
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مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ يعتبر األصل 
منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد.

وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس 
تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، فأنه يؤخذ باالعتبار آخر معامالت 
تمت بالسوق عند توفرها. وعند عدم إمكانية تحديد هذه المعامالت، يتم استخدام طريقة تقويم مالئمة. إن عمليات االحتساب هذه مدعمة بمضاعفات 

التقويم، وأسعار األسهم المتداولة للشركات المدرجة، والمؤشرات األخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها 
بصورة مستقلة لكل وحده مدره للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها األصل.

يتم اثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة بما في ذلك االنخفاض في قيمة البضاعة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف 
وبما يتمشى مع وظيفة األصل المنخفض القيمة.

بالنسبة للموجودات، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر االنخفاض 
المثبتة سابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية. فيما 
عدا الشهرة، يتم عكس قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد 
منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن 
القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها – بعد خصم االستهالك – فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم 

إثبات عكس القيد هذا في الربح أو الخسارة. ال يتم عكس قيد خسارة االنخفاض المسجلة في القيمة الدفترية للشهرة في الفترات الالحقة.

الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع

يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين. 
ويتم إثباتها في األصل بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد االلتزام محتملة ويمكن 
قياسها بشكل موثوق به. وبالنسبة لعمليات التأمين، يجنب مخصص عند إبرام العقود واحتساب األقساط، وتسجل في الحسابات كإيرادات أقساط على 
مدى فترة العقد طبقاً لشروط خدمات التأمين المقدمة بموجب العقد. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرًيا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام 
معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص 

الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة تمويل.

منافع الموظفين

منافع الموظفين قصيرة األجل

 يتم اثبات منافع الموظفين قصيرة األجل كمصاريف عند تقديم الخدمات ذات العالقة. يتم اثبات االلتزام لقاء المبلغ المتوقع سداده في حالة وجود التزام 
قانوني أو متوقع حالي على المجموعة لسداد هذا المبلغ نتيجة للخدمات السابقة المقدمة من قبل الموظفين، وإمكانية تقدير االلتزام بشكل موثوق به.

التزامات ما بعد التوظيف

تقوم الشركة بإدارة برنامج منافع ما بعد التوظيف وفًقا ألنظمة العمل في الدولة التي تعمل فيها المجموعة.

إن برامج منافع ما بعد التوظيف هي برامج غير ممولة. يتم إجراء تقويم االلتزام بموجب هذا البرنامج من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة 
وحدة االئتمان المتوقعة. تتكون التكاليف المتعلقة بهذا البرنامج بشكل أساسي من القيمة الحالية للمنافع التي تعزى على أساس متساوي إلى كل سنة من 

سنوات الخدمة والعمولة على هذا االلتزام المتعلق بخدمات الموظفين في السنوات السابقة.

 يتم اثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد التوظيف فوًرا في الربح أو الخسارة كتكاليف موظفين، بينما يتم تسجيل الزيادة في 
االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكاليف مالية. إن أية تغيرات في صافي االلتزام نتيجة لعمليات التقويم االكتواري والتغيرات في االفتراضات يتم 

اعتبارها كإعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر.

يتم اثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات المبنية على الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، مباشرة 
في الدخل الشامل اآلخر. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.

يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في الربح أو الخسارة 
كتكاليف خدمة سابقة.

االحتياطي النظامي

طبقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعودي، يجب على الشركة تحويل 10% من دخل السنة بعد الزكاة والضريبة إلى االحتياطي النظامي حتى 
يبلغ مجموع هذا االحتياطي 30% من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

345



عقود اإليجار

تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة 
على استخدام أصل محدد لسنة محددة نظير مقابل لذلك.

المجموعة كمستأجر

تقوم المجموعة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة. 
تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار من أجل سداد اإليجار، وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام الموجودات المعنية.

موجودات حق االستخدام- 1

تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام(. تقاس موجودات حق االستخدام 
تكلفة موجودات حق  التزامات اإليجار. تشتمل  إعادة قياس  نتيجة  تعديلها  ويتم  القيمة،  المتراكم وخسائر االنخفاض في  ناقًصا االستهالك  بالتكلفة، 
االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، ودفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار، ناقًصا أي 
حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات، 

أيهما أقصر، وذلك على النحو التالي:

2- 40 سنة األراضي المستأجرة والمباني  

إذا تم تحويل ملكية الموجودات المستأجرة إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، يتم حساب االستهالك على 
مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. تخضع موجودات حق االستخدام أيضا لالنخفاض في القيمة.

التزامات اإليجار- 2

بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها على مدى فترة 
اإليجار. تشتمل دفعات اإليجار على دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات اإليجار المتغيرة التي 
تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو 

معدل كمصروف )مالم تكن متكبدة إلنتاج البضاعة( في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار ألن معدل العمولة الضمني في 
عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة العمولة، وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار 
المسددة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار 
)أي تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد تلك الدفعات( أو وجود تغيٍر في تقويم خيار شراء األصل 

المعني.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة- 3

تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمكائن والمعدات )أي عقود اإليجار 
التي تبلغ مدتها 12 شهًرا أو أقل من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيًضا اإلعفاء من إثبات الموجودات منخفضة القيمة على عقود 
إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة 

القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

المجموعة كمؤجر

عند قيام المجموعة بتحديد أن ترتيب توريد طاقة طويل األجل يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار، أو عند قيام المجموعة بتحويل كافة المنافع 
والمخاطر الجوهرية المصاحبة للبند المؤجر، فإنه يتم اعتبار الترتيب كعقد إيجار تمويلي. يتم عرض عقد اإليجار التمويلي كصافي استثمار في عقد 
إيجار تمويلي ويتم إثباته عند بداية العقد بالقيمة العادلة لألصل المؤجر أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقل. يتم تجزئة دفعات 
اإليجار المستلمة بين دخل التمويل والنقص في صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي للوصول إلى معدل عائد ثابت على الرصيد المتبقي من األصل.

يقيد صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي في قائمة المركز المالي الموحدة كأصل مالي بإجمالي المبلغ المستحق القبض بموجب عقد اإليجار 
التمويلي ناقصاً العائد غير المكتسب.

االلتزامات المتعلقة بإزالة الموجودات

تقوم المجموعة بقيد القيمة الحالية للتكاليف المقدرة لاللتزامات القانونية المتعلقة بإزالة الموجودات وذلك إلعادة الموقع إلى حالته األصلية خالل الفترة 
التي يتم فيها تكبد االلتزامات. تشتمل طبيعة هذه التكاليف على فك وإزالة المباني وفك المرافق التشغيلية وإقفال المحطات ومواقع النفايات وإزالتها 

واستصالح وإعادة تخضير المناطق المتضررة.

ينشأ االلتزام عادة عند تركيب األصل أو تجهيز وإعداد األرض/البيئة في الموقع. وعند اإلثبات األولي للمطلوبات، يتم رسملة القيمة الحالية للتكاليف 
المقدرة وذلك بزيادة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات المعنية وذلك بالقدر الذي يتم تكبده بشأن تطوير/ إنشاء األصل.

مع مرور الزمن، تزداد المطلوبات المخصومة بالتغير في القيمة الحالية وذلك على اساس معدالت الخصم التي تعكس التقديرات السائدة حالياً في السوق 
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والمخاطر المحددة المصاحبة للمطلوبات. يتم إثبات الزيادة الدورية في الخصم في الربح أو الخسارة كجزء من األعباء المالية. يتم مراجعة التكاليف 
المستقبلية المقدرة بشأن إزالة الموجودات سنويا ويتم تعديلها حسبما هو مالئم. ويتم إضافة أو خصم التغيرات، إن وجدت، في التكاليف المستقبلية 

المقدرة أو في معدل الخصم المطبق، من تكلفة األصل.

إثبات اإليرادات

يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن تزويد المياه المحالة والطاقة عند الوفاء بالتزام األداء ويكون ذلك عادًة عند تسليم المياه المحالة والطاقة للعمالء. يتم 
إثبات اإليرادات المحتسبة على أساس السعة )فيما عدا المقبوضات لقاء الخدمات المقدمة مثل التأمين والصيانة( بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة 
أو اتفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية شراء المياه خالل كل ساعة تكون فيها المحطة جاهزة للتوليد وتحلية المياه بطريقة القسط الثابت على مدى فترة 
اإليجار، أو بتاريخ الفاتورة الفعلي، حسبما هو مالئم، وذلك بعد األخذ بعين االعتبار شروط كل من اتفاقية شراء المياه والطاقة أو اتفاقية شراء الطاقة 
أو اتفاقية شراء المياه. يتم تسجيل بنود اإليرادات المقدم بها فواتير بشأن البضاعة أو الخدمات التي لم يتم تسليمها أو تقديمها بعد كالتزام مؤجل ويتم 

إظهارها كإيرادات مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.

المتبقية  القيمة  زائدا  اإليجار  لدفعات  األدنى  الحد  إجمالي  الزيادة في  أي  المكتسب،  التمويل غير  إجمالي عائد  إطفاء  يتم  اإليجار،  بدء عقد  وعند 
)المضمونة وغير المضمونة(، إن وجدت، عن تكلفة األصل المؤجر وذلك على مدى فترة عقد اإليجار، ويتم توزيع دخل اإليجار التمويلي على الفترات 

المحاسبية ليعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم المتعلق بعقد اإليجار.

يتم إثبات اإليرادات من تقديم الخدمات الفنية وخدمات التشغيل والصيانة عند تقديم الخدمات المتعاقد عليها. يتم إثبات اإليرادات من أتعاب التطوير 
عند احتسابها.

يتم اثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية للمجموعة، وأنه يمكن قياس االيرادات بشكل موثوق به وذلك بصرف النظر عن 
التاريخ الذي يتم فيه السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة 

المتعاقد عليها وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم.

يتم إثبات األرباح على الودائع الثابتة عند استحقاقها، يستحق دخل العمولة على أساس العائد الفعلي.

يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية المجموعة في استالمها.

تاكليف االقتراض

يتم إضافة تكاليف التمويل المتعلقة مباشرة بإنشاء أو إنتاج أصل مؤهل ما، والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتاً طوياًل كي يكون جاهزاً للغرض الذي 
أنشئ من أجله، إلى تكلفة ذلك األصل. يتم إثبات كافة تكاليف التمويل األخرى في الربح أو الخسارة للفترة التي تتكبد فيها. تخصم إيرادات االستثمار 

المتحققة عن االستثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف التمويل الخاضعة للرسملة.

تطفأ األتعاب المقدمة وأتعاب الترتيب والحصول على القروض، بخالف أتعاب االلتزام بشأن التسهيل غير المسحوب، والمتعلقة بالحصول على القروض 
بالجزء غير  المتعلقة  القرض  التزام  أتعاب  اعتبار  ويتم  الفعلية.  العمولة  باستخدام معدل  القروض  فترات  األجل على مدى  التمويل طويلة  وتسهيالت 
المسحوب من القرض كتكلفة خدمة. ويتم رسملة اإلطفاء على أساس معدل العمولة الفعلية وأتعاب االلتزام بشأن التسهيل غير المسحوب كجزء من 

المشروع تحت اإلنشاء وحتى تاريخ بدء اإلنتاج التجاري، وتحمل بعد ذلك على الربح أو الخسارة.

المصاريف

تشتمل المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تعتبر بشكل محدد جزءاً من التكاليف التشغيلية. يتم التوزيع بين 
المصاريف العمومية واإلدارية وتكاليف العمليات، عند الضرورة، وفق أسس ثابتة.

الزاكة والضريبة

يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة و الضريبة والجمارك  في المملكة العربية السعودية وعلى أساس مبدأ االستحقاق. تحمل 
الزكاة وضريبة الدخل المتعلقة بالشركة والشركات التابعة على قائمة الربح أو الخسارة. ويتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النهائية 

خالل السنوات التي يتم فيها إنهاء تلك الربوط.

بالنسبة للشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية، يجنب مخصص ضريبة الدخل وفقاً لألنظمة الضريبية للبلدان التي تعمل فيها.

الضريبة المؤجلة

يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وذلك للفروقات المؤقتة، بتاريخ إعداد القوائم المالية، بين األسس الضريبية للموجودات 
والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية.

ضريبة القيمة المضافة

تمثل ضريبة القيمة المضافة المدينة ضريبة المدخالت المدفوعة على المشتريات بما في ذلك شراء الممتلكات واآلالت والمعدات. تظهر ضريبة القيمة 
اإلضافية المدينة على أساس غير مخصوم بعد خصم ضريبة المخرجات المحصلة على اإليرادات.
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توزيعات األرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية كمطلوبات بتاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها. تقيد توزيعات األرباح األولية عند اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

ربح السهم

يتم احتساب ربح السهم وذلك بقسمة ربح السنة المتعلق بالمساهمين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المطبقة من قبل المجموعة

قامت المجموعة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020. لم تقم المجموعة 
بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد. 

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3: تعريف األعمال

توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3(: »عمليات تجميع األعمال« أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجارية، فإنه يجب أن تتضمن 
أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا بشكل كبير في القدرة على تحقيق المخرجات. عالوة 
على ذلك، توضح التعديالت أن األعمال التجارية يمكن أن تتواجد دون أن تشمل جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات. لم يكن لهذه 
التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة، لكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة إبرام المجموعة أي عمليات تجميع أعمال.

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9( ومعيار المحاسبة 

الدولي )39( - إحالل سعر الفائدة المرجعي

يتم حالًيا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم. ويقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل 
إرشاداته على مرحلتين لتسهيل عملية التحول من سعر الفائدة بين البنوك بشكل أكثر سالسة.

المرحلة )1( - المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 9 »األدوات المالية«، ومعيار المحاسبة الدولي 39 »األدوات المالية«: 
التعديالت  تقدم  المخاطر.  تغطية  المتعلقة بمحاسبة  األمور  المالية: اإلفصاحات على  »األدوات  المالي 7:  للتقرير  الدولي  والمعيار  والقياس،  اإلثبات 
النهائية، الصادرة في سبتمبر 2019، والتي عدلت متطلبات محددة لمحاسبة تغطية المخاطر، إعفاًء من اآلثار المحتملة لعدم التأكد الناتجة عن إحالل 
سعر الفائدة بين البنوك. تسري التعديالت اعتباًرا من 1 يناير 2020، وتعتبر إلزامية بالنسبة لكافة أدوات تغطية المخاطر التي تأثرت مباشرًة بإحالل 

سعر الفائدة بين البنوك. ال تؤثر هذه المتطلبات على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

المرحلة د - تتعلق المرحلة الثانية باستبدال أسعار الفائدة المرجعية بأسعار بديلة خالية من المخاطر. تسري تعديالت المرحلة الثانية على الفترات 
السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021 ويسمح بالتطبيق المبكر لها. وقد تم اآلن االنتهاء من تعديالت المرحلة الثانية، وسوف تقوم المجموعة بإكمال 
تقييمه لآلثار المحاسبية للسيناريو الذي يتوقع البنك مواجهته عند التحول من سعر الفائدة بين البنوك إلى األسعار الخالية من المخاطر من أجل التعجيل 

بتنفيذ برامجه لتطبيق المتطلبات الجديدة.

تعمل اإلدارة حالًيا على مشروع يتعلق بأنشطة التحول الشاملة الخاصة بالمجموعة وتواصل االنخراط مع مختلف الجهات المعنية لدعم التحول بصورة منظمة.

يوضح الجدول أدناه تعرض المجموعة في نهاية السنة الهامة ألسعار الفائدة بين البنوك الخاضعة إلعادة الهيكلة والتي لم يتم التحول (: 1-دالجدول  
منها إلى األسعار الخالية من المخاطر. يستثني الجدول التعرضات ألسعار الفائدة بين البنوك التي سينتهي العمل بها قبل أن يكون التحول مطلوًبا أو 

تلك المتعلقة بالشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة:

بآالف الرياالت السعودية

4,958,755القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المعرضة ألسعار الفائدة بين البنوك
79د,871,دالقيمة االسمية لتغطية المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة بين البنوك

تتعرض الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية للمجموعة أيًضا إلصالحات أسعار الفائدة بين البنوك. حصة المجموعة في القيمة االسمية 
ألدوات التحوط )المرتبط بأسعار الفائدة بين البنوك( المرتبط باستثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية بلغت 17.5 مليار ريال سعودي.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1( ومعيار المحاسبة الدولي )8(: تعريف األهمية النسبية

 تقدم التعديالت تعريًفا جديًدا لألهمية النسبية ينص على أن »المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر إغفالها أو 
تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم المالية، والتي 
توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية.« توضح التعديالت أن األهمية النسبية تتوقف على طبيعة وحجم المعلومات، سواء كانت بصورة 
منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى، في سياق القوائم المالية. إن »تحريف المعلومات يكون جوهرًيا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على 
القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة وليس من 

المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليها.

348



اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ 29 مارس 2018

 إن اإلطار المفاهيمي ليس معياًرا وال تُلغي المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر. يتمثل الغرض من اإلطار المفاهيمي 
ين على تطوير سياسات محاسبية متسقة في الحاالت التي ال يوجد  في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير، ومساعدة الُمعِدّ
فيها معيار ساري، ومساعدة جميع الجهات على فهم المعايير وتفسيرها. سيؤثر ذلك على المنشآت التي قامت بوضع سياساتها المحاسبية بناًء على 
اإلطار المفاهيمي. يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة، والتعريفات المحدثة ومعايير إثبات الموجودات والمطلوبات، ويوضح بعض 

المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 16: امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد-19

 في 28 مايو 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 16 »عقود اإليجار« - امتيازات اإليجار المتعلقة 
بكوفيد-19. توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي 16 المتعلقة بالمحاسبة عن تعديل عقود اإليجار وامتيازات 
اإليجار الناتجة مباشرة عن جائحة كوفيد -19. كوسيلة عملية، يمكن للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد-19 من المؤجر 
يعد تعدياًل لعقد اإليجار. يقوم المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد-19 

بنفس الطريقة التي يقوم فيها بالمحاسبة عن التغيير وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 16، إذا لم يكن التغيير تعدياًل لعقد اإليجار.

تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2020 أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح بالتطبيق المبكر لها. لم يكن لهذه التعديالت 
أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

 فيما يلي بياًنا بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة. تعتزم المجموعة 
إتباع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.

المعيار الدولي للتقرير المالي )17(: »عقود التامين«

في مايو 2017، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي )17( عقود التأمين، معيار محاسبة جديد شامل لعقود التأمين 
يغطي اإلثبات والقياس والعرض واالفصاح. يحل هذا المعيار عند سريانه محل المعيار الدولي للتقرير المالي )4( عقود التأمين، الذي صدر في عام 
2005. يسري المعيار الدولي للتقرير المالي )17( على كافة أنواع عقود التأمين )أي التأمين على الحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين( 

بصرف النظر عن نوع المنشآت التي تقوم بإصداره، وبعض الضمانات واألدوات المالية التي يتم فيها االشتراك بصورة اختيارية.

سوف تطبق استثناءات قليلة على نطاق ضيق. يتمثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي )17( في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين على 
نحو أكثر نفًعا وتوافًقا لشركات التأمين. وعلى عكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي )4(، التي تستند إلى حد كبير إلى 
أقدمية السياسات المحاسبية المحلية السابقة، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي )17( نموذًجا شاماًل لعقود التأمين، يغطي كافة الجوانب المحاسبية 

ذات العالقة. يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي )17( في النموذج العام، الذي يتم استكماله عن طريق: 

التكييف المحدد للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر )طريقة األتعاب المتغيرة(. 	
الطريقة المبسطة )طريقة توزيع األقساط( بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة. 	

يطبق هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023، ويتعين تقديم أرقام المقارنة. ويسمح بالتطبيق المبكر له إذا ما تم أيضاً 
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )15( في أو قبل تاريخ تطبيق المنشأة أوالً للمعيار الدولي للتقرير المالي )17(. 

ال ينطبق هذا المعيار على المجموعة.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1(: تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة

في يناير 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات 69-76 من معيار المحاسبة الدولي )1( لتحديد المتطلبات الخاصة 
بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت: 

ما المقصود بحق تأجيل السداد 	
أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية الفترة المالية 	
أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد 	
أنه فقط إذا كان أحد المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أدوات حقوق الملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفه.  	

يناير 2023، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي. تقوم المجموعة حالًيا بتقييم تأثير  التي تبدأ في أو بعد 1  المالية السنوية  الفترات  التعديالت على  تسري 
التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها.
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اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي - التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3(

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في مايو 2020، تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3( »عمليات تجميع األعمال« - الرجوع إلى اإلطار 
المفاهيمي. وتهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية الصادر في عام 1989، باإلشارة إلى اإلطار 

المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في مارس 2018 دون تغير جوهري في متطلباته.

وأضاف المجلس أيًضا استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي )3( تفادًيا إلصدار أرباح أو خسائر محتَملة في »اليوم 
الثاني« تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي )37( أو التفسير )21( الصادر عن لجنة تفسير المعايير 

الدولية للتقرير المالي: الرسوم، إذا تم تكبدها بشكل مستقل. 

ر المجلس توضيح التوجيهات اإلرشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )3( بشأن الموجودات المحتملة التي لن  وفي الوقت ذاته، قرَّ
تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية. 

تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022، ويتم تطبيقها بأثر مستقبلي.

الممتلاكت واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود - التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16

في مايو 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية »الممتلكات واآلالت والمعدات - العائدات قبل االستخدام المقصود«، والذي يحظر على المنشآت 
الخصم - من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات - أي متحصالت من بيع البنود المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة 
الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة. وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات المتحصالت من بيع هذه البنود، والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك 

البنود، في الربح أو الخسارة.

يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022 أو بعد ذلك التاريخ، ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات واآلالت 
والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة.

ليس للتعديالت أي تأثير على المجموعة حيث أن السياسة المحاسبية للمجموعة متوافقة بالفعل مع هذا التعديل.

العقود المتوقع خسارتها - تاكليف الوفاء بالعقود - التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37

في مايو 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37 لتحديد التكاليف التي يتعين على المنشأة إدراجها عند 
تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو خاسًرا.

 تطبق التعديالت »طريقة التكلفة المتعلقة مباشرة«. تشتمل التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على كل من التكاليف اإلضافية 
وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على 

الطرف المقابل بموجب العقد.

تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022 أو بعد ذلك التاريخ. سوف تطبق المجموعة هذه التعديالت على العقود التي 
لم تِف بعد بجميع التزاماتها في بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة. 

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )1( – تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة – 

الشركة التابعة المطبقة للمعايير الدولية ألول مرة

كجزء من التحسينات السنوية لألعوام 2018-2020 على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل على المعيار 
الدولي للتقرير المالي 1: »تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة«. يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د 16 )أ( من المعيار 
الدولي للتقرير المالي )1( قياس فروقات التحويل التراكمية باستخدام المبالغ المفصح عنها من قبل الشركة األم، بناًء على تاريخ تحول الشركة األم إلى 
المعايير الدولية للتقرير المالي. يتم تطبيق هذا التعديل أيًضا على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي يختار تطبيق الفقرة د 16 )أ( من المعيار 
الدولي للتقرير المالي )1(. يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر له ليس من 

المتوقع أن يكون للتعديالت أي تأثير على المجموعة.

المعيار الدولي للتقرير المالي 9: األدوات المالية – األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة 10% لغرض 

التوقف عن إثبات المطلوبات المالية

كجزء من التحسينات السنوية لألعوام 2018-2020 على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل على المعيار 
الدولي للتقرير المالي 9. يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف 
اختالًفا جوهرًيا عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشتمل هذه الرسوم فقط على تلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والجهة المقرضة، 
بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجهة المقرضة نيابة عن اآلخر. تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية 

التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.
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يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر له. سوف تطبق المجموعة هذا التعديل على 
المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل. ليس من المتوقع أن يكون 

للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة.

معيار المحاسبة الدولي )41( الزراعة - الضرائب في قياسات القيمة العادلة

 كجزء من التحسينات السنوية لألعوام 2018-2020 على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل على المعيار 
الدولي للتقرير المالي 41 »الزراعة«. يلغي التعديل المطلب الوارد في الفقرة 22 من معيار المحاسبة الدولي 41 الذي يقضي بأن تستبعد المنشآت 

التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب عند قياس القيمة العادلة للموجودات ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 41.

تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل على قياسات القيمة العادلة في أو بعد بداية أول فترة مالية سنوية تبدأ في 1 يناير 2022أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح 
بالتطبيق المبكر له. ال ينطبق هذا المعيار على المجموعة.

استخدام التقديرات واالفتراضات 4 1 6
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير الدولية للتقرير المالي، 
استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ 
التقديرات  تقويم  يتم  الموحدة بشأنها.  المالية  القوائم  التي أعدت  الفترة  المصرح عنها خالل  الموحدة ومبالغ اإليرادات والمصاريف  المالية  القوائم 
واألحكام بصورة مستمرة وذلك بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل على توقعات لألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. 

تقوم المجموعة بإجراء التقديرات واالفتراضات بشأن المستقبل. وقد تختلف التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك عن النتائج الفعلية ذات العالقة. 

وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام:

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )بما في ذلك الشهرة(- 1

يحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد له والتي تمثل القيمة األعلى 
للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع على أساس البيانات المتوفرة من معامالت البيع 
الملزمة التي تتم بنفس شروط التعامل لموجودات مشابهه أو على أساس األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصاً التكاليف العرضية الستبعاد األصل. 
يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تتحقق التدفقات النقدية من موازنة األعمار اإلنتاجية الخاصة بالمشاريع 
وال تشتمل على عمليات إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي ستعزز من أداء األصل أو الوحدة المدرة للنقدية 
التي يتم مراجعتها. تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة 

المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

االنخفاض في قيمة الذمم المدينة- 2

يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة باستخدام طريقة خسائر االئتمان المتوقعة والتي تتضمن تقويم التصنيف االئتماني للعمالء 
والمعلومات المتعلقة بأيام التأخر في السداد.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات- 3

تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات ألغراض حساب االستهالك. يحدد هذا التقدير بعد األخذ بعين 
االعتبار العمر المتوقع لألصل أو االستهالك العادي.

تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية سنوياً وقسط االستهالك المستقبلي الذي سيتم تعديله عند اعتقاد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن 
التقديرات السابقة.

خالل السنة، قامت المجموعة بإجراء تقويم مفصل إلعادة تقدير العمر اإلنتاجي لآلالت المملوكة من قبل الشركات التابعة لها ومشاريعها المشتركة. وقد 
قامت اإلدارة بتصنيف وتحليل جميع العوامل االجتماعية - االقتصادية والتشغيلية وعوامل األداء والعوامل األخرى المحيطة بالتقنية الخاصة بالموجودات 

المعينة.

بناًء على هذ التحليل، تم االستنتاج بأن العمر االقتصادي لبعض اآلالت أقل من العمر اإلنتاجي لها نتيجة التقدم التقني الذي أدى (: د-دالجدول  
إلى توفر آالت جديدة أكثر كفاءة في هذا المجال. ونتيجة لذلك، قررت المجموعة مواءمة العمر اإلنتاجي الحالي لآلالت مع عمرها االقتصادي المعاد 

تقديره، اعتباًرا من 1 يناير 0د0د على النحو التالي:

األثر المالي للسنة المنتهية في 1د ديسمبر 0د0دالعمر اإلنتاجي المعدلالعمر اإلنتاجي السابقتقنية المحطات
254,266 سنة30 سنةالخاليا الكهروضوئية

301,320 سنة30-35 سنة الطاقة الشمسية المركزة
3566,098 سنة35-40 سنة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة

3022,612 سنة30-40 سنةالتناضح العكسي لمياه البحر
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تج عن هذا التغير في التقديرات المحاسبية مبلغ قدره 94.3 مليون ريال سعودي تم إثباته كمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، وتم إظهاره 
في تكلفة العمليات الخاصة بالمجموعة )62.1 مليون ريال سعودي( وذلك من خالل الحصة في صافي نتائج الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة 

عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية )32.2 مليون ريال سعودي(.

ستكون التأثيرات على الربح أو الخسارة في الفترات المستقبلية كما يلي:(: د-دالجدول  

054د044د-د5دد0د-د14د0دالسنة  نطاق(
4.1 64.3-79.666.216.6التأثيرات بماليين الرياالت السعودية )النطاق(

القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة- 4

 في حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة من األسواق المالية 
النشطة، تحدد قيمتها العادلة باستخدام طرق تقويم مالئمة تشتمل على طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ المدخالت لهذه الطرق من خالل 
األسواق القابلة للمالحظة، حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما ال يكون ذلك مجدياً، فإن األمر يتطلب إبداء درجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة. تشتمل 
األحكام على األخذ باالعتبار المدخالت مثل مخاطر السيولة، ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن تغير االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن يؤثر على 

القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية.

المشتقات  تقويم  تم  ائتماني جيد.  أدوات مالية مشتقة مع أطراف أخرى مختلفة وبشكل خاص مؤسسات مالية ذات تصنيف  بإبرام  المجموعة  تقوم 
باستخدام طرق تقويم مناسبة. وتتكون المدخالت القابلة للمالحظة في السوق بشكل أساسي من مقايضات أسعار العموالت وعقود الصرف األجنبي 
اآلجلة وخيارات الشراء. تشتمل أكثر طرق التقويم المستخدمة على األسعار اآلجلة والمقايضات التي يتم احتسابها على أساس القيمة الحالية. تتكون 

الطرق من مدخالت متعددة تشتمل على الصرف األجنبي الفوري واألجل ومنحنيات أسعار العموالت.

طبقاً لالتفاقيات المبرمة مع بعض المساهمين، يوجد لدى المجموعة خيارات بيع مكتتبه بشأن حقوق األقلية في شركات تابعة وبشأن حقوق ملكية 
أطراف أخرى في إحدى الشركات الزميلة. يتم تحديد القيمة العادلة لخيارات البيع هذه من خالل تحليل التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة الخاصة 

بالمنشآت المعنية والقيمة المستردة المحددة بموجب االتفاقيات التعاقدية. يتم إجراء قياس القيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة.

تصنيف اإليجارات- 5

يتوقف تصنيف العقد فيما إذا كانت الترتيبات تعتبر إيجار أو تشتمل على إيجار، على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد، سواء كان الوفاء بالترتيبات يتوقف 
على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق االستخدام حتى لو لم ينص صراحة على ذلك الحق في الترتيبات. وإذا ما تبين بأن الترتيبات تشتمل 

على عقد إيجار، فإنه يتم إثباتها إما كـ "عقد إيجار تشغيلي" أو "عقد إيجار تمويلي".

فيما يلي بيان باالفتراضات الهامة التي تم استخدامها عند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة لتحديد ما إذا كان الترتيب يشتمل على عقد 
إيجار والتي لها تأثير جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة:

إن اتفاقيات شراء المياه والطاقة )"اتفاقيات شراء الطاقة" أو اتفاقيات شراء المياه" أو "اتفاقيات شراء المياه والطاقة"( ليست بين القطاع العام  	
والقطاع الخاص وال يوجد على المجموعة أية مسئولية مباشرة تجاه الجمهور. عليه، تعتقد اإلدارة أنه ال يجب المحاسبة عن هذه االتفاقيات كـ 

"ترتيبات امتياز متعلقة بالخدمات".
إن السعر الذي ستقوم الجهة المشترية بدفعه لقاء اإلنتاج غير محدد تعاقديا لكل وحدة إنتاج، كما أنه ال يعادل السعر السائد في السوق لكل  	

وحدة إنتاج وقت توريد اإلنتاج، وعليه تعتقد اإلدارة أن الترتيب يحتوي على عقد إيجار.
الجهة  	 إلى  المياه والطاقة  اتفاقيات شراء  أو  المياه  اتفاقيات شراء  أو  الطاقة  اتفاقيات شراء  نهاية مدة  المحطة في  في حالة تحويل ملكية 

المشترية، فإنه يتم تصنيف عقد اإليجار كعقد إيجار تمويلي، وإال تقوم اإلدارة بأخذ العوامل األخرى بعين االعتبار والتي تؤثر على تصنيف عقد 
اإليجار كـ "عقد إيجار تمويلي" أو "عقد إيجار تشغيلي".

نظرة عامة على المجموعة  2 6
باسم  هذه  المجموعة  مشاريع  إلى  )يُشار  المياه  وتحلية  الكهرباء  لتوليد  مشروًعا   )64( لعدد  ومشغاًل  ومستثمًرا  رائًدا  خاًصا  مطوًرا  المجموعة  تُعد 
«المشاريع«( في التشغيل والتشييد والتطوير المتقدم اعتباًرا من 1 يونيو 2021م، بمزيج من مشاريع الوقود المتجدد والتقليدي في )13( دولة منها المملكة 
العربية السعودية. واعتباًرا من 1 يونيو 2021م، كان لدى المجموعة محفظة بتكلفة إجمالية تقديرية للمشاريع تزيد عن 248 مليار ريال سعودي، بما في 
ذلك التشغيل، واإلنشاء ومشاريع التطوير المتقدمة، والتي تمثل حوالي 41.6 جيجاواط من إجمالي قدرة توليد الكهرباء و6.4 مليون متر مكعب في اليوم 
من قدرة تحلية المياه. اعتباًرا من 1 يونيو 2021م، فإن حوالي 33% من إجمالي قدرة توليد الكهرباء لمشاريع توليد الكهرباء الخاصة بالمجموعة )بما في 
ذلك مشاريع قيد التشغيل وقيد اإلنشاء ومشاريع في مرحلة متقدمة من التطوير( يستخدم التقنيات المتجددة )الطاقة الشمسية وطاقة الرياح(، بينما 
يستخدم 44% منها الغاز الطبيعي، حيث يستخدم حوالي 77% من إجمالي قدرة توليد الكهرباء لمشاريع توليد الطاقة بالمجموعة إما مصادر متجددة أو 
منخفضة الكربون. ويستخدم حوالي 23% من إجمالي قدرة توليد الكهرباء لمشاريع توليد الطاقة بالمجموعة الفحم والنفط. ومع ذلك، بموجب القرار 
الصادر في عام 2020م بعدم مباشرة أي مشروع جديد يعمل بالفحم، تلتزم المجموعة بالتخفيض التدريجي لكثافة انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق 
صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. ويأتي حوالي 71% من إجمالي القدرة اإلنتاجية لتوليد الكهرباء للمجموعة من المحطات الفردية التي لديها 
قدرة أكبر من 1 جيجاواط. في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2006م و31 ديسمبر 2020م، زاد إجمالي القدرة اإلنتاجية للكهرباء والمياه )بما في ذلك 
المشاريع قيد اإلنشاء ومشاريع التطوير المتقدمة( بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 28.4% )من 1.3 جيجاواط إلى 41.7 جيجاواط( و13.3% )من 1.0 

مليون متر مكعب إلى 5.8 مليون متر مكعب في اليوم( على التوالي.

تهدف المجموعة إلى أن تصبح واحدة من أكبر الجهات الفاعلة في مجال المشروعات المستقلة إلنتاج المياه والطاقة في الدول التي تختار العمل فيها، 
كما تهدف المجموعة إلى أن تكون في طليعة التحول العالمي للطاقة إلى تقنيات نظيفة / منخفضة ثاني أكسيد الكربون، مع الحفاظ على التزامها بتوفير 
الغاية، تسعى المجموعة إلى تنمية الطاقة اإلنتاجية للكهرباء والمياه  الطاقة والمياه المحالة بشكل موثوق ومسؤول وبتكلفة منخفضة. وتحقيًقا لهذه 
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المحالة المتعاقد عليها بصورة مستدامة من خالل إيالء مزيد من تركيزها على أسواق شراء اإلنتاج السيادية في المملكة العربية السعودية وغيرها 
من االقتصاديات ذات النمو المرتفع من خالل توسيع مرافقها الحالية، وتدشين مشاريع جديدة واالستحواذ على حصص الملكية في الشركات المشغلة 
للمحطات القائمة. تهدف المجموعة أيًضا إلى التمكن من أن تكون من أصحاب السبق في تكنولوجيا الهيدروجين األخضر من خالل اغتنام الفرص 

العالمية إلنتاج الهيدروجين األخضر وتصديره )بجميع أشكاله( لمختلف القطاعات والصناعات.

تتبنى المجموعة في تطوير مشاريعها نهًجا حيادًيا من حيث الوقود والتقنية مع ضمان االستثمار المبني على مراعاة عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة 
وتسعى إلى استخدام استراتيجيات تقنية وتجارية ومالية مبتكرة عند تقديم العطاءات تركز على الريادة من حيث التكلفة عند توفير حلول متكاملة بالتعاون 
مع الشركات الرائدة المصنعة للمعدات األصلية ومقاولي الهندسة والتوريد والتشييد. وفي هذه المشاريع، عادًة ما تُبرم المجموعة من خالل شركات 
المشروع الخاصة بها عقد شراء إنتاج طويل األجل مع مشتري إنتاج يتمتعون بجدارة ائتمانية عالية )والذين يكونون عادة مشتري إنتاج مرتبطين بالحكومة 
و/أو من الفئة االستثمارية في الغالب(. وتكون عقود شراء اإلنتاج طويلة األجل هي عقود لبيع الطاقة اإلنتاجية للمشروع من توليد الكهرباء و/أو إنتاج 

المياه المحالة بتعريفة متفق عليها مسبًقا، أو لبيع الطاقة الكهربائية المولدة و/أو المياه المحالة المنتجة في المشروع ذي الصلة. 

تشارك الشركة في االستثمار في جميع مشاريعها بهدف الحصول على حصص مساهمة كبيرة وطويلة األجل في هذه المشاريع والحفاظ عليها، وتسعى 
إلى تأدية دور المستثمر الرئيسي مع السيطرة الفعلية على االستثمار )على سبيل المثال من خالل اكتساب القدرة على تعيين كبار المديرين )على سبيل 
المثال الرئيس التنفيذي والمدير المالي( واإلدارة التشغيلية من خالل شركتها الفرعية المملوكة بالكامل أو مشاريعها المشتركة التي تعمل كمقاول تشغيل 
وصيانة على أساس تجاري(. تهدف الشركة إلى االستثمار بكفاءة من خالل توجيه الشركاء لالستثمار في معظم مشاريعها، باستخدام ديون تمويل المشاريع 
ذات حق الرجوع المحدود، ومن خالل جمع األموال باستخدام قروض مرحلية مقدمة في شكل مساهمات رأس مالية. عالوة على ذلك، تسعى الشركة 
إلى تعظيم العوائد المميزة من خالل استخدام )1( رسوم التطوير )وهي رسوم تُدفع عادًة للمطورين أو الجهات الراعية عند اإلغالق المالي أو تاريخ 
التشغيل التجاري للمشروع كتعويض عن المخاطر والجهود المبذولة أثناء تطوير المشروع(، و)2( رسوم إدارة التشييد )وهي رسوم تُدفع عادًة للشركة إلدارة 
إنشاء المشروع(، و)3( رسوم الخدمات الفنية )وهي رسوم تُدفع عادًة للشركة لتقديم خدمات استشارية فنية للمشروع أثناء تشغيله(، و)4( أرباح التشغيل 
التشغيل  والتي تقدم خدمات  للمجموعة،  تابعة  التشغيل والصيانة، وعادة ما تكون شركة  لكيان  المشروع  التي يدفعها  الرسوم  )القائمة على  والصيانة 
والصيانة للمحطة(. تحقق الشركة أيًضا إيرادات في شكل عموالت إعادة التأمين و / أو من خالل الفرق في أقساط إعادة التأمين الداخلة والخارجة من 
خالل شركة أكوا باور إلعادة التأمين التابعة لها والمملوكة لها بالكامل، وهي شركة إعادة تأمين خاصة مرخصة بالكامل تأسست في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وتزاول أعمالها فيها، والتي يقتصر توفيرها إلعادة تأمين على المخاطر الناشئة عن شركات المجموعة؛ ومع ذلك، فإن اإليرادات المحققة غير 

جوهرية وال تشكل مصدر دخل رئيسي للمجموعة.

وال تقوم المجموعة عادًة بتشغيل أصول تابعة ألطرف أخرى كما ليس لديها أي أصول تديرها أطراف أخرى. وبدالً من ذلك، تحتفظ المجموعة عادًة 
بحصة ملكية كبيرة في األصول التي تشغلها وتحتفظ كثيًرا بحصة أغلبية في الجهات التي تقوم بتشغيل أصولها. ولتشغيل وصيانة مشاريعها الخاصة، 
تستفيد المجموعة بشكل عام من شركة نوماك التابعة والمملوكة لها بالكامل والشركات التابعة لشركة نوماك أو مشاريع شركة نوماك المشتركة والتي 
تشغل غالبية مشاريع المجموعة وفًقا لنموذج تشغيلي معياري يطبق معايير عالية للصحة والسالمة واألمن وحماية البيئة بما يتماشى مع المعايير العالمية. 
وبهذه الطريقة، تهدف المجموعة إلى خلق قيمة من خالل ضمان سيطرة وفهم فائقين لألصول طوال دورة حياتها، وتحفيز تطبيق معايير تشغيلية عالية، 
وتعزيز استخدام الرقمنة لتحسين أداء األصول، واالستفادة من مزايا وفورات الحجم، وخلق التآزر التشغيلي من الخبرات السابقة القابلة للتطبيق والنقل، 

وتعزيز التخفيف من المخاطر وتقديم تكاليف محسنة بشكل منهجي عبر سلسلة التوريد.

باإلضافة إلى ذلك، تسعى المجموعة إلى التنفيذ المستمر للمبادرات المالية والتشغيلية لزيادة تحسين العوائد التي تحققها محفظتها. وتهدف بشكل 
منهجي إلى إعادة تدوير رأس مالها من خالل عمليات بيع حصص األقلية في مشاريعها )مع االحتفاظ بالسيطرة التشغيلية والفعلية(، وتمديد العقود بما 
يتجاوز مدة اتفاقية شراء الطاقة )والمياه( األصلية، وتحسين هيكل رأس المال على مستوى المحفظة من خالل )1( إعادة تمويل قروض مرحلية مقدمة 
في شكل مساهمات رأس مالية )من خالل تمديد فترات استحقاق القروض المرحلية الفردية المقدمة في شكل مساهمات رأس مالية أو إعادة تمويل 
المحفظة برأس مال دائم طويل األجل( و / أو )2( استقدام شريك )شركاء( إستراتيجي )إستراتيجيين( في محفظة أصول عبر عدة دول  و واليات 

القضائية، بهدف تحقيق عائد إضافي على استثماراتها.

تتطلب أعمال المجموعة الكثير من رأس المال بطبيعتها وتستخدم المجموعة مصادر متنوعة للتمويل تتضمن مزيًجا من تمويل حقوق الملكية والديون 
من بين مجموعة متنوعة من المصادر بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وبنوك التنمية الدولية والبنوك التجارية الدولية والوطنية )السعودية(. يشتمل 

التمويل وتسهيالت التمويل للمجموعة على تسهيالت بحق الرجوع وأخرى بدون حق الرجوع.

تسهيالت حق الرجوع هي )1( قروض مباشرة على مستوى الشركة األم لدعم السيولة وأغراض عامة أخرى للشركة؛ و)2( التسهيالت الخاصة بشركات 
المشروع، بما في ذلك التزامات حقوق الملكية التي عادة ما تكون في شكل قروض مرحلية والتي تضمنها الشركة )راجع القسم )6-3-9-3( التعهدات 
وااللتزامات المحتملة(؛ و)3( االلتزامات األخرى المتعلقة بقرض شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة القابل للتحويل وقرض صندوق 
االستثمارات العامة المحول بدون فائدة )لمزيد من التحليل عن صافي دين حق الرجوع إلى الشركة، يرجى الرجوع إلى القسم )6-3-9-2( الرسملة 

والمديونية وصافي دين حق الرجوع إلى الشركة(.

 التسهيالت بدون حق الرجوع هي قروض من شركات المشاريع أو الشركات القابضة، والتي يتم تحويطها دون حق الرجوع إلى الشركة. وهي تتألف من 
)1( تسهيالت من دون حق الرجوع مضمونة من شركة المشروع بموجوداتها الخاصة وتدفقاتها النقدية وحقوقها التعاقدية على عائدات معينة؛ و)2( 
التسهيالت من دون حق الرجوع والمضمونة من الشركة القابضة باستثماراتها وتدفقاتها النقدية من خالل شركة المشروع دون حق الرجوع إلى الشركة، 
ACWA39 الحالية الصادرة عن الشركة الفرعية أكوا باور مانيجمنت آند إنفستمنتس وان ليمتد المملوكة بالكامل للشركة دون  بما في ذلك سندات 
حق الرجوع إلى الشركة والمضمونة مقابل التدفقات النقدية من محفظة مختارة من المشاريع في المملكة العربية السعودية )راجع القسم )2-9-3-6( 

الرسملة والمديونية، سندات شركة أكوا باور مانيجمنت آند إنفستمنتس وان ليمتد وأدوات التمويل األخرى للشركة، السندات(.

تعتقد المجموعة أن نموذج دورة أعمالها للتطوير واالستثمار والتشغيل والتحسين يسمح لها بتحقيق عوائد إجمالية تزيد بشكل كبير عن تكلفة رأس المال 
أو معدل العقبات عبر محفظتها االستثمارية.

للحصول على نظرة عامة كاملة على الشركة، يرجى مراجعة القسم )4( »الشركة«.
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي لشركة أكوا باور ونتائج عملياتها  3 6
يستند قسم مناقشة اإلدارة وتحليلها لشركة أكوا باور إلى القوائم المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، 
بما في ذلك المعلومات المالية ذات الصلة بالسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2018م والتي تم استخالصها من المقارنات 
المدرجة في القوائم المالية لسنة 2020م )»القوائم المالية الموحدة والمدققة«( والمدققة من قبل إرنست آند يونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون( كما 

يلزم أن يُقرأ باالقتران مع هذه القوائم. يرجى الرجوع إلى القسم )6-1( أعاله لالطالع على اإلفصاحات األخرى المتعلقة بالقوائم المالية.

القطاعات التشغيلية للمجموعة 1 3 6
تماشياً مع التركيز المستمر للمجموعة على البيئة واالستدامة، تشهد المجموعة نمًوا متزايًدا في جزء الطاقة المتجددة من أعمالها. وبناًء عليه، خالل 
عام 2020م، قامت المجموعة بتعديل القطاعات المشمولة في التقارير بما يتماشى مع التغيير الذي طرأ على المعلومات التي تُقدم بانتظام إلى صانع 
القرار التشغيلي الرئيسي، وهو لجنة اإلدارة التي يرأسها المكتب التنفيذي. وتُستخدم هذه المعلومات التخاذ قرارات بشأن الموارد التي تُخصص لكل 

قطاع ولتقييم األداء القطاعي.

فيما يلي القطاعات التشغيلية والمشمولة في التقارير الخاصة بالمجموعة:

التحلية الحرارية وتحلية المياه: يشمل هذا القطاع محطات الطاقة والمياه التي تكون قيد التشغيل أو قيد اإلنشاء، والتي تستخدم الوقود - 1
األحفوري )النفط والفحم والغاز( كمصدر رئيسي للوقود لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه بينما تشير تحلية المياه إلى المحطات المستقلة لتحلية 
المياه بالتناضح العكسي. ويشمل هذا القطاع كل األجزاء األربعة لدورة خط األعمال )أي التطوير واالستثمار والتشغيل والتحسين(. وتشمل هذه 

المحطات محطات الطاقة المستقلة ومحطات المياه والطاقة المستقلة ومحطات المياه المستقلة.
الطاقة المتجددة: يشمل هذا القطاع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومحطات الطاقة الشمسية المركزة. ويشمل هذا القطاع كل - 2

األجزاء األربعة لدورة خط األعمال )أي التطوير واالستثمار والتشغيل والتحسين(.
أخرى: يشمل هذا القطاع أنشطة وظائف الشركة والبنود األخرى التي ال تدخل ضمن قطاعات التشغيل التي يتم اإلبالغ عنها ونتائج أعمال - 3

إعادة التأمين لشركة أكوا باور.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج العمليات 2 3 6
تؤثر بعض العوامل الرئيسية على النتائج التشغيلية للمجموعة، ويرد أدناه وصف لتلك العوامل الرئيسية التي تعتقد اإلدارة أن لها تأثير على ما يلي: )1( 
اإليرادات من العمليات التشغيلية؛ )2( تكلفة العمليات التشغيلية؛ )3( التكاليف المالية؛ )4( التدفق النقدي من العمليات التشغيلية؛ و)5( حدث غير متكرر 
وهو فيروس كورونا المستجد. تستند هذه العوامل إلى المعلومات المتاحة حالًيا لإلدارة وقد ال تمثل جميع العوامل و/أو األحداث ذات الصلة بفهم نتائج 
العمليات الحالية أو المستقبلية للمجموعة. انظر إلى قسم )2( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة لالطالع على مناقشة المخاطر الرئيسية التي تؤثر 

على نتائج عمليات المجموعة.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على اإليرادات من العمليات التشغيلية 1 2 3 6
تعتقد المجموعة أن العوامل الرئيسية التي تؤثر على اإليرادات قد تختلف حسب مصدر اإليرادات باإلضافة إلى عوامل أخرى قد يكون لها تأثير على 

إجمالي اإليرادات من العمليات التشغيلية.

مصادر اإليرادات

تمتلك المجموعة ثالثة مصادر لإليرادات. وتتمثل هذه المصادر فيما يلي:

إيرادات توليد الكهرباء )بيع الكهرباء والمياه والبخار(: اإليرادات المستمدة من بيع الطاقة اإلنتاجية للمشروع من توليد الكهرباء و/أو إنتاج - 1
المياه المحالة بتعرفة متفق عليها مسبًقا )إيرادات الطاقة اإلنتاجية( أو من خالل بيع الكهرباء الفعلية المولدة و/أو المياه المحالة المنتجة 
في المشروع ذي الصلة، وتكون في الغالب بموجب عقود طويلة األجل. تشمل إيرادات المجموعة  لبعض لمشاريع الطاقة المتجددة إيرادات 

 IFRS16 االستثمار في عقد التأجير التمويلي وفقاً للمعيار المحاسبي
إيرادات الخدمات المقدمة: اإليرادات من عمليات التشغيل و الصيانة و إيرادات ادارة  التطوير وأبناء:- 2

الثابتة و أ-  التشغيل والصيانة  المشاريع مقايل خدمات  للمشاريع من خالل دفعات مقدمة من شركات  التشغيل والصيانة:كمشغل  إيرادات 
المتغيرة المقدمة 

إيرادات ادارة تطوير وبناء المشاريع بصفتها المطور الرئيسي للمشاريع:ب- 
شركات  قبل  من  التطوير(  من  متقدمة  مرحلة  خالل  )المتكبدة  التطوير  تكاليف  وسداد  التطوير  رسوم  مدفوعات  خالل  من  أ-    

المشاريع، والتي يتم تسويتها عند الوصول إلى اإلغالق المالي أو وفًقا ألحكام عملية الشراء ذات الصلة  
التي  والخدمات األخرى  التشييد  إدارة  الفنية وخدمات  الخدمات  المشاريع مقابل  المقدمة من شركات  المدفوعات  من خالل  ب-    

تقدمها المجموعة.   

يُرجى مالحظة أنه تم اإلفصاح عن إيرادات التشغيل والصيانة وإيرادات الخدمات بالكامل في القسم )6-3-6-1( )»اإليرادات«( في بند تحليل اإليرادات 
حسب النوع.

354



إيرادات توليد الكهرباء- 1

اإليرادات على أساس الطاقة اإلنتاجية المتاحة

في معظم مشاريع توليد الحمل األساسي التقليدية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه التابعة للمجموعة يتم إجراء أعمالها بموجب عقود مبيعات طويلة األجل، 
وعادة ما يكون مشترو اإلنتاج ملزمون من الناحية التعاقدية بشراء الكهرباء أو المياه أو البخار طوال المدة وبالمعدالت المحددة بصورة تعاقدية في بداية 
هذه العقود، بمجرد أن يوفر المشروع الحد األدنى من الطاقة اإلنتاجية المطلوبة لمشتري اإلنتاج، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بتقلب الطلب في 
السوق، وذلك باستثناء أحد مشاريع الطاقة التقليدية للمجموعة )وهو مشروع كيركالي( والذي ال يتبع مخططات سداد الطاقة اإلنتاجية التعاقدية وبالتالي 
فهو معرض لمخاطر الطلب في السوق. واعتباًرا من 31 ديسمبر 2020م، مثل مشروع كيركالي 2.3% من إجمالي الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية لتوليد 

الكهرباء بالمجموعة البالغة 41.7 جيجاواط.

وبالنسبة لمشاريع توليد الحمل األساسي التقليدية للمجموعة، تمثل مدفوعات الطاقة اإلنتاجية المقدمة من قبل مشتري اإلنتاج مقابل الطاقة اإلنتاجية 
المتاحة للمحطة غالبية اإليرادات اإلجمالية لكل مشروع. رهًنا بتوفر المحطة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة )المياه( وتعد مدفوعات الطاقة اإلنتاجية 
ثباتة بطبيعتها ومنفصلة عن مدفوعات الكهرباء المولدة بالفعل أو المياه المحالة المنتجة بالفعل في محطات توليد الحمل األساسي التقليدية هذه. وهذه 
اإليرادات مستقرة من فترة إلى أخرى للمشروع باستثناء أ( الحوافز التي قد تنشأ نتيجة توافر أفضل من المتوقع، و/أو ب( أي عقوبات قد تنشأ بسبب 
االنقطاعات غير المخطط لها في سياق العمليات. وعادة ما يتم تحديد مدفوعات الطاقة اإلنتاجية لتغطية التكاليف الرأسمالية للمشروع، أي خدمة 

الدين والعائد على حقوق الملكية والضرائب. 

اإليرادات على أساس اإلرسال الفعلي )الطاقة الكهربائية المتجددة الُمسلمة(

بالنسبة لمشاريع الطاقة المتجددة، ال توجد مدفوعات منفصلة عن السعة لشركة المشروع بناًء على توفر المحطة ولكن تتلقى شركة المشروع ذات الصلة 
دفعة واحدة للطاقة مقابل الكهرباء المسلمة )أو التي تأخذ حكم المسلمة( إلى مشتري اإلنتاج ذي الصلة. يلزم على مشتري اإلنتاج بشكل عام استهالك 
جميع الطاقة التي تستطيع شركة المشروع تسليمها بالفعل، وفي حال الفشل في ذلك، يتم تعويض شركة المشروع بشكل عام عن الطاقة التي كانت ستقوم 

بتسليمها ولكن تعذر ذلك بسبب إخفاق مشتري اإلنتاج في استهالك طاقة المحطة ذات الصلة.

ويتم تحديد تعرفة الطاقة المتجددة لكل وحدة في شكل وحدة واحدة من اإليرادات تغطي جميع تكاليف المشروع )الثابتة والمتغيرة( والعائد على حقوق 
الملكية.

يتم استالم كل من مدفوعات الطاقة اإلنتاجية والمدفوعات الفعلية لمعظم المشاريع بالعملة المحلية للسوق المعني )العملة الرئيسية( باستثناء المشاريع 
التي تكون عقودها مقومة بالدوالر بالكامل. وفيما يخص هذه المشاريع، باستثناء الحاالت التي تكون فيها العملة المحلية مرتبطة بالدوالر األمريكي، 
تسعى المجموعة إلى ربط إيراداتها بصورة تعاقدية بمؤشر حركة سعر صرف الدوالر األمريكي إما كلًيا أو جزئًيا، وذلك للتخفيف من مخاطر تقلبات 

العملة الرئيسية مقابل الدوالر األمريكي والحماية منها.

ايرادات التشغيل والصيانة- 2

بمجرد أن يوفر المشروع الطاقة اإلنتاجية لمشتري اإلنتاج، يحقق المشروع إيرادات تشغيل وصيانة ثابتة في شكل مدفوعات طاقة إنتاجية تُقدم من 
مشتري اإلنتاج. وباإلضافة إلى ذلك، يحقق المشروع إيرادات متغيرة لتغطية التكاليف التشغيلية والصيانة المتغيرة لكل وحدة كهرباء أو مياه يتم إرسالها 

إلى مشتري اإلنتاج.

يتم التعاقد على كل المشاريع وعمليات التشغيل والصيانة بموجب عقود تشغيل وصيانة طويلة األجل إما مع شركة نوماك، وهي شركة تابعة مملوكة 
بالكامل للشركة، أو شركة توليد الكهرباء المركزية، وهي شركة تابعة خاضعة للسيطرة من الشركة )يُشار إليهما مًعا باسم »المشغلين«(. ونتيجة لذلك، 
تقدم المشاريع مدفوعات تشغيل وصيانة ثابتة ومتغيرة إلى المشغلين بموجب عقود التشغيل والصيانة ذات الصلة. وهذه اإليرادات مستقرة من فترة إلى 
أخرى للمشروع باستثناء أ( الحوافز التي قد تنشأ نتيجة توافر أفضل من المتوقع، و/أو ب( أي عقوبات قد تنشأ بسبب االنقطاعات غير المخطط لها.

التي  المشاريع  الرئيسية( باستثناء  )العملة  المعني  المحلية للسوق  بالعملة  المشاريع )وبالتالي نوماك(  الثابتة والمتغيرة لمعظم  ويتم استالم اإليرادات 
تكون عقودها مقومة بالدوالر بالكامل. وفيما يخص هذه المشاريع، باستثناء الحاالت التي تكون فيها العملة المحلية مرتبطة بالدوالر األمريكي، تسعى 
المجموعة إلى ربط إيراداتها بصورة تعاقدية بمؤشر حركة سعر صرف الدوالر األمريكي إما كلًيا أو جزئًيا، وذلك للتخفيف من مخاطر تقلبات العملة 
الرئيسية مقابل الدوالر األمريكي والحماية منها. وفي الدول التي يتم فيها ربط العملة المحلية بالدوالر األمريكي، تتوفر حماية تلقائية ضد تقلبات العملة. 
عالوة على ذلك، يتم ربط اإليرادات الثابتة والمتغيرة لشركة نوماك بمعدالت التضخم المحلية والدولية بناًء على التقسيم المتفق عليه في العقود المعنية. 

إيرادات الخدمات- 3

تسعى المجموعة، وفًقا لنموذج أعمالها، للحصول على فرص مجدية تجارًيا وجذابة وتقديم عطاءات لها، ويحق لها الحصول على رسوم التطوير بمجرد أن 
يحقق المشروع اإلغالق المالي أو رسوم الخدمات الفنية وخدمات إدارة التشييد خالل فترة التشييد وحتى تاريخ التشغيل التجاري. وفي حين أن خدمات 
إدارة التشييد تقتصر على فترة التشييد، يمكن أن تمتد الخدمات الفنية طوال فترة العقد أو أن تقتصر على فترة التشييد. وباإلضافة إلى ذلك، تسترد 

المجموعة تكاليف تقديم العطاءات )تكاليف األفراد الداخليين والتكاليف األخرى المرتبطة بالعطاء( عند تحقيق اإلغالق المالي للمشروع. 

نظًرا لطبيعة االعتراف باإليرادات فقط في وقت اإلغالق المالي للمشروع أو عند إتمام مراحل رئيسية محددة في المشروع، فقد تظهر إيرادات خدمات 
الزمنية من وقت تقديم  الفترة  نتيجة طوال  أيًضا(  الدخل  للمجموعة وصافي  التشغيلي  الدخل  )وبالتالي  المجموعة اختالفات على أساس ربع سنوي 

العطاءات وحتى اإلغالق المالي )أو إتمام مراحل رئيسية محددة( للمشروع.
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العوامل األخرى التي تؤثر على اإليرادات من العمليات

إيرادات تحويل وتمرير الوقود

تتم هيكلة تكاليف الوقود للمجموعة )انظر تأثير تكاليف الوقود أدناه( بشكل عام في العقود على أساس التمرير إلى مشتري اإلنتاج )ما لم يوفر مشتري 
اإلنتاج ذي الصلة إمداد الوقود(، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات الوقود ذات الصلة.

على الرغم من أن التقلبات في تكاليف الوقود قد تؤثر على كل بند من البنود الرئيسية لإليرادات وتكاليف التشغيل تأثيًرا محايًدا في المجمل عادًة 
)بخالف التعديالت المتعلقة بالكفاءة، والتي عادًة ما تكون عنصًرا بسيًطا نسبًيا في الدخل التشغيلي اإلجمالي(، تعتبر المجموعة أن تمرير الوقود ليس 

له أي تأثير على نتائج العمليات. 

العوامل الموسمية

تتمركز مشاريع المجموعة في الغالب في الدول التي يرتفع فيها الطلب على المياه والكهرباء خالل فترة الصيف، لذا فإن معظم االنقطاعات المخطط لها 
التي تجريها المشاريع تتم عادًة خالل فصل الشتاء. ونتيجة لذلك، يُظهر التوافر ومدفوعات الطاقة اإلنتاجية تبايًنا موسمًيا بحيث تحقق المجموعة مزيًدا 
من اإليرادات واألرباح خالل الربعين الثاني والثالث من العام )صيف نصف الكرة الشمالي( مقارنة بالربعين األول والرابع )شتاء نصف الكرة الشمالي(. 

وتم إدراج االنقطاعات المخطط لها في اتفاقيات شراء الطاقة )والمياه(.

تخضع أيًضا مستويات اإلنتاج لمشاريع المجموعة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح للتغيرات الموسمية على خلفية الظروف الشمسية والمناخية وظروف 
المناخ التفصيلي. على سبيل المثال، قد تتطلب الرياح التي تتجاوز سرعات معينة من المجموعة إيقاف توربينات الرياح الخاصة بها أو أن أصول الطاقة 
الكهروضوئية تعمل فقط عندما تكون الشمس بازغة وتختلف وحدات الميجاواط المنتجة وفًقا لموقع الشمس. وعلى الجانب اآلخر، يمكن أن تعمل أصول 

الطاقة الشمسية المركزة في معظم فترات الليل باستخدام الحرارة )المحولة من ضوء الشمس والمخزنة( لتوليد البخار لدفع التوربينات للتوليد.

على الرغم من إجراء المجموعة لألبحاث خالل مرحلة تطوير المشروع لتقييم هذه الظروف، لكنها تظل رغم ذلك خارجة عن سيطرة المجموعة ويمكن 
أن تختلف بشكل كبير من فترة إلى أخرى، وتخضع للتغيرات الموسمية ويصعب التنبؤ بها.

التوقفات غير المخطط لها  االنقطاعات غير المخطط لها(

تتأثر السعة المتاحة للمحطة بسبب التوقفات )االنقطاعات( غير المخطط لها نتيجة ألعطال جوهرية في المعدات أو عوامل أخرى. وعندما يحدث ذلك، 
تتوقف المحطة وقد تتعرض إيرادات المجموعة لتغيرات محتملة في اإليرادات وفًقا التفاقية شراء الطاقة )المياه( ذات الصلة.

في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، تكبدت المجموعة خسائر إيرادات بسبب عدم التوفر لفترة طويلة نتيجة انقطاعات كبيرة في مشاريع المرجان 
والشعيبة والشقيق والظاهرة وصحار وبركاء وبوكبورت ونور 2 ونور 3. وتم تقديم مطالبات متعلقة بانقطاع األعمال بموجب شروط وأحكام وثائق التأمين 

للفترة التي تزيد عن الحد األدنى لفترات الخصم.

وفي السنوات الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، بلغ متوسط مستويات االنقطاع غير المخطط لها بالمجموعة 6.7% و%8.6 
و2.6% للكهرباء، على التوالي، و3.2% و4.0% و3.2% للمياه، على التوالي.

وفيما يخص حاالت انخفاض التوافر أو عدم التوافر الكامل خارج الحدود التعاقدية نتيجة انقطاع غير مخطط له على النحو المحدد أعاله، حصلت 
المشاريع على وثائق تأمين كافية من شركات التأمين الدولية للحماية من تلف الممتلكات و / أو توقفات األعمال )مع احتفاظ شركة المشروع بقدر معين 
من المخاطر وفًقا للشروط واألحكام المتعلقة بالخصومات( بما يتماشى مع الممارسات المعمول بها في السوق. باإلضافة إلى ذلك، تستطيع المشاريع 
في حاالت معينة توزيع مخاطر االنقطاعات غير المخطط لها وبالتالي نقل التأثير ليتحمله مقاولي الهندسة والتوريد والتشييد المعنيين وفًقا للضمانات 

التعاقدية بموجب عقود الهندسة والتوريد والتشييد ذات الصلة. 

وعلى مستوى المجموعة، تخفف الطبيعة المتنوعة للمحفظة بشكل كبير من مخاطر الخسارة الكبيرة في اإليرادات بسبب االنقطاعات غير المخطط لها 
المحتملة في محطة أو أكثر من محطات المجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، تشمل اتفاقيات شراء اإلنتاج الخاصة بالمجموعة فقرات شاملة للقوة القاهرة 
توفر الحماية ضد أي أحداث كارثية مثل الحرائق أو الفيضانات أو الزالزل أو التسونامي أو العواصف الرملية أو االنفجارات أو األعمال اإلرهابية أو 

التخريب أو أي أحداث أخرى خارجة عن سيطرة المجموعة.

تستخدم المجموعة كياناتها المملوكة لها بالكامل )شركة نوماك وشركة توليد الكهرباء المركزية( لخدمات التشغيل والصيانة لمشاريعها. وللتنبؤ بأعطال 
المكونات المحتملة ومنع و/أو تقليل االنقطاعات غير المخطط لها، تستخدم شركة نوماك تحليالت البيانات الضخمة ومنصات التعرف على األنماط 
التنبؤية التي تجمع البيانات من خالل عشرات اآلالف من أجهزة االستشعار المثبتة من المعدات في المحطات، والتي تتم معالجتها ومراقبتها بعد ذلك 
من خالل مركزين مخصصين للمراقبة والتنبؤ في دبي وجدة. ويساعد ذلك في الحفاظ على معايير أداء عالية ويقلل من فرص حدوث أي انقطاعات غير 

مخطط لها أو عدم التوافر على المدى الطويل.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على تلكفة العمليات التشغيلية 2 2 3 6
ترى المجموعة أربعة عوامل رئيسية تؤثر على تكلفة العمليات التشغيلية. وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:

تكاليف الصيانة- 1
تكاليف تطوير المشاريع- 2
تكاليف الوقود )التي يتم تمريرها في الغالب إلى مشترين اإلنتاج(- 3
تكاليف الموظفين )التشغيل والصيانة(- 4
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تأثير تاكليف الصيانة

تتضمن تكاليف الصيانة للمجموعة التكاليف المتعلقة بأعمال الصيانة المخطط لها وغير المخطط لها. وتتكبد المجموعة في إطار أعمال الصيانة 
المخطط لها األجزاء الخاصة بالصيانة السنوية والرئيسية وتكاليف الخدمة ذات الصلة المطلوبة لتشغيل وصيانة المحطات. وتعد تكاليف الصيانة 
الرئيسية دورية بطبيعتها وعادة ما تنشأ على فترات من 3 إلى 6 سنوات بينما تنشأ تكاليف الصيانة الروتينية على أساس سنوي. وتُقدم فواتير بجزء 
ثابت من هذه التكاليف للمشاريع على أساس شهري كجزء من عقود التشغيل والصيانة ذات الصلة الُمبرمة بين المشغلين وشركات المشاريع. تتضمن هذه 
المبالغ التي تم إصدار فواتير بها ُسلًفا لعمليات الصيانة الرئيسية للمحطات، والتي يتم تسجيلها كإيرادات مؤجلة. ويتم تسجيل هذه اإليرادات المؤجلة 

في قائمة الربح والخسارة عندما تنشأ مصاريف الصيانة الرئيسية.

وقد يتسبب إجراء أنشطة الصيانة في أوقات مختلفة خالل العام في حدوث تقلبات في التكاليف المتكبدة ويخلق تباينات على أساس ربع سنوي أو على 
أساس سنوي. ومع ذلك، نظًرا لنمط الطلب السائد على النحو الموضح أعاله في العوامل الرئيسية التي تؤثر على اإليرادات من العمليات التشغيلية، تتم 
أنشطة الصيانة السنوية والرئيسية عادًة في الربعين األول والرابع من السنة التقويمية لضمان توافر غير منقطع خالل أشهر الصيف التي يرتفع فيها 

الطلب.

تأثير تاكليف تطوير المشاريع

خالل تطوير المشروع، تتحمل المجموعة تكاليف التطوير مثل رواتب الموظفين واالستشارات والمصاريف اإلدارية األخرى، والتي يتم استردادها عموًما 
من خالل تكاليف التطوير عند تحقيق اإلغالق المالي للمشاريع الناجحة )انظر إلى قسم »إيرادات الخدمات« أعاله(.

تمثل تكاليف تطوير المشاريع التكاليف المتكبدة نظير المشاريع قيد التطوير والتي تعتبر مجدية كما في تاريخ إعداد التقرير. يتم تكوين مخصص مقابل 
تكاليف تطوير المشاريع بناًء على متوسط معدل نجاح المشروع وأفضل تقديرات اإلدارة. ويتم االعتراف بتكاليف التطوير المسددة من خالل المشاريع 
الناجحة كخصم من التكاليف المؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة، وأي زيادة في تكاليف التطوير الفعلية يتم االعتراف بها في قائمة الربح والخسارة 

الموحدة.

وتقوم اإلدارة بمراجعة حالة تطوير هذه المشاريع على أساس ربع سنوي على األقل وتقوم بإجراء تعديالت مالئمة كافية في مخصصاتها بما في ذلك 
عكس هذه المخصصات عندما يصبح المشروع مجدًيا مرة أخرى. وفي السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م، تم عكس مخصصات 

المجموعة لتكاليف التطوير بقيمة 16.4 مليون ريال سعودي في حين بلغت 50.8 مليون ريال سعودي و142.9 مليون ريال سعودي، على التوالي.

تأثير تاكليف الوقود

والغاز  النفط  تكاليف  تنعكس  التقليدي،  الوقود  باستخدام  فعلًيا  والمباعة  الُمنتَجة  المحالة  المياه  و/أو  فعلًيا  والمباعة  المولدة  بالكهرباء  يتعلق  فيما 
الطبيعي )يشار إليهما باسم »الوقود«( للمجموعة ضمن التكاليف التشغيلية. ومع ذلك، ونظًرا ألن هذه التكاليف يتم تحديدها بشكل عام في العقود على 
أساس التمرير إلى مشتري اإلنتاج )ما لم يقدم مشتري اإلنتاج المعني إمدادات الوقود، فلن تنعكس تكلفتها المقابلة(، فإن المبلغ المقابل إليرادات الوقود 
ينعكس في اإليرادات التشغيلية. ونتيجة لذلك، تؤثر التقلبات في تكاليف الوقود نتيجة تغيرات الطلب أو السعر أو كليهما على كل بند من بنود اإليرادات 
والتكاليف التشغيلية ولكن تميل إلى أن يكون لها تأثير إجمالي محايد )بخالف التعديالت المتعلقة بالكفاءة والتي تعد مكوًنا صغيًرا نسبًيا من إجمالي 

الدخل التشغيلي( على نتائج عمليات المجموعة.

تأثير تاكليف موظفي )التشغيل والصيانة(

هذه التكاليف هي تكاليف الموظفين الذين يقومون بتشغيل وصيانة المحطات بما في ذلك دعم وإدارة العمليات. وتنص عقود التشغيل والصيانة على عدد 
األشخاص المقرر استقطابهم للعمل في المحطة. ويتم االتفاق على عقود العمل مع المشاريع وتخضع للمراجعة السنوية. وتشمل تكاليف الموظفين عموًما 

الراتب األساسي وبدل السكن والمزايا التعاقدية األخرى، اعتماًدا على وضع العمل.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على التاكليف المالية 3 2 3 6
ترى المجموعة عاملين رئيسيين يؤثران على التكاليف المالية. وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:

تكاليف التمويل- 1
صرف العمالت األجنبية- 2

تأثير تاكليف التمويل

تستلزم أعمال المجموعة بطبيعتها رؤوس أموال ضخمة وتستخدم المجموعة تمويل الديون وحقوق الملكية لدعم متطلبات النفقات الرأسمالية لمشاريعها 
)انظر إلى قسم )6-2( »نظرة عامة على المجموعة« أعاله(.

ال يشتمل جزء كبير من ديون المجموعة على حق الرجوع )انظر إلى قسم )6-3-9( »السيولة وموارد رأس المال«(. ويتم التحوط للديون بدون حق رجوع 
على مستوى المشروع بشكل عام من تكاليف الفائدة )انظر القسم )6-3-10( »المخاطر المالية والسوقية«( خالل مرحلة التشييد ولجزء كبير من العمر 
التشغيلي للمشروع. وبشكل عام، يتم التحوط، عند اإلغالق المالي، من سعر الفائدة ويتم تمرير التغيرات التي تطرأ على سعر الفائدة من تاريخ تقديم 
العطاء وحتى اإلغالق المالي من خالل تعريفة اتفاقية شراء الطاقة )والمياه(. وتراقب المجموعة باستمرار ما إذا كان هناك أي مخاطر متبقية ألسعار 
الفائدة على مستوى المشروع، وإذا وجدت، تقوم شركة المشروع ذات الصلة بالتحوط من هذه المخاطر المفتوحة عند االقتضاء بما يتماشى مع إطار 

إدارة المخاطر.
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يطلب المقرضون إجراء مقايضات أسعار الفائدة بموجب اتفاقيات القروض للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة المتغيرة على القروض عن طريق مبادلة 
سعر الفائدة المتغير بسعر ثابت. خالل الفترة من 2018م إلى 2020م، كانت مقايضات أسعار الفائدة خارج نطاق األموال نتيجة النخفاض أسعار الفائدة 
في السوق. ال تزال االقتصادات في معظم البلدان تشهد تباطًؤا نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وعلى هذا النحو، فمن المتوقع أن تظل أسعار 
الفائدة منخفضة، وهو ما يؤدي إلى المزيد من النتائج غير المواتية من مقايضات أسعار الفائدة. ومع ذلك، يتم المحاسبة عن تحوطات أسعار الفائدة 
كتحوط للتدفق النقدي ينتج عنه تغيرات ملحوظة في السوق تظهر في الميزانية العمومية. عالوة على ذلك، نالحظ أن االنخفاض في أسعار الفائدة قد 

أدى إلى وفورات في مصروفات الفائدة على القروض بأسعار فائدة متغيرة.

وفيما يلي المعامالت الرئيسية التي أثرت على تكاليف تمويل المجموعة في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:

سند بدون حق رجوع لمدة 22 عاًما بقيمة 3,052.5 مليون ريال سعودي )814 مليون دوالر أمريكي( )يُشار إليه فيما يلي بلفظ »السند«( صادرة  	
في عام 2017م من قبل الشركة التابعة ذات األغراض الخاصة والمملوكة بالكامل للشركة )انظر إلى القسم )6-3-9( )»السيولة وموارد رأس 
المال - السند وأدوات التمويل األخرى للشركة«(، والتي استبدلت بالديون قصيرة األجل القائمة في ذلك الوقت ديون طويلة األجل بسعر فائدة 

يبلغ 5.95% سنوًيا، وقدمت تموياًل للمشاريع الجديدة قيد التطوير على مدى فترة السنوات الثالث.
خالل عام 2018م، أبرمت شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة، وهي شركة تابعة للشركة ومملوكة لها بالكامل، اتفاقية قرض  	

قابل للتحويل )»القرض«( مع شركة CVXF Inc. )صندوق طريق الحرير( الصينية. وبموجب االتفاقية الُمبرمة، اقترضت شركة أكوا باور للطاقة 
المتجددة القابضة المحدودة مبلًغا قدره 1,361.3 مليون ريال سعودي والذي تم تقديمه إلى شركة أكوا باور العالمية للخدمات، وهي شركة 
تابعة مملوكة بالكامل للشركة، من خالل اتفاقية مسبقة للمساهمين داخل المجموعة، ويمنح القرض لصندوق طريق الحرير خياًرا لتحويل المبلغ 
األساسي للقرض المعني بالكامل أو جزء منه إلى أسهم في شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة بسعر التحويل المتفق عليه. 
ويحمل القرض المعني فائدة ثابتة قدرها 4.3% ألول )18( شهًرا و3.4% لبقية الفترة المستحقة. بناًء على نجاح إتمام المعاملة، تم تحويل 580.6 
مليون ريال سعودي إلى استثمار واستحوذ صندوق طريق الحرير على حصة بلغت 49% في شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة 
وتم اإلفصاح عن الرصيد المتبقي المستحق والبالغ 773.1 مليون ريال سعودي كمستحقات لطرف ذي عالقة كما في 31 ديسمبر 2020م )يرجى 
مراجعة القسم )6-4-5-4( »االلتزامات غير المتداولة«(. يتم سداد إجمالي المبلغ المتبقي من المستحق خالل 60 شهًرا من تاريخ االستخدام 

األول في حالة عدم التحويل. )يرجى مراجعة القسم )6-3-5( »مقارنة العمليات«(.

تأثير صرف العمالت األجنبية

على الرغم من أن معظم صفقات المجموعة مقومة بالعمالت المحلية المعنية، إال أن مخاطر العمالت تعد محدودة حيث أن هذه العمالت المحلية إما 
مرتبطة بالدوالر األمريكي أو يتم ربطها بالدوالر األمريكي في حالة انخفاض قيمة العملة وفًقا للعقود السارية. وبشكل عام، عند اإلغالق المالي، يتم 
تمرير التغيرات التي تطرأ على سعر الصرف األجنبي من تاريخ تقديم العطاء وحتى اإلغالق المالي من خالل تعريفة اتفاقية شراء الطاقة )والمياه(. 
وتنشأ مخاطر العملة في المقام األول من بعض اإليرادات والمقترضات المقومة باليورو والدرهم المغربي والدوالر األمريكي والين الياباني، حيث تختلف 

العملة الرئيسية عن عملة األداة المالية. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم )2( )»عوامل المخاطرة«(.

تقوم المجموعة بالتحوط من بعض مخاطر العمالت األجنبية من خالل استراتيجيات التحوط، بما في ذلك استخدام األدوات المالية المشتقة. وباإلضافة 
إلى ذلك، تسعى المجموعة بصورة تعاقدية إلى ربط إيراداتها إما كلًيا أو جزئًيا بمؤشر حركة سعر صرف الدوالر األمريكي، وذلك للحماية من التقلبات 
في العملة الرئيسية لدولة عمليات المشروع مقابل الدوالر األمريكي. وتتأكد المجموعة باستمرار من فعالية جميع عمليات التحوط المعمول بها والحد 

من أوجه القصور في عقود التحوط الحالية

العوامل الرئيسية التي تؤثر على التدفق النقدي من العمليات التشغيلية 4 2 3 6
تنشأ التدفقات النقدية للشركة على مستوى الشركة األم بشكل رئيسي على النحو التالي:

بصفتها مستثمًرا في المشاريع، من أرباح األسهم، ومدفوعات سداد قروض المساهمين )بما في ذلك الفوائد(، والتوزيعات األخرى من المشاريع )الشركات 
التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة( )يُشار إليها مجتمعة بلفظ »التوزيعات«(؛

بصفتها المشغل من خالل شركة نوماك، من توزيعات شركة نوماك. وتعد هذه التدفقات النقدية ذات أولوية في كل مشروع وال تخضع لتعهدات - 1
الديون في ديون شركة المشروع؛

المتكبدة خالل تطوير - 2 التكاليف  )فيما يخص  المشروع  التكاليف من شركات  واسترداد  التطوير  للمشاريع، من رسوم  رئيسًيا  بصفتها مطوًرا 
المشروع( عند الوصول إلى اإلغالق المالي أو وفًقا ألحكام اتفاقية شراء الطاقة )والمياه(/عملية الشراء ذات الصلة؛ و

بصفتها مقدًما للخدمات الفنية وخدمات إدارة التشييد والخدمات األخرى التي تقدمها المجموعة لشركات المشاريع، من رسوم الخدمات؛- 3
تتمكن الشركة من خالل الطرق المذكورة أعاله من توليد تدفقات نقدية ثابتة يتم توزيعها بعد ذلك الستخدامات مختلفة كما هو موضح أدناه - 4

في قسم السيولة والرافعة المالية على مستوى الشركة األم.

باإلضافة إلى ذلك، تتمكن الشركة بشكل عام من االستفادة من حصة ملكيتها األولية في المشروع، وتوليد المزيد من النقد والدخل والرسوم على مدار 
عمر المشروع، من خالل السعي إلى تحسين محفظتها من خالل إعادة القروض )بما في ذلك تمديد القروض المرحلية المقدمة في شكل مساهمة 
رأسمالية وبالتالي تأجيل متطلبات االستثمار في حقوق الملكية(، وإعادة تدوير رأس المال )أي عمليات البيع الجزئي لملكية المجموعة في المشروع(، 

وإعادة التمويل )الذي يشمل االستبدال، والتعزيز، وإعادة التصنيف وإعادة التفاوض بشأن شروط ديون تمويل المشروع( وغيرها من الفرص المماثلة.

في حين أن قدرة الشركة على توليد النقد من المشاريع تعتمد في جزء كبير منها على التوزيعات، يتم التخفيف من مخاطر عدم التوزيع من خالل التفاوض 
على اتفاقيات المساهمين وإبرامها مع شركائها في الملكية )يرجى مراجعة القسم )11-6( »نبذة عن العقود«( بطريقة يوافق فيها المساهمون على سياسة 
توزيع األرباح لتعظيم عائدات المساهمين من خالل توزيع األرباح المتاحة بعد اقتطاع خدمة الدين واالحتياطيات النظامية المطلوبة وغيرها من المبالغ 

المحتجزة المطلوبة التي قد يقتطعها مجلس اإلدارة المعني. 
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بشكل عام، ترى المجموعة أن هناك استراتيجية مناسبة للتخفيف من المخاطر الطبيعية ضد مخاطر تعرض مشترين اإلنتاج لصعوبات مالية والتأخر 
في الوفاء بالتزاماتهم الخاصة بالسداد وعدم قدرتهم على السداد، )1( حيث يكون غالبية مشترين اإلنتاج إما من الحكومات أو الكيانات شبه الحكومية، 
ومدعومة في الغالب بدعم ائتماني حكومي متعلق بالمشروع ذي الصلة، و)2( قد يؤدي أي تأخير في التحصيل من جانب مشتري اإلنتاج إلى إثارة شروط 

إنهاء العقود ذات الصلة، والتي يمكن أن يكون لها آثار خطيرة على مشتري اإلنتاج.

الحدث غير المتكرر الذي يؤثر على النتائج اإلجمالية للعمليات 5 2 3 6
أثر فيروس كورونا المستجد على العالم منذ بداية عام 2020م بطريقة غير مسبوقة، مما أدى إلى فرض إغالق الحدود وإجراء تغييرات في أنماط الحياة 

الشخصية والتجارية.

وتمثلت أولوية المجموعة واستجابتها الفورية في التركيز على صحة وسالمة أفرادها، والحفاظ على تشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه بأمان، 
نظًرا ألهمية الخدمات التي تقدمها، وااللتزام الصارم دائًما بتعليمات وإرشادات السلطات الوطنية والمحلية. 

بفضل اإلجراءات التي اتخذتها المجموعة بشكل حاسم وسريع، جنًبا إلى جنب مع الطبيعة التعاقدية ألعمال المجموعة التي تستند في الغالب إلى ترتيبات 
االستالم أو الدفع )أي أن يقوم مشتري اإلنتاج بشراء كل الطاقة المنتجة أو سداد كافة مدفوعات الطاقة المعتبرة(، ظل تأثير الجائحة على نتائج عمليات 

المجموعة محدوًدا اعتباًرا من تاريخ هذه النشرة باستثناء ما هو مفصح عنه في القسم )2( )»عوامل المخاطرة«( وما يلي.

يرد فيما يلي تلخيص للتدابير الرئيسية التي نفذتها المجموعة ووسائل الحد من المخاطر المطّبقة والتأثير المحدود على عمليات المجموعة:

على مستوى الشركة، تم تشكيل لجنة توجيهية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد لإلشراف على السالمة واستمرارية األعمال، ومراقبة  	
ظل  في  اإلجهاد  اختبارات  المجموعة  تجري  المحتملة.  اآلثار  من  للحد  االحترازية  التدابير  واتخاذ  منتظم،  وبشكل  كثب  عن  المالي  الوضع 
سيناريوهات مختلفة وتراقب مركزها المالي والتزاماتها المؤسسية بشكل منتظم. ويتم تعزيز السيولة القوية في المجموعة من خالل الوصول 
إلى تسهيالت مؤسسية متجددة وغير مستخدمة بمبلغ 1.641 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م على مستوى الشركة األم، ويوفر 
ذلك للمجموعة مجاالً للتصرف في حالة احتياج أي مشروع إلى التمويل بصورة مؤقتة. على الرغم من ذلك، من الجدير بالذكر أن حجم ومدة 
التأثير التجاري واالقتصادي لفيروس كورونا المستجد ال يزال غير مؤكد ويعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في 

هذا الوقت.
المشاريع قيد التشغيل 	

تخضع معظم المشاريع التشغيلية لعقود االستالم أو الدفع طويلة األجل مع مشتريي اإلنتاج المرتبطين بالحكومة، وبالتالي يكون التأثير - 
الناتج عنها محدود. نظًرا للعقود التي أبرمها مشروع خالدي في المغرب مع عمالء من القطاع الخاص، فقد تأثر في البداية في األيام 
األولى من انتشار فيروس كورونا المستجد نتيجة النخفاض الطلب، والذي كان غير جوهري على مستوى المجموعة، وتحسن الوضع جنًبا 

إلى جنب مع التطبيع التدريجي والنسبي لالقتصاد المغربي. 
وتم ضمان استمرارية اإلمداد بالكهرباء والمياه والبخار باتخاذ تدابير مختلفة بما فيها صيانة قطع الغيار واإلمدادات االستهالكية والمخزون - 

لمدة تصل إلى ستة أشهر وكذلك توفر احتياطي من الموظفين في كل موقع وغير ذلك من التدابير االحترازية. ولذلك، لم تواجه مشاريع 
المجموعة قيد التشغيل أي تأثير كبير جراء فيروس كورونا المستجد. 

أوقفت شركة الكهرباء الوطنية في األردن جزئًيا مدفوعات اإليرادات المستحقة في ما يتعلق بمشروع الزرقاء، ومشروع مفرق المستقل - 
إلنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروع الريشة منذ فبراير 2020م، باإلضافة إلى تأجيل سداد إيرادات مشاريع شركة توليد الكهرباء 
المركزية منذ ديسمبر 2019م متعللة بأنها تواجه صعوبات مالية. ووفًقا لالتفاقيات الالحقة الموقعة مع شركة الكهرباء الوطنية في األردن، 
فقد تم بالفعل تحصيل إجمالي المبلغ المحتجز وقدره 103.0 مليون ريال سعودي في عام 2021م. وخالل الفترة التي تم فيها احتجاز 
المدفوعات، لم يكن هناك عجز في خدمة الديون أو أي التزامات أخرى من جانب شركات المشروع بخالف التوزيع على المساهمين، على 
مستوى المجموعة. وكما في 31ديسمبر 2020م بلغ مجموع المستحقات من شركة الكهرباء الوطنية في األردن )بما في ذلك المتصلة بها 

بكوفيد 19( 639.0 مليون ريال سعودي ، منها 416.9 مليون ريال سعودي مستحقة ألكثر من 180 يوماً.
شهدت شركة الشعيبة للمياه والكهرباء )سويك(، وهي مشروع تابع للمجموعة في المملكة العربية السعودية، انقطاًعا اضطرارًيا ممتًدا - 

بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد لمدة 23 يوًما وبلغ تأثير هذا االنقطاع 19 مليون ريال سعودي، وقد قدم المشروع دعوى بالتعرض 
لحدث قوة قاهرة بموجب العقد.

ولم يواجه أي مشروع آخر أي تأخيرات جوهرية أو مشاكل تحصيل حتى اآلن، وكذلك تحظى المجموعة بتسهيالت رأس مال عامل معقولة   
في كل مشروع من مشاريعها يمكن الوصول إليها بسهولة في حالة حدوث أي تأخيرات مؤقتة في المستحقات أو مشاكل تحصيل من مشتريي 

اإلنتاج.
المشاريع قيد اإلنشاء 	

التأخيرات -  من  معين  استيعاب مستوى  ويمكنها  بها  الخاصة  التشييد  أنشطة  لمواصلة  الكافي  بالتمويل  اإلنشاء  قيد  المشاريع  كل  تتمتع 
المعقولة.

ومع ذلك، تسبب فيروس كورونا المستجد في بعض التأخيرات في سلسلة التوريد التي تؤثر على الجداول الزمنية لتشييد مشاريع مثل صاللة - 
وحصيان ومشروع هيئة كهرباء ومياه دبي. للمشاريع حقوق تعاقدية معينة ضد أحداث القوة القاهرة، وقدمت المجموعة عدة إخطارات القوة 
القاهرة إلى جميع مشتريي اإلنتاج لضمان حماية حقوقها ومصالحها بسبب االضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. وقد يؤدي عدم 
قبول إخطارات القوة القاهرة من قبل مشتريي اإلنتاج إلى احتياج بعض المشاريع إلى وصول إضافي إلى السيولة إلكمال المشاريع )انظر القسم 

)2-1-11( )»عوامل المخاطرة - تتعرض المجموعة لمخاطر تتعلق بعوامل االقتصاد الكلي العالمية واإلقليمية«((.
مشاريع في مرحلة متقدمة من التطور 	

أثرت التأخيرات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على الجدول الزمني لإلغالق المالي لبعض المشاريع التي حصلت عليها المجموعة.- 
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مشاريع في مرحلة العطاءات 	
على الرغم من وجود تأخير في بعض عمليات العطاءات، فإن خطط النمو للمجموعة لم تتأثر بشكل جوهري بسبب مجموعة كبيرة ومتنوعة - 

من مشاريع النمو في أسواق متعددة.

مؤشرات األداء الرئيسية 3 3 6
تستخدم اإلدارة العديد من مقاييس األداء الرئيسية داخلًيا لمراجعة األداء المالي والتشغيلي للمجموعة. وتسمى هذه المقاييس بمؤشرات األداء الرئيسية 

وترد تفاصيلها أدناه. يجب قراءة مؤشرات األداء الرئيسية والتحليل الوارد أدناه باالقتران مع القسم )6-3-5( )مقارنة العمليات(.

دخل العمليات قبل خسائر االنخفاض في القيمة ومصاريف أخرى )»الدخل التشغيلي«( 1 3 3 6
يعكس الدخل التشغيلي الربح قبل خسارة انخفاض القيمة والمصاريف األخرى من العمليات المستمرة للمجموعة ويتضمن حصة الشركة في الشركات 

المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية.

دخل العمليات قبل خسائر االنخفاض في 
ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرالقيمة ومصاريف أخرى

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

معدل النمو 
السنوي المركب 
من 018دم إلى 

0د0دم
دخل العمليات قبل خسائر االنخفاض في القيمة 

3.5%5.8%1.3%1,948,990 1,842,097 1,818,347 ومصاريف أخرى

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 1.3% أو بمقدار 23.8 مليون ريال سعودي من 1,818.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 1.842.1مليون ريال 
سعودي في عام 2019م، وزاد بنسبة 5.8% أو 106.9 مليون ريال سعودي إلى 1.949.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وتمثلت محركات األداء 
الرئيسية للزيادة في عام 2019م في المشاريع الجديدة التي تم تشغيلها في عام 2019م مقابل تشغيلها بصورة جزئية أو عدم تشغيلها في عام 2018م، 
وتحقيق رسوم التطوير وإدارة التشييد من المشاريع التي حققت إغالًقا مالًيا خالل عام 2019م، وتوحيد شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء ألول مرة عند 
تحويلها إلى شركة تابعة، بعد استحواذ المجموعة على حصة مسيطرة في أكتوبر 2019م. وعند استبعاد المكاسب غير المتكررة البالغة 387.0 مليون 
ريال سعودي والمتعلقة باالستحواذ على حصة إضافية بنسبة 37% في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في عام 2018م. ويشير الدخل التشغيلي في 

2018م إلى معدل نمو ملحوظ وصل إلى %29.

كانت الزيادة في عام 2020م مدفوعة بعملية توحيد لكامل العام لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء حيث أصبحت شركة تابعة اعتباًرا من أكتوبر 2019م؛ 
والمشاريع الجديدة التي دخلت طور التشغيل في 2020م مقارنة بالتشغيل الجزئي أو عدم التشغيل في 2019م. وقد قابل ذلك جزئياً ما يلي: )1( زيادة 
عجز اإليجار وإغالق المحطات بشكل خاص في أصول المغرب بمبلغ 142 مليون ريال سعودي، و)2( زيادة المخصصات وعمليات الشطب لتكاليف تطوير 
المشاريع بشكل رئيسي في مشروع نام دينه في فيتنام في 2020م )80.9 مليون ريال سعودي( إلى جانب رصد مخصصات لبعض المشاريع األخرى غير 
الناجحة، و)3( رصد مخصص للديون المشكوك في تحصيلها من الذمم المدينة المتعلقة بالتشغيل والصيانة لمشروع كيركالي بسبب حالة عدم اليقين 
بشأن الجداول الزمنية لالسترداد )24.5 مليون ريال سعودي(، و)4( الخسارة الناجمة عن انخفاض القيمة بمبلغ 30.0 مليون ريال سعودي مسجلة في 

إحدى الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

األرباح/)الخسائر( الخاصة بمساهمي الشركة األم 2 3 3 6
المتوقفة  العمليات  بما في ذلك  المجموعة  للسنة لجميع عمليات  األرباح/)الخسائر(  األم صافي  الشركة  الخاصة بمساهمي  األرباح/)الخسائر(  تمثل 
باإلضافة إلى الدخل و/أو المصاريف المالية. وهو الجزء من إجمالي األرباح/)الخسائر( الصافية للمجموعة الخاص بمساهمي الشركة األم ويستثني 

األرباح/)الخسائر( الخاصة بحقوق الملكية غير المسيطرة. ويُطبق هذا المقياس أيًضا لحساب ربحية السهم التي تُعزى لمساهمي الشركة األم.

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبراألرباح/ الخسائر( الخاصة بمساهمي الشركة األم

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
من 018دم إلى 0د0دم

--24.8%-251.7%1,173,865882,568)773,842(األرباح / )الخسائر( الخاصة بمساهمي الشركة األم

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

ارتفع الربح العائد لمساهمي الشركة األم بنسبة 251.7% أو بقيمة 1,947.7 مليون ريال سعودي من خسارة قدرها )773.8( مليون ريال سعودي في عام 
2018 م إلى ربح بقيمة 1,173.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ثم انخفض بنسبة 24.8% أو بقيمة 291.3 مليون ريال سعودي إلى ريال سعودي. 

882.6 مليون في 2020م. 
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وباإلضافة إلى تأثير المشاريع الجديدة ورسوم التطوير على النحو المذكور أعاله، أدت األحداث التالية إلى تأثر الربح العائد لمساهمي الشركة االم 
في2019م من خسارة عام 2018م:

للمجموعة،  	 تابعة  آنذاك شركة  الذي كان  االعتراف في عام 2018م بمبلغ 1.510.4 مليون ريال سعودي من الخسائر في مشروع كيركالي، 
بسبب خسائر التشغيل والعمالت األجنبية وفقدان السيطرة )تم تسجيل المبلغ بالكامل كجزء من العمليات المتوقفة في قائمة الربح والخسارة 

و)الخسارة( الدخل الشامل اآلخر(.
االعتراف في عام 2019م بمبلغ 554.4 مليون ريال سعودي من مكاسب إعادة تدوير رأس المال نتيجة تصفية وفصل جزء معين من محفظة  	

شركة أكوا باور للطاقة المتجددة بسبب التحويل ا لجزئي لقرض من )SRF( .CVXF Inc  )تم تسجيل كامل المبلغ كجزء من العمليات المتوقفة 
في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر(؛

االعتراف في عام 2019م بارتفاع خسائر انخفاض في القيمة بلغ880.2 مليون ريال مقابل 556.4 في 2018م وقد بلغت حصة المجموعة من  	
هذه االعترافات )122 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بمشروعي بركاء وبوارج التابعين للمجموعة في عمان والمملكة العربية السعودية(، على 
التوالي( مقارنًة بعام 2018م وذلك في أصول مشروعي بركاء 1 وبوارج، وهما شركات تابعة للمجموعة في عمان والمملكة العربية السعودية 

على التوالي.
انخفاض مكاسب غير متكررة نتيجة االستحواذ على حصة 25% إضافية في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في عام 2019م بقيمة 210.7  	

مليون ريال سعودي مقابل ربح بواقع 387.0 مليون في عام 2018م نتيجة االستحواذ على %37.
ومع ذلك فإن األثر المذكور أعاله قد تأثر بسبب ارتفاع الرسوم المالية  بمبلغ )299.2 مليون ريال سعودي( و ذلك بشكل اساسي إلى المشاريع  	

الجديدة التي بدأ تشغيلها في عام 2019م مقابل تشغيلها جزئياً أو معدوماً في عام 2018م ، باإلضافة الى ذلك اثرت الرسوم المالية الناتجة من 
القرض القابل للتحويل من شركة سي في اكس. )صندوق طريق الحرير( الذي تم الحصول عليه في أواخر ديسمبر 2018م ،إضافة الى تحويل 
االعتراف المحاسبي في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من شركة مستثمر فيها وفق حقوق الملكية إلى شركة تابعة خالل الربع األخير من 

2019م مما ساهم في ارتفاع تكلفة التمويل في 2019م.

يعود االنخفاض في الربح العائد لمساهمي الشركة األم في عام 2020م بشكل أساسي إلى األسباب التالية:

مكاسب من االستحواذ على حصة إضافية في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في 2019م بقيمة 210.7 مليون ريال سعودي؛ 	
االعتراف في عام 2019م بمبلغ 554.4 مليون ريال سعودي من مكاسب إعادة تدوير رأس المال نتيجة تصفية وفصل جزء معين من محفظة  	

شركة أكوا باور للطاقة المتجددة بسبب تحويل جزئي لقرض من )SRF( .CVXF Inc  )تم تسجيل كامل المبلغ كجزء من العمليات المتوقفة في 
قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر(؛ و

جانب  	 إلى  سعودي(،  ريال  مليون   80.9( فيتنام  في  دينه  نام  بمشروع  يتعلق  فيما  رئيسي  بشكل  المشروع  تطوير  تكاليف  وشطب  مخصص 
مخصصات لبعض المشاريع األخرى غير الناجحة.

ارتفعت الرسوم المالية بمقدار 198.6 مليون ريال سعودي يرجع في المقام األول إلى تحول شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من شركة مستثمر  	
فيها وفق حقوق الملكية إلى شركة تابعة؛ وفك أثر الخصم على القرض طويل األجل من شركة تابعة لحاملي األسهم )صندوق االستثمارات 

العامة(؛ باإلضافة إلى إلى المشاريع الجديدة التي بدأ تشغيلها في عام 2020م مقابل تشغيلها جزئياً أو معدوماً في عام 2019م

وقد قابل ذلك جزئًيا ما يلي:

االعتراف في عام 2020م بانخفاض خسائر انخفاض القيمة  بمبلغ 137.4 مليون ريال سعودي مقابل 880.2  مليون ريال سعودي في 2019م   	
)، وقد بلغت حصة المجموعة من هذه االعترافات 424 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بمشروعي بركاء وبوارج التابعين للمجموعة في عمان 
والمملكة العربية السعودية(، على التوالي. ومع ذلك، شهد عام 2020م اعتراف آخر بخسارة ناجمة عن انخفاض القيمة تبلغ 30.0 مليون ريال 

سعودي في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء )وهي شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية(؛
تحميل األصول الضريبية المؤجلة في 2020 والمتعلقة باألصول في المغرب على الخسائر الضريبية غير المستخدمة نتيجة الخسائر المتعلقة  	

باالستهالك غير المتنازع عليه )التي لها عمر غير محدد(؛ و
توحيد نتائج شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء على مدار السنة في عام 2020م عند االعتراف بها كشركة تابعة في الربع األخير من عام 2019م.  	

في العام المقابل، تم احتساب شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بموجب طريقة حقوق الملكية عن فترة 9 أشهر.

الربح / )الخسارة( المعدل العائد لمساهمي الشركة األم 3 3 3 6
تعتبر المجموعة بعض المعامالت أنها غير روتينية وغير تشغيلية وبالتالي تعّدل تأثير هذه المعامالت على األداء المالي للوصول إلى صافي الربح / 
)الخسارة( المعّدل الخاص بمساهمي الشركة األم كمؤشر أداء رئيسي ألداء األعمال. ويتم عرض هذه المعامالت تحت بند »تعديالت« في الجدول الوارد 

أدناه وتحليلها بالتفصيل في القسم )6-3-5( )»مقارنة العمليات«(.

تعتبر عمليات االستحواذ والبيع لحصص المجموعة في شركاتها الفرعية أو التابعة جزًءا من استراتيجية األعمال الرئيسية للمجموعة، على الرغم من أنها 
قد تكون غير متكررة بطبيعتها، وبالتالي تعتبرها اإلدارة جزًءا من مسار العمل المعتاد للمجموعة. وال يشكل هذا النوع من المعامالت جزًءا من التعديالت 
التالية، وبالتالي فإن األثر المالي لهذه المعامالت ال يزال مدرًجا في صافي الربح / )الخسارة( المعدل العائد لمساهمي الشركة األم. للحصول على مزيد 

من المعلومات حول هاتين المعاملتين، يرجى مراجعة القسم )6-3-5( )»مقارنة العمليات«( أدناه.

يمثل سطر تعديالت حقوق الملكية غير المسيطرة بشكل إجمالي جزء األقلية من جميع التعديالت للوصول إلى حصة مساهمي الشركة األم في الربح 
/ )الخسارة(.
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ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرالربح /  الخسارة( المعدل العائد لمساهمي الشركة األم

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو 

السنوي المركب 
018دم-0د0دم

--24.80%-251.70%1,173,865882,568-773,842الربح / )الخسارة( المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم
التعديالت:

-50.30%-84.40%58.20%556,437880,203137,485انخفاض القيمة )الشركات التابعة(
---30,000--انخفاض القيمة )الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية(

-206.50%-216.80%32,791100,511-28,077مخصص الزكاة والضرائب بشأن ربوط السنة السابقة
---52,500--مساهمة المسؤولية االجتماعية للشركة

---80,8671--21,000مخصص / )عكس( تكلفة تطوير المشروع
-16.50%-24,45628,500-مخصص / خصم بشأن المستحقات من طرف ذي عالقة )كريكالي(

----24,651--الربح من إعادة قياس الخيارات
تأثير الخصم على القرض من شركة تابعة للمساهمين )قرض 

---9,734--صندوق االستثمارات العامة(

االستهالك المعجل عند مراجعة العمر اإلنتاجي للعقارات واآلالت 
---82,210--والمعدات

-401.50%-1,8759,403-تكاليف إعادة الهيكلة
----9,603--الربح من التصرف في البوارج

-1--1--671,954خسائر  )ربح( مثبتة بسبب فقدان السيطرة في كيركالي
-1--1--838,485نتائج العمليات المتوقفة في كيركالي

-27.30%-72.60%92.70%-115,043-419,326-217,644تعديالت حقوق الملكية غير المسيطرة
-90.د5%-0د.دد%-71.10%د81,91د1,800,155519,999تعديالت صافي الربح /  الخسارة(

صافي الربح المعدل العائد لمساهمي الشركة األم مع إضافة 
11.00%-0د.5د%5.00د%4,481دد,41د8,د9د,1د1د,دد1,0المكاسب المحققة من إعادة تدوير أصول المجموعة

-0.00%0.00%-750,د1--ااالستحواذ على حصة إضافية في مشروع هجر 

االستحواذ على حصة إضافية في شركة رابغ العربية للمياه 
-100.00%-100.00%-0د.45%--د7د,10د-950,د8دوالكهرباء

افقدان السيطرة في شركةاكوا باور للطاقة المتجددة القابضة 
--97.70%0.00%-د77,د1-58د,554-المحدودة

-0.00%0.00%9د1,9د--بيع األصول في مشروع كراد

-0.00%0.00%-5د7,د1--احصة الحصص غير المسيطة في األرباح الرأسمالية

صافي الربح المعدل العائد لمساهمي الشركة األم قبل إضافة 
9.50د%90.دد%0د.45%9د44,1د,1دد8,8د9ددد,9ددالمكاسب المحققة من إعادة تدوير أصول المجموعة*

المصدر:  معلومات اإلدارة
*يمثل صافي الربح المعدل قبل أرباح تدوير رأس المال التي ال تتكرر بطبيعتها

السيولة والرافعة المالية على مستوى الشركة األم 4 3 3 6
تتضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة ديوًنا بدون حق الرجوع للمشاريع ذات الموارد المنفصلة، والتي تسدد ديونها من التدفقات النقدية الخاصة بها 
دون حصولها على أي ضمانات من شركة أكوا باور، مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرافعة المالية بشكل متعمد بالنسبة للمركز المالي للشركة األم. وبناًء على 
ذلك، تستخدم اإلدارة المقاييس الداخلية لمراجعة النقد على مستوى الشركة األم والرافعة المالية على مستوى الشركة األم، والتي تستبعد أي التزامات 

بدون حق الرجوع باإلضافة إلى بعض االلتزامات والضمانات األخرى، كما هو موضح بالتفصيل أدناه.

النقد على مستوى الشركة األم

التدفق النقدي التشغيلي وإجمالي النقد التقديري للشركة األم:

فيما يتعلق بمصادر النقد، يتألف التدفق النقدي التشغيلي للشركة األم من )1( توزيعات األرباح من شركات المشروع ونوماك )»التوزيعات«(، و)2( الرسوم 
الفنية والرسوم اإلدارية األخرى وعائدات التطوير و)3( النقد الناتج عن عمليات البيع و / أو التخارج من استثمارات الشركة. يتم بعد ذلك تخفيض 
هذه التدفقات النقدية الداخلة بقيمة المصروفات العامة واإلدارية والزكوية على المستوى الشركة األم وكذلك المدفوعات المالية المتعلقة بالسند بدون 
حق الرجوع )يرجى مراجعة القسم )6-3-9( )»السيولة وموارد رأس المال - السند وأدوات التمويل األخرى للشركة«( لتحديد التدفق النقدي التشغيلي 

للشركة األم.
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يتألف إجمالي النقد التقديري من )1( التدفق النقدي التشغيلي للشركة األم، و)2( النقد في بداية السنة، و)3( العائدات المحققة من أي إصدار جديد 
لرأس المال أو سندات دين. إجمالي النقد التقديري هو المبلغ اإلجمالي للنقد على مستوى الشركة األم المتاح الستخدام الشركة.

قد تؤثر االنقطاعات غير المخطط لها وانتهاك االتفاقات على قدرة المشروع في توزيع األموال في الوقت المناسب مما قد يوثر على قدرة شركات 
المشاريع على توزيع أرباح على المجموعة في الوقت المناسب )للمزيد عن المخاطر المتعلقة عن هذه االنقطاعت يرجى مراجعة قسم المخاطر )1-1-2( 
و )2-4-1( و )2-3-3(، غير أن الطبيعة المتنوعة لمشاريع المجموعة توفر مستوى إضافًيا من األمان عندما يتعلق األمر بإمكانية التنبؤ وموثوقية مصادر 
الشركة النقدية. كما تتمتع المجموعة بعالقات قوية وطويلة األجل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية ذات السمعة الطيبة التي توفر الوصول إلى 

تسهيالت الشركات المتجددة وتضمن توافر السيولة الكافية للمجموعة في أي وقت 

فيما يتعلق باستخدامات النقد، تخصص الشركة السيولة النقدية المتاحة لديها )إجمالي النقد التقديري( إلى )1( خدمة الديون على مستوى الشركة 
األم و / أو الديون بحق الرجوع، و)2( االستثمار في مشاريعها، )3( توزيع األرباح على مساهميها. تتكون خدمة الدين على مستوى الشركة األم من النقد 
المستخدم في خدمة المبلغ األصلي والفوائد والرسوم المالية األخرى المتعلقة بقروض الشركة بما فيها قرض بحق رجوع على الشركة. يتكون النقد 
المستخدم في االستثمارات من استثمار الشركة بشكل رئيسي في الشركات التابعة لها والتي تقدم على شكل قروض مرحلية مقدمة كمساهمات رأسمالية 
أو ضخ مباشر لرأس المال. أخيًرا، توزع الشركة أرباًحا على مساهميها وفًقا لسياسة توزيع األرباح كما هو موضح في القسم )11-14( )»ملخص حول 

النظام األساسي للشركة - سياسة توزيع األرباح«(.

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرالنقد على مستوى الشركة األم

معدل النمو السنوي 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
المركب 018دم - 0د0دم

2.6%4.7%0.5%683,583687,295719,498التوزيعات

25.2%-9.4%73.0%685,8881,186,7061,075,609الرسوم والخدمات األخرى
-15.9%309.3%-82.7%84,75014,65960,000مبيعات األصول

9.د1%-1.8%9.9د%01,855,107دد,11,888دد,1,454إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
39.7%69.9%14.9%)607,971()357,915()311,413(النفقات العامة والزكوية والرأسمالية

0.4%0.9%0.0%)183,185()181,624()181,624(المصاريف المالية لسند بدون حق الرجوع
د.5%-1.1د%40.4%951,دد11,0د49,1د,1,1841د9التدفق النقدي التشغيلي للشركة األم

النقد في بداية الفترة )بما في ذلك صافي الحركة 
-6.7%-59.1%112.6%2,196,8524,669,8771,911,443النقدية لشركة نوماك(

-100.0%0.0%0.0%--2,042,938رأس المال الجديد
-71.2%0.0%0.0%112,875-1,361,339ديون جديدة

-1.0د%-د.48%-د.8%9دد,088,د018,998,دد1د,دد5,دإجمالي النقد التقديري
استخدامات النقد:

-54.4%-59.7%-48.4%)119,733()297,111()575,376(خدمة الديون
25.8%-47.7%202.7%)1,762,440()3,370,580()1,113,383(االستثمارات

101.7%203.0%34.3%)1,000,000()330,081()245,777(توزيعات األرباح
22.1%-27.9%106.7%)2,882,173()3,997,772()1,934,536(إجمالي استخدامات النقد

-78.9%-89.8%-د.د5%د09,د0دددد,1د0,د7,777دد,4الرصيد النقدي في نهاية الفترة

المصدر: معلومات اإلدارة

التدفق النقدي التشغيلي للشركة األم

ارتفع التدفق النقدي التشغيلي للشركة األم بنسبة 40.4% أو بقيمة 387.9 مليون ريال سعودي من 961.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 
1,349.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وانخفض بنسبة 21.1% أو بقيمة 285.2 مليون ريال سعودي إلى 1,064.0 مليون ريال سعودي في عام 

2020م.

يُعزى ارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية للشركة األم في 2019م بشكل أساسي إلى ارتفاع رسوم التطوير بسبب اإلغالق المالي للمشاريع وبعض الرسوم 
المتعلقة بالتشييد من المشاريع قيد التشييد.

يُعزى انخفاض التدفقات النقدية 2020م بشكل أساسي إلى زيادة المصروفات العامة واإلدارية والنفقات الرأسمالية والزكاة، ويرجع ذلك أساًسا إلى 
المساهمة في المسؤولية االجتماعية للشركة )فيروس كورونا المستجد( )انظر القسم )6-9-5-5( )»نتائج العمليات - صافي خسائر انخفاض القيمة 

والمصاريف األخرى«((، وتسوية ربط الزكاة والضريبة للسنوات السابقة وشراء قطعة أرض في مركز الشركة بالرياض.
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إجمالي النقد التقديري

انخفضت إجمالي النقد التقديري بنسبة 8.3% أو بقيمة 543.3 مليون ريال سعودي من 6,562.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
6,019.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وانخفض مرة أخرى بنسبة 48.6% أو 2,916.0 مليون ريال سعودي إلى 3,088.3 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

على الرغم من أن التدفق النقدي التشغيلي للشركة األم كان أعلى في عام 2019م، فإن إجمالي النقد التقديري كما في 31 ديسمبر 2019م كان أقل مما 
كان عليه في 31 ديسمبر 2018م ويرجع ذلك أساًسا إلى التدفقات النقدية اإلضافية في عام 2018م المحققة من خالل ما يلي:

إصدار أسهم جديدة لصندوق االستثمارات العامة، المساهم الرئيسي في الشركة، بإجمالي عائدات بعد خصم تكلفة المعامالت بلغت 2,042.9  	
مليون ريال سعودي )رأس المال الجديد(؛ و

قرض قابل للتحويل )يُشار إليه بلفظ »القرض«( بمبلغ 1.361.3 مليون ريال سعودي مع شركة سي في اكس إنك. )صندوق طريق الحرير( )يُشار  	
إليه بلفظ »الُمقرض«( في الصين، من خالل شركة أكوار باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة، وهي إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها 

بالكامل )الدين الجديد(. )للحصول على مزيد من المعلومات عن ذلك، يرجى الرجوع إلى القسم )6-3-5( )»مقارنة العمليات«(.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن إجمالي النقد التقديري في عام 2020م أقل بصفة أساسية بسبب انخفاض التدفقات النقدية التشغيلية للشركة األم في عام 
2020م )كما هو موضح في الفقرات أعاله( وانخفاض الرصيد النقدي االفتتاحي للسنة 2020م بسبب زيادة استخدامات النقد في 2019. وكانت زيادة 

استخدامات النقد في عام 2019م مدفوعة بشكل رئيسي بما يلي:

ارتفاع االستثمارات في عام 2019م نتيجة دفع المبالغ المستحقة نظير االستحواذ على شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )للحصول على مزيد  	
من المعلومات عن ذلك، انظر إلى القسم )6-3-5( )»مقارنة العمليات«(؛

تسوية القروض المرحلية المقدمة في شكل مساهمة رأسمالية لمشاريع الظاهرة وشناص وبوكبورت، وتسوية االلتزامات األخرى للعديد من  	
شركات المشاريع األخرى ودفع المبلغ المستحق نظير ممارسة خيار شراء المرجان في عام 2019م؛ و

توزيع أرباح أعلى على عدد أكبر من األسهم إلى جانب ارتفاع معدل توزيع األرباح إلى 5% من رأس المال من %4. 	
خالل عام 2020م، أدى السحب من التسهيالت المؤسسية المتجددة الخاصة بالشركة إلى إضافة مبلغ صاٍف قدره 112.9 مليون ريال سعودي  	

إلى إجمالي النقد التقديري المتاح للشركة في عام 2020م. من ناحية أخرى، بلغ استخدام الشركة للنقد في عام 2020م نسبة 27.9%، أو قيمة 
1,115.6 مليون ريال سعودي، بانخفاض عن عام 2019م يعود بشكل أساسي إلى انخفاض االستثمارات بنسبة 47.7%، أو بقيمة 1,608.1 مليون 
ريال سعودي، حيث تم االنتهاء من إجراء استثمارات كبيرة وتسويات قروض مرحلية مقدمة في شكل مساهمة رأسمالية خالل عام 2019م، والتي 
قابلها جزئًيا ارتفاع توزيعات أرباح بنسبة 203.0%، أو بقيمة 669.9 مليون ريال سعودي، نتيجة توزيعات أرباح معلنة ومسجلة لمرة واحدة قدرها 
2.7 مليار ريال سعودي في 2020م، منها 1.0 مليار ريال سعودي تم دفعها في عام 2020م. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع 

إلى القسم )6-3-5( )»مقارنة العمليات«(.

الرافعة المالية على مستوى الشركة األم

تسعى الشركة إلى تحسين هيكلها المالي في جميع األوقات من خالل استهداف توازن مثالي بين صافي القروض الخاص بها والمركز النقدي على مستوى 
الشركة األم بهدف تعظيم القيمة للمساهمين من خالل تقليل تكلفة رأس المال مع ضمان تمتع المجموعة بالمرونة المالية الالزمة لمواصلة نموها.

عند قياس صافي الرافعة المالية على مستوى الشركة األم، تأخذ الشركة في االعتبار التزامات حقوق الملكية خارج الميزانية العمومية باإلضافة إلى 
الدين بحق رجوع الُمدرج في الميزانية العمومية، بعد خصم النقد بالصندوق في نهاية الفترة المعنية )للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى مراجعة 
من  أساسي  بشكل  للشركة  العمومية  الميزانية  خارج  الملكية  التزامات حقوق  تتكون  الغرض،  ولهذا  المال«(.  رأس  وموارد  )»السيولة   )9-3-6( القسم 
الضمانات المتعلقة بالقروض المرحلية المقدمة في شكل مساهمة رأسمالية وخطابات االعتماد لحقوق الملكية الخاصة بالشركة باإلضافة إلى الضمانات 

المتعلقة بحقوق الملكية نيابة عن مشاريعها المشتركة وشركاتها التابعة.

يتكون معظم ديون الشركة الموحدة من أدوات تمويل المشاريع، وهي أدوات تمويل بدون حق رجوع للشركة على مستوى الشركة األم. وعلى هذا النحو، 
تستبعد الشركة جميع الديون بدون حق رجوع وال تأخذ في اعتبارها سوى الديون بحق رجوع للشركة األم كمقياس أكثر تمثياًل لوضع الرافعة المالية 

للشركة.

وفًقا لذلك، تقيس الشركة رافعتها المالية على مستوى الشركة األم من خالل تتبع صافي الرافعة المالية المطلق وصافي الرافعة المالية كنسبة مئوية 
من صافي حقوق الملكية الملموسة الخاصة بمالكي الشركة. ويعد صافي حقوق الملكية الملموسة للمجموعة الخاصة بمالكي الشركة هو حقوق الملكية 
لديها الخاصة بمالكي الشركة قبل اقتطاع االحتياطيات األخرى وبعد خصم األصول غير الملموسة مثل الشهرة وتكاليف تطوير المشاريع )يرجى مراجعة 

القسم )6-3-7-3( »صافي حقوق الملكية الملموسة الخاصة بمالكي الشركة«(. 
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ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالرافعة المالية على مستوى الشركة األم

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو 

السنوي المركب 
018دم 0د0دم

-44.1%38.9%-77.5%2,772,848624,283866,944قروض مع حق الرجوع - غير متداولة

-100.0%-100.0%183.3%-424,5021,202,729قروض مع حق الرجوع - متداولة

-86.7%0.0%781,0351,458,354-التزامات أخرى – طرف ذي عالقة

-14.7%-10.8%-18.4%98د,5دد,د08,047د,د50د,197,دالرافعة المالية اإلجمالية في الميزانية العمومية

إجمالي االلتزامات خارج الميزانية العمومية )يرجى 
مراجعة القسم )6-3-9-3( “مخصصات الطوارئ 

وااللتزامات”(
2,238,6593,930,1624,939,573%75.6%25.7%48.5

د.15%11.1%د.0د%4,871دد,097د,8د5,د009,دد5,4إجمالي الرافعة المالية للشركة األم

إجمالي النقد واألرصدة البنكية للشركة األم - نهاية 
-78.9%-89.8%-56.3%)206,096()2,021,226()4,627,777(السنة

195.4%د.د5%458.9%7,051,447د98,د4,51ددد,808إجمالي صافي الرافعة المالية للشركة األم

إجمالي صافي حقوق الملكية الملموسة العائدة لمالكي 
الشركة )يرجى مراجعة القسم )6-3-7-3( “صافي 
حقوق الملكية الملموسة الخاصة بمالكي الشركة “(

8,141,1528,963,3357,295,668%10.1%18.6-%5.3-

نسبة صافي الرافعة المالية للشركة األم  الرافعة 
-غير -غير متوفر-0.100.500.97المالية / صافي حقوق الملكية الملموسة(

-غير متوفر-متوفر-

إجمالي صافي الرافعة المالية للشركة/التدفقات 
-غير -غير متوفر-دد.د8د.دد0.9النقدية التشغيلية للشركة األم

-غير متوفر-متوفر-

المصدر: معلومات اإلدارة

مجموع قروض 
ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالمجموعة 

باالف الرياالت 
0د0دم019دم0د0دم 019دم018دمالسعودي

معدل النمو 
السنوي المركب 

018دم 0د0دم

-47.9%-52.5%-42.9%3,197,3501,827,012866,944القروض بحق الرجوع

القروض من دون حق 
9.8%4.6%15.2%15,555,96917,925,16118,752,956الرجوع

2.3%-0.7%5.3%18,753,31919,752,17319,619,900مجموع القروض

مجموع القروض على 
---1.691.862.65حقوق الملكية )مرة(

المصدر القوائم المالية المدققة

بلغ إجمالي الرافعة المالية للشركة األم 7,051,4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، بارتفاع تدريجي من 808.2 مليون ريال سعودي و4,517,0 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م، على التوالي، ويرجع ذلك االرتفاع في الغالب إلى االرتفاع التدريجي في التزامات الشركة غير 
المدرجة في الميزانية وقرض بحق الرجوع )رابغ 3(، ولكن تم عكس التأثير بسبب فصل نتائج شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة 
باإلضافة إلى االنخفاض التدريجي في األرصدة النقدية في نهاية الفترة على مدار هذه السنوات الثالث. لمناقشة التزامات الشركة غير المدرجة في 
المالية  الرافعة  إجمالي  ارتفاع  وبسبب  المال«(.  رأس  وموارد  )»السيولة   )9-3-6( القسم  إلى  الرجوع  يرجى  الصلة،  ذات  والفروق  العمومية  الميزانية 
الصافية للشركة األم وانخفاض صافي حقوق الملكية الملموسة الخاصة بمالكي الشركة بشكل رئيسي في عام 2020م بسبب توزيعات األرباح المعلنة 
في ذلك العام، ارتفع صافي معدل الرافعة المالية للشركة األم تدريجًيا إلى 96.0 مرة في 31 ديسمبر 2020م من 0.50مرة و0.10 مرة في 31 ديسمبر 

2019م و2018م، على التوالي. 
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نظرة عامة على الشراكت التابعة 4 3 6
يقدم الجدول التالي نظرة عامة على كل مشروع من مشاريع المجموعة قيد التشغيل اعتباًرا من 1د ديسمبر 0د0دم.(: 4-دالجدول  

الموقعالمشروع

الطاقة 
اإلنتاجية 
للكهرباء 
المتعاقد 
عليها 

 ميجاواط(

القدرة 
اإلنتاجية 
من المياه 
المتعاقد 

عليها  ألف 
مد/يوم(

حصة الملكية 
الفعلية 

للمجموعة 1(
المشتري

المدة 
األصلية 
التفاقية 

شراء اإلنتاج 
 سنة، شهر، 

تمديد(

تاريخ 
التشغيل 
التجاري

نوع العقد 
 بناء 

وامتالك 
وتشغيل، 

بناء وامتالك 
وتشغيل 

ونقل ملكية(
)د(

المعالجة 
المحاسبية

اإليجار 
التمويلي / 
التشغيلي

تقليدي

مشروع مرافق
المملكة 
العربية 
السعودية

20 سنةتوريد2,744800%20
الربع األخير 

من عام 
2010م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية

حقوق 
تمويليالملكية

مشروع بترو 
رابغ

المملكة 
العربية 
السعودية

25 سنةبترو رابغ360133.9%99
الربع الثاني 

من عام 
2008م

بناء وامتالك 
تشغيليشركة تابعةوتشغيل

المرحلة 
الثانية من 
مشروع 
بترورابغ

المملكة 
العربية 
السعودية

25 سنةبترو رابغ16054.5%99
الربع األول 
من عام 
2018م

بناء وامتالك 
تشغيليشركة تابعةوتشغيل

مشروع القرية
المملكة 
العربية 
السعودية

22.49%)3(ال ينطبق3,927
الشركة 

السعودية 
للكهرباء

20 سنة
الربع الثاني 

من عام 
2016م

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تشغيليالملكية

مشروع رابغ
المملكة 
العربية 
السعودية

40%ال ينطبق1,204
الشركة 

السعودية 
للكهرباء

20 سنة
الربع الثاني 

من عام 
2013م

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تشغيليالملكية

مشروع رابغ 2
المملكة 
العربية 
السعودية

50%ال ينطبق2,060
الشركة 

السعودية 
للكهرباء

20 سنة
الربع األول 
من عام 
2018م

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تشغيليالملكية

مشروع 
الشعيبة إلنتاج 
المياه والطاقة

المملكة 
العربية 
السعودية

900880%30

الشركة 
السعودية 
لشراكات 

المياه

20 سنة
الربع األول 
من عام 
2010م

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تشغيليالملكية

التوسعة 
األولى للشعيبة 

إلنتاج المياه

المملكة 
العربية 
السعودية

30%150ال ينطبق

الشركة 
السعودية 
لشراكات 

المياه

20 سنة
الربع الرابع 

من عام 
2009م

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تشغيليالملكية

مشروع 
الشقيق

المملكة 
العربية 
السعودية

850212%32

الشركة 
السعودية 
لشراكات 

المياه

20 سنة
الربع الثاني 

من عام 
2011م

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تشغيليالملكية

التوسعة 
الثانية للشعيبة 

إلنتاج المياه

المملكة 
العربية 
السعودية

100%250ال ينطبق

الشركة 
السعودية 
لشراكات 

المياه

25 سنة
الربع الثاني 

من عام 
2019م

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تشغيليالملكية

مشروع 
بوارج)4(

المملكة 
العربية 
السعودية

64.85%50ال ينطبق

الشركة 
السعودية 
لشراكات 

المياه

3 سنة
الربع الثالث 

من عام 
2008م

بناء وامتالك 
تشغيليشركة تابعةوتشغيل

أصول 
أكثر من 10 نيبكو40.93%ال ينطبق962األردنسجيكو)5(

سنوات

الربع الثالث 
من عام 
2011م)6(

بناء وامتالك 
تشغيليشركة تابعةوتشغيل

مشروع 
25 سنةنيبكو60%ال ينطبق485األردنالزرقاء

الربع الثالث 
من عام 
2018م

بناء وامتالك 
تشغيليشركة تابعةوتشغيل

مشروع بركاء 
41.91%42791.2عمان1 )11(

الشركة 
العمانية 
لشراء 
الطاقة 
والمياه

18.7 سنة
الربع الثالث 

من عام 
2010م)7(

بناء وامتالك 
تشغيليشركة تابعةوتشغيل
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الموقعالمشروع

الطاقة 
اإلنتاجية 
للكهرباء 
المتعاقد 
عليها 

 ميجاواط(

القدرة 
اإلنتاجية 
من المياه 
المتعاقد 

عليها  ألف 
مد/يوم(

حصة الملكية 
الفعلية 

للمجموعة 1(
المشتري

المدة 
األصلية 
التفاقية 

شراء اإلنتاج 
 سنة، شهر، 

تمديد(

تاريخ 
التشغيل 
التجاري

نوع العقد 
 بناء 

وامتالك 
وتشغيل، 

بناء وامتالك 
وتشغيل 

ونقل ملكية(
)د(

المعالجة 
المحاسبية

اإليجار 
التمويلي / 
التشغيلي

التوسعة 
األولى 

لمشروع بركاء 
)11( 1

41.91%45.5ال ينطبقعمان

الشركة 
العمانية 
لشراء 
الطاقة 
والمياه

4 سنوات 
+ تمديد 3 
سنوات و8 

أشهر

الربع الرابع 
من عام 
2014م

بناء وامتالك 
تشغيليشركة تابعةوتشغيل

التوسعة 
الثانية لبركاء 

1
41.91%56.8ال ينطبقعمان

الشركة 
العمانية 
لشراء 
الطاقة 
والمياه

سنتان 
وشهرين + 
تمديد 3 

سنوات و8 
أشهر

الربع األول 
من عام 
2016م

بناء وامتالك 
تشغيليشركة تابعةوتشغيل

مشروع 
44.90%ال ينطبق1,509عمانالظاهرة

الشركة 
العمانية 
لشراء 
الطاقة 
والمياه

15 سنة
الربع الثاني 

من عام 
2019م

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تشغيليالملكية

مشروع صاللة 
27%ال ينطبق273عمان2 القائم)8(

الشركة 
العمانية 
لشراء 
الطاقة 
والمياه

15 سنة
الربع الثاني 

من عام 
2015م)9(

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تموييالملكية

مشروع صاللة 
27%ال ينطبق445عمان2 الجديد)8(

الشركة 
العمانية 
لشراء 
الطاقة 
والمياه

15 سنة
الربع األول 
من عام 
2018م

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تمويليالملكية

مشروع 
44.9%ال ينطبق1,710عمانصحار 3

الشركة 
العمانية 
لشراء 
الطاقة 
والمياه

15 سنة
الربع الثاني 

من عام 
2019م

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تشغيليالملكية

مشروع 
السوق 70%ال ينطبق950تركياكيركالي )12(

ال ينطبقالتجارية
الربع الرابع 

من عام 
2017م

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تشغيليالملكية

الطاقة 
تشغيليالمتجددة

مشروع سكاكا
المملكة 
العربية 
السعودية

70%ال ينطبق300

الشركة 
السعودية 
للطباعة 
والتغليف

25 سنة
الربع الثاني 

من عام 
2020م)10(

بناء وامتالك 
تمويليشركة تابعةوتشغيل

مشروع بنبان
)ثالث 

محطات 
طاقة(

ال ينطبق120مصر
 ،%32.81
و%32.81، 
و%18.05

EETC25 سنة
الربع الثالث 

من عام 
2019م

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تشغيليالملكية

مشروع 
20 سنةنيبكو51%ال ينطبق50األردنالمفرق

الربع الرابع 
من عام 
2018م

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تشغيليالملكية

مشروع 
الريشة 
المستقل 

إلنتاج الطاقة

20 سنةنيبكو51%ال ينطبق50األردن
الربع الرابع 

من عام 
2019م

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تشغيليالملكية
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الموقعالمشروع

الطاقة 
اإلنتاجية 
للكهرباء 
المتعاقد 
عليها 

 ميجاواط(

القدرة 
اإلنتاجية 
من المياه 
المتعاقد 

عليها  ألف 
مد/يوم(

حصة الملكية 
الفعلية 

للمجموعة 1(
المشتري

المدة 
األصلية 
التفاقية 

شراء اإلنتاج 
 سنة، شهر، 

تمديد(

تاريخ 
التشغيل 
التجاري

نوع العقد 
 بناء 

وامتالك 
وتشغيل، 

بناء وامتالك 
وتشغيل 

ونقل ملكية(
)د(

المعالجة 
المحاسبية

اإليجار 
التمويلي / 
التشغيلي

مشروع 
26.01%ال ينطبق120المغربخالدي

شركات 
صناعية 

)اتفاقيات 
شراء طاقة 

مقيدة(

20 سنة
الربع الثاني 

من عام 
2018م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية

حقوق 
تشغيليالملكية

25 سنةماسن73.125%ال ينطبق160المغربمشروع نور 1
الربع األول 
من عام 
2016م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
تمويليشركة تابعة

25 سنةماسن75%ال ينطبق200المغربمشروع نور 2
الربع الثاني 

من عام 
2018م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
تمويليشركة تابعة

25 سنةماسن75%ال ينطبق150المغربمشروع نور 3
الربع الرابع 

من عام 
2018م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
تمويليشركة تابعة

مشروع نور 
1 للخاليا 

الكهروضوئية 
)ثالث 

محطات 
طاقة(

20 سنةماسن75%ال ينطبق135المغرب
الربع الرابع 

من عام 
2018م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
تمويليشركة تابعة

مشروع 
بوكبورت

جنوب 
20 سنةاسكوم20.40%ال ينطبق50أفريقيا

الربع األول 
من عام 
2016م

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تشغيليالملكية

مشروع شعاع
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

24.99%ال ينطبق200

مشروع 
هيئة 
كهرباء 
ومياه دبي

25 سنة
الربع األول 
من عام 
2017م

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تمويليالملكية

مشروع فين 
20 سنة60EVN%ال ينطبق41فيتنامهاو 6

الربع الثاني 
من عام 
2019م

بناء وامتالك 
وتشغيل

حقوق 
تمويليالملكية

المصدر: معلومات اإلدارة
مالحظات:

1 تعتبر حصة الملكية الفعلية للمجموعة اعتباًرا من 31 ديسمبر 2020م.
2 يهدف نظام البناء والتملك والتشغيل إلى تشييد أو تطوير أصل من أصول توليد الكهرباء و/أو تحلية المياه، ثم تملكه وتشغيله. ال يتضمن هذا النموذج حًقا للطرف المقابل في 3 شراء 
األصل أو نقله ملكيته إليه في نهاية مدة االتفاقية. يهدف نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية إلى تشييد أو تطوير من أصول توليد الكهرباء و/أو تحلية المياه ثم تملكه وتشغيله لفترة 
محددة من الوقت تظل خاللها بعض الترتيبات التعاقدية والمعالجة التنظيمية أو التعريفية سارية. وفي نهاية هذه الفترة، يتم نقل ملكية األصل إلى مشتري الخدمات مقابل مبلغ تعويضي يتم 
تحديده وفًقا لصيغة متفق عليها مسبًقا أو وفًقا لعملية تقييم أو ممارسة أخرى مماثلة. ويعتبر هذا اإلطار التعاقدي نموذجًيا لمشاريع الطاقة في الدول النامية، حيث يسمح في النهاية بنقل 
ملكية األصول والدراية الفنية والتقنية إلى الطرف المقابل لألصل ذي الصلة في نهاية العمر اإلنتاجي لألصل. كما أنه يمنع مولد الطاقة و/أو منتج المياه المحالة من بيع األصل إلى مستثمر 

خارجي مع السماح له بتحقيق عائد على استثماره.
4 بلغت حصة الملكية الفعلية للمجموعة في شركة هجر، وهي شركة مشروع القرية، 17.5% اعتباًرا من 31 ديسمبر 2019م.

5 انتهت مدة آخر اتفاقية شراء مياه لمشروع بوارج في عام 2017م ومنذ ذلك الحين لم يتم تجديدها. كما في سبتمبر 2020م، تم بيع أصول مشروع بوارج الذي لم يعد مشروع بوارج يحتسب 
ضمن أصول المجموعة. 

6 تشمل ثالث محطات طاقة تقليدية، تم وصفها في »-المشاريع التشغيلية التقليدية -األردن -مشروع العقبة ومشروع رحاب ومشروع الريشة« ومشروعين صغيرين للطاقة المتجددة مملوكين 
لشركة سجيكو، تم وصفهما في »-المشاريع التشغيلية للطاقة المتجددة -األردن -مشروع رحاب حوفا لطاقة الرياح ورحاب اإلبراهيمية لطاقة الرياح«. وفي نهاية عام 2019م، انخفضت السعة 

اإلجمالية المتعاقد عليها ألصول شركة سجيكو بسبب انتهاء اتفاقية شراء الطاقة في نهاية عام 2020م باإلضافة إلى اإلغالق الكامل لشركة حوفا لطاقة الرياح.
7 جاهز للتشغيل عند االستحواذ عليه. اكتمل االستحواذ في الربع الثالث من عام 2011م. 

8 جاهز للتشغيل عند االستحواذ عليه. تم االستحواذ في الربع الثالث من عام 2010م.
9 تعتبر المجموعة مشروع صاللة 2 القائم ومشروع صاللة 2 الجديد أصاًل واحًدا.

10 جاهز للتشغيل عند االستحواذ عليه. اكتمل االستحواذ في الربع الثاني من عام 2015م.
11 تم الوصول إلى تاريخ التشغيل التجاري األولي لهذا المشروع في الربع الرابع من عام 2019م. وتم الوصول إلى تاريخ التشغيل التجاري )النهائي( لمشروع سكاكا في 30 يونيو 2020م. 

12 انخفاض القيمة المحجوزة في 2018 م و2019 م بسبب عدم اليقين بشأن تجديد العقد )يُرجى مراجعة القسم )6-3-5( )»مقارنة العمليات«((.
تم فصل نتائج شركة كيركالي في عام 2018 م وتم تسجيل جميع الخسائر المرتبطة بها في عام 2018 م، وال يُتوقع حدوث خسائر إضافية في المستقبل )يُرجى مراجعة القسم )5-3-6( 

)»مقارنة العمليات«((.
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يقدم الجدول التالي نظرة عامة عن كل مشروع من مشاريع المجموعة قيد التشييد اعتباًرا من 1د ديسمبر 0د0دم.(: 5-دالجدول  

الموقعالمشروع

القدرة 
اإلنتاجية 
للطاقة 
المتعاقد 
عليها 

 ميجاواط(

القدرة 
اإلنتاجية 
من المياه 
المتعاقد 

عليها  ألف 
مد/يوم(

حصة الملكية 
الفعلية 

للمجموعة 1(
المشتري

تاريخ 
انتهاء 
اتفاقية 
شراء 
اإلنتاج 
 سنوات(

تاريخ 
التشغيل 
التجاري 
 المتوقع(

نوع العقد 
 بناء وامتالك 

وتشغيل، 
بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية(

 المعالجة
المحاسبية

تقليدي

مشروع رابغ 3
المملكة 
العربية 
السعودية

70%600ال ينطبق

الشركة 
السعودية 
لشراكات 

المياه

25 سنة
الربع األول 

من عام 
2022م

بناء وامتالك 
شركة تابعةوتشغيل

المرحلة الثانية من 
60%1,500227البحرينمشروع الدور

هيئة 
الكهرباء 

والماء
20 سنة

الربع الثاني 
من عام 
2022م

بناء وامتالك 
حقوق الملكيةوتشغيل

مشروع صاللة 
المستقل إلنتاج 

المياه)2(
50.10%114ال ينطبقعمان

الشركة 
العمانية 
لشراء 
الطاقة 
والمياه

20 سنة
الربع األول 

من عام 
2021م

بناء وامتالك 
حقوق الملكيةوتشغيل

مشروع حصيان
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

26.95%ال ينطبق2,400
مشروع 

هيئة كهرباء 
ومياه دبي

25 سنة
الربع األول 

من عام 
2023م

بناء وامتالك 
حقوق الملكيةوتشغيل

مشروع الطويلة 
المستقل إلنتاج 

المياه

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

40%909ال ينطبق
شركة مياه 
وكهرباء 
اإلمارات

30 سنة
الربع الرابع 

من عام 
2022م

بناء وامتالك 
حقوق الملكيةوتشغيل

مشروع أم القيوين 
المستقل إلنتاج 

المياه

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

40.00%ال ينطبقال ينطبق

الهيئة 
االتحادية 
للكهرباء 

والماء

35 سنة
الربع الثالث 

من عام 
2022م

بناء وامتالك 
حقوق الملكيةوتشغيل

مشروع الجبيل 3أ 
المستقل إلنتاج 

المياه

المملكة 
العربية 
السعودية

40.20%ال ينطبقال ينطبق

الشركة 
السعودية 
لشراكات 

المياه

25 سنة
الربع الرابع 

من عام 
2022م

بناء وامتالك 
حقوق الملكيةوتشغيل

حقوق الملكيةالطاقة المتجددة

مشروع نور 
للطاقة 1

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

24.99%ال ينطبق950
مشروع 

هيئة كهرباء 
ومياه دبي

35 سنة
الربع الرابع 

من عام 
2022م

بناء وامتالك 
حقوق الملكيةوتشغيل

مشروع الظاهرة 2 
المستقل للطاقة 
باستخدام الطاقة 

الكهروضوئية

سلطنة 
50.00%500250عمان

الشركة 
العمانية 
لشراء 
الطاقة 
والمياه

30 يناير 15 سنة
2021

بناء وامتالك 
حقوق الملكيةوتشغيل

المرحلة الخامسة 
من مشروع هيئة 

كهرباء ومياه 
دبي المستقل 
إلنتاج الطاقة 

باستخدام الطاقة 
الكهروضوئية

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

900216%24.00
مشروع 

هيئة كهرباء 
ومياه دبي

25 سنة
الربع األول 

من عام 
2023م

بناء وامتالك 
حقوق الملكيةوتشغيل

المصدر: معلومات اإلدارة
مالحظات:

)1( تعتبر حصة الملكية الفعلية للمجموعة اعتباًرا من 31 ديسمبر 2020م.
)2( مشروع صاللة، تم تحقيق تاريخ التشغيل التجاري في 12 مارس 2021م.
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يقدم الجدول التالي نظرة عامة عن كل مشروع من مشاريع المجموعة في مرحلة متقدمة من التطوير اعتباًرا من 1د ديسمبر 0د0دم.(: د-دالجدول  

الموقعالمشروع

القدرة 
اإلنتاجية 
للطاقة 
المتعاقد 
عليها 

 ميجاواط(

القدرة 
اإلنتاجية 
من المياه 
المتعاقد 
عليها 

 ألف مد/
يوم(

حصة الملكية 
الفعلية 

للمجموعة 1(
المشتري

تاريخ 
انتهاء 
اتفاقية 
شراء 
اإلنتاج

تاريخ 
التشغيل 
التجاري 
 المتوقع(

نوع العقد 
 بناء وامتالك 

وتشغيل، 
بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية(  1(

المعالجة
المحاسبية 
المتوقعة

تقليدي

مشروع ديروت-
األقصر المستقل 

إلنتاج الطاقة
25 سنة40EETC%ال ينطبق2,300مصر

اتفاقية 
شراء الطاقة 

موقعه
)2023م(

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
حقوق الملكية

الطاقة المتجددة
مشروع عسكر 

المستقل إلنتاج الطاقة 
باستخدام الطاقة 

الكهروضوئية

هيئة الكهرباء 60.00%ال ينطبق100البحرين
20 سنةوالماء

الربع الثاني 
من عام 
2021م

بناء وامتالك 
حقوق الملكيةوتشغيل

25 سنة100EETC%ال ينطبق200مصركوم امبو
الربع الرابع 

من عام 
2020م

بناء وامتالك 
شركة تابعةوتشغيل

المرحلة األولى من 
برنامج الشراكة 

بين القطاعين العام 
والخاص اإلثيوبي )2(

20 سنة100EEP%ال ينطبق250إثيوبيا
الربع الرابع 

من عام 
2021م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
شركة تابعة

جنوب مشروع ريدستون )3(
20 سنةشركة إسكوم35%ال ينطبق100أفريقيا

الربع الرابع 
من عام 
2022م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
حقوق الملكية

مشروع سدير
المملكة 
العربية 
السعودية

50.00%ال ينطبق1,500
الشركة 

السعودية لشراء 
الطاقة

الربع الرابع 25 سنة
من 2024

بناء وامتالك 
حقوق الملكيةوتشغيل

مشروع سرداريا 
المستقل إلنتاج الطاقة 

بالدورة المركبة
100.00%ال ينطبق1,500أوزباكستان

شبكة الكهرباء 
الوطنية في 
أوزبكستان

25 سنة
الربع الثالث 

من عام 
2023م

بناء وامتالك 
شركة تابعةوتشغيل

مجمع جازان للتغويز
المملكة 
العربية 
السعودية

25 سنةأرامكو السعودية25.00%ال ينطبق3,800
الربع الثاني 

من عام 
2021م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
حقوق الملكية

مشروع البحر األحمر
المملكة 
العربية 
السعودية

شركة البحر 21032.5%35.00
25 سنةاألحمر للتطوير

الربع الثاني 
من عام 
2023م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
حقوق الملكية

 Bash مشروع
المستقل إلنتاج الطاقة 

باستخدام الرياح
100.00%ال ينطبق500أوزباكستان

شبكة الكهرباء 
الوطنية في 
أوزبكستان

25 سنة
الربع الثالث 

من عام 
2023م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
شركة تابعة

مشروع دزهانكيلدي 
المستقل إلنتاج الطاقة 

باستخدام الرياح
100.00%ال ينطبق500أوزباكستان

شبكة الكهرباء 
الوطنية في 
أوزبكستان

25 سنة
الربع الثالث 

من عام 
2023م

بناء وامتالك 
وتشغيل ونقل 

ملكية
شركة تابعة

مشروع أذربيجان 
المستقل إلنتاج الطاقة 

باستخدام الرياح
شركة أذربيجان 100.00%ال ينطبق240أذربيجان

20 سنةالمساهمة
الربع الثاني 

من عام 
2023

بناء وامتالك 
شركة تابعةوتشغيل

مشروع نيوم 
للهيدروجين األخضر 

المملكة 
العربية 
السعودية

إير برودكتس 33.33%ال ينطبق4,000
الربع الرابع 30 سنةوأكوا

من 2024
بناء وامتالك 

حقوق الملكيةوتشغيل

المصدر: معلومات اإلدارة
مالحظات:

)1( تعتبر حصة الملكية الفعلية للمجموعة اعتباًرا من 31 ديسمبر 2020م.
)2( يتكون من مشروعين منفصلين بطاقة إنتاجية تبلغ 125 ميجاواط لكل مشروع
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للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أسس التوحيد للمجموعة، انظر القسم )6-1( )»المقدمة«( والمالحظة رقم )2( من القوائم المالية الموحدة 
للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. للحصول على مزيد من المعلومات عن النهج التشغيلي للمجموعة للحفاظ على السيطرة الفعلية على 

مشاريعها، يرجى االطالع على القسم )6-2( )»المجموعة 2 )«نظرة عامة على المجموعة«(. 

المقارنة بين العمليات التشغيلية 5 3 6
خالل فترة الثالث سنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، أبرمت المجموعة صفقات معينة لم تتواجد من قبل أو تتكرر خالل هذه السنوات الثالث، مما 
يجعل الفترات غير قابلة للمقارنة من حيث تحليل التباين دون تحديد هذه الصفقات الجوهرية وتأثيرها على نتائج عمليات المجموعة ومركزها المالي. 
ويُعد بعض هذه الصفقات غير روتيني وغير تشغيلي، وبالتالي يتم تعديل تأثير هذه الصفقات على األداء المالي للوصول إلى صافي الربح / )الخسارة( 

ل العائد لمساهمي الشركة األم، والذي ترد تفاصيله في القسم )6-3-3( أدناه بشكل منفصل. المعَدّ

وصّنفت اإلدارة ما يرد أدناه على أنه صفقات لم تتواجد من قبل أو تتكرر خالل هذه السنوات الثالث، مما يجعل الفترات غير قابلة للمقارنة من حيث 
تحليل التباين:

إعادة تدوير رأس المال 	
انخفاضات القيمة 	
التغير في العمر اإلنتاجي للمحطات 	
المشاريع التي تحقق تواريخ اإلغالق األولي أو تواريخ التشغيل التجاري للمشروع  	
المشاريع التي تحقق اإلغالق المالي 	
توزيعات األرباح لمرة واحدة وتأثير الخصم على القرض من شركة تابعة للمساهم 	
إصدار أسهم جديدة 	
مخصص الزكاة والضرائب بشأن ربوط السنة السابقة 	
مساهمة المسؤولية االجتماعية للشركة 	
مخصص / )عكس( استثنائي لتكلفة تطوير المشروع 	
مخصص / خصم بشأن المستحقات من طرف ذي عالقة 	
الربح من إعادة قياس الخيارات 	
تكاليف إعادة الهيكلة 	
الربح من التصرف في مشروع بوارج 	

إعادة تدوير رأس المال 1 5 3 6
تُعد إعادة تدوير رأس المال من خالل عمليات االستحواذ و/ أو البيع والتخارج إحدى الركائز األربعة )لنموذج العمل( وهي جزء من استراتيجية المجموعة 

لتعظيم خلق القيمة والتسريع به. وفيما يلي ملخص لهذه الصفقات التي أبرمتها المجموعة خالل 2018م و2019م و2020م.

عمليات االستحواذ

ارتفاع نسبة ملكية المجموعة في شركة هجر إلنتاج الكهرباء:

في 31 مايو 2020م، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء مع سامسونج سي آند تي فيما يتعلق بشراء 9.98% من رأس مال شركة سامسونج سي آند 
تي في شركة القرّية االستثمارية، من خالل شركة مشروع القرّية التابعة المملوكة لها بالكامل نظير مبلغ قدره 93.8 مليون ريال سعودي، وتم تسجيل 
مكاسب بقيمة 16.8 مليون ريال سعودي. وبناًء على ذلك، تمتلك المجموعة حصة بنسبة 44.98% من شركة القرية االستثمارية وتمتلك حصة فعلية بنسبة 
22.49% من شركة هجر إلنتاج الكهرباء. وسيواصل مساهمو شركة القرية االستثمارية المشاركة في السيطرة وقد تابعت المجموعة حساب استثمارها 

في شركة القرية االستثمارية وفق طريقة حقوق الملكية )يرجى مراجعة إلى قسم األعمال )»شركة هجر«(. 

يلخص الجدول الوارد أدناه الصفقة وتأثيرها على القوائم المالية الموحدة للمجموعة:(: 7-دالجدول  

0د0دم019دم018دم

22.5%17.5%17.5%نسبة المساهمة الفعلية لشركة أكوا باور

حقوق الملكيةحقوق الملكيةحقوق الملكيةطريقة التوحيد

16.8ال ينطبقال ينطبقالربح من استحواذ آخر )بالمليون ريال سعودي(

حصة في شركات مستثمر فيها وفق تم عكس الربح من استحواذ آخر على أنه
طريقة حقوق الملكية

لم تكن هذه الصفقة جزًءا من التعديل للوصول إلى صافي الربح المعدل )يرجى مراجعة القسم )6-3-3( »مؤشرات األداء الرئيسية«( حيث ترى اإلدارة 
أنها تمت في سياق العمل المعتاد.

371



زيادة ملكية المجموعة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من خالل االستحواذ التدريجي على األسهم:

في 31 ديسمبر 2019م، بلغت ملكية المجموعة الفعلية في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، والتي كانت في السابق شركة من شركات المجموعة 
المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، 99%، من 74% في 2018م على النحو التالي: 

في 24 مايو 2018م، مارست المجموعة خيار الشراء الممنوح من خالل اتفاقية لخيار الشراء والبيع واستحوذت على حصة إضافية بنسبة %37  	
في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، مما أدى إلى زيادة ملكيتها الفعلية إلى 74% وأسفر ذلك عن تحقيق مكاسب غير متكررة قدرها 387.0 
يتم احتساب هذه  السعودية،  العربية  المملكة  المعتمد في  النحو  المالي على  للتقرير  الدولية  المعايير  لمتطلبات  ووفقاً  ريال سعودي.  مليون 
المكاسب وتسجيلها ضمن الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية. وواصلت المجموعة 
مشاركة السيطرة مع المساهمين اآلخرين بعد هذه الصفقة، وبالتالي واصلت محاسبة شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء باستخدام طريقة 

حقوق الملكية في المحاسبة.
في 10 أكتوبر 2019م، استحوذت المجموعة على نسبة مساهمة إضافية بمقدار 25% في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء مقابل مبلغ متفق  	

عليه قدره 560.2 مليون ريال سعودي. ونتيجة لذلك، زادت ملكية المجموعة الفعلية في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء إلى 99% واستحوذت 
المجموعة على السيطرة على الشركة، التي أصبحت شركة تابعة للمجموعة )بعدما كانت شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية في 2018م 
و2017م(. وتم اإلفصاح عن ربح غير متكرر ناتج عن اندماج األعمال بمبلغ 210.7 مليون ريال سعودي في الدخل اآلخر في قائمة الربح أو 

الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2019م.
يلخص الجدول التالي الصفقات المذكورة أعاله وتأثيرهما على القوائم المالية الموحدة للمجموعة:(: 8-دالجدول  

0د0دم019دم018دم

99%99%74%نسبة مساهمة أكوا باور الفعلية

شركة تابعةشركة تابعةحقوق الملكيةطريقة التوحيد

387.0210.7األرباح من االستحواذ اإلضافي )مليون ريال سعودي(

الطريقة التي تنعكس بها مكاسب االستحواذ اإلضافي
حصة في شركات مستثمر فيها 
يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة 

حقوق الملكية
دخل آخر

أدى االختالف في طريقة المحاسبة بين عامي 2018م و2019م إلى إدراج مكاسب االستحواذ اإلضافي كجزء من دخل العمليات قبل خسائر االنخفاض 
في القيمة ومصاريف أخرى )»الدخل التشغيلي«( في 2018م، وإدراجها ضمن الدخل اآلخر في 2019م، وهو ليس جزًءا من الدخل التشغيلي، مما يؤدي 
إلى عدم قابلية مقارنة التباين بين العامين )انظر أعاله إلى مؤشرات األداء الرئيسية - دخل العمليات قبل خسائر االنخفاض في القيمة ومصاريف 
أخرى )»الدخل التشغيلي«((. لم تكن هذه الصفقة جزًءا من التعديل للوصول إلى صافي الربح المعدل )يرجى مراجعة القسم )6-3-3( »مؤشرات األداء 

الرئيسية«( حيث ترى اإلدارة أنها تمت في سياق العمل المعتاد.

عمليات البيع والتخارج

يلخص الجدول الوارد أدناه صفقات البيع والتخارج وتأثيرها على القوائم المالية الموحدة للمجموعة:(: 9-دالجدول  

التأثيرنسبة البيع/التخارجالسنةالمشروع
بند التسجيلبالمليون ريال سعودي

العمليات المتوقفة)1,510.4(30%2018مكيريكالي

العمليات المتوقفة49550.2%2019مشركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة

العمليات المتوقفة424.1%2019مكراد

العمليات المتوقفة427.0%2020مكراد

التخارج من شركة أكوا جي يو جيه اليكتريك اسليتمه وي يونتيم ساناي وي تي تيجاريت اه.ايس )»شركة كيريكالي«(

قامت المجموعة بتطوير وتشييد مشروع كيريكالي، وهو مشروع مستقل إلنتاج الطاقة بالدورة المركبة في تركيا، والذي حقق تاريخ التشغيل التجاري في 
عام 2017م. وكان هذا هو األصل الوحيد للمجموعة المعرض لمخاطر السوق التجارية، وبسبب توقعات السوق السائدة في ما يتعلق بالمستقبل القريب 
لالقتصاد التركي باإلضافة إلى الخسائر التشغيلية الكبيرة وكذلك خسائر تحويل العمالت األجنبية على القروض المقومة بالعمالت األجنبية، قررت 
المجموعة في عام 2018م التخارج من مشروع كيريكالي لمنع تعرض نتائج عملياتها ومركزها المالي لمزيد من المخاطر. وتمكنت المجموعة من التخارج 
بنسبة 30% من حصتها وشطب قيمة حصتها المتبقية البالغة 70% في مشروع كيريكالي في مطلع عام 2018م باإلضافة إلى جميع االلتزامات المستقبلية 
المرتبطة بها. ونتيجة لذلك، قامت المجموعة بإلغاء توحيد المشروع )حيث يتم اآلن مشاركة السيطرة الكبيرة مع المشترين( وسجلت كيريكالي كعملية 
متوقفة. وفقاً لذلك، لم يكن لنتائج العمليات والمركز المالي لشركة كيريكالي أي تأثير في عام 2019م، ولن يكون لها أي تأثير في المستقبل منذ ذلك الحين 
على نتائج عمليات المجموعة والمركز المالي باستثناء التأثير المحاسبي إلغالق االلتزامات المخصومة )2020م: 13.6 مليون ريال سعودي و2019م: 13 
مليون ريال سعودي( والنفقات النقدية في 2019م و2020م بمبلغ 351.9 مليون ريال سعودي و95.4 مليون ريال سعودي على التوالي والمرتبطة بااللتزامات 
المسجلة في عام 2018م. وبلغ تأثير هذه الصفقة على نتائج العمليات في عام 2018م 1,510.4 مليون ريال سعودي من الخسائر، والتي شملت الخسار 
من توقف العمليات، والتي تتألف من خسارة بواقع 672.0 مليون ريال سعودي متمثلة في الخسارة الناجمة عن فقدان السيطرة وخسارة بواقع 838.5 

مليون ريال سعودي تتعلق بنتائج العمليات التشغيلية )انظر التعديالت في 3-3-6(.
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بيع حصة في شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة:

 .CVXF Inc خالل عام 2018م، أبرمت المجموعة اتفاقية قرض قابل للتحويل )يُشار إليه بلفظ »القرض«( بمبلغ 1,361.4 مليون ريال سعودي مع شركة
)صندوق طريق الحرير( )يُشار إليه بلفظ »الُمقرض«( في الصين، من خالل شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة، وهي إحدى الشركات 
التابعة والمملوكة لها بالكامل، وفرت للمقرض خياراً لتحويل المبلغ األساسي للقرض بالكامل أو جزء منه إلى أسهم في شركة أكوا باور للطاقة المتجددة 
القابضة المحدودة بسعر تحويل متفق عليه. ويحمل القرض معدل فائدة ثابت قدره 4.3% ألول )18( شهراً و3.4% لجميع الفترات المستحقة التالية وهو 

مستحق السداد خالل 60 شهراً من تاريخ االستغالل األول في حالة عدم التحويل.

خالل عام 2019م، مارس الُمقرض الخيار بصورة جزئية واستحوذ على حصة 49% في شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة )تتضمن 
مشاريع محفظة الطاقة المتجددة التي تم تضمينها في هذه الصفقة هي مشروع بنبان ]ثالثة مشاريع[، ومشروع المفرق، ومشروع الريشة، ومشروع خالدي، 
ومشروع شعاع ومشروع بوكبورت(، حيث يشترك المشتري حالًيا في السيطرة على شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة وفقدت المجموعة 
السيطرة عليها، وبالتالي لم تعد شركة تابعة وبدأت محاسبتها كشركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية في عام 2019م. وتم اإلفصاح عن المكاسب 
غير المتكررة من فقدان السيطرة بمبلغ 550.2 مليون ريال سعودي إلى جانب نتائج عمليات العام بأكمله في شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة 
المحدودة بشكل منفصل وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )5( "األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة"، تحت بند الربح 
/ )الخسارة( من العمليات المتوقفة بما في ذلك الربح / )الخسارة( المسجل بسبب فقدان السيطرة على شركة تابعة بعد خصم الضريبة في القوائم 

المالية الموحدة الخاصة بالمجموعة.

كانت لهذه الصفقة تكاليف تمويل مرتبطة بها، والتي تم تلخيصها أدناه:(: 10-دالجدول  

تكاليف التمويل - بالمليون ريال سعودي الفائدةالتمويل التمويل

المبلغ بالمليون ريال الصفقة
0د0دم019دم018دمالمعدلسعودي

القرض القابل للتحويل الخاص 
بشركة أكوا باور للطاقة المتجددة 

القابضة المحدودة
*1,361.3 ** %4.3-5938

* يتم إدراج المبالغ المتبقية القائمة البالغة 781.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م و773.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م تحت بند المستحقات إلى أطراف ذات عالقة.** سينخفض 
معدل الفائدة إلى 3.4% بعد أول 18 شهًرا.

خالل عام 2019م، مارس الُمقرض الخيار بصورة جزئية واستحوذ على حصة 49% في شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة )يرجى النظر 
أعاله( وتم تعديل مبلغ 580.6 مليون ريال سعودي مقابل إجمالي التمويل القابل للتحويل. نظًرا لتقلب المبلغ المتبقي من القرض القائم خالل السنوات 
المعروضة، فإن مصروفات الفائدة السنوية ذات الصلة تختلف أيًضا بالنسبة للسنوات المعروضة، مما يجعل هذه الفترات غير قابلة للمقارنة من حيث 

تحليل التباين.

لم تكن هذه الصفقة جزًءا من التعديل للوصول إلى صافي الربح المعدل )يرجى مراجعة القسم )6-3-3( »مؤشرات األداء الرئيسية«( حيث ترى اإلدارة 
أنها تمت في سياق العمل المعتاد.

التخارج من مشروع أكوا باور سي أف كراد بي في بارك أي أيه دي )»مشروع كراد«(:

في 14 ديسمبر 2019م، وقعت المجموعة، في خطوة تتماشى مع استراتيجيتها، اتفاقية ملزمة لبيع كامل حصتها في مشروع أكوا باور سي أف كراد بي 
في بارك أي أيه دي في بلغاريا )إلى مستثمر ومطور مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة( من خالل شركة إيه سي اف للطاقة المتجددة المحدودة، وهي 
إحدى الشركات التابعة للمجموعة والتي تمتلك المجموعة فيها حصة بنسبة 42%. ولم تكتمل الصفقة في نهاية عام 2019م، وبالتالي تم تصنيف النتائج 
بواقع 4.1 مليون ريال سعودي وأصول والتزامات مشروع كراد على أنها »عمليات متوقفة« و«محتفظ بها للبيع« في القوائم المالية الموحدة لشركة أكوا 
باور ذات الصلة. وقد اكتملت الصفقة في 10 سبتمبر 2020م. سجلت المجموعة خسارة بقيمة 7.0 مليون ريال سعودي من هذا االستبعاد، وتم عرض 
نتائج العمليات تحت بند »العمليات المتوقفة« في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في عام 2020م. لم تكن هذه الصفقة جزًءا من التعديل للوصول إلى 

صافي الربح المعدل )يرجى مراجعة القسم 6-3-3( حيث ترى اإلدارة أنها تمت في سياق العمل المعتاد.

انخفاضات القيمة 2 5 3 6
على مستوى المشروع، تقوم المجموعة في جميع تواريخ إعداد التقارير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على أن األصل قد يتعرض النخفاض جزئي أو كلي 
في القيمة، وذلك باستخدام مؤشرات االنخفاض المحتمل مثل التأخر في تمديد العقد، وعدم وجود اتفاقيات شراء إنتاج لفترة طويلة من الوقت عقب 
انقضاء االتفاقيات الحالية، وانخفاض األداء التشغيلي المتكرر أو المستمر عن الحد األدنى المطلوب، واإلغالق طويل األجل دون أي توقع إلعادة تشغيل 
المحطة على المدى القصير، وما إلى ذلك. وفي حالة وجود مؤشر على ما سبق، أو عندما يلزم إجراء اختبار النخفاض القيمة السنوي ألحد األصول، 
تقدر المجموعة المبلغ القابل لالسترداد لألصل، وتقارنه بصافي القيمة الدفترية لألصل وتحمل أي قيمة دفترية زائدة عن المبلغ القابل لالسترداد 

لألصل كمصاريف انخفاض في القيمة.

باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة باختبار انخفاض الشهرة سنوياً على األقل للتأكد من عدم وجود انخفاض في القيمة )في نطاق 3.7 مليار ريال 
سعودي، وهو ما يمثل الفرق بين القيمة الدفترية للشهرة القابلة لالسترداد، كما في 31 ديسمبر 2020م(، وفي حالة وجود أي انخفاض في القيمة، تقوم 

المجموعة بتحميله على كشف حساب أرباح أو خسائر السنة الحالية. 
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يلخص الجدول التالي محمالت انخفاض القيمة للسنوات الثالث المنتهية في 1د ديسمبر 0د0دم:(: 11-دالجدول  

بالمليون 
الشركة المستثمر فيها وفق الشركات التابعةريال سعودي

اإلجماليطريقة حقوق الملكية

شركة توليد شركة بركاء*السنة
شركة الشعيبة للمياه والكهرباءاإلجمالي الفرعيبوارجالكهرباء المركزية

556.5-2018422.263.970.4556.5م

880.0-87.7880.2-2019792.5م

1,37530.0168--2020137.5م

1,352.263.9158.11,574.2301,604.2

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة
*بما في ذلك الشهرة

يشمل انخفاض قيمة الشركات التابعة الواردة أعاله الحصص غير المسيطرة. ويبلغ إجمالي نصيب شركة أكوا باور من انخفاض القيمة المنسوب إلى 
المساهمين لكل سنة 339 مليون ريال سعودي )2018م( و461 مليون ريال سعودي )2019م( و67 مليون ريال سعودي )2020م( على الترتيب.

تم اإلفصاح عن انخفاض القيمة المتعلق بالشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة تحت بند »صافي خسائر انخفاض القيمة والمصاريف 
األخرى«، في حين يشكل انخفاض القيمة المتعلق بالشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية جزًءا من »الحصة في صافي النتائج للشركات 

المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية، بعد خصم الضرائب«.

شركة أكوا باور براكء )»شركة براكء«(

شركة بركاء هي شركة تابعة للمجموعة، وتتألف من محطة تقليدية لتوليد الكهرباء، ومحطة لتحلية المياه بالتقطير الوميضي متعدد المراحل ومحطة 
لتحلية المياه بالتناضح العكسي.

في عام 2018م، اعترفت المجموعة بمحمل انخفاض في القيمة بمبلغ 309.7 مليون ريال سعودي على محطة تحلية المياه بالتقطير الوميضي بعد تقديم 
مشتري اإلنتاج إخطاراً رسمياً يفيد أن تقنية التقطير الوميضي لن تكون مطلوبة إلنتاج المياه في عمان بعد عام 2021م. كما اعترفت المجموعة بمحمل 

انخفاض في القيمة بمبلغ 112.5 مليون ريال سعودي على الشهرة المتعلقة باالستحواذ على بركاء. 

في عام 2019م، سجلت المجموعة محمل انخفاض إضافي في القيمة بمبلغ 789.5 مليون ريال سعودي نتيجة لعملية إعادة تقييم إليرادات ما بعد اتفاقية 
شراء المياه والطاقة )التي تنتهي في 2021م( لشركة أكوا باور بركاء في عمان، في ضوء عملية شراء عمان للطاقة في عام 2022 التي تم إطالقها في 
عام 2018م. وعقب إطالق هذه العملية  أدى رفض تعرفة التناضح العكسي الخاصة بالمجموعة في مرحلة التأهيل المسبق، إضافة إلى الشكوك الجديدة 
المتعلقة بقيمة تجديد العقد الخاص بشراء الطاقة في العقد ، إلى اتخاذ المجموعة هذا القرار في ما يخص انخفاض القيمة. وباإلضافة إلى ذلك، سجلت 

المجموعة رسوم انخفاض بقيمة 3.0 مليون ريال سعودي في الشهرة في ما يتعلق باالستحواذ على شركة بركاء. 

في عام 2020م، سجلت المجموعة محمل انخفاض إضافي في القيمة بمبلغ 130.0 مليون ريال سعودي والشهرة اإلضافية، بما في ذلك محمل انخفاض 
في القيمة بمبلغ 7.5 مليون ريال سعودي على الشهرة المتعلقة باالستحواذ على شركة بركاء، نتيجة لعملية إعادة تقييم أخرى وعدم اليقين بشأن تجديد 
العقد بعد انتهاء العقد الحالي. وقد افترضت اإلدارة تمديد فترة العقد حتى عام 2038 م للمحطة الرئيسة فقط وتقوم بإجراء اختبار انخفاض القيمة 
إلى 2021م  اعمارها  تم تخفيض  االخرتين فقد  المحطتين  فيما يخص  اما  القيمة،  احتمال لالنخفاض في  تحّسبا ألي  المحاسبية  المتطلبات  حسب 
وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم )2-1-10( )»عوامل المخاطرة - تتعرض المجموعة للمخاطر المتعلقة بتمديد اتفاقيات 

شراء اإلنتاج للمشاريع التي يتم تنفيذها على أساس البناء والتملك والتشغيل«(.

شركة توليد الكهرباء المركزية )»سجيكو«(

البالغة قدرتها 97  القيمة بمبلغ 63.9 مليون ريال سعودي فيما يخص محطة رحاب للطاقة  في عام 2018م، سجلت المجموعة مجمل انخفاض في 
ميجاواط الوحدة 14 )البخارية(، بسبب الشكوك المتعلقة بتجديد العقد بعد انقضائه.

شركة بوارج الدولية لتحلية المياه المحدودة )»شركة بوارج«(

كانت شركة بوارج شركة متخصصة في إنتاج المياه امتلكت وأدارت أكبر محطات التناضح العكسي العائمة لتحلية المياه في العالم. وقد انتهت مدة اتفاقية 
شراء اإلنتاج لشركة بوارج في عام 2017م ومنذ ذلك الحين لم يتم تجديد اتفاقية شراء المياه. ومع فشل المفاوضات إلبرام عقود جديدة وعدم اليقين 
فيما يتعلق بمزيد من العمليات، تم اتخاذ قرار بخفض قيمة أصول شركة بوارج بالكامل في عام 2019م، بتكلفة قدرها 87.7 مليون ريال سعودي و70.4 
مليون ريال سعودي في عام 2018م. أبرمت المجموعة خالل عام 2020م اتفاقية بيع وشراء حيث تم بيع البوارج بقيمة 9.6 مليون ريال سعودي وتم تسجيل 

ربح من بيع البوارج بمبلغ 9.6 مليون ريال سعودي تحت بند اإليرادات األخرى.

شركة الشعيبة للمياه والكهرباء )شركة الشعيبة(

تمتلك شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، وهي منشأة تعمل بالنفط، اتفاقية لشراء الطاقة والمياه أبرمتها مع الشركة السعودية لشراكات المياه لمدة 20 عاماً 
من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع. وتم تحقيق تاريخ التشغيل التجاري للمشروع في 14 يناير 2010م، وهو عبارة عن استثمار محسوب بطريقة حقوق 
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الملكية للمجموعة. في عام 2020م، سجلت المجموعة محمل انخفاض إضافي في القيمة بمبلغ 30 مليون ريال سعودي، نتيجة لعملية إعادة تقييم حديثة 
وحالة عدم اليقين بشأن تجديد العقد بعد انتهاء العقد الحالي.

التغير في العمر اإلنتاجي للمحطات: 3 5 3 6
اإلدارة (: د1-دالجدول   وقد صنفت  محفظتها.  في  للمحطات  اإلنتاجية  األعمار  تقييم  إلعادة  دقيقة  بإجراءات  0د0دم  عام  خالل  المجموعة  قامت 

ونظرت في كل العوامل االجتماعية واالقتصادية والتشغيلية وتلك المتعلقة باألداء فضاًل عن العوامل األخرى المرتبطة بالتقنية التي تنتمي إليها 
أصول معينة. ونتيجة لذلك، قررت المجموعة مراجعة األعمار اإلنتاجية الحالية لكل األصول ذات الفئة المتعلقة بالتقنية اعتبارًا من 1 يناير 0د0دم 

على النحو التالي:

 األثر المالي للسنة المنتهية في 1د ديسمبر 0د0دمالعمر اإلنتاجي الُمراجعالعمر اإلنتاجي الحاليالتقنية
باأللف ريال سعودي

254,266 سنوات30 سنواتالطاقة الكهروضوئية
301,320 سنة30-35 سنةالطاقة الشمسية المرّكزة

3554,012 سنة35-40 سنةتوربينات الغاز بنظام الدورة المرّكبة
3022,612 سنة30-40 سنةالتناضح العكسي لمياه البحر

82,210إجمالي األثر المالي
المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة

نتج عن مراجعة األعمار اإلنتاجية أيضاً ارتفاع االستهالك في السنة المنتهية في 2020م بواقع 82.2 مليون ريال سعودي، ينعكس مبلغ 50.0 مليون ريال منها في 
التكاليف التشغيلية للمجموعة وينعكس المبلغ المتبقي البالغ 32.2 مليون ريال في الحصة في صافي نتائج الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية.

المشاريع التي تحقق تاريخ التشغيل األولي أو التجاري للمشروع 4 5 3 6
يبدأ المشروع في االعتراف بإيراداته وتحميل التكاليف في كشف حساب األرباح أو الخسائر، بما في ذلك االستهالك على أصوله الثابتة، عندما يتوقف 
عن الرسملة، في العام الذي يحقق فيه المشروع تاريخ التشغيل األولي أو التجاري للمشروع ويبدأ توفير الطاقة والمياه إلى مشتري اإلنتاج بموجب اتفاقية 
شراء الطاقة )والمياه(. لم تكن المشاريع التي حققت تواريخ التشغيل األولية أو تواريخ تشغيل المشروع جزًءا من التعديل للوصول إلى صافي الربح المعدل 

)يرجى مراجعة القسم 6-3-3-3( حيث ترى اإلدارة أنها تمت في سياق العمل المعتاد.

أو التجاري للمشروع وأثرت على قابلية المقارنة ألي من (: د1-دالجدول   التالي جميع المشاريع التي حققت تاريخ التشغيل األولي  يسرد الجدول 
الفترات خالل السنوات الثالثة المنتهية في 1د ديسمبر 0د0دم:

إجمالي السعة   ميجاواط(/ ألف متر مكعب/اليوم(تاريخ التشغيل األولي للمشروعالموقعالمشروع
2400الربع األخير من 2020ماإلمارات العربية المتحدةمشروع حصيان أ

250 متر مكعب/اليومالربع الثاني من عام 2019مالمملكة العربية السعوديةالتوسعة الثانية لمشروع الشعيبة 2
1710 ميجاواطالربع الثاني من عام 2019معمانصحار

1509 ميجاواطالربع الثاني من عام 2019معمانمشروع الظاهرة
41 ميجاواطالربع الثاني من عام 2019مفيتناممشروع فين هاو 6

50 ميجاواطالربع الثالث من عام 2019ممصربن بان وان
50 ميجاواطالربع الثالث من عام 2019ممصربن بان تو )ألكوم(

20 ميجاواطالربع الثالث من عام 2019ممصربن بان ثري )تي كاي سوالر(
50 ميجاواطالربع الرابع من عام 2019ماألردنالريشة

300 ميجاواطالربع الرابع من عام 2019م بالمملكة العربية السعوديةمشروع سكاكا
160 ميجاواط / 54.5 متر مكعب/اليومالربع األول من عام 2018مالمملكة العربية السعوديةالمرحلة الثانية من مشروع بترورابغ

2060 ميجاواطالربع األول من عام 2018مالمملكة العربية السعوديةمشروع رابغ 2
445 ميجاواطالربع األول من عام 2018معمانصاللة 2 الجديد
120 ميجاواطالربع الثاني من عام 2018مالمغربمشروع خالدي
200 ميجاواطالربع الثاني من عام 2018مالمغربمشروع نور 2
485 ميجاواطالربع الثالث من عام 2018ماألردنمشروع الزرقاء

135 ميجاواطالربع الرابع من عام 2018مالمغربنور 1 للخاليا الكهروضوئية
50 ميجاواطالربع الرابع من عام 2018ماألردنمشروع المفرق
150 ميجاواطالربع الرابع من عام 2018مالمغربمشروع نور 3

مالحظات:
)أ( حققت وحدة واحدة فقط من بين أربع وحدات في مشروع حصيان المستقل إلنتاج المياه تاريخ التشغيل األولي للمشروع في هذا التاريخ.

)ب( هذا هو تاريخ التشغيل األولي لمشروع سكاكا، والذي حقق الحقاً تاريخ التشغيل التجاري في 30 يونيو 2020م.
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المشاريع التي تحقق اإلغالق المالي 5 5 3 6
عندما يحصل المشروع على تمويل من المقرضين يحقق اإلغالق المالي، ويحق للمجموعة االعتراف برسوم التطوير كإيرادات، واسترداد تكاليف تطوير 
المشروع وتكاليف تقديم العطاءات الخاصة بها وعكس أي مخصصات ذات صلة. كما يؤدي إلى تشغيل خدمات إضافية مثل إدارة المشروع والتشييد والتي 
يتم االعتراف بها خالل فترة التشييد حتى تاريخ التشغيل التجاري )يرجى مراجعة )»العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج العمليات - مصادر اإليرادات«( 
أعاله(. لم تكن المشاريع التي حققت تواريخ اإلغالق المالي جزًءا من التعديل للوصول إلى صافي الربح المعدل )يرجى مراجعة القسم 6-3-3( حيث 

ترى اإلدارة أنها تمت في سياق العمل المعتاد.

يسرد الجدول التالي جميع المشاريع التي حققت اإلغالق المالي ذي الصلة والتي أثرت على مقارنة أي من الفترات خالل السنوات (: 14-دالجدول  
الثالث المنتهية في 1د ديسمبر 0د0دم:

تكلفة المشروع - بالمليون ريال الموقعالمشروع
سعودي

إجمالي السعة   ميجاواط(/ ألف 
متر مكعب/اليوم(

0د0دم

682 متر مكعب/اليوم2,988اإلمارات العربية المتحدةمشروع أم القيوين المستقل إلنتاج المياه

650 متر مكعب/اليوم2,438المملكة العربية السعوديةمشروع الجبيل 3أ المستقل إلنتاج المياه

مشروع الظاهرة 2 المستقل للطاقة باستخدام الطاقة 
500 ميجاوات1,481عمانالكهروضوئية

المرحلة الخامسة من مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي 
900 ميجاوات2,106اإلمارات العربية المتحدةالمستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية

019دم

41 ميجاواط203فيتناممشروع فين هاو 6

950 ميجاواط16.233اإلمارات العربية المتحدةمشروع نور للطاقة 1

600 متر مكعب/اليوم2,813المملكة العربية السعوديةمشروع رابغ 3

909 متر مكعب/اليوم3,278اإلمارات العربية المتحدةمشروع الطويلة المستقل إلنتاج المياه

018دم

120 ميجاواط694مصرمشروع بنبان

114 متر مكعب/اليوم600عمانمشروع صاللة المستقل إلنتاج المياه

 1500 ميجاواط / 4,125البحرينالمرحلة الثانية من مشروع الدور
227 متر مكعب/اليوم

300 ميجاواط1,133المملكة العربية السعوديةمشروع سكاكا

توزيعات األرباح لمرة واحدة وتأثير الخصم على القرض من شركة تابعة للمساهم 6 5 3 6
خالل عام 2020 م، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغت 2.7 مليار ريال سعودي بقيمة 4.18 ريال سعودي للسهم الواحد، حيث ُدِفع منه 999.1 مليون 
ريال سعودي خالل هذا العام، في حين تم تسجيل 800.9 مليون ريال سعودي منه على أنه مستحق الدفع للمساهمين وتحويل مبلغ قدره 901 مليون ريال 
سعودي خاص بصندوق االستثمارات العامة السعودي )صندوق االستثمارات العامة، مساهم في الشركة( إلى قرض طويل األجل بدون فوائد من خالل 
الشركة التابعة المملوكة بالكامل للمساهم نفسه. وسيخضع هذا القرض لتعديالت االستثمار المستقبلية نيابة عن الشركة التابعة للمساهم بناًء على 
شروط معينة ويمكن تسويته في أي وقت بعد شهر نوفمبر 2023م ويحل تاريخ التسديد النهائي األولي في 31 ديسمبر 2030م. وقد سجلت المجموعة هذا 
القرض بالقيمة الحالية لمدفوعات السداد النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام معدل مناسب ينطبق على الدفعات المقدمة طويلة األجل ذات الطبيعة 
المماثلة. وتم االعتراف بالفرق البالغ 233.4 مليون ريال سعودي بين القيمة االسمية والقيمة المخصومة كمساهمة أخرى مقدمة من المساهم تحت بند 

عالوة األسهم، بينما تم تسجيل مبلغ قدره 9.7 مليون ريال سعودي ناتج عن إلغاء الخصم في عام 2020م تحت بند تكاليف التمويل.

إصدار أسهم جديدة 7 5 3 6
خالل عام 2018م، أصدرت الشركة 98,159,157 سهماً لصندوق االستثمارات العامة وهو أحد المساهمين وقتها وأحد المساهمين الحاليين في الشركة 
بقيمة شاملة عالوة اإلصدار قدرها 1,079.8 مليون ريال سعودي. بلغ إجمالي المتحصالت المستلمة مقابل األسهم المصدرة بعد خصم تكلفة الصفقات 
2,042.9 مليون ريال سعودي. ونتيجة لذلك، ارتفع رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل بعد خصم تكاليف الصفقة إلى 6,429,344 الف 
ريال سعودي في عام 2018م من 5,466,215 ألف ريال سعودي في عام 2017م مع زيادة عدد األسهم القائمة إلى 645,762,878 سهماً في 2018م من 

547,603,721 سهماً في عام 2017م.

376



مخصص الزاكة والضرائب بشأن ربوط السنة السابقة 8 5 3 6
رصدت الشركة في عام 2020م مخصصات غير متكررة لمرة واحدة مقابل ربوط الزكاة للسنوات السابقة من عام 2009م إلى عام 2018م. وتم تكوين 
مخصص زكاة إضافي بمبلغ 87.0 مليون ريال سعودي، وتم تسجيل مبلغ يزيد على 29.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م كجزء من تسوية الربط 
الصادر عن هيئة الزكاة و الضريبة والجمارك للفترة الممتدة من 2009م إلى 2018م بقيمة إجمالية 116 مليون ريال سعودي. وتم االنتهاء من هذا الربط، 

وبناًء عليه انتهت عمليات تدقيق الزكاة للفترة الممتدة من 2009م إلى 2018م.

تم رصد مخصصات إضافية في عام 2020م بقيمة 13.5 مليون ريال سعودي من قبل الشركات التابعة للمجموعة، وهي مخصصات غير متكررة تتعلق 
بالسنوات السابقة، وتشمل ما يلي:

مخصص بقيمة 2 مليون ريال سعودي من قبل الشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة مقابل الربط الصادر عن هيئة الزكاة و الضريبة والجمارك   	
لعام 2018م ومخصص بقيمة 2 مليون ريال سعودي مقابل الربط الخاص بعام 2014م. وقد تم التوصل إلى تسوية بمبلغ 2.1 مليون ريال سعودي 

وإنهاء ربط عام 2014م.
مخصص بقيمة 4.1 مليون ريال سعودي من قبل شركة نوماك السعودية مقابل الربط الصادر عن هيئة الزكاة و الضريبة والجمارك  للسنوات من  	

2008م إلى 2012م والسنوات من 2013م إلى 2016م. كما رصدت شركة نوماك السعودية مخصصات إضافية بقيمة 3.0 ماليين ريال سعودي 
للسنتين القائمتين 2017م و2018م. باإلضافة إلى ذلك، سجلت شركة نوماك عمان مخصصات بقيمة 0.8 مليون ريال سعودي )بلغت 3.7 مليون 

ريال سعودي في عام 2019م( مقابل الربط الضريبي للسنوات من 2012م إلى 2016م.
مخصص بقيمة 1.6 مليون ريال سعودي من شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )بلغ 2.4 مليون ريال سعودي في 2019م للربط الخاص بعام  	

2017 م( للسنوات القائمة من 2015م إلى 2019م للفرق بين احتساب الهيئة اللتزام الزكاة على صافي الربح المعدل أو القاعدة الزكوية أيهما 
أعلى، وال يتعلق هذا المبلغ بأي ربوط جارية. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم )6-3-6-12( )الزكاة والضريبة(.

مساهمة المسؤولية االجتماعية للشركة 9 5 3 6
قررت المجموعة خالل عام 2020م دعم الجهود الصحية الوطنية في المملكة العربية السعودية الحتواء تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالتالي 
ساهمت بمبلغ 52.5 مليون ريال سعودي )2019م: صفر، و2018م: صفر( لبناء مستشفى متنقل متكامل بسعة 100 سرير بالتعاون مع شركة ثبات، وهي 
شركة إنشاءات محلية وشركة تابعة مملوكة بالكامل ألحد المساهمين. وتم تزويد المستشفى المتنقل الجديد بكامل المعدات الطبية واإلمدادات الالزمة 

لعالج حاالت فيروس كورونا المستجد.

مخصص / عكس تاكليف تطوير المشاريع 10 5 3 6
قررت المجموعة في عام 2020م عدم إجراء أي مشاريع فحم جديدة تماشياً مع التزامها وتركيزها نحو إزالة الكربون وشطبت بالكامل تكاليف التطوير 
والتكاليف المتكبدة ذات الصلة بمشروع نام دينه 1 في فيتنام والتي بلغت 80.9 مليون ريال سعودي. ويتم اإلفصاح عن المبلغ المشطوب في قائمة الربح 

والخسارة الموحدة للمجموعة تحت بند »تكاليف التطوير والمخصصات وعمليات الشطب، بعد خصم أي عمليات قيد عكسي«.

مخصص / خصم المستحقات من طرف ذي عالقة 11 5 3 6
يقع مشروع كيريكالي الخاصة بالمجموعة في تركيا، وتتولى شركة نوماك تشغيله وصيانته. في عام 2019م، تم االنتهاء من إعادة الهيكلة المالية )اتفاقية 
الحفاظ على الوضع الراهن( في مشروع كيريكالي، حيث وافق المقرضون على أن تقوم شركة المشروع بدفع 90% من فواتير التشغيل والصيانة الشهرية 
من اآلن فصاعداً وكذلك الفواتير المستحقة سابقاً، ليتم تحصيلها في المستقبل وفقاً لمستوى العمليات المتوقع. وقّدرت المجموعة استرداد المبالغ 
المستحقة بموجب اتفاقية ما قبل الحفاظ على الوضع الراهن بحلول عام 2023 م، وبناًء عليه، تم االعتراف بخصم قدره 24.5 مليون ريال سعودي على 
الذمم المدينة قبل الحفاظ على الوضع الراهن في عام 2019م كتكاليف مالية نتيجة خصم الذمم المدينة إلى قيمة صافية حالية أقل للذمم المدينة 
بسبب تأجيل التحصيل حتى ديسمبر 2023م. عالوة على ذلك، في عام 2020م، تم رصد مخصص إضافي بقيمة 28.5 مليون ريال سعودي مقابل رصيد 

الذمم المدينة المتبقي بسبب انخفاض العمليات المتوقعة في المشروع نتيجة انخفاض الطلب على الكهرباء في الدولة.

الربح من قياس الخيارات 12 5 3 6
لدى الشركة خيارات بيع مكتوبة فيما يتعلق باألسهم المملوكة من قبل حاملي حصص غير مسيطرة في شركة توليد الكهرباء المركزية، وهي شركة تابعة 
مندمجة في المجموعة، ومن المحتمل ممارسة تلك الخيارات أو انتهائها بحلول عام 2021م. تم االعتراف مبدئياً بااللتزام التعاقدي فيما يتعلق بخيارات 
البيع كالتزام مالي بمبلغ مماثل في حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد البالغ 27.2 مليون ريال سعودي. 
وخالل عام 2020م، تم إعادة قياس القيمة العادلة لاللتزام، مما أدى إلى تحقيق مكاسب بقيمة 24.7 مليون ريال سعودي مع تسجيل انخفاض مقابل في 

االلتزامات المالية.

تاكليف إعادة الهيلكة 13 5 3 6
خالل عام 2020م، أجرت المجموعة إعادة هيكلة تنظيمية ونفذت مصفوفة جديدة للتصميم التنظيمي تحت مظلة هيكل إقليمي وتكنولوجي جديد. بلغت 
التكاليف المتكبدة لهذا النشاط 9.4 مليون ريال سعودي، بما في ذلك رسوم االستشارات المهنية وتكاليف الموظفين ذات الصلة والتكاليف المباشرة 

األخرى بما في ذلك تكاليف الموظفين الذين يغادرون المجموعة نتيجة لذلك. تعتبر عملية إعادة الهيكلة والتكاليف المرتبطة بها غير متكررة.
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قائمة الربح والخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة 6 3 6
يعرض الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة الدخل الشامل اآلخر الموحدة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر (: 15-دالجدول  

018دم، و019دم و0د0دم:

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
من 018دم إلى 0د0دم

العمليات المستمرة

د.دد%17.4%7.5د%9,111د4,114,9994,8دد7,8دد,دإيرادات
8.2%13.4%3.2%)2,301,362()2,028,804()1,965,965(تكاليف تشغيل
41.5%د.1د%د.5د%7,749د5,د195,د08,د8د1,8دد,1إجمالي الربح 

تكلفة تطوير ومخصص ومشطوبات، بعد خصم 
-181.3%-410.3%)142,856()50,790(16,368عكس القيد

20.6%32.6%9.7%)818,882()617,747()562,930(مصاريف عمومية وإدارية 
الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها يتم 
المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية، بعد 

خصم الضريبة 
942,716283,794231,107%69.9-%18.6-%50.5-

-2.7%8.0%-12.3%160,325140,645151,872دخل عمليات أخرى
 دخل العمليات قبل خسائر االنخفاض في القيمة 

5.د%5.8%د.1%0971,948,990,د471,84د,1,818ومصاريف أخرى 

 خسارة انخفاض في القيمة ومصاريف أخرى، 
-46.1%-79.4%41.1%)181,051()880,203()623,748(صافي

 دخل العمليات بعد خسارة االنخفاض في القيمة 
1.7د%8.د8%-19.5%9د7,9د1,8941,7د1,194,5999والمصاريف األخرى  

54.8%-53.8%418.6%64,948336,820155,608إيرادات أخرى 
65.4%-19.4%239.4%)23,460()29,106()8,576(خسارة تحويل عمالت أجنبية، صافي  

36.8%22.8%52.4%)1,068,448()869,862()570,655( أعباء مالية، صافي  
د.10%108.0%-د.41%9دد,1د8د99,74دد1د,80د الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
--168.8%85.3%50,950)74,008()39,942(الزكاة وضريبة مستردة/ )محملة(

17.4%171.0%-49.1%589,د888د5,7دد74د,40د ربح السنة من العمليات المستمرة 

 العمليات المتوقفة 
 الربح/ )الخسارة( من العمليات المتوقفة، بما 

في ذلك الربح/ )الخسارة( المثبتة نتيجة فقدان 
السيطرة على شركة تابعة، بعد خصم الضريبة

)1,539,288(554,34519,798%136.0-%96.4--

-5.د%-197.9%87د,د90د880,08)898,914( ربح  خسارة( السنة  

الربح  الخسارة( المتعلق بـ: 
--24.8%-251.7%1,173,865882,568)773,842(المساهمين في الشركة األم

--106.7%134.9%19,819)293,782()125,072(حقوق الملكية غير المسيطرة 
)898,914(880,083902,387%197.9-%2.5-

الربح )الخسارة( األساسي والمخفض للسهم 
--25.3%-240.0%1.821.36)1.30()بالريال السعودي(

الربح األساسي والمخفض للسهم من العمليات 
2.7%36.7%-22.8%1.270.981.34المستمرة )بالريال السعودي(

-5.د%-197.9%87د,د90د880,08)898,914(ربح  خسارة( السنة

 الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر 

البنود التي يتم أو يمكن إعادة تصنيفها الحًقا إلى 
-الربح أو الخسارة 

--91.2%-235.4%268,48123,585)198,257( عمليات أجنبية – فروقات تحويل عمالت أجنبية 
 شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا 

لطريقة حقوق الملكية – الحصة في الدخل 
الشامل اآلخر 

315,667)729,442()1,191,366(%331.1-%63.3-
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ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
من 018دم إلى 0د0دم

 صافي التغير في القيمة العادلة الحتياطي تغطية 
-35.9%-365.4%)400,330()294,596(111,014مخاطر التدفقات النقدية 

 بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 
-5.8%-163.1%-240.8%11,506)18,244(12,960 إعادة قياس التزامات المنافع المحددة 

-د.101%-د.0د4%)05د,د1,55()801,د77(84د,41د إجمالي  الخسارة( الدخل الشامل اآلخر 

-د.0%-715.5%-د.د11%)18د,54د(د8د,د10)0د57,5د( إجمالي  الخسارة( الدخل الشامل 

إجمالي  الخسارة(/ الدخل الشامل المتعلق بـ: 
-0.3%-204.5%-195.1%)554,615(530,529)557,650(المساهمين في الشركة األم

-0.1%-76.5%324.8%)99,603()424,247()99,880( حقوق الملكية غير المسيطرة 
)657,530(106,282)654,218(%116.2-%715.5-%0.3-

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

اإليرادات 1 6 3 6
يعرض الجدول التالي اإليرادات الموحدة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:(: د1-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبراإليرادات

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

معدل النمو 
السنوي 
 المركب

من 018دم 
إلى 0د0دم

 خدمات مقدمة
5.2%1.5%9.0%1,361,1391,483,6901,505,206الصيانة و التشغيل

21.4%-14.3%72.1%312,429537,826460,779خدمات إدارة التشييد والتطوير
16.4%8.5%25.0%19,30224,12326,169أخرى

8.5%-2.6%20.8%1,692,8702,045,6391,992,154اإليرادات
بيع كهرباء:

38.3%36.8%39.8%637,709891,3291,219,489السعة*

-28.0%-32.6%-23.1%553,780425,705286,725الطاقة**
33.5%-19.1%120.4%145,169319,955258,870دخل عقد إيجار تمويلي 

1,336,6581,636,9891,765,084%22.5%7.8%14.9

بيع مياه:***
152.5%222.1%97.9%152,151301,126969,958السعة
48.6%-22.3%184.4%46,154131,245101,915اإلنتاج

198,305432,3711,071,873%118.0%147.9%132.5
د.دد%17.4%7.5د%9,111د4,114,9994,8دد7,8دد,دإجمالي اإليرادات

-33.8%-12.0%-50.1%512,089255,333224,582مخصوًما منه: إيرادات تمرير الوقود والغاز
د.0د%د.19%1.د4%9د04,5د,4ددد,859,د715,744,داإليرادات - بدون تكاليف الوقود والغاز

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة ومعلومات اإلدارة
*السعة هي االيراد الثابت الذي تحصل عليه الشركة دون النظر الى كمية الطاقة المنتجة من قبل مشتري االنتاج.

**الطاقة االيراد المتغير الذي تحصل عليه الشركة بناء على مستويات الطاقة المنتجة من قبل شركة المشروع لمشتري االنتاج
*** يشمل ذلك اإليرادات من بيع البخار بقيمة 389.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م، و95.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م وصفر في عام 2018م.

ارتفعت اإليرادات الموحدة للمجموعة بنسبة 27.5% أو بمبلغ 887.2 مليون ريال سعودي، من 3,227.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 4,114.9 
مليون ريال سعودي في عام 2019م، كما ارتفعت اإليرادات الموحدة للمجموعة بنسبة 17.4% أو بمبلغ 714.1 مليون ريال سعودي لتصل إلى 4،829.1 

مليون ريال سعودي في عام 2020م.
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ويرجع االرتفاع في عام 2019م بصفة أساسية إلى ما يلي:

زيادة في إيرادات الشركة بقيمة 225.4 مليون ريال سعودي بشكل أساسي بسبب اإلغالق المالي للمشاريع )انظر أعاله إلى »المقارنة بين  	
العمليات التشغيلية - المشاريع التي تحقق اإلغالق المالي«( وبعض الرسوم المتعلقة بالتشييد من مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي المستقل إلنتاج 

المياه والطاقة، ورسوم تعزيز الطاقة الحرارية بقيمة 67.2 مليون ريال لمشروعي الظاهرة وصحار؛ 
ارتفاع اإليرادات بقيمة 413.2 مليون ريال سعودي مع بدء تشغيل المشاريع الجديدة في عام 2019م مقابل تشغيلها بصورة جزئية أو عدم  	

اإليجار  )دخل   3 ورزازات  أكوا  وشركة  التمويلي(  اإليجار  )دخل   2 ورزازات  أكوا  وشركة  الزرقاء  محطة  مثل شركة  2018م  عام  في  تشغيلها 
التمويلي(، وشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه إلى جانب ارتفاع إيرادات نوماك بقيمة 127.4 مليون ريال سعودي من المشاريع الجديدة 

مثل مشروع الظاهرة وصحار وبنبان؛ و
ارتفاع اإليرادات بقيمة 290.1 مليون ريال سعودي نتيجة تحويل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء إلى شركة تابعة اعتباًرا من أكتوبر 2019م،  	

مما أدى إلى توحيد نتائج شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء على خالف ما كان يعمل به سابقاً وهي طريقة حقوق الملكية في السنوات السابقة 
)انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية -إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - زيادة ملكية المجموعة في شركة رابغ 

العربية للمياه والكهرباء من خالل االستحواذ التدريجي على األسهم«(.

ومع ذلك، فقد قابل التأثيرات المذكورة أعاله جزئًيا انخفاض اإليرادات في شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة أكوا بركاء بقيمة 249.3 مليون ريال 
سعودي، ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض إيرادات الوقود والغاز )المعترف بها ضمن إيرادات الطاقة( بسبب مزيج الوقود المستخدم لإلنتاج في أصول 
شركة توليد الكهرباء المركزية، وانخفاض الطلب من مشتري اإلنتاج في شركة أكوا بركاء واالنخفاض العالمي في أسعار الوقود )إذ يتم تمريرها بنسبة 

100 %، وينعكس التأثير المقابل في ارتفاع تكاليف تشغيل المجموعة(. 

ويرجع االرتفاع في عام 2020م بشكل أساسي إلى ما يلي:

أصبحت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء شركة تابعة اعتباًرا من أكتوبر 2019م وطبقت طريقة حساب حقوق الملكية لفترة التسعة أشهر من  	
عام 2019م )864.8 مليون ريال سعودي(؛

شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه وشركة سكاكا للطاقة الشمسية وهما شركتان تابعتان للمجموعة وقد دخلتا حيز التشغيل الكامل/ 	
الجزئي في عام 2020م مقابل عدم التشغيل أو التشغيل الجزئي في عام 2019م )123.1 مليون ريال سعودي(؛ و

نوماك - إيرادات أعلى بواقع 23.6 مليون ريال ويرجع ذلك في المقام األول لمشروع حصيان حيث بدأت واحدة من الوحدات التشغيل، وعمليات  	
التشغيل على مدار العام لمشروعي الظاهرة وصحار )بدأ التشغيل في منتصف 2019م( والزيادة في اإليرادات من مشروع الدور )رسوم ما قبل 
التعبئة( وهو ما قابله إيرادات شركة طاقة رابغ، وهي مقاول التشغيل والصيانة لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، حيث تم استبعاد إيراداتها 

نظًرا ألن شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء أصبحت شركة تابعة.

وقد قابل التأثيرات أعاله جزئًيا:

تراجع اإليرادات على مستوى الشركة بمبلغ 77.0 مليون ريال، ويرجع ذلك في المقام األول النخفاض رسوم CMSA من مشروع هيئة كهرباء  	
الحرارية  الطاقة  معدالت  بتعزيز  الصلة  ذات  2019م  عام  في  المتكررة  غير  المستحقة  والرسوم  والطاقة  المياه  إلنتاج  المستقل  دبي  ومياه 

لمشروعي الظاهرة وصحار.
عجز اإليجار بسبب إغالق المحطات بمشروعي أكوا ورزازات 2 وأكوا ورزازات 3 )138.3 مليون ريال سعودي(؛ و 	
انخفاض اإليرادات في شركة اكوا بركاء بقيمة 48.6 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض الطلب من مشتري اإلنتاج، باإلضافة إلى انخفاض  	

إيرادات السعة في ضوء ارتفاع عمليات االنقطاع المخطط لها على مدار العام.

انخفاض اإليرادات من شركة توليد الكهرباء المركزية بمبلغ 40.9 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض رسوم السعة في على إثر إيقاف تشغيل ثالث 
وحدات.

اإليرادات حسب قطاع األعمال 1 1 6 3 6
يعرض الجدول التالي اإليرادات القطاعية للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:  (: 17-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبراإليرادات القطاعية

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

18.9%22.0%15.8%2,821,5213,267,4233,986,292التحلية الحرارية وتحلية المياه

45.3%-0.8%112.8%387,010823,453816,650مصادر الطاقة المتجددة

16.4%8.5%25.0%19,30224,12326,169أخرى

د.دد%17.4%7.5د%9,111د4,114,9994,8دد7,8دد,دإجمالي اإليرادات

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة المالحظة 6-3-1 القطاعات التشغيلية للمجموعة

ارتفعت إيرادات التحلية الحرارية وتحلية المياه بنسبة 15.8% أو بقيمة 445.9 مليون ريال سعودي من 2,821.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 
3,267.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م، كما ارتفعت إيرادات التحلية الحرارية وتحلية المياه بنسبة 22.0% أو بقيمة 718.9 مليون ريال سعودي 

إلى 3,986.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م.
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جاءت الزيادة في عام 2019م مدفوعة بصفة أساسية بتحويل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء إلى شركة تابعة )290.1 مليون ريال سعودي( اعتباًرا من 
أكتوبر 2019م، وهو ما ترتب عليه توحيد نتائج شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء مقابل طريقة حقوق الملكية في السنوات السابقة )انظر أعاله »مقارنة 
العمليات - إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - زيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من خالل االستحواذ 
التدريجي على األسهم(؛ ارتفاع اإليرادات بمبلغ 353.8 مليون ريال سعودي مع دخول مشاريع جديدة حيز التشغيل في 2019م مقارنة بعدم التشغيل أو 
التشغيل الجزئي في عام 2018م، مثل الزرقاء وشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه مع تحقيق نوماك إليرادات أعلى من المشاريع الجديدة؛ زيادة 
إيرادات الشركة بمبلغ 89.2 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك في المقام األول إلى اإلغالق المالي للمشاريع )انظر أعاله »مقارنة العمليات - المشاريع 
التي حققت اإلغالق المالي«( ورسوم تعزيز الطاقة الحرارية. غير أن هذه التأثيرات قابلها جزئًيا انخفاض في اإليرادات من شركة توليد الكهرباء المركزية 
وشركة اكوا بركاء بمبلغ 249.3 مليون ريال سعودي وذلك يرجع في المقام األول إلى انخفاض إيرادات الوقود والغاز )المقيدة تحت إيرادات الطاقة( بسبب 
مزيج الوقود المستخدم لإلنتاج )أصول شركة توليد الكهرباء المركزية(، وهو ما أدى إلى تخفيض الطلب من مشتري اإلنتاج )شركة اكوا بركاء(، والتراجع 

العالمي في أسعار الوقود )والتي يتم تمرير تكلفتها بالكامل للعمالء، وينعكس التأثير المصاحب لذلك في التكاليف التشغيلية للمجموعة(.

كما تعود الزيادة في عام 2020م، بصفة أساسية إلى شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء التي أصبحت شركة تابعة اعتباًرا من أكتوبر 2019م، حيث كان 
يتم احتسابها على طريقة حقوق الملكية لمدة التسعة أشهر األولى من عام 2019م )بمبلغ 849.3 مليون ريال سعودي( ودخول شركة مشروع الشعيبة 
الثانية لتنمية المياه حيز التشغيل الكامل/الجزئي في عام 2020م مقابل عدم التشغيل أو التشغيل الجزئي في عام 2019م )71.0 مليون ريال سعودي(. 
وقد قابل ذلك جزئًيا انخفاض إيرادات الشركة بمبلغ 109.8 مليون ريال سعودي بسبب رسوم الطاقة الحرارية غير المتكررة )67.2 مليون ريال سعودي( 
المقيدة خالل عام 2019م، وانخفاض إيرادات نوماك بمبلغ 11.4 مليون ريال سعودي، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى شركة طاقة رابغ، وهي مقاول 
تشغيل وصيانة لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، وقد تم استبعاد اإليرادات منها حيث إن شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء أصبحت شركة تابعة، 
وقابل ذلك جزئًيا زيادة في إيرادات مشروع حصيان حيث بدأت واحدة من الوحدات عمليات التشغيل، إلى جانب عمليات التشغيل لعام كامل من مشروعي 
الظاهرة وصحار )اللذين بدأ تشغيلهما في منتصف 2019م( وزيادة اإليرادات من مشروع الدور )رسوم ما قبل التعبئة(؛ وانخفاض اإليرادات في مشروع 
بركاء بمبلغ 48.6 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض الطلب من مشتري اإلنتاج، باإلضافة إلى انخفاض إيرادات السعة في ضوء االنقطاعات المرتفعة 
المخطط لها للعام؛ وانخفاض اإليرادات في شركة توليد الكهرباء المركزية بمبلغ 40.9 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض رسوم السعة نظًرا إللغاء 

تشغيل ثالث وحدات.

ارتفعت إيرادات الطاقة المتجددة بنسبة 112.8% أو بقيمة 436.4 مليون ريال سعودي من 387.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 823.4 مليون 
ريال سعودي في عام 2019م، وانخفضت إيرادات الطاقة المتجددة بنسبة 0.8% أو بقيمة 6.8 مليون ريال سعودي إلى 816.6 مليون ريال سعودي في 

عام 2020م.

كانت الزيادة في عام 2019م، تُعزى بصفة أساسية لدخول المشاريع الجديدة حيز التشغيل في عام 2019م مقارنة بعدم التشغيل أو التشغيل الجزئي في 
عام 2018م، مثل مشاريع أكوا ورزازات 2 وأكوا ورزازات 3 وشركة سكاكا للطاقة الشمسية إلى جانب ارتفاع إيرادات نوماك من المشاريع الجديدة )بمبلغ 
254.1 مليون ريال سعودي(؛ وارتفاع اإليرادات على مستوى الشركة بمبلغ 136.2 مليون ريال سعودي بسبب اإلغالق المالي للمشاريع )انظر أعاله »مقارنة 

العمليات - المشاريع التي حققت اإلغالق المالي«( ورسوم إدارة اإلنشاءات من مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي المستقل إلنتاج المياه والطاقة.

كان االنخفاض الطفيف في عام 2020م يرجع بصفة أساسية إلى عجز اإليجار بسبب إغالق المحطات في المشاريع المغربية )أكوا ورزازات 2 وأكوا 
ورزازات 3 - بمبلغ 138.3 مليون ريال سعودي( وهو ما قابله جزئًيا ارتفاع اإليرادات في مشروع سكاكا بعد عام كامل من التشغيل مقابل التشغيل الجزئي 
في عام 2019م بمبلغ 51.7 مليون ريال سعودي؛ وارتفاع اإليرادات المؤسسية بمبلغ 32.8 مليون ريال سعودي )انظر أعاله »مقارنة العمليات - المشاريع 

التي حققت اإلغالق المالي«( وارتفاع إيرادات نوماك بواقع 34.9 مليون ريال سعودي إثر تشغيل مشاريع محددة لعام كامل.

تحقق الشركة أيًضا إيرادات في شكل عموالت إعادة التأمين و / أو من خالل الفرق في أقساط إعادة التأمين الداخلة والخارجة من خالل شركة أكوا 
باور إلعادة التأمين التابعة لها والمملوكة لها بالكامل، وهي شركة إعادة تأمين خاصة مرخصة بالكامل تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتزاول 
أعمالها فيها، والتي يقتصر توفيرها إلعادة تأمين على المخاطر الناشئة عن شركات المجموعة؛ ومع ذلك، فإن اإليرادات المحققة غير جوهرية وال تشكل 

مصدر دخل رئيسي للمجموعة، وتم تسجيلها تحت بند »اإليرادات األخرى« أعاله.

إيرادات الشراكت التابعة الرئيسية 2 1 6 3 6
تستند إيرادات الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة إلى القوائم المالية المدققة لكل شركة تابعة وهي مذكورة قبل أي استبعاد أو (: 18-دالجدول  

تعديالت على مستوى المجموعة.

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبراإليرادات

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

10.3%10.2%10.3%1,744,4171,924,1492,121,253الشركة الوطنية األولى لخدمات التشغيل والصيانة

0.7%0.3%1.1%1,138,7561,151,0321,154,863شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء*

-9.2%-8.9%-9.4%603,113546,180497,605شركة اكوا باور بركاء

-25.0%-18.8%-30.8%581,564402,550326,848شركة توليد الكهرباء المركزية

56.6%0.5%144.1%101,598247,978249,249شركة محطة الزرقاء

16.0%25.9%6.8%148,564158,664199,785شركة أكوا ورزازات 1

24.9%-43.6%176.3%85,259235,603132,969شركة أكوا ورزازات 2
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ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبراإليرادات

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

-35.7%-78.9%95.6%23,46145,8869,703شركة أكوا ورزازات 3

--122.9%-50.2%136,836)597043()1198899(أخرى **

د.دد%17.4%7.5د%9,111د4,114,9994,8دد7,8دد,داإلجمالي

المصدر: معلومات االدارة
* أصبحت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء شركة تابعة من أكتوبر 2019م بينما كان يتم حسابها من قبل كاستثمار بطريقة حقوق الملكية وتم اإلفصاح عن أرقام اإليرادات في 2018م و2019م 

ألغراض المقارنة فقط. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مقارنة العمليات
**يمثل بند »األخرى« الشركات التابعة غير الجوهرية وعلى مستوى الشركة والشركات القابضة األخرى واالستبعاد والحساب والتغير في نطاق تعديالت التوحيد.، ويتمثل معظم رصيد هذا 

البند استبعاد اإليرادات غير الموحدة من شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في عامي 2018م و2019م على التوالي

لمزيد من المناقشة حول كل شركة تابعة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-2( )»مشاريع هامة مختارة«( من هذه النشرة.  

التاكليف التشغيلية 2 6 3 6
يعرض الجدول التالي التكاليف التشغيلية الموحدة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:(: 19-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرالتكاليف التشغيلية

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
من 018دم إلى 0د0دم

-34.4%-12.2%-51.1%534,082261,327229,487تكلفة الغاز الطبيعي والوقود

-2.1%-2.0%-2.1%514,694503,666493,528تكاليف مواد مباشرة

13.0%10.2%16.0%403,394467,751515,306تكاليف موظفين

61.1%90.6%36.1%205,563279,683533,182استهالك

32.6%3.1%70.5%206,727352,473363,566تكاليف تشغيل وأتعاب فنية

69.9%38.6%108.2%28,52359,39582,318تكاليف تأمين مباشرة

3.6%20.1%-10.6%72,98265,24178,365تكاليف مباشرة أخرى

التعويضات النقدية المتفق عليها المتعلقة 
--85.7%0.0%39,2685,610-بانخفاض الناتج في ساعات الذروة

د.8%4.د1%د.د%ددد,01د,د8,804د0,د5د5,9د1,9إجمالي التكاليف التشغيلية

-33.8%-12.0%-50.1%512,089255,333224,582مخصوما منه: تكلفة تمرير الوقود والغاز

التكاليف التشغيلية - باستثناء تكلفة 
19.5%17.1%0.دد%780,د07,د471,د1,77د87,د1,45الوقود والغاز

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة ومعلومات االدارة

ارتفع إجمالي التكاليف التشغيلية بشكل طفيف بنسبة 3.2% أو 62.8 مليون ريال سعودي من 1.966.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 2.028.8 
مليون ريال سعودي في عام 2019م. كما ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 13.4% أو 272.6 مليون ريال سعودي إلى 2,301.4 مليون ريال سعودي في 

عام 2020م.

ويرجع االرتفاع في عام 2019م بصفة أساسية إلى ما يلي:

ارتفاع التكاليف التشغيلية في شركة نوماك بقيمة 175.2 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساًسا إلى اتفاقية الخدمات طويلة األجل والقوى  	
العاملة المتعلقة بتشغيل مشاريع جديدة مثل صحار والظاهرة وبنبان؛

تشغيل مشروع الزرقاء ومشاريع المملكة المغربية )شركة أكوا ورزازات 2 وشركة أكوا ورزازات 3 ونور 1( طوال العام، باإلضافة إلى تشغيل مشروع  	
شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه في 2019م )بقيمة 94.6 مليون ريال سعودي(؛ و

تحويل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية إلى شركة تابعة بدًءا من أكتوبر 2019م )بقيمة 52.9  	
مليون ريال سعودي(.

ومع ذلك، قد قابل ذلك التأثير انخفاض في تكلفة تمرير الوقود والغاز بقيمة 256.8 مليون ريال سعودي في شركة توليد الكهرباء وشركة اكوا   
بركاء، مدفوًعا بمزيج استهالك الوقود، وانخفاض أسعار النفط وانخفاض الطلب على الطاقة من مشتري اإلنتاج.
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كما ترجع الزيادة في عام 2020م بصفة أساسية إلى ما يلي:

شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، بسبب تحويلها إلى شركة تابعة )تم تحويلها إلى شركة تابعة اعتباًرا من أكتوبر 2019م، بينما كان يتم حسابها  	
بطريقة حقوق الملكية لفترة التسعة أشهر من عام 2019م( بمبلغ 138.9 مليون ريال سعودي؛

نوماك بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة )ارتفاع تكلفة قطع الغيار وأنشطة الصيانة( وارتفاع تكلفة القوى العاملة ورسوم التشغيل والرسوم الفنية  	
في ضوء زيادة العمليات التشغيلية، بمبلغ 57.0 مليون ريال سعودي؛

زيادة تكلفة التأمين بمبلغ 22.9 مليون ريال سعودي، وهو ما يُعزى بصفة أساسية إلى المشاريع المغربية؛ و 	
تسارع وتيرة االستهالك في شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة محطة الزرقاء وشركة اكوا بركاء بمبلغ 50.0 مليون ريال سعودي. 	

التاكليف التشغيلية حسب النوع 1 2 6 3 6

تلكفة الغاز الطبيعي والوقود

تعد تكاليف الغاز الطبيعي والوقود من المكونات الرئيسية لتكاليف تشغيل المجموعة. وفي االعوام 2018م و2019م و2020م، شكلت تكلفة الغاز الطبيعي 
والوقود 27.2% و12.9% و10.0% من إجمالي التكاليف التشغيلية، على التوالي. وتحملت شركة توليد الكهرباء المركزية تكاليف الوقود، والتي تمثل تكلفة 
شراء الوقود الذي تم الحصول عليه من شركة مصفاة البترول االردنية ويتم تمرير التكلفة بشكل كامل إلى مشتري اإلنتاج. وتحملت شركة اكوا بركاء 
تكاليف الغاز الطبيعي، والتي تمثل تكلفة الغاز الطبيعي الذي تم الحصول عليه من وزارة النفط والغاز العمانية على أساس تمرير تكلفة الوقود )مع مراعاة 
أوجه قصور معينة في العملية(، وفًقا التفاقية شراء الوقود، والتي تكون سارية طوال فترة اتفاقية شراء المياه والطاقة ويتم تجديدها عند تجديد اتفاقية 

شراء المياه والطاقة.

انخفضت تكلفة الغاز الطبيعي والوقود بنسبة 51.1% أو بمبلغ 272.8 مليون ريال سعودي، من 534.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 261.3 
مليون ريال سعودي في عام 2019م، وانخفضت مرة أخرى بنسبة 12.2% أو بمبلغ 31.8 مليون ريال سعودي إلى 229.5 مليون ريال سعودي في عام 
2020م. ويرجع االنخفاض في عام 2019م في المقام األولى إلى انخفاض تكاليف الوقود لشركتي شركة توليد الكهرباء المركزية وبركاء. ويتم تمرير 
تكلفة الوقود في شركة توليد الكهرباء المركزية بنسبة 100% إلى مشتري اإلنتاج ويعزى التباين إلى مزيج الوقود المستخدم للتوليد وتأثير أسعار سوق 
النفط وانخفاض الطلب من مشتري اإلنتاج. وال تستخدم شركة توليد الكهرباء المركزية الوقود )النفط( إال في حال عدم توافر الغاز األساسي للتوليد. 
وشهدت بركاء أيًضا انخفاًضا في استهالك الغاز الطبيعي، والذي يُعزى في المقام األول إلى انخفاض الطلب على الطاقة من مشتري اإلنتاج باإلضافة 
إلى انخفاض األسعار السوقية للغاز الطبيعي. كما أن االنخفاض اإلضافي في عام 2020م، وهذا يرجع في المقام األول إلى انخفاض استهالك الوقود في 
بركاء بمبلغ 46.6 مليون ريال سعودي بسبب تراجع الطلب من مشتري اإلنتاج، وهو ما عوضه جزئًيا ارتفاع االستهالك في شركة توليد الكهرباء المركزية 

لمحطة الريشة بمبلغ 15.8 مليون ريال سعودي.

تلكفة المواد المباشرة 

تشمل تكلفة المواد المباشرة بشكل أساسي تكاليف الصيانة المقدمة من طرف ثالث )74.9% في 2020م( المواد الكيميائية )20.8% في 2020م( وتكاليف 
قطع الغيار واألدوات والمواد االستهالكية والصحة والسالمة واألغشية والخراطيش وإيجار عقود التأجير وتكاليف تشغيل المحطة. وشكلت تكلفة المواد 

المباشرة نسبة 26.2% في 2018م و24.8% في 2019م و21.4% في 2020م، من إجمالي التكاليف التشغيلية.

انخفضت تكاليف المواد المباشرة بشكل طفيف بنسبة 2.1% أو بمبلغ 11.0 مليون ريال سعودي، من 514.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 
503.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م وانخفض تكاليف المواد المباشرة بنسبة 2.0% أو بمبلغ 10.1 مليون ريال سعودي إلى 493.5 مليون ريال 
سعودي في عام 2020م. ويعود االنخفاض في عام 2019م إلى شركة نوماك )63.2 مليون ريال سعودي(، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع التكلفة في 2018م نتيجة 
التوريد األولي لقطع الغيار لتشييد مشروع الزرقاء. كان االنخفاض في عام 2020م يرجع إلى انخفاض إيرادات شركة توليد الكهرباء المركزية بمبلغ 
15.5 مليون ريال سعودي بسبب االنقطاعات المخطط لها في عام 2020م، وانخفاض إيرادات شركة بوارج بمبلغ 4.8 مليون ريال سعودي بسبب انتهاء 
العقد، وهو ما عوضه جزئًيا ارتفاع تكاليف األصول المغربية )يرجى النظر إلى قسم المصطلحات والتعريفات( بمبلغ 12.0 مليون ريال سعودي بسبب 

االنقطاعات خالل تلك الفترة.

تاكليف الموظفين

تمثل تكاليف الموظفين التعويضات المدفوعة لألفراد المشاركين في العمليات والصيانة والخدمات اإلدارية التي تقوم بها المجموعة. ويتركز الجزء األكبر 
من تكاليف الموظفين في مكتب شركات المجموعة ومجموعة نوماك وشركة توليد الكهرباء المركزية. شكلت تكلفة الموظفين ما نسبته %20.5، %23.1، 

22.4%من إجمالي التكاليف التشغيلية لألعوام 2018م و2019م و2020م، على التوالي.

ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 16.0% أو بمبلغ 64.4 مليون ريال سعودي من 403.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 467.8 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م وارتفعت مرة أخرى 10.2% أو بمبلغ 47.6 مليون ريال سعودي إلى 515.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويعزى هذا 
االرتفاع في عام 2019م، بشكل أساسي إلى ارتفاع الرواتب والمزايا التي تكبدتها مجموعة نوماك )66.1 مليون ريال سعودي( نتيجة تعييين المزيد من 
موظفي التشغيل لمشاريع جديدة أضيفت إلى محفظة نوماك وهي مشروع حصيان وشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه، وتشغيل مشروع الظاهرة 
طوال العام، ومشروع صحار، وشركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة وأكوا ورزازات 2 في 2019م بالمقارنة مع التشغيل الجزئي أو عدم التشغيل في عام 
2018، في حين يعزى االرتفاع في عام 2020م، بشكل أساسي إلى ارتفاع الرواتب والمزايا التي تكبدتها مجموعة نوماك )52.5 مليون ريال سعودي( نتيجة 
تعيين موظفين للمشاريع التي دخلت مرحلة التشغيل أو مرحلة ما قبل التعبئة، وعلى األخص مشروع الدور، والبدالت المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
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االستهالك

و%13.8   %10.5 االستهالك  تكلفة  وشكلت  المجموعة.  المملوكة  والمعدات  واآلالت  للمحطة  السنوي  االستهالك  بمحمل  االستهالك  مصاريف  تتعلق 
و23.2% من إجمالي التكاليف التشغيلية في 2018م و2019م و2020م، على التوالي.

ارتفعت مصاريف االستهالك بنسبة 36.1% أو بمبلغ 74.1 مليون ريال سعودي من 205.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 279.6 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م وارتفعت مرة أخرى 90.6% أو بمبلغ 253.5 مليون ريال سعودي إلى 533.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويعزى االرتفاع 
في عام 2019م، بشكل أساسي إلى شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )50.4 مليون ريال سعودي( التي أصبحت شركة تابعة اعتباًرا من أكتوبر 2019م 
وعمليات التشغيل الجزئي لمشروع الزرقاء وشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه في عام 2019م )41.3 مليون ريال سعودي(، في حين يعزى االرتفاع 
في عام 2020م، بشكل رئيسي إلى زيادة االستهالك في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )التي تم تحويلها إلى شركة تابعة اعتباًرا من أكتوبر 2019م( 
بقيمة 151.9 مليون ريال سعودي، و االستهالك اإلضافي في شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة  الزرقاء وشركة اكوا بركاء بقيمة 63.5 مليون ريال 
سعودي وهو ما يُعزى بصفة أساسية إلى التغير في األعمار اإلنتاجية المفيدة لألصول وارتفاع االستهالك في شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه 

على خلفية تشغيلهما طوال العام في 2020م )18.8 مليون ريال سعودي(.

الرسوم الفنية والتشغيلية

تشمل الرسوم الفنية والتشغيلية تكاليف الخدمات الفنية والتشغيلية خالل مرحلة تشغيل المشاريع. وشكلت هذه التكاليف 10.5% و17.4% و15.8% من 
إجمالي التكاليف التشغيلية في 2018م و2019م و2020م، على التوالي، وتركزت بشكل كبير في نوماك، والتي شكلت 100% و91.8% و87.6% من إجمالي 

تكاليف الرسوم الفنية والتشغيلية في 2018م و2019م و2020م، على التوالي. 

ارتفعت تكاليف الرسوم الفنية والتشغيلية بنسبة 70.5% أو بمبلغ 145.7 مليون ريال سعودي، من 206.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 352.4 
مليون ريال سعودي في عام 2019م، وارتفعت بشكل طفيف بنسبة 3.1% أو بمبلغ 11.1 مليون ريال سعودي إلى 363.6 مليون ريال سعودي في عام 
2020م. ويرجع االرتفاع في عام 2019م بشكل أساسي إلى التشغيل طوال العام للمشاريع القائمة في ُعمان )بشكل رئيسي مشروع الظاهرة وصحار( و 
المملكة المغربية )أكوا ورزازات 2 وأكوا ورزازات 3 ونور 1( في حين يعزى االرتفاع الطفيف في عام 2020م، بشكل أساسي إلى زيادة التكاليف في شركة 

نوماك لخدمات صيانة الطاقة واألصول القائمة في المملكة المغربية بسبب االنقطاعات خالل العام.

تلكفة التأمين المباشرة

تكلفة التأمين المباشرة هي األقساط التي تدفعها شركة المشروع لتغطية التأمين التي يتم الحصول عليه للمحطة. وشكلت تكلفة التأمين المباشرة %1.5 
و2.9% و3.6% من إجمالي تكاليف التشغيل لألعوام 2018م و2019م و2020م، على التوالي.

ارتفعت تكلفة التأمين المباشرة بنسبة 108.2% أو بقيمة 30.9 مليون ريال سعودي من 28.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 59.4 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م، وارتفعت مرة أخرى بنسبة 38.6% أو بقيمة 22.9 مليون ريال سعودي إلى 82.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويعزى 
التي شهدتها  االنقطاعات  نتيجة  زيادة مدفوعات األقساط  المغربية بسبب  المملكة  القائمة في  المشاريع  إلى  العامين بشكل رئيسي  االرتفاع في كال 

المحطات.

مصروفات التعويضات النقدية المتفق عليها المتعلقة بانخفاض الناتج في ساعات الذروة

يتم االعتراف بالتعويضات النقدية المتفق عليها المتعلقة بانخفاض الناتج في ساعات الذروة، المستحقة لمشتري اإلنتاج أو المدفوعة له، وفًقا لشروط 
اتفاقيات شراء اإلنتاج، والتي تُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض توليد الطاقة عن الناتج المطلوب خالل ساعات الذروة. وخالل عامي 2020م و2019م، 
رصدت المجموعة مخصصات ألحد المشاريع في المملكة المغربية )أكوا ورزازات 2( بقيمة 5.6 مليون ريال سعودي و39.3 مليون ريال سعودي على 

التوالي بسبب انخفاض توليد الطاقة في ساعات الذروة.

التاكليف العامة المباشرة األخرى

تتكون التكاليف العامة المباشرة األخرى من مجموعة واسعة من التكاليف التي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، تكاليف المواد غير المباشرة الخاصة 
باألدوات والمعدات، ورسوم الوصول إلى الشبكة، وتكاليف الوقاية والسالمة والنفقات العامة المباشرة األخرى.

تحركت التكاليف العامة المباشرة األخرى بمعدل نمو سنوي مركب طفيف بلغ 3.6% من 73.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 78.4 مليون ريال 
سعودي في عام 2020م، وهو ما يتماشى مع الزيادة في عدد األصول الموجودة بالمحفظة.
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التاكليف التشغيلية بحسب الشراكت التابعة الرئيسية 2 2 6 3 6
تستند تكلفة التشغيل بحسب الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة إلى القوائم المالية المدققة لكل شركة تابعة وهي مذكورة قبل (: 0د-دالجدول  

أي استبعاد أو تعديالت على مستوى المجموعة.

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرتكلفة التشغيل

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

الشركة الوطنية األولى لخدمات للتشغيل 
9.4%7.5%11.3%1,302,8681,450,2161,559,330والصيانة

2.1%0.4%3.8%465,872483,790485,954شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء*

-9.9%-6.8%-13.0%429,005373,391348,045شركة اكوا بركاء

-16.6%10.3%-36.9%416,451262,882289,977شركة توليد الكهرباء المركزية

65.1%7.2%154.1%39,27199,806107,039شركة محطة الزرقاء

4.6%11.2%-1.5%69,34968,28275,913شركة أكوا ورزازات 1

62.5%29.9%103.2%40,41482,138106,698شركة أكوا ورزازات 2

132.9%44.3%275.9%15,15456,96582,212شركة أكوا ورزازات 3

-3.7%-11.2%4.5%)753806()848666()812419(أخرى **

د.8%4.د1%د.د%ددد,01د,د8,804د0,د5د5,9د1,9اإلجمالي

المصدر: معلومات االدارة
* أصبحت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء شركة تابعة اعتباًرا من أكتوبر 2019م بينما كان يتم حسابها من قبل كاستثمار بطريقة حقوق الملكية وتم اإلفصاح عن أرقام اإليرادات في 2018م 

و2019م )فترة التسعة أشهر( ألغراض المقارنة فقط. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مقارنة العمليات
**يمثل بند »األخرى« الشركات التابعة غير الجوهرية وعلى مستوى الشركة والشركات القابضة األخرى واالستبعاد والحساب والتغير في نطاق تعديالت التوحيد.

لمزيد من المناقشة حول كل شركة تابعة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-2( )»مشاريع هامة مختارة«( من هذا المستند.

تلكفة تطوير ومخصص ومشطوبات، بعد خصم عكس القيد  3 6 3 6
الشركة  تشغيل  مصاريف  من  جزء  جانب  إلى  الموحدة،  المالي  المركز  قائمة  في  كأصل  للمشاريع  مباشرة  المنسوبة  التطوير  بتكاليف  االعتراف  يتم 
المخصصة. وفي كل ربع من العام يتم إجراء تقييم من قبل المجموعة حول احتمالية النجاح في تطوير المشاريع، وفي حالة تدني احتمالية النجاح بناًء على 
متوسط معدل نجاح المشروع وأفضل تقديرات اإلدارة، يتم توضيح أصل التطوير أو شطبه من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ويتم تسجيل أي 
مخصص من هذا القبيل مقابل تكاليف المشروع ويتم عكسه عند اختيار المجموعة كمقدم عطاء مفضل )من بين مقدمي العطاءات بالقائمة المختصرة( 

و/أو عند اإلغالق المالي للمشروع.

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرتكلفة تطوير ومخصص ومشطوبات، بعد خصم عكس القيد

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

-181.3%-410.3%50,790142,856)16,368(تكلفة تطوير ومخصص ومشطوبات، بعد خصم عكس القيد

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

ارتفعت مصاريف مخصص تكلفة التطوير وعمليات الشطب بمقدار 67.1 مليون ريال سعودي، من صافي أرباح نتيجة عكس قيد بقيمة )16.4( مليون 
ريال سعودي في 2018م إلى مخصص بقيمة 50.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م.كما ارتفع تكلفة تطوير ومخصص ومشطوبات بمبلغ 92.1 مليون 
ريال سعودي لتصل مصروفات المخصصات إلى 142.9 مليون ريال سعودي في 2020م. وتعزى تكاليف التطوير في عام 2019م، بشكل رئيسي إلى 
شطب التكاليف المتعلقة بمشروع كيركالي )إعادة هيكلة مشروع كيركالي(، ومشروع الدور، ومشروع هيئة كهرباء ومياه دبي المستقل إلنتاج المياه والطاقة  
ومشروع نور1 باستخدام الطاقة الكهروضوئية نتيجة زيادة التكلفة عن المبلغ القابل لالسترداد باإلضافة إلى حاالت التأخير في بعض المشاريع الداخلية، 
في حين يعزى االرتفاع في عام 2020م بشكل أساسي لشطب مشروع نام دينه في فيتنام بمبلغ 80.9 مليون ريال سعودي )يرجى مراجعة قسم 5-3-6 
»مقارنة العمليات«( والتكلفة الداخلية المتعلقة بإعادة تمويل شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه البالغة 17.5 مليون ريال سعودي، إلى جانب 

مخصص التكلفة الزائدة عن المبلغ القابل لالسترداد لمشروع ريدستون في جنوب إفريقيا بقيمة 11.4 مليون ريال سعودي.
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مصاريف عمومية وإدارية 4 6 3 6
يعرض الجدول التالي مصاريف عمومية وإدارية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 1د-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرمصاريف عمومية وإدارية

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
من 018دم إلى 0د0دم

14.6%21.4%8.2%333,742361,107438,399رواتب ومنافع موظفين أخرى

106.2%334.6%-2.2%22,85322,35097,142المخصصات

48.0%78.8%22.4%58,07871,102127,137 أتعاب قانونية ومهنية

-31.8%1.1%-54.0%40,82918,76818,975مصاريف إيجار ومنافع عامة

-25.7%-50.7%11.9%26,69329,88214,732مصاريف سفر

78.0%22.2%159.4%7,48919,42623,732مصروف استهالك

11.5%-27.2%70.9%8,40814,36810,461إطفاء موجودات غير الملموسة

-4.7%12.3%-19.1%20,72216,75718,824مصاريف اتصاالت واشتراكات

122.1%19.0%314.4%2,0458,47510,084مصاريف عالقات عامة

-31.9%9.3%-57.5%8,8993,7784,128مصاريف إصالح وصيانة

-4.4%-11.2%3.0%8,5778,8367,847مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

38.9%10.5%74.4%24,59542,89847,421أخرى

د.0د%د.دد%9.7%د17,747818,88د0د9,دد5إجمالي مصاريف عمومية وإدارية

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

الرواتب ومنافع الموظفين األخرى

التي تقوم بها المجموعة.  العاملين في الخدمات اإلدارية  المدفوعة لألفراد  التعويضات  الموظفين(  الموظفين األخرى )تكاليف  الرواتب ومنافع  تمثل 
وشكلت هذه التكاليف 59.3% و58.5% و53.5% من إجمالي مصاريف عمومية وإدارية في 2018م و2019م و2020م، على التوالي.

ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 8.2% أو بمبلغ 27.4 مليون ريال سعودي من 333.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 361.1 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م. وارتفعت الرواتب ومنافع الموظفين األخرى بما بنسبة 21.4 % أو بمبلغ 77.3 مليون ريال سعودي إلى 438.4 مليون ريال سعودي في 
عام 2020م. ويعزى االرتفاع في عام 2019م، بشكل أساسي بالمشاريع التي دخلت حيز التشغيل في عام 2019م أو كانت قيد التشغيل بصورة جزئية في 
عام 2018م بقيمة 24.1 مليون ريال سعودي. يعزى ارتفاع المصاريف على مستوى الشركة بقيمة 11.7 مليون ريال سعودي إلى المكاتب االدارية الجديدة 
مما ساهم أيًضا في زيادة تكاليف الموظفين، في حين يعزى االرتفاع في عام 2020م، بشكل أساسي إلى شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بمبلغ 13.1 
مليون ريال سعودي )تم تحويلها إلى شركة تابعة اعتباًرا من أكتوبر 2019م(، وأمور على مستوى الشركة بمبلغ 35.7 ريال سعودي مليون بسبب الزيادة 
في األعمال والحوكمة، وعدة مبادرات متعلقة بالتنظيم إلى جانب إعادة الهيكلة الداخلية، وفي شركة نوماك بمبلغ 16.4 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك 

أساًسا إلى تشغيل مشاريع جديدة )مشروع حصيان (، وفي شركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة بسبب زيادة نطاق األعمال.

المخصصات

تمثل المخصصات المصاريف المحملة على أرصدة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى التي تعتبرها الشركة مشكوك في تحصيلها. وتشمل 
تلك المخصصات أيًضا مخصصات لحساب المخزون البطيء الحركة أو المتقادم أو التالف.

يتم تقييم مخصص الذمم المدينة التي انخفضت قيمتها باستخدام طريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(. 
لقياس أي خسارة ائتمانية متوقعة، يتم تقييم إمكانية استرداد الذمم المدينة التجارية بناًء على التصنيف االئتماني للعميل وعدد أيام التخلف عن سداد 

المستحقات.

لم يطرأ أي تغيير كبير في المخصصات في الفترة الممتدة من 2018م إلى 2019م.

ارتفعت المخصصات بنسبة 334.6% أو بمبلغ 74.8 مليون ريال سعودي، من 22.3 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 97.1 مليون ريال سعودي في 
2020م، ويرجع هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى مخصص الذمم المدينة لمشروع كيركالي بقيمة 28.5 مليون ريال سعودي بسبب زيادة حاالت التأخير في 
عمليات االسترداد عما كان متوقًعا، وعلى مستوى الشركة بسبب مخصص متعلق بمشروع ريدستون بقيمة 34.1 مليون ريال سعودي مقابل دفعات مقدمة 

إلى مقاول لم يعد مرتبًطا بالمشروع ومشروع صحار للتكليس حيث توقف تنفيذ المشروع )9.5 مليون ريال سعودي(.

أتعاب قانونية ومهنية تتألف األتعاب القانونية والمهنية من مجموعة من نفقات الخدمات االستشارية، بما في ذلك أتعاب المحاسبة، والرسوم المالية، 
االستشارات،  ونفقات  ذلك،  إلى  وما  والزكاة  والضرائب  العامة،  والعالقات  القانونية،  واألتعاب  البشرية،  الموارد  ورسوم  المعلومات،  تكنولوجيا  ورسوم 

وتكاليف إعداد التقرير السنوي والوكالة.
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ارتفعت األتعاب القانونية والمهنية بنسبة 22.4% أو 13.0 مليون ريال سعودي من 58.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 71.1 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، وارتفعت األتعاب القانونية والمهنية بنسبة 78.8% أو بمبلغ 56.0 مليون ريال سعودي لتصل إلى 127.1 مليون ريال سعودي في عام 
2020م. ويعزى االرتفاع في عام 2019م، بشكل رئيسي إلى زيادة مصاريف االستشارات الفنية في المشاريع القائمة في المغرب التي بدأ تشغيلها في عام 
2019م )22.8 مليون ريال سعودي( وواجهت انقطاعات وتحديات أولية أخرى، في حين يعزى االرتفاع في عام 2020م، بشكل أساسي إلى الشركة )37.9 
مليون ريال سعودي( نتيجة رسوم االستشارات المتعلقة بإعادة الهيكلة الداخلية للشركة، وزيادة الزكاة واالستشارات المتعلقة بالضرائب بسبب ربوط السنة 
السابقة، واالستشارات المتعلقة بالهيدروجين واالستشارات المتعلقة بتقنية المعلومات في يما يتعلق بخدمات ERP وارتفاع مصاريف االستشارات الفنية 

في المشاريع القائمة في المغرب )5.6 مليون ريال سعودي( في ما يتعلق باالنقطاعات.

اإليجار والمرافق

يشمل اإليجار والمرافق تكاليف المرافق العامة واللوازم المكتبية. 

انخفضت مصاريف اإليجار والمرافق بنسبة 54.0% أو 22.1 مليون ريال سعودي من 40.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 18.8 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( »عقود اإليجار« الذي يتم بموجبه تصنيف األصول 
على أنها حق استخدام أصول ويتم احتساب استهالك اإليجار بدالً من مصاريف اإليجار. ولم يكن هناك أي تغيير كبير في اإليجارات والمرافق في الفترة 

الممتدة من 2019م إلى 2020م.

مصاريف السفر

لم يحدث أي تغير جوهري في مصروفات السفر من 2018م إلى 2019م.

انخفضت مصروفات السفر بنسبة 50.7% أو بقيمة 15.1 مليون ريال سعودي، من 29.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 14.7 مليون ريال 
سعودي في عام 2020م، وهذا يرجع في المقام األول إلى قيود السفر بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 عبر أنحاء العالم )انظر القسم )6-3-2( )»العوامل 

الرئيسية التي تؤثر على نتائج العمليات«(.

االستهالك

تتعلق تكلفة االستهالك بمصاريف االستهالك السنوية لألثاث والتركيبات ومعدات الكمبيوتر وحق استخدام األصول.

ارتفعت تكلفة االستهالك بنسبة 159.4% أو 11.9 مليون ريال سعودي من 7.5  مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 19.4 مليون ريال سعودي في 
عام 2019م، وارتفعت كذلك بنسبة 22.2% أو 4.3 مليون ريال سعودي إلى 23.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويعود االرتفاع في 2019م بشكل 
رئيسي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( »عقود اإليجار« الذي بموجبه يتم تصنيف األصول على أنها حق استخدام أصول ويتم احتساب 
استهالك اإليجار ذي الصلة بدالً من مصاريف اإليجار ويعزى االرتفاع في عام 2020م بشكل أساسي إلى شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بقيمة 4.3 

مليون ريال سعودي )تم تحويلها إلى شركة تابعة في أكتوبر 2019م(. 

إطفاء األصول غير الملموسة

يتعلق إطفاء األصول غير الملموسة برسوم اإلطفاء السنوية على برامج الكمبيوتر وعقد الحجر الجيري.

ارتفع إطفاء األصول غير الملموسة بنسبة 70.9% أو بقيمة 5.9 مليون ريال سعودي من 8.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 14.3 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م، ثم انخفض بنسبة 3.9 مليون ريال سعودي، إلى 10.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وترجع الزيادة في 2019م، بصفة 
أساسية إلى شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )والتي تحولت إلى شركة تابعة اعتباًرا من أكتوبر 2019م( وهو ما ترتب عليه إطفاء عقد الحجر الجيري 

على مدار فترات العقد.

مصاريف االتصاالت واالشترااكت

 تشتمل مصاريف االتصاالت واالشتراكات على مصاريف الهاتف واإلنترنت باإلضافة إلى مصاريف االتصاالت واالشتراكات األخرى. وتظل هذه المصاريف 
مستقرة نسبًيا دون تقلبات جوهرية من فترة إلى أخرى.

مصاريف العالقات العامة

تمثل نفقات العالقات العامة التكاليف المرتبطة بأنشطة العالقات العامة للمجموعة.

مصاريف اإلصالح والصيانة

تتعلق مصاريف اإلصالح والصيانة باإلصالحات اإلدارية وأعمال الصيانة والتكاليف ذات الصلة. 

ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة

تمثل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة التعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس إدارة الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم )5( »الملكية 
والهيكل التنظيمي للشركة«.

387



أخرى

تتألف التكاليف األخرى بشكل أساسي من تكاليف التأمين وتكاليف الترخيص والمواد منخفضة القيمة وأتعاب اإلدارة، وتكاليف الطباعة واألدوات المكتبية 
وغيرها.

صافي المصاريف اإلدارية والعمومية للمجموعة  صافي(

تشمل صافي المصاريف اإلدارية والعمومية للمجموعة الشركة وشركة نوماك وشركات المشاريع التابعة للمجموعة. 

تُعّرف المجموعة الكيانات التابعة بأنها تلك التي تفي بكل الشروط الموضحة أدناه:

كونها شركات تابعة مملوكة بالكامل للشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خالل كيان مؤسسي آخر؛أ- 
السماح للمجموعة بأن تستخدم بحرية أي نقدية ورصيد بنكي ُمرّحل لهذه الكيانات من دون أي قيود؛ب- 
عدم رهن التدفقات النقدية المرتبطة باالستثمارات التي تجريها هذه الكيانات بأي دين خارجي من دون حق الرجوع على الشركة؛ وج- 
تكليفها حالًيا من جانب المجموعة، أو تكليفها في المستقبل، بتقديم الخدمات الفنية أو التشغيلية أو التطويرية لشركات المشروع.د- 

والمرافق (: دد-دالجدول   واإليجار  والمهنية  القانونية  واالستشارات  الموظفين  تكاليف  للمجموعة  والعمومية  اإلدارية  المصاريف  يشمل  صافي( 
والسفر والمخصصات والمصاريف العمومية واإلدارية األخرى بعد خصم المبالغ المستردة للسنوات المنتهية في 018دم و019دم و0د0دم وهي كما يلي:

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرالمصاريف اإلدارية والعمومية للمجموعة

 معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

20.7%26.1%15.6%224,741259,899327,647المصاريف اإلدارية والعمومية للمجموع
9.8%28.5%-6.2%)167,873()130,599()139,249(مصاريف الخدمات

36.7%23.6%51.2%85,492129,300159,774)صافي( المصاريف اإلدارية والعمومية للمجموعة
المصدر: معلومات اإلدارة

الحصة في صافي النتائج للشراكت المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية، بعد خصم  5 6 3 6
الضرائب.

الضريبة (: دد-دالجدول   بعد خصم  الملكية  فيها وفق طريقة حقوق  المستثمر  الشركات  نتائج  المجموعة في صافي  التالي حصة  الجدول  يوضح 
للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:

الحصة في صافي النتائج للشركات المستثمر فيها وفق 
طريقة حقوق الملكية، بعد خصم الضرائب

السنة المالية المنتهية في 
ارتفاع /  انخفاض(1د ديسمبر

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

-100.0%-100.0%-67.0%-633,111209,183شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء
1.0%160.8%-60.9%43,48917,02344,402شركة الجبيل للمياه والكهرباء
-6.9%23.7%-29.9%46,41632,51540,233شركة الشقيق للمياه والكهرباء

الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء )شركة 
-32.5%-37.3%-27.5%112,19681,38251,066الشعيبة للمياه والكهرباء وشركة مشروع توسعة الشعيبة(

شركة سويز نوماك للتشغيل والصيانة )التشغيل 
-16.5%23.0%-43.3%17,3389,83212,098والصيانة(

-16.5%23.1%-43.3%17,3419,82912,098شركة الجبيل للعمليات القابضة )التشغيل والصيانة(
115.8%240.7%36.6%4,0835,57919,007شركة القرية االستثمارية )شركة هجر(

42.3%-360.3%-177.8%126,908)48,750(62,657شركة رابغ للكهرباء
--79.1%-1091.3%)8,442()40,335(4,069شركة المرجان إلنتاج الطاقة
4288.1%-703.4%-32012.5%)30,809(5,106)16(ماب كوستال هولدينج ليمتد 

-100.0%-100.0%-61.2%-)5,330()13,742(اكوا باور الواحة الثالثة
---)35,701(--اكوا باور للطاقة المتجددة القابضة

1006.3%11314.6%7.2%)10,159()89()83(شركة حصيان للطاقة المرحلة األولى
8.7%22.3%-3.4%8,8088,50810,406أخرى

-د.50%-18.8%-د.9د%1,107ددد84,45د7دد,5د9المجموع

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة
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نظًرا بأن الشركة تحتسب نتائجها وفق طريقة حقوق الملكية بالنسبة لحصصها في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة، فإن قائمة الربح أو الخسارة 
المجمعة تبين حصتها في نتائج عمليات الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. ويجري شطب األرباح والخسائر غير المحققة من المعامالت بين الشركة 

والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بحسب حصة الملكية الفعالة للشركة.

انخفضت الحصة في صافي نتائج الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية بعد خصم الضرائب بنسبة 69.6% أو 651.2 مليون ريال سعودي 
من 935.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 284.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م. وانخفضت مرة أخرى بنسبة 18.8% أو بمبلغ 53.3 مليون 

ريال سعودي إلى 231.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م

يعزى االنخفاض في عام 2019م بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي النتائج نتيجة مشاكل أداء المحطة و أرباح غير متكررة بمبلغ 387 مليون ريال في عام 
2018 في شركة رابغ للكهرباء، وشركة الشقيق للمياه والكهرباء ، وشركة المرجان النتاج الطاقة، وشركة الشعيبة للمياه والكهرباء )200.5 مليون ريال 
سعودي(، وانخفاض حصة األرباح في شركة الجبيل للمياه والكهرباء بقيمة 26.5 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تسجيل مكاسب لمرة 
واحدة في 2018 بشأن تسوية االلتزامات المرتبطة باإلخالء المتعلق بالتشغيل والصيانة باإلضافة إلى المدفوعات المرتبطة بالضرائب وارتفاع تكاليف 
التمويل لدى شركة اس جي ايه مرافق القابضة في عام 2019. فإن تحويل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء إلى شركة تابعة من شركة مستثمر فيها 
بطريقة حقوق الملكية بعد استحواذ المجموعة على حصة مسيطرة فيها )انظر قسم 6-3-5 »المقارنة بين العمليات التشغيلية« - إعادة تدوير رأس المال 
)عمليات البيع والتخارج(- زيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من خالل االستحواذ التدريجي على األسهم( قد ترتب عليه 
الدمج الكامل لنتائج شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في النتائج المالية للمجموعة اعتباًرا من 10 أكتوبر 2019م )أي أن حصة المجموعة في صافي 
نتائج شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء كانت فقط للفترة الممتدة من 1 يناير 2019م إلى 9 أكتوبر 2019م( بقيمة 37 مليون ريال سعودي. عالوة على 
ذلك، انخفضت صافي القيمة بسب انخفاض أداء المحطات في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بمبلغ 111.4 مليون ريال والشقيق بمبلغ 13.9 مليون 
ريال سعودي و المرجان بمبغ 44.4 مليون ريال سعودي وشركة الشعيبة للمياه والكهرباء بمبلغ 30.8 مليون ريال سعودي ، باإلضافة الى انخفاض صافي 
األرباح في شركة اكوا مرافق للمياه والكهرباء بمبلغ 26.5مليون ريال سعودي  بسسب األرباح المكتسبة لمره واحدة  في عام 2018م المتعلقة بتسوية 
المستحقات الخاصة بتسريح عمليات التشغيل والصيانة، كما ادت ارتفاع تكاليف الضرائب و تكاليف التمويل  في شركة اس جي ايه مرافق القابضة الى 

الزيادة في العام 2019م 

يرجع االنخفاض اإلضافي في عام 2020م بصفة أساسية إلى شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )209.2 مليون ريال سعودي( بسبب تحويلها إلى شركة 
تابعة اعتباًرا من أكتوبر 2019م )انظر أعاله »مقارنة العمليات - إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - زيادة نسبة ملكية المجموعة في 
شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من خالل االستحواذ التدريجي على األسهم(«؛ تسارع وتيرة االستهالك )32.2 مليون ريال سعودي( بسبب إعادة تقييم 
العمر اإلنتاجي للمحطات في مشاريع مثل شركة هجر وشركة المرجان إلنتاج الطاقة  وصاللة والظاهرة/صحار )أنظر أعاله »مقارنة العمليات- التغير في 
العمر اإلنتاجي للمحطات«( ورسوم تعزيز الطاقة الحرارية؛ الخسارة الموحدة في شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة بمبلغ 35.7 مليون 
ريال سعودي )شهدت الشركة في السنوات الماضية تراجًعا في األرباح بسبب توقف العمليات(؛ وخسارة انخفاض القيمة بمبلغ 30 مليون ريال سعودي 
والمقيدة في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء )انظر أعاله »مقارنة العمليات- انخفاض القيمة«( وهو ما قابله شركة رابغ للكهرباء )175.7 مليون ريال 
سعودي( بسبب الدخل من مطالبات التأمين المقيدة في عام 2020م بينما وقع في عام 2019م إغالق كبير ترتب عليه انخفاض صافي اإليرادات، مشروع 
المرجان )31.9 مليون ريال سعودي( بسبب ارتفاع نسب التوافر واسترداد مطالبة تأمينية، شركة الجبيل للمياه والكهرباء )بمبلغ 27 مليون ريال سعودي( 
بسبب نقل االنقطاعات المخطط لها إلى 2021م وتراجع الرسوم المالية واستحقاق عقود المبادلة ذات معدالت الفائدة األعلى، وربح هجر )بمبلغ 16.8 
مليون ريال سعودي( في ما يتعلق باالستحواذ اإلضافي )انظر أعاله »مقارنة العمليات - إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( -زيادة ملكية 

المجموعة في شركة هجر )شركة هجر إلنتاج الكهرباء(

اإليرادات التشغيلية األخرى 6 6 3 6
تتعلق اإليرادات التشغيلية األخرى بمختلف خدمات االستشارة اإلدارية وخدمات الدعم اإلضافية )الخدمات المشتركة مثل الخدمات القانونية والضريبية 
اإليرادات  بلغت  المشاريع.  لمختلف شركات  األخرى  التابعة  والشركات  نوماك  وشركة  الشركة  تقدمها  التي  البشرية(  والموارد  المعلومات  وتكنولوجيا 
التشغيلية األخرى 160.3 مليون ريال سعودي و140.6 مليون ريال سعودي و151.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م و2019م و2020م، على التوالي، 
وتعزى الحركة في كال العامين إلى وقف خدمات التوظيف بسبب تشغيل المشاريع وغيرها من الخدمات الفنية المقدمة للمحطات التشغيلية والخاضعة 

لإلنشاء.

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرالدخل التشغيلي اآلخر

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

-11.3%25.7%-37.4%107,98967,58884,930رسوم الخدمات

20.3%)0.02(47.7%46,28768,36966,942األتعاب اإلدارية

-100.0%-100.0%-25.0%-4,6883,516رسوم الحجر الجيري

-100.0%-100.0%-13.9%-1,3611,172أخرى

-7.د%8.0%-د.د1%د45151,87د,5140دد,0د1اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة
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الدخل التشغيلي قبل انخفاض القيمة والمصروفات األخرى )»الدخل التشغيلي«( 7 6 3 6
يعكس الدخل التشغيلي الربح قبل خسارة انخفاض القيمة والمصروفات األخرى من العمليات التشغيلية المستمرة للمجموعة، بما في ذلك حصة الشركة 

في شركات مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية.

الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصروفات 
ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبراألخرى

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب 
018دم-0د0دم

إجمالي دخل العمليات قبل خسارة االنخفاض في القيمة 
3.5%5.8% 1.3%1,842,0971,948,990 1,818,347والمصاريف األخرى

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة

لمزيد من المعلومات حول الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصروفات األخرى، راجع قسم 6-3-3 »مؤشرات األداء الرئيسية«.

الدخل التشغيلي بحسب شريحة التشغيل 1 7 6 3 6
 الدخل التشغيلي قبل انخفاض القيمة والمصروفات 

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبراألخرى

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

1.4%14.7%-10.4%1,894,1901,698,0381,947,480التحلية الحرارية وتحلية المياه

29.1%-25.1%122.4%208,966464,788348,163المصادر المتجددة

15.6%9.0%22.6%19,17323,50025,625أخرى

د.4%د.د%0.د%8دد,1دد,دددد,د18,د9دد,دد1,داإلجمالي

10.7%8.1%13.2%)372278()344229()303982(الدخل التشغيلي غير المخصص / )النفقات(

إجمالي الدخل التشغيلي قبل انخفاض القيمة 
5.د%5.8%د.1%0971,948,990,د471,84د,1,818والمصروفات األخرى

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة

انخفض دخل التحلية الحرارية وتحلية المياه بنسبة 10.4% أو بقيمة 196.2 مليون ريال سعودي من 1,894.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 
1,698.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ثم ارتفع بنسبة 14.7% أو بقيمة 249.4 مليون ريال سعودي إلى 1,947.5 مليون ريال سعودي في عام 

2020م.

يرجع االنخفاض في 2019م إلى شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )280.8 مليون ريال سعودي( كربح غير متكرر بواقع 387 مليون ريال سعودي يتعلق 
باالستحواذ على حصة إضافية تبلغ 37% تم قيدها في عام 2018م، وتراجع صافي النتائج بسبب مشكالت في أداء المحطات بشركة رابغ للكهرباء وشركة 
الشقيق للمياه والكهرباء وشركة المرجان إلنتاج الطاقة وشركة الشعيبة للمياه والكهرباء بمبلغ 200.5 مليون ريال سعودي، وهو ما قابله جزئًيا ارتفاع 
في دخل التشغيل بواقع 183.0 مليون ريال سعودي مع دخول مشاريع جديدة حيز التشغيل في عام 2019م مقارنة بعدم التشغيل أو التشغيل الجزئي في 
عام 2018م، مثل شركة محطة الزرقاء وشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه. كما كانت هناك زيادة إضافية في اإليرادات المؤسسية بمبلغ 89.2 
مليون ريال سعودي لدى قيد رسوم الطاقة الحرارية غير المتكررة. ارتبطت الزيادة في عام 2020م بصفة أساسية بشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء 
بمبلغ 284.6 مليون ريال سعودي وهذا يرجع إلى تحويلها إلى شركة تابعة اعتباًرا من أكتوبر 2019م )انظر أعاله »مقارنة العمليات - إعادة تدوير رأس 
المال )عمليات البيع والتخارج( - زيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من خالل االستحواذ التدريجي على األسهم«(؛ 
وزيادة إيرادات شركة رابغ للكهرباء بمبلغ 175.7 مليون ريال سعودي بسبب الدخل من مطالبة تأمينية مقيدة في عام 2020م بينما وقع في عام 2019م 
إغالق كبير ترتب عليه انخفاض صافي الدخل؛ وزيادة إيرادات شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه بمبلغ 48.7 مليون ريال سعودي بسبب عمليات 
التشغيل على مدار عام كامل، وهو ما عوضه جزئًيا زيادة في تكلفة التمويل على إعادة تمويل مشروع نام دينه وشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه 
بمبلغ 98.4 مليون ريال سعودي؛ ومخصص إشعار محدود للمضي قدًما في أعمال البناء لصالح ريدستون بمبلغ 35.0 مليون ريال سعودي، وتسارع وتيرة 

اإلهالك بمبلغ 82.2 مليون ريال سعودي.

ارتفع دخل التشغيل من الطاقة المتجددة بنسبة 122.4% أو بقيمة 255.8 مليون ريال سعودي من 209.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 464.8 
مليون ريال سعودي في عام 2019م، ثم انخفض بنسبة 25.1% أو بقيمة 116.7 مليون ريال سعودي إلى 348.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م.
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كانت الزيادة في عام 2019م، تعود بصفة أساسية لدخول المشاريع الجديدة حيز التشغيل في عام 2019م مقارنة بعدم التشغيل أو التشغيل الجزئي في 
عام 2018م، مثل المشاريع المغربية وفين هاو )بمبلغ 124.3 مليون ريال سعودي(؛ وارتفاع اإليرادات على مستوى الشركة بمبلغ 136.2 مليون ريال سعودي 
بسبب اإلغالق المالي للمشاريع )انظر أعاله »مقارنة العمليات - المشاريع التي حققت اإلغالق المالي«( ورسوم إدارة اإلنشاءات من مشروع هيئة كهرباء 
ومياه دبي المستقل إلنتاج المياه والطاقة. يرجع االنخفاض في عام 2020م، بصفة أساسية إلى االنقطاعات في المحطات المغربية )142.6 مليون ريال 
سعودي( والخسارة الموحدة لشركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة بمبلغ 35.7 مليون ريال سعودي )شهدت الشركة في السنوات الماضية 
تراجًعا في األرباح بسبب توقف العمليات(؛ ومخصص تكلفة التطوير الزائدة والسلف المقدمة للموردين في ريدستون بمبلغ 45.5 مليون ريال سعودي، 
وهو ما عوضه جزئًيا ارتفاع مساهمات شركة سكاكا للطاقة الشمسية )47.6 مليون ريال سعودي( وارتفاع اإليرادات على مستوى الشركة  بواقع 32.8 

مليون ريال سعودي بسبب اإلغالق المالي للمشاريع )انظر أعاله »مقارنة العمليات - المشاريع التي حققت اإلغالق المالي«(.

الدخل التشغيلي بحسب الشراكت التابعة الرئيسية 2 7 6 3 6
يستند الدخل التشغيلي بحسب الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة إلى القوائم المالية المدققة لكل شركة تابعة وهو مذكورة قبل أي استبعاد أو تعديالت 

على مستوى المجموعة.

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرالدخل التشغيلي

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

19.3%18.2%20.4%210,027252,966298,931الشركة الوطنية األولى لخدمات للتشغيل والصيانة

-0.3%0.1%-0.6%640,301636,248636,873شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء*

-8.5%-17.8%1.9%153,333156,226128,443شركة اكوا بركاء

-59.2%-84.4%7.0%113,558121,48718,937شركة توليد الكهرباء المركزية

49.8%-5.2%136.7%58,637138,804131,543شركة محطة الزرقاء

29.8%28.0%31.8%60,52979,755102,051شركة أكوا ورزازات 1

35.7%-127.9%-760.1%)39350(141,086)21373(شركة أكوا ورزازات 2

-263.1%-371.5%)92666()25518(9,399شركة أكوا ورزازات 3

14.2%127.0%-42.6%593,935341,043774,228أخرى **

8.د%د.د%د.1%0971,958,990,د471,84د,1,818اإلجمالي

المصدر: معلومات االدارة
* أصبحت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء شركة تابعة اعتباًرا من أكتوبر 2019م بينما كان يتم حسابها من قبل كاستثمار بطريقة حقوق الملكية وتم اإلفصاح عن أرقام الدخل التشغيلي في 

2018م و2019م )فترة التسعة أشهر( ألغراض المقارنة فقط. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مقارنة العمليات
**يمثل بند »األخرى« الشركات التابعة غير الجوهرية والحصة في الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية وتكاليف التطوير والمؤسسة والشركات القابضة األخرى واالستبعاد 

والحساب والتغير في نطاق تعديالت التوحيد

لمزيد من المناقشة حول كل شركة تابعة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-2( )»مشاريع هامة مختارة«( من هذا المستند.

الدخل التشغيلي قبل االطفاء والنفقات األخرى )»الدخل التشغيلي«( حسب التصنيف السابق  3 7 6 3 6
للعمليات:

الدخل التشغيلي قبل االطفاء  
ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبروالنفقات األخرى

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

13.3%41.5%-9.3%1,508,6431,368,9831,937,169التوليد

-20.9%-53.0%33.2%613,686817,343384,099الخدمات

الدخل التشغيلي غير 
10.7%8.1%13.2%)372,278()344,229()303,982(المخصص/ النفقات

85.د%5.8%د.1%0971,948,990,د471,84د,1,818المجموع

المصدر معلومات اإلدارة 
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خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى، صافي 8 6 3 6

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرخسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى، صافي

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

معدل النمو 
 السنوي المركب
من 018دم إلى 

0د0دم

-50.3%-84.4%58.2%556,437880,203137,485 خسارة انخفاض في القيمة 

---100.0%)8,934(-67,311 تعويضات أضرار، بعد خصم المبالغ المستردة 

---52,500--المسؤولية االجتماعية للشركة

-1.د4%-79.4%41.1%181,051د0د,748880,ددد

-45.9%-85.2%97.6%443,937877,203129,985 خسارة انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات 

-74.2%150.0%-97.3%112,5003,0007,500 خسارة انخفاض في قيمة الشهرة 

-د.50%-84.4%د.58%7,485د1د0د,7880د4,د55

-100.0%-100.0%-52.9%-146,36468,992 مصروفات تعويضات أضرار 

-66.4%-87.1%-12.7%)8,934()68,992()79,053( تعويضات أضرار مستردة 

---100.0%)4د8,9(-11د,7د

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرخسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى، صافي

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

معدل النمو 
 السنوي المركب
من 018دم إلى 

0د0دم

-42.9%-82.7%87.7%422,200792,493137,485شركة اكوا باور بركاء

-100.0%-100.0%24.6%-70,40087,710شركة اكوا باور بوارج

-100.0%0.0%-100.0%--63,837 شركة توليد الكهرباء المركزية

-50.3%-84.4%58.2%556,437880,203137,485خسارة انخفاض قيمة

-100.0%0.0%-100.0%--146,364اكوا باور ورزازات 2

-66.4%0.0%-100.0%)8,934(-)79,053(الزرقاء

-0.0%-100.0%)8,934(-67,311صافي تعويضات أضرار، بعد خصم المبالغ المستردة 

-0.0%0.0%52,500--المسؤولية االجتماعية للشركة

-1.د4%-79.4%41.1%181,051د0د,748880,دددالمجموع

المصدر: معلومات االدارة

للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن خسائر انخفاض القيمة، بما في ذلك تفاصيل خسائر انخفاض القيمة حسب الشركة التابعة، انظر أعاله إلى 
»المقارنة بين العمليات التشغيلية - انخفاض القيمة«.

يتم إثبات التعويضات النقدية المستحقة لمشتري اإلنتاج أو المدفوعة له وفًقا لشروط اتفاقيات شراء الطاقة)والمياه(، ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى 
التأخر في تنفيذ التشغيل التجاري. تثبت التعويضات النقدية في قائمة الربح أو الخسارة بعد خصم أي تعويضات نقدية يتم التفاوض عليها مع مقاول 

الهندسة والتوريد والتشييد من جانب الشركات التابعة للمجموعة.

تعطي جميع عقود الهندسة والمشتريات والبناء لشركة المشروع حقها في رفض المحطة من مقاول الهندسة والمشتريات والبناء ومطالبته بدفع تعويضات 
نقدية عن أي تأخير في االلتزام بتاريخ التشغيل التجاري المحدد. وفي جميع الحاالت السابقة، باستثناء تلك التي ال يتم فيها استرداد التعويضات النقدية 
بالكامل من مقاول الهندسة والمشتريات والبناء بناًء على إنهاء اتفاقيات التسوية، تفرض المجموعة )من خالل شركات المشاريع( تعويضات نقدية تعاقدية 
ولكن هذه  المشاريع  اإلنتاج على شركات  يفرضها مشترو  التي  التعاقدية  النقدية  التعويضات  أكبر من  بمبالغ  والتشييد  والتوريد  الهندسة  على مقاول 

التعويضات قابلة للتفاوض في كل مشروع.
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في عام 2018م، ارتبطت مصروفات التعويضات النقدية المتفق عليها البالغة 67.3 مليون ريال سعودي بمشروع أكوا ورزازات 2، وهي بالنسبة لعام 2020م 
تمثل التسوية النهائية للتعويضات النقدية المتفق عليها المتأخرة مع مقاول الهندسة والمشتريات والبناء لمشركة محطة الزرقاء والمقيدة كدخل بمبلغ 

8.9 مليون ريال سعودي.

المسؤولية االجتماعية للشركة

تمثل مساهمة المجموعة البالغة 52.5 مليون ريال سعودي )2019م: صفر، 2018م: صفر( لدعم الجهود الصحية الوطنية في المملكة الحتواء تداعيات 
جائحة كوفيد 19. تم استخدام األموال لبناء مستشفى متكامل متنقل سعة 100 سرير بالتعاون مع شركة ثبات، وهي شركة إنشاءات محلية تابعة مملوكة 
بالكامل ألحد المساهمين. وتم تزويد المستشفى المتنقل الجديد بكامل المعدات الطبية واإلمدادات الالزمة لعالج حاالت فيروس كورونا المستجد. )انظر 

أيًضا القسم )6-3-6-14 معامالت مع أطراف ذوي عالقة((.

اإليرادات األخرى 9 6 3 6
يوضح الجدول التالي اإليرادات األخرى للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم.(: 4د-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرالدخل اآلخر

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
من 018دم إلى 0د0دم

-7.9%-51.5%75.0%64,948113,66855,146دخل محقق عن ودائع

ربح استبعاد جزئي لشركة مستثمر 
فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة 

حقوق الملكية
--24,651---

---11,64959,193-تأمين مسترد

صافي ربح عملية تجميع أعمال تمت 
----210,673-على مراحل

-33.2%-83016,618-أخرى

54.8%-8.د5%د.418%08د,0155د8,ددد4,948دالمجموع

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

تتعلق اإليرادات األخرى بمختلف تدفقات الدخل التي ال ترتبط بشكل صارم باألنشطة واألعمال اليومية التي تزاولها المجموعة، وبالتالي تعتبر مصادر 
دخل غير متكررة )أي من غير المتوقع إثباتها على أساس سنوي بشكل مستمر(، باستثناء إيرادات الفوائد. 

ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة 418.6% أو 271.9 مليون ريال سعودي من 64.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 336.8 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م ثم انخفضت بنسبة 53.8% أو 181.2 مليون ريال سعودي إلى 155.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وتعود الزيادة في عام 2019م 
للمياه والكهرباء في عام 2019م )210.7 مليون ريال سعودي( )انظر أعاله  العربية  رابغ  إلى مكاسب من استحواذ إضافي على شركة  بشكل رئيسي 
إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - زيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة رابغ العربية للمياه 
والكهرباء من خالل االستحواذ التدريجي على األسهم«( ( وارتفاع اإليرادات المحققة من الودائع بسبب ارتفاع النقد واألرصدة لدى البنوك )48.7 مليون 
ريال سعودي(. ويعزى االنخفاض في عام 2020م بشكل أساسي إلى الربح من االستحواذ على شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في 2019م )210.7 
مليون ريال سعودي( )انظر أعاله إلى »مقارنة العمليات - إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - زيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة رابغ 
العربية للمياه والكهرباء من خالل االستحواذ التدريجي على األسهم«(، وانخفاض الدخل المحقق من الودائع في عام 2020م )58.5 مليون ريال سعودي( 
بسبب انخفاض الودائع نتيجة انخفاض النقد واألرصدة لدى البنوك، وقابل ذلك جزئًيا عكس االلتزامات المتعلقة بخيار شركة توليد الكهرباء المركزية 
عند إعادة القياس )24.7 مليون ريال سعودي(، ومبالغ االسترداد الناتجة عن مطالبات التأمين بشكل رئيسي في األصول المغربية )يرجى النظر إلى قسم 

المصطلحات والتعريفات(  وسكاكا )59.2 مليون ريال سعودي( والربح من التصرف في السفن )9.6 مليون ريال سعودي(.

خسائر تحويل العمالت األجنبية، صافي 10 6 3 6
يوضح الجدول التالي خسائر تحويل العمالت األجنبية، صافي للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم (: 5د-دالجدول  
و0د0دم.

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرخسائر تحويل العمالت األجنبية، صافي

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
من 018دم إلى 0د0دم

--20.2%6890.2%16411,4649,153أرباح تحويل عمالت أجنبية محققة

--19.6%364.2%)32,613()40,570()8,740(خسائر تحويل عمالت أجنبية غير محققة

--19.4%9.4دد%)0د4,دد()د9,10د()د8,57(المجموع

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة
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يتعلق صافي الخسارة من سعر الصرف بصفة أساسية بذمم مدينة لعقد إيجار تمويلي باإلضافة إلى الذمم الدائنة وأرصدة االقتراض المقومة بالعمالت 
األجنبية. كانت الخسائر المتكبدة على مدار الفترة مدفوعة في المقام األول بتخفيض قيمة العملة المغربية مقابل الدوالر األمريكي. كانت الذمم المدينة 
لعقود اإليجار التمويلي واإليرادات مقومة بثالث عمالت مختلفة )الدرهم المغربي والدوالر األمريكي واليورو( فيما تم الحصول على القروض بالدرهم 
المغربي. وقد ترتب على ذلك تعرض أصول صافي للدرهم المغربي )االقتراض مطروًحا منه الذمم المدينة لعقود اإليجار التمويلي( مما ترتب عليه خسائر 

في سعر الصرف جراء خفض قيمة العملة.

ارتفع صافي خسائر الصرف األجنبي بنسبة 239.4% أو 20.5 مليون ريال سعودي من خسارة قدرها 8.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى خسارة 
قدرها 29.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م ثم انخفضت بشكل طفيف بقيمة 5.6 مليون ريال سعودي، إلى صافي خسارة بلغ 23.5 مليون ريال 
سعودي في عام 2020م. يعزى االرتفاع في عام 2019م، بشكل رئيسي إلى الحركة غير المواتية في أسعار صرف العمالت األجنبية في مكاتب الشركة 
فيما يتعلق باألرصدة المقومة بالعمالت األجنبية )17.3 مليون ريال سعودي(. ويعزى االنخفاض في عام 2020م، بشكل رئيسي إلى الحركة غير المواتية 
في أسعار الصرف األجنبي على األرصدة المقومة بالعمالت األجنبية في المملكة المغربية )8.6 مليون ريال سعودي( وشركة نوماك )5.8 مليون ريال 
سعودي(، وقابل ذلك جزئًيا تسجيل أرباح من تحويالت العمالت األجنبية للشركة )6.5 مليون ريال سعودي(. في المغرب، تتعلق مكاسب صرف العمالت 
الخسائر  وتُعزى  أجنبية.  بعمالت  المقومة  األجل  والقروض طويلة  الدائنة  والذمم  المدينة  التمويلي  التأجير  بذمم  أساسي  بشكل  األجنبية وخسائرها 

المتكبدة خالل الفترة بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة العملة المغربية.

التاكليف المالية 11 6 3 6
يوضح الجدول التالي األعباء المالية للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم.(: دد-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبراألعباء المالية، صافي

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
من 018دم إلى 0د0دم

39.3%22.5%58.4%498,995790,514968,047تكلفة اقتراض
-25.8%23.0%-55.3%65,20929,16035,866عمولة مالية على خطابات ضمان

-14.0%-23.7%-2.9%4,6884,5523,471تكلفة اقتراض بشأن قروض من جهات ذات عالقة
488.5%33.8%2488.5%1,76345,63661,064أعباء مالية أخرى

8.دد%8.دد%4.د5%8,448د1,0دد9,8د558د,570المجموع

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

تتعلق التكاليف المالية بمختلف القروض والتسهيالت التمويلية التي حصلت عليها المجموعة. وترتبط هذه التسهيالت بااللتزامات المالية التي تكون إما 
بهامش ربح ثابت أو هامش ربح متغير أعلى من األسعار المرجعية ذات الصلة لتسهيالت التمويل. بناًء على شروط اتفاقيات التسهيالت المبرمة مع البنوك 
ألنواع مختلفة من القروض التي تم الحصول عليها في سياق العمل المعتاد، يتعين على الشركات التابعة التحوط من مخاطر أسعار الفائدة على القروض 
التي حصلت عليها. وتستخدم هذه الشركات التابعة األدوات المالية المشتقة للتحوط من تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية للتخفيف من مخاطر أسعار 
الفائدة و / أو مخاطر العمالت األجنبية، والتي تعتبر مؤهلة لتصنيفها ضمن التحوطات للتدفقات النقدية. يطلب المقرضون إجراء مقايضات أسعار 
الفائدة بموجب اتفاقيات القروض للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة المتغيرة على القروض عن طريق مبادلة سعر الفائدة المتغير بسعر ثابت. وليس 
ألسعار الفائدة األكثر انخفاًضا السائدة في السوق أي تأثير جوهري على الرسوم المالية للمجموعة وذلك بسبب اتفاقيات مبادلة أسعار الفائدة الحالية.

حيث أن التأثير سيكون على قائمة المركز المالي وليس على قائمة الدخل وذلك بسبب عقود التحوط الخاصة بالتدفقات النقدية

ارتفع إجمالي التكاليف المالية بنسبة 52.4% أو 299.2 مليون ريال سعودي من 570.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 869.9 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، وارتفعت التكاليف المالية بنسبة 22.8% أو 198.6 مليون ريال سعودي إلى 1،068.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

ويرجع االرتفاع في عام 2019م بصورة رئيسية إلى ارتفاع التكاليف المالية للقروض والتسهيالت طويلة األجل بنسبة 58.4% أو 291.5 مليون ريال سعودي 
من 499.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 790.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م نظًرا لدخول العديد من المشاريع قيد التشغيل في الفترة 
الحالية مقارنًة بالتشغيل الجزئي أو انتفاء التشغيل في الفترة الخاضعة للمقارنة من العام الماضي )شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه وشركة 
محطة الزرقاء والمشاريع القائمة في المملكة المغربية - 238.3 مليون ريال سعودي( )انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - المشاريع التي 
تستوفي تواريخ التشغيل التجاري للمشروع«( )خالل مرحلة التشييد، تتم رسملة أي تكلفة تمويل متكبدة على أنها أعمال رأسمالية قيد التنفيذ(. باإلضافة 
إلى ذلك، فإن التكاليف المالية للعام بالكامل للقرض القابل للتحويل من CVXF Inc. )صندوق طريق الحرير( بقيمة 58.5  مليون ريال سعودي )انظر 
أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - بيع حصة في شركة اكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة«( التي تم الحصول عليها في أواخر 
شهر ديسمبر 2018م وتحويل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من شركة مستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية إلى شركة تابعة )54.6 مليون ريال 
سعودي( )انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - زيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة 
رابغ العربية للمياه والكهرباء من خالل االستحواذ التدريجي على األسهم«( خالل الربع األخير من عام 2019م قد ساهمت في ارتفاع تكاليف التمويل في 

عام 2019م.

ترجع الزيادة في عام 2020م، بصفة أساسية إلى شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )146.5 مليون ريال سعودي( حيث أصبحت شركة تابعة، وكانت في 
السابق تحتسب كشركة مملوكة بطريقة حقوق الملكية في الفترة الموافقة حتى سبتمبر 2019م )انظر أعاله »مقارنة العمليات - إعادة تدوير رأس المال 
)عمليات البيع والتخارج( - زيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من خالل االستحواذ التدريجي على األسهم«(؛ ودخول 
مشاريع قيد التشغيل بطاقتها الكلية في عام 2020م مقابل عدم التشغيل أو التشغيل الجزئي في عام 2019م )سكاكا - 47.2 مليون ريال سعودي وشركة 
مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه - 14.6 مليون ريال سعودي( )انظر أعاله »مقارنة العمليات - المشاريع التي حققت تواريخ التشغيل التجاري«( حيث 

يتم أثناء عمليات التشييد رسملة أي تكلفة تمويل متكبدة في شكل أعمال رأسمالية قيد التنفيذ.
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الزاكة والضريبة 12 6 3 6
يوضح الجدول التالي مصاريف الزكاة والضريبة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم.(: 7د-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرزكاة وضريبة

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
من 018دم إلى 0د0دم

88.7%69.8%109.7%50,142105,160178,568الزكاة والضريبة الحالية 
-3.0%784.6%-89.4%)233,701()26,418()248,372(الضريبة المؤجلة

-47.3%-170.0%-139.7%)55,133(78,742)198,230(الزكاة والضريبة )المستردة(/ المحملة
ناقًصا: الضريبة المستردة/ )المحملة(/ من العمليات 

-86.7%-188.4%-102.0%4,183)4,734(238,172المتوقفة

--168.8%85.3%)50,950(39,94274,008مصروف الزكاة والضريبة الظاهر في الربح أو الخسارة 
المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

وفًقا الستثمار مؤسسة التمويل الدولية بواقع 4.3% في الشركة في عام 2014م تم تقييم الشركة على أنها كيان مزدوج الجنسية في المملكة العربية 
السعودية منذ ذلك الحين، حيث مثلت األسهم المملوكة للمساهمين غير السعوديين 4.3% بينما مثلت األسهم المملوكة للمساهمين السعوديين %95.7 
من إجمالي أسهم الشركة. وبعد إبرام صفقة خاصة بين أحد المساهمين السعوديين في الشركة ومؤسسة التمويل الدولية والتي نتج عنها استحواذ أحد 
المساهمين السعوديين على كامل أسهم مؤسسة التمويل الدولية، أصبحت الشركة كياًنا سعودًيا بنسبة 100% اعتباًرا من 11 مايو 2020م. كانت الشركة 
تخضع لربط زكوي موحد قبل عام 2014م، غير أنه لغرض الزكاة والضريبة، سوف تواصل الشركة الوفاء بالتزامها بموجب قانون الزكاة باعتبارها كياًنا 

مختلًطا لسنة 2020م.

وقد قدمت الشركة إقرارات زكوية لجميع السنوات حتى عام 2019م. خالل شهر يوليو 2020م، تلقت الشركة ربًطا من هيئة الزكاة و الضريبة والجمارك  
تطالب بزكاة إضافية بمبلغ 784 مليون ريال سعودي للسنوات من 2009م إلى 2018م.  وتم تسوية مبلغ 116 مليون ريال سعودي )المخصصات البالغة 29 

مليون ريال سعودي و87 مليون ريال سعودي المسجلة في 2019م و2020م على التوالي( للشركة خالل عام 2020م وتم دفع المبلغ المطلوب.

فيما يتعلق بالضرائب، تخضع كل شركة تابعة للشركة للضريبة أو الزكاة المطبقة في الدولة الموجودة بها.

وتُعزى الحركة الكبيرة في االئتمان الضريبي في الفترة الممتدة من 2018م إلى 2019م بشكل أساسي إلى تخفيض قيمة مشروع كيركالي )انظر أعاله إلى 
»المقارنة بين العمليات التشغيلية - إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - التخارج من شركة اكوا جي يو جيه اليكتريك اسليمتي في يونتيم 

ساناي في تي تيجاريت انيوني )»كيركالي«(«(.

كما ساهم إدخال ضريبة المساهمة الوطنية بنسبة 3% باإلضافة إلى معدل ضريبة الدخل في المملكة األردنية الهاشمية في عام 2019م في حركة معدل 
الضريبة الفعلي للمشاريع الدولية.

يوجد في جميع اتفاقيات شراء اإلنتاج )باستثناء اتفاقية واحدة في األسواق التجارية( بنود تحمي المجموعة من التغييرات التي تطرأ على القانون، والتي 
بموجبها يلتزم مشتري اإلنتاج بالتعويض عن أي تأثير سلبي على المشروع نتيجة أي تغيير يطرأ على القانون مثل فرض الضرائب الجديدة، وزيادة معدالت 

الضرائب، وما إلى ذلك.

ارتفعت مصاريف الزكاة والضريبة بنسبة 85.3% أو 34.1 مليون ريال سعودي من 39.9 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 74.0 مليون ريال سعودي في 
عام 2019م، ثم انخفضت بمبلغ 125.0 مليون ريال سعودي إلى دخل بقيمة 51.0 مليون ريال في 2020م. ويعزى االرتفاع في عام 2019م بصورة رئيسية 
إلى ارتفاع مصاريف الضرائب في بركاء وشركة توليد الكهرباء المركزية ومخصص زكاة الشركات، وقد تم تعويض هذا االرتفاع جزئًيا من خالل رصيد 
الضريبة المؤجلة لشركة شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء فيما يتعلق بالمساهمين األجانب في الشركة. بلغ معدل الضريبة الفعلي لعام 2019م، عند 
توحيد العمليات المستمرة ما نسبته 18.51% )2018 م: 5.87%(. وترجع الحركة الرئيسية في عام 2020م، بصفة أساسية إلى قيد أصل ضريبي مؤجل 
مما ترتب عليه فائدة/رصيد ضريبي في المملكة المغربية نتيجة خسائر ضريبة التشغيل )الخسائر غير المتنازع عليها ذات الصلة باستهالك األصول 
التي لها عمر إنتاجي غير محدد( وهو ما قابله جزئًيا مخصصات ربوط زكوية في الشركة كما هو موضح أعاله. معدل الضريبة الفعلي لعام 2020م عند 

التوحيد لعمليات التشغيل المستمرة هو -%6.1.

العمليات المتوقفة 13 6 3 6
ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرالربح / الخسارة من العمليات المتوقفة

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
من 018دم إلى 0د0دم

--97.7%-1387.9%550,19612,776)42,719(شركة اكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة
-28.8%69.2%-70.1%13,8704,1497,022شركة كراد

-100.0%0.0%-100.0%--)1,510,439(شركة اكوا كوتش “كيركالي”

--4.د9%-0.دد1%4519,798د,554)88د,9د1,5(

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة

للحصول على تحليل مفصل للعمليات المتوقفة لدى الشركة، انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - إعادة تدوير رأس المال )»عمليات البيع والتخارج«(«.
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معامالت مع أطراف ذوي عالقة 14 6 3 6
يلخص الجدول التالي المعامالت المبرمة بين المجموعة واألطراف ذوي العالقة  الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات (: 8د-دالجدول  

الزميلة، على أاّل يكون بأي منها مساهمين من مساهمي الشركة( خالل السنوات المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم.

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرنوع العالقاتمعامالت مع أطراف ذوي عالقة

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
من 018دم إلى 0د0دم

المعامالت

8.5%-2.6%20.8%1,692,8702,045,6391,992,154شركات تابعةإيرادات

مشاريع أتعاب خدمات
-2.7%8.0%-12.3%160,325140,645151,872مشتركة

مشروع إيرادات التمويل
44.3%1177.1%-83.7%16,9422,76335,287مشترك

أعباء مالية على قرض الى جهة ذات 
-13.8%-23.7%-2.5%4,6684,5523,471شركات تابعةعالقة

-0.0%0.0%52,500--تكلفة المسؤولية االجتماعية للشركة

تعويضات كبار موظفي اإلدارة بما في 
0.5%-11.0%13.5%32,22936,56432,537-ذلك مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

اإليرادات  تشكل  نوماك.  تقدمها  التي  والصيانة  التشغيل  بخدمات  وتتعلق  لها،  التابعة  المشاريع  وشركات  الشركة  بين  المعامالت  معظم  تنفيذ  يتم 
ورسوم الخدمات معظم هذه المعامالت. وارتفعت معامالت اإليرادات مع األطراف ذوي العالقة من 1,692,870مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 
1,992,154مليون ريال سعودي في عام 2020م بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 8.5%. ويتماشى هذا االرتفاع مع زيادة حجم عمليات المجموعة التي 
تعزى بشكل رئيسي للمشاريع الجديدة التي تدخل حيز التشغيل )يرجى مراجعة القسم )6-3-5( »مقارنة العمليات«(. غير أنه حدث انخفاض بواقع %2.6 
في عام 2020م وكان ذلك يرجع في المقام األول إلى تحول شركة شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء إلى شركة تابعة أثناء الربع األخير من عام 2019م، 
وهو ما ترتب عليه شطب تكاليف التشغيل والصيانة واإليرادات ذات الصلة. تتعلق معامالت رسوم الخدمات مع األطراف ذوي العالقة بالخدمات اإلدارية 

والمحاسبية والسكرتارية التي تقدمها الشركة للمشاريع، والتي تحكمها اتفاقيات مستوى الخدمة المبرمة بين الشركة والمشروع. 

قائمة الدخل الشامل اآلخر 15 6 3 6
يوضح الجدول التالي الدخل الشامل اآلخر الموحد للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم.(: 9د-دالجدول  

ارتفاع / السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرقائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة
 انخفاض(

ارتفاع / 
- انخفاض(

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو 

 السنوي المركب
018دم-0د0دم

 الدخل الشامل اآلخر

 البنود التي يعاد أو قد يعاد تصنيفها الحقًا إلى الربح أو 
-الخسارة

--91.2%-235.4%268,48123,585)198257( العمليات األجنبية - فروق تحويل العمالت األجنبية
 الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية - 

-63.3%-331.1%)1191366()729442(315,667حصتها من الدخل الشامل اآلخر

 صافي التغير في القيمة العادلة الحتياطي التحوط 
-35.9%-365.4%)400330()294596(111,014للتدفقات النقدية

 البنود التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

-5.8%-163.1%-240.8%11,506)18244(12,960 إعادة قياس التزام المنافع المحددة

-د.101%-د.0د4%)05دد155()801د77(84د,41د مجموع الدخل الشامل اآلخر

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة

العمليات األجنبية - فروق تحويل العمالت األجنبية

ل قوائم الربح أو   فيما يخص التوحيد، تُحوَّل أصول والتزامات العمليات األجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ إعداد التقارير، وتُحوَّ
الخسارة بمتوسط أسعار الصرف السائدة خالل فترة إعداد التقارير عن المعامالت ذات الصلة. ويتم تسجيل فروق الصرف الناتجة عن التحويل للتوحيد 
كاحتياطي تحويل العمالت في حقوق الملكية. وعند التصرف في عملية أجنبية، يتم االعتراف بعنصر احتياطي تحويل العمالت المتعلق بتلك العملية 
األجنبية المعينة في قائمة الربح أو الخسارة. نجمت اختالفات ترجمة العمالت األجنبية بشكل أساسي عن عمليات المجموعة في جنوب أفريقيا وتركيا 
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وبلغاريا ومصر. وقد كانت االختالفات في الترجمة تلك في 2018م و2019م ناجمة في المقام األول عن بوكبورت )جنوب أفريقيا( وأكوا جي يو سي أو 
كريكالي )تركيا( - حيث تم فصل أكوا جي يو سي في عام 2018م وبوكبورت في 2019م. وقد كانت االختالفات في عام 2020م ناجمة بصفة أساسية عن 

كراد )بلغاريا( وكيانات محددة في نوماك.

الشراكت المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية - حصتها في الدخل الشامل اآلخر

 بموجب طريقة حقوق الملكية، أخذت المجموعة أيًضا حصتها في الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية، والتي تشمل 
الحركة في احتياطيات التحوط للتدفقات النقدية والضرائب المؤجلة على احتياطي التحوط للتدفقات النقدية واألرباح أو الخسائر االكتوارية فيما يتعلق 

بالتزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الخاصة بالشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية.

الشركات المستثمر فيها وفق طريقة 
حقوق الملكية - حصة الدخل الشامل 

اآلخر
ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

-40.5%-161.0%)41,457()29,506(48,356شركة اس جي ايه مرافق )شركة جواب(

-1532.5%-105.1%)40,911()2,506(49,098شركة الشقيق

الشركة السعودية الماليزية للمياه 
والكهرباء )شركة الشعيبة للمياه والكهرباء 

وشركة مشروع توسعة الشعيبة(
41,983)4,135()10,804(%109.8-%161.3-

-79.3%-221.7%)33,282()18,558(15,246شركة القرية االستثمارية )شركة هجر(

-104.2%-146.0%)39,037()19,117(41,577شركة رابغ للكهرباء

-142.2%-317.3%)114,470()47,261(21,751شركة المرجان

--11.1%-688.0%)52,090()58,563(9,959شركة ماب إنلند القابضة )الظاهرة(

--14.3%-718.0%)52,210()60,889(9,852شركة ماب كوستال القابضة )صحار(

-13.4%-426.8%)204,963()180,711(55,302شركة حصيان

-162.8%0.0%)79,239()30,147(-هيا للطاقة

شركة نور للطاقة 1 )مشروع هيئة كهرباء 
ومياه دبي المستقل إلنتاج المياه والطاقة 

باستخدام الطاقة الشمسية المركزة(
-)244,845()254,464(%0.0%3.9-

-0.0%0.0%)49,595(--شركة الطويلة

-0.0%0.0%)66,416(--شركة نقاء

-0.0%0.0%)30,587(--مشروع الظاهرة 2

-0.0%0.0%)42,140(--شركة شعاع 3

شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة 
-0.0%0.0%)55,268(--المحدودة

--26.4%-247.3%)24,433()33,204(22,543أخرى

الشركات المستثمر فيها وفق طريقة 
حقوق الملكية - حصة الدخل الشامل 

اآلخر
-د.دد%-1.1دد%)ددد,1,191()د9,44د7(7دد,15د

المصدر: القوائم المالية المدققة

ولمزيد من المعلومات حول االاثار المالية للشركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية يرجى مراجعة »شركات مستثمر فيها 
يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية في المركز المالي الموحد في هذا القسم«(

صافي التغير في القيمة العادلة الحتياطي التحوط للتدفقات النقدية

 يمثل احتياطي التحوط للتدفقات النقدية الجزء الفعلي من تحوطات التدفقات النقدية. ويتم تسجيل األرباح أو الخسائر المتراكمة المؤجلة من التحوط 
في قائمة الربح أو الخسارة عندما تؤثر معاملة التحوط على الربح أو الخسارة. وبموجب شروط تسهيالت التمويل والقروض طويلة األجل، يجب االحتفاظ 
بالتحوطات حتى تاريخ االستحقاق. ويتم تسجيل التغييرات في القيمة العادلة للجزء غير المحدد من البند المشمول بالتحوط، إن وجد، في قائمة الربح 

أو الخسارة.
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صافي التغير في القيمة العادلة 
الحتياطي التحوط للتدفقات 

النقدية
ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

-54.5%0.0%)202,154()130,817( -رابغ 3

--4.1%0.0%)62,275()64,944(-سكاكا

-63.1%-389.1%)72,609()44,520(15,397زرقاء

شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية 
--12.1%-464.0%)36,776()41,848(11,497المياه

-100.0%0.0%-100.0%--85,463بوكبورت

344.3%112.7%828.3%)26,516()12,467()1,343(أخرى

-5.9د%-5.4دد%)0دد,400()د94,59د(111,014اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

إعادة قياس التزام المنافع المحددة

ل أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن تعديالت األولوية والتغيرات في االفتراضات اإلكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، مباشرًة في قائمة  تُسجَّ
الدخل الشامل اآلخر. 

المركز المالي الموحد 7 3 6
يعرض الجدول التالي ملخصًا لقائمة المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:(: 0د-دالجدول  

معدل النمو السنوي 
المركب الزيادة /  النقص( كما في 1د ديسمبر

الف ريال سعودي 
0د0دم 018دم - 0د0دم 019دم 0د0دم 019دم 018دم

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

%20.90 %6.30 %37.50 12,732,340 11,982,377 8,713,473 ممتلكات وآالت ومعدات

%0.10 %0.00 %0.30 2,058,678 2,059,205 2,052,931  موجودات غير ملموسة

%12.30- %4.40- %19.50- 5,062,848 5,293,867 6,576,574  شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً 
لطريقة حقوق الملكية

%7.90 %2.30 %13.70 10,605,337 10,364,334 9,114,728 جزء غير متداول من صافي استثمار في عقد 
إيجار تمويلي

%9.70 %22.10- %54.60 86,658 111,258 71,984 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

%99.50 %477.60 %31.10- 135,498 23,460 34,029 موجودات ضريبة مؤجلة

%100.00- - %100.00- - - 13,273 القيمة العادلة للمشتقات

%4.50- %0.00 %8.80- 70,760 70,771 77,631 مخزون وقود استراتيجي

%2.00- %4.20- %0.20 197,510 206,110 205,778 موجودات أخرى

0د.%7 80.د% 10.د%1 9دد,0,949د د8د,0,111د 0,401د8,دد  إجمالي الموجودات غير المتداولة

 الموجودات المتداولة

%22.10 %2.90 %44.90 450,835 438,324 302,409 بضاعة

%22.10 %54.20 %3.20- 323,571 209,902 216,891 جزء متداول من صافي استثمار في عقد إيجار 
تمويلي

%0.70- %1.60 %3.00- 745,661 734,156 756,516 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

%9.20 %2.20 %16.60 3,020,235 2,953,802 2,532,680 مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون 
آخرون

%61.10- %70.20- %49.10- 832,668 2,798,315 5,498,265 نقدية وشبه نقدية
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معدل النمو السنوي 
المركب الزيادة /  النقص( كما في 1د ديسمبر

الف ريال سعودي 
0د0دم 018دم - 0د0دم 019دم 0د0دم 019دم 018دم

%24.00- %24.70- %23.30- 5,372,970 7,134,499 9,306,761  

 %100.00- - - 475,402 - موجودات معدة للبيع

-4.00د% -9.40د% -0د.%18 970,د7د,5 09,901د,7 1د7,د0د,9 إجمالي الموجودات المتداولة

0د.%0 -70.د% 0د.%4 599,ددد,دد د8د,1د7,7د دد7,1د1,دد إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

حقوق المساهمين

- - - 6,429,344 6,429,344 6,429,344 رأس المال

%9.50 %19.80 - 1,410,398 1,177,031 1,177,031 عالوة إصدار

%21.30 %15.90 %26.80 642,883 554,626 437,239 احتياطي نظامي

%29.20- %61.80- %31.30 1,184,908 3,102,108 2,363,259 أرباح مبقاة

-0د.د% -0د.%14 0د.%8 دد7,5دد,9 109,ددد,11 د87,د10,40 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة قبل 
االحتياطيات األخرى

%97.40 %105.60 %89.60 2,798,419- 1,361,236- 717,900- احتياطيات أخرى

%15.80- %30.60- %2.20 6,869,114 9,901,873 9,688,973 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة

%38.10- %24.50- %49.20- 531,041 703,504 1,385,184 حقوق الملكية غير المسيطرة

-0د.%18 -0د.0د% -0د.%4 7,400,155 77د,05د,10 11,074,157 إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

%1.30- %1.10- %1.40- 17,286,744 17,480,944 17,734,682 قروض وتسهيالت طويلة األجل

%340.90 %83.40 %959.70 1,577,839 860,202 81,176 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

%353.40 %140.70 %753.90 1,244,571 516,982 60,546 شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً 
لطريقة حقوق الملكية

%121.50 %127.20 %116.00 650,789 286,442 132,598 القيمة العادلة للمشتقات

%28.50- %49.80- %1.90 125,711 250,552 245,776 مطلوبات ضريبة مؤجلة

%2.90- %51.20- %93.50 63,304 129,827 67,108 إيرادات مؤجلة

%43.90- %26.50- %57.20- 290,990 395,724 924,195 مطلوبات مالية أخرى

%20.60 %12.10 %29.60 178,964 159,598 123,148 التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

%23.90 %22.70 %25.10 309,422 252,117 201,532 مطلوبات أخرى

%5.40 90.د% 90.د% 4دد,8د1,7د 88د,ددد,0د 1د19,570,7 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

%4.60 %19.70 %8.50- 4,116,726 3,439,786 3,760,288 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

%23.20- %17.90- %28.20- 364,847 444,218 618,942 تسهيالت تمويل قصيرة األجل

%7.60 %48.10- %123.00 1,178,360 2,271,229 1,018,637 قسط متداول من قروض وتسهيالت طويلة 
األجل

- %116.80 - 43,280 19,964 - مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

%136.90 %14.80 %388.90 59,584 51,883 10,613 القيمة العادلة للمشتقات

%55.90 %50.80 %61.20 276,517 183,411 113,764 زكاة وضريبة

%4.60 %5.80- %16.10 6,039,314 6,410,491 5,522,244  

- - - 1,154,796 - - قروض وتسهيالت مصنفة كمتداولة
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معدل النمو السنوي 
المركب الزيادة /  النقص( كما في 1د ديسمبر

الف ريال سعودي 
0د0دم 018دم - 0د0دم 019دم 0د0دم 019دم 018دم

 %100.00- - - 373,027 - التزامات متعلقة بموجودات معدة للبيع

%14.10 10.د% 80.دد% 7,194,110 518,د78,د 44د,دد5,5 إجمالي المطلوبات المتداولة

%7.40 70.د% %8.10 444,دد8,9د د7,115,90د 005,د5,09د إجمالي المطلوبات

0د.%0 -70.د% 0د.%4 444,دد8,9د د7,115,90د 005,د5,09د إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة
* لمخصصات الطوارئ وااللتزامات، يرجى مراجعة القسم )6-3-7-6( مخصصات الطوارئ وااللتزامات )خارج الميزانية العمومية(

تتمثل المكونات الرئيسية إلجمالي أصول المجموعة الموحدة في الممتلكات واآلالت والمعدات وصافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي واالستثمار 
في الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية. وتمثل هذه مجتمعة 68.1% و73.8% و79.1% من إجمالي أصول المجموعة في 31 ديسمبر 

2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي.

تتمثل المكونات الرئيسية إلجمالي االلتزامات الموحدة للمجموعة في التمويل طويل األجل والتسهيالت التمويلية التي شكلت 74.7% و72.8% و%67.8 
من إجمالي االلتزامات في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي. يتكون التمويل طويل األجل وتسهيالت التمويل من 

أنواع مختلفة من القروض التي حصلت عليها المجموعة على مستوى الشركة والمشروع. 

يتألف إجمالي حقوق ملكية المساهمين الموحد للمجموعة من رأس مال الشركة، وعالوة إصدار، واألرباح المحتجزة واالحتياطيات النظامية واألخرى 
وحقوق الملكية غير المسيطرة. يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل في 31 ديسمبر 2020م من )645.8( مليون سهم بقيمة 10 ريال 

سعودي للسهم الواحد.

ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 4.3% أو 1,554.1 مليون ريال سعودي من 36,167.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 37,721.3 
مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م ثم انخفض بنسبة 3.7% أو 1,398.7 مليون ريال سعودي إلى 36,322.6 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2020م.

 وكان السبب الرئيسي وراء الزيادة في عام 2019م هو دمج شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء كشركة تابعة في النتائج المالية والوضع المالي للمجموعة 
لعام 2019م بدالً من كونها شركة مستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية في العام السابق )انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - إعادة 
تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - زيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من خالل االستحواذ التدريجي على 
األسهم«( وقابل ذلك جزئياً فصل نتائج اكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة )انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - بيع حصة في 
شركة اكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة«( باإلضافة إلى انخفاض رصيد النقد بسبب تسوية القروض المرحلية في شكل مساهمة رأسمالية 
ودفع المبلغ المستحق نظير الحصول على حصة إضافية في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء. يعزى االنخفاض في عام 2020م إلى انخفاض االستثمار 
في الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية، وإتمام صفقة بيع كراد )بلغاريا( )األصول المحتفظ بها للبيع(، وانخفاض النقد وما في حكمه، 
وقابل هذا االنخفاض جزئياً زيادة الممتلكات واآلالت والمعدات )مشروع رابغ 3 وشراء أرض على مستوى الشركة( والزيادة في األصول الضريبية المؤجلة 

)المشاريع القائمة في المغرب(.

ارتفع إجمالي التزامات المجموعة بنسبة 8.1% أو 2,022.9 مليون ريال سعودي من 25,093.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 27,115.9 
مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، وارتفع مرة أخرى بنسبة 6.7% أو 1,806.5 مليون ريال سعودي إلى 28,922.4 مليون ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2020م. 

ويُعزى االرتفاع في عام 2019م بشكل أساسي إلى إضافة قروض شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء عند التوحيد على النحو الموضح في الفقرة أعاله، 
والتي قابلها جزئياً فصل نتائج اكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة )على النحو المشار إليه في الفقرة أعاله(. يرجع االرتفاع في عام 2020م 
بشكل أساسي إلى زيادة صافي حصة االلتزامات للشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية، وقرض مقدم من قبل شركة تابعة مملوكة بالكامل 
ألحد المساهمين في صورة توزيعات أرباح معلنة محولة إلى قرض طويل األجل )انظر قسم »مقارنة العمليات - توزيعات األرباح لمرة واحدة« أعاله(، 
وارتفاع القيمة العادلة للمشتقات )مشروع رابغ 3 ومشروع سكاكا ومشروع الزرقاء(، وتوزيعات األرباح مستحقة الدفع للمساهمين، وقد قابل ذلك جزئياً 

إتمام صفقة كراد و انخفاض التزامات الضرائب المؤجلة )المشاريع القائمة في المغرب(.

الموجودات غير المتداولة 1 7 3 6
يعرض الجدول التالي ملخصًا لألصول غير المتداولة للمجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:(: 1د-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالموجودات غير المتداولة

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

معدل النمو السنوي 
 المركب

من 018دم إلى 
0د0دم

20.9%6.3%37.5%8,713,47311,982,37712,732,340ممتلكات واآلالت ومعدات

0.1%0.0%0.3%2,052,9312,059,2052,058,678موجودات غير ملموسة 
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ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالموجودات غير المتداولة

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

معدل النمو السنوي 
 المركب

من 018دم إلى 
0د0دم

شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة 
-12.3%-4.4%-19.5%6,576,5745,293,8675,062,848حقوق الملكية

جزء غير متداول من صافي االستثمار في عقد اإليجار 
7.9%2.3%13.7%9,114,72810,364,33410,605,337التمويلي

9.7%-22.1%54.6%71,984111,25886,658مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

99.5%477.6%-31.1%34,02923,460135,498موجودات ضريبة مؤجلة

-0.0%-100.0%--13,273القيمة العادلة للمشتقات

-4.5%0.0%-8.8%77,63170,77170,760مخزون وقود استراتيجي

-2.0%-4.2%0.2%205,778206,110197,510موجودات اخرى

7.3%2.8%12.1%26,860,40130,111,38230,949,629إجمالي الموجودات غير المتداولة

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

تتألف األصول غير المتداولة لدى المجموعة بشكل كبير من الممتلكات واآلالت والمعدات واألصول غير الملموسة والشركات المستثمر فيها وفق طريقة 
حقوق الملكية والجزء غير المتداول من صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي. وقد شكلت تلك البنود مجتمعة 98.5% و98.6% و98.4% من إجمالي 

األصول الموحدة غير المتداولة في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي.

تم رهن غالبية الممتلكات واآلالت والمعدات لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2020م، بما يتماشى مع سياسة المجموعة في الحصول على قروض من 
دون حق الرجوع لتمويل إنشاء مرافقها.

ممتلاكت وآالت ومعدات

يوضح الجدول التالي ملخص ممتلكات وآالت ومعدات المجموعة في 1د ديسمبر 017دم، و018دم، و019دم.(: دد-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرصافي ممتلكات وآالت ومعدات  

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

معدل النمو 
 السنوي المركب
من 018دم إلى 

0د0دم

32.4%4.4%68.0%279,799470,154490,607األراضي والمباني

25.0%-4.6%63.8%6,534,78710,702,86810,207,998الممتلكات واآلالت والمعدات

-100.0%--100.0%--55,212السفن والمعدات البرية

-41.8%-39.5%-44.0%38,75221,69513,119األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

5.1%172.0%-59.4%29,68312,05432,783قطع الغيار الرأسمالية

-12.3%-20.2%-3.5%6,1485,9344,733السيارات

5.9%157.7%-56.5%1,769,092769,6721,983,100األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

0.9د%د.د%7.5د%40د,دد7,د771د,د11,98د47,د8,71مجموع صافي الممتلكات واآلالت والمعدات

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

االستهالك التراكمياإلجماليالممتلكات واآلالت والمعدات

0د0دم019دم018دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

861,8831,068,794977,969582,084598,640487,362األراضي والمباني

10,928,02115,871,12915,329,9594,393,2345,168,2615,121,961الممتلكات واآلالت والمعدات

-200,231255,443-255,443255,443البوارج والمعدات البحرية

119,564113,903118,04480,81292,208104,925األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية

50,90135,21859,29321,21823,16426,510قطع الغيار الرأسمالية
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االستهالك التراكمياإلجماليالممتلكات واآلالت والمعدات

0د0دم019دم018دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

36,47139,08638,85630,32333,15234,123السيارات

---1,769,092769,6721,983,100األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

85,774,881د170,8,دد07,90د,15دد,4518,507د,د7518,15د,1د14,0إجمالي الممتلكات واآلالت والمعدات

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة

ال تملك المجموعة أي أصول ثابته حالية ثابتة رئيسية بما في ذلك األصول المستأجرة.عدى ما تم اإلفصاح عنه في بند ممتلكات وآالت ومعدات وبند 
صافي االستثمارات في عقود االيجار التمويلي في هذا القسم 

األراضي والمباني

تتعلق األراضي والمباني بشكل أساسي بشركة توليد الكهرباء المركزية وشركة محوالت الطاقة السعودية وكيركالي ومكتب الشركة في دبي، بينما يتم 
تشييد بقية المرافق التشغيلية لغالبية الشركات التابعة األخرى للمجموعة على أرض مستأجرة. وتعود الزيادة الكبيرة المسجلة في عام 2019م إلى مباشرة 
شركة مشروع الشعيبة لتنمية المياه عملياتها في 27 مايو 2019م مما أدى إلى تحويل األرصدة من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى األراضي والمباني 

بمبلغ 243 مليون ريال. كما تعزى الزيادة في عام 2020م، إلى شراء أرض مكتب الشركة في الرياض بمبلغ 56.3 مليون ريال سعودي.

الممتلاكت واآلالت والمعدات

تعتبر الممتلكات واآلالت والمعدات المكون الرئيسي لقاعدة األصول الثابتة لهذه المجموعة بصورة عامة، حيث تمثل 75.0% و89.3% و80.2% من إجمالي 
صافي القيم الدفترية لألصول الثابتة في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي. 

ارتفعت الممتلكات واآلالت والمعدات بنسبة 63.8% أو بقيمة 4,168.1 مليون ريال سعودي، من 6,534.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م 
إلى 10,702.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفضت بنسبة 4.6% أو بقيمة 494.9 مليون ريال سعودي إلى 10,208.0 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

وترجع الزيادة في عام 2019م بشكل رئيسي إلى األسباب التالية: 

تحويل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء إلى شركة تابعة )انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - إعادة تدوير رأس المال )عمليات  	
البيع والتخارج( - زيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من خالل االستحواذ التدريجي على األسهم«( في عام 

)6.9 مليار ريال سعودي(؛ 
شروع المشاريع في مباشرة عملياتها وتحويل الرصيد من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ إلى الممتلكات واآلالت والمعدات )انظر أعاله »مقارنة  	

العمليات - المشاريع التي حققت تواريخ التشغيل التجاري للمشروع«( في عام 2019م )1.3 مليار ريال سعودي(؛ 

قابل ذلك:

فصل نتائج شركة اكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة )انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - بيع حصة في شركة اكوا  	
باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة«( في عام 2019م )2.4 مليار ريال سعودي(؛

االنخفاض في قيمة شركة بركاء وشركة بوارج )انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات »( بقيمة 830.8 مليون ريال سعودي؛  	
مشروع كراد الذي تم تصنيفه كأصل محتفظ به للبيع )انظر أعاله إلى »مقارنة العمليات – التخارج من التخارج من شركة اكوا باور سي أف كراد  	

بي في بارك أي أيه دي )»كراد«(«( )407.3 مليون ريال سعودي(؛
رسوم االستهالك بواقع 337.4 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 2019م؛ 	

كما ترجع االنخفاض في عام 2020م بشكل رئيسي إلى األسباب التالية:

انخفاض قيمة شركة بركاء بمبلغ 130.0 مليون ريال سعودي )يرجى مراجعة القسم )6-3-5( »مقارنة العمليات«(؛ و 	
رسوم االستهالك بواقع 497.8 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 2020م. 	

السفن والمعدات البرية

تتعلق السفن بشركة بوارج، التي تتكون من محطتين لتحلية المياه مركبتين على سفن عائمة. تم تخفيض صافي القيمة الدفترية للسفن إلى صفر في 31 
ديسمبر 2019م نظراً النخفاض القيمة المسجلة خالل عامي 2018م و2019م )انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - انخفاض القيمة - 

شركة بوارج(.
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األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

تتم رسملة جميع التكاليف خالل مرحلة البناء التي تُعزى إلى المشاريع باعتبارها أعمال رأسمالية قيد التنفيذ لحين استيفاء المشاريع تواريخ التشغيل 
الممتلكات واآلالت  الفئة ذات الصلة من فئات  يتم احتسابها بعد ذلك ضمن  والتي  التجاري لكل مشروع على حدة،  التشغيل  التجاري األولية وتواريخ 
)البناء  للعقد  المحاسبي  التصنيف  طبيعته  على  اعتماداً  التشغيلي(  اإليجار  حالة  )في  التمويلي  اإليجار  مستحقات  أو  التشغيلي(  )اإليجار  والمعدات 
واالمتالك والتشغيل / البناء والتشغيل والتملك ونقل الملكية / البناء والتشغيل ونقل الملكية( وشروطه )مدة العقد مقابل العمر اإلنتاجي( على النحو الالزم 
بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي. يتعلق الحركة في األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2018م إلى 31 ديسمبر 
2020م باستكمال وبدء تشغيل العديد من المحطات قيد اإلنشاء في الشركات التابعة للمجموعة الموجودة في المملكة العربية السعودية والمغرب )انظر 

أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - المشاريع التي تستوفي تواريخ التشغيل التجاري للمشروع«(.

معدالت االستهالك

يوضح الجدول التالي معدالت االستهالك السنوي المطبق على كل فئة من فئات الممتلكات واآلالت والمعدات للمجموعة:(: دد-دالجدول  

معدل االستهالك السنويفئة األصول

2% - 7%األراضي والمباني

2.5% - 25%الممتلكات واآلالت والمعدات

5% - 40%السفن والمعدات البرية

10% - 33.3%األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

3.3% - 12.5%قطع الغيار الرأسمالية

14% - 25%السيارات

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

ويوضح الجدول أدناه ممتلكات وآالت ومعدات المجموعة حسب الشركة التابعة:(: 4د-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

--2.4%-6,868,8956,703,413-شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

-168.0%-722,4221,936,295-رابغ 3

-2.6%-3.0%-2.2%1,803,0801,763,2361,710,812الزرقاء

1.4%-3.3%6.3%1,067,2871,134,6211,097,224شركة محوالت الطاقة السعودية

-25.3%-12.6%-36.2%1,110,167708,115559,239بركاء

-16.6%-22.0-10.8%602,263536,930418.639شركة توليد الكهرباء المركزية

-100.0%--100.0%--1,229,222بوكبورت

-100.0%--100.0%--655,191خالدي

-100.0%--100.0%--494,788كراد

-100.0%-100.0%-99.9%-341,645248العيون

-100.0%--100.0%--281,573المفرق

-100.0%-100.0%-98.9%-273,5902,932سكاكا

-100.0%--100.0%--109,957بوارج

-100.0%-100.0%-99.9%-107,619112بوجدور

-30.6%25.3%-61.6%637,092244,866306,719أخرى

0.9د%د.د%7.5د%40د,دد7,د771د,د11,98د47,د8,71المجموع

المصدر: معلومات اإلدارة

فيما يلي ملخص بالفروق الرئيسية:

فصل نتائج شركة اكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة )انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - بيع حصة في شركة اكوا  	
باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة«(، والذي نتج عنه تحويل خالدي والمفرق وبوكبورت في 2019م إلى شركات مستثمر فيها وفق طريقة 

حقوق الملكية؛
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االنخفاض المسجل في شركة بوارج وبركاء وشركة توليد الكهرباء المركزية )انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - االنخفاض  	
في القيمة«(؛ 

تحويل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء إلى شركة تابعة نتيجة االستحواذ على حصة مسيطرة فيها في عام 2019م )انظر أعاله إلى »المقارنة  	
بين العمليات التشغيلية - إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - زيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء 

من خالل االستحواذ التدريجي على األسهم«( وبالتالي لم تؤخذ الممتلكات واآلالت والمعدات في االعتبار في 2018م؛ و
أصبحت كراد أصاًل محتفظاً به للبيع في 2019م )يرجى مراجعة القسم »مقارنة العمليات - إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج(  	

- التخارج من شركة اكوا باور سي أف كراد بي في بارك أي أيه دي )»كراد«((

الموجودات غير الملموسة

يعرض الجدول التالي ملخصًا ألصول المجموعة غير الملموسة كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 5د-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبراألصول غير الملموسة

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

-0.4%-0.4%-0.5%2,014,3202,004,8111,997,311الشهرة

26.1%12.8%40.9%38,61154,39461,367أصول أخرى غير ملموسة

0.1%0.0%د.0%78د,058,د05د,059,د1د9,د05,داإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

الشهرة

تمثل األصول غير الملموسة الشهرة التي يتم إثباتها في تاريخ االستحواذ على الشركات التابعة الجديدة، والتي تمثل فائض المقابل المحول والمبلغ المثبت 
لحقوق األقلية على القيمة العادلة لألصول المحددة المستحوذ عليها وااللتزامات التي سجلتها المجموعة عند االستحواذ، علماً بأن الشهرة تخضع الختبار 

انخفاض القيمة على أساس سنوي.

يعرض الجدول التالي ملخصًا للموجودات غير الملموسة للمجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:(: دد-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالشهرة

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
من 018دم إلى 0د0دم

---1,937,2871,937,2871,937,287شركة أعمال المياه والطاقة العربية

-7.7%-11.1%-4.3%70,52467,52460,024أكوا باور بركاء للخدمات

-100.0%--100.0%--6,509يو بي سي للطاقة المتجددة )خالدي(

-0.4%-0.4%-0.5%11د,004,8111,997,د0دد,014,دالمجموع

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

شركة أعمال المياه والطاقة العربية:

االعتراف بالشهرة فيما يتعلق باستحواذ الشركة على كامل أسهم الشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة. قررت اإلدارة أن المبلغ القابل لالسترداد للشهرة 
فيما يتعلق بالشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة أعلى من القيمة الدفترية للشهرة كما في تاريخ القوائم المالية. وتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد 
على أساس حسابات القيمة قيد االستخدام. وتستخدم هذه الحسابات توقعات التدفق النقدي بناًء على النماذج المالية المعتمدة من قبل اإلدارة. وتُقدر 
التدفقات النقدية على مدار الفترة المتوقعة من عمر المشاريع ذات الصلة ويتم خصمها باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة معدل. ويمثل معدل الخصم 
المستخدم تقييم السوق الحالي للمخاطر الخاصة بوحدة توليد النقد، فيما يتعلق بالقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الفردية لألصول األساسية التي لم يتم 
دمجها في تقديرات التدفقات النقدية. ويتأثر حساب القيمة المستخدمة بمعدل النجاح في الحصول على مشاريع جديدة ومعدل العائد الداخلي المحقق 
في المشاريع الجديدة. ومع ذلك، فإن أي تغيير محتمل بشكل معقول في معدل النجاح ومعدل العائد الداخلي لن يؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية للشهرة 

عن المبلغ القابل لالسترداد نظراً لتوافر مجال كبير لالرتفاع.

براكء:

وخالل السنوات السابقة، استحوذت أكوا باور جلوبال هولدينجز ليمتد )وهي واحدة من الشركات التابعة للمجموعة(، بشكل غير مباشر على حصة %50 
في رأس مال شركة أكوا باور بركاء ش م ع ع )»بركاء«( و86.19% في كل من أكوا باور بركاء للخدمات 1 وأكوا باور بركاء للخدمات 2. ووفًقا لشروط هيكل 
تمويل االستحواذ، تمتلك المجموعة حصة فعلية بواقع 41.91% في أكوا باور بركاء وحصة غير مباشرة بواقع 72.25% في شركتي الخدمات الفنية، يشار 
إليهما جمًعا بلفظ »شركتي الخدمات«. وقد ترتب على ذلك االستحواذ قيد شهرة بمبلغ 183 مليون ريال سعودي. وقد أجرت المجموعة اختبار انخفاض 
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القيمة للكيانات، مع اعتبار الكيانات )أكوا باور بركاء للخدمات 1 و أكوا باور بركاء للخدمات 2( وحدة واحدة مدرة للنقد للوصول إلى قيمة االستخدام. 
استخدمت المجموعة التدفقات النقدية المخصومة الحتساب المبلغ القابل لالسترداد المخصص للشهرة. ومن ثم، خلصت المجموعة إلى أن المبلغ القابل 
لالسترداد أقل من القيمة الدفترية، مما أدى إلى تسجيل خسارة انخفاض في القيمة قدرها 7.5 مليون ريال سعودي )2019م: 3.0 مليون ريال سعودي 

و2018 م: 112.5 مليون ريال سعودي( في القوائم المالية الموحدة.

خالدي:

إثبات الشهرة فيما يتعلق باستحواذ الشركة على 70% من أسهم خالدي. في 31 ديسمبر 2019م فقدت المجموعة السيطرة على شركة اكوا باور للطاقة 
المتجددة القابضة المحدودة )الشركة األم لشركة لخالدي( )انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - بيع حصة في شركة اكوا باور للطاقة 

المتجددة القابضة المحدودة«( وشطب الشهرة المرتبطة بها.

األصول غير الملموسة األخرى

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرأصول أخرى غير ملموسة

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

التكلفة

38.58%50.60%27.51%46,73059,58789,738كما في 1يناير 

16.45%7.37%26.29%12,85716,23717,434اضافات

---13,914-عملية تجميع االعمال على مراحل

34.1%19.4%50.6%59,58789,738107,172تكلفة األصول األخرى غير الملموسة

67.70%68.50%66.90%12,56820,97635,344كما في 1 يناير

11.54%-27.19%70.88%8,40814,36810,461االستهالك للعام

47.8%29.6%68.5%)45,805()35,344()20,976(ناقصاً: اإلطفاء المتراكم

1.دد%8.د1%40.9%7دد,1د94د,1154د,8دالمجموع

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة 

تمثل األصول غير الملموسة األخرى برامج الكمبيوتر التي يتم إطفاؤها بمعدل يتراوح من 25% إلى 33.33% سنوياً والمبلغ الذي دفعته إحدى الشركات 
التابعة للمجموعة للحصول على العقود المتعلقة بتوريد الحجر الجيري، ويتم إطفاؤها على مدار مدة العقد فيما يتعلق بتوريد الحجر الجيري.

شراكت مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية

يعرض الجدول التالي ملخصًا للشركات المستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية من جانب المجموعة كما (: 7د-دالجدول  
في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:

الشركات المستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة 
ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرحقوق الملكية

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو 

 السنوي المركب
018دم-0د0دم

-100.0%--100.0%--2,440,300شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

-7.4%-8.2%-6.7%513,634479,219440,105شركة اس جي ايه مرافق )شركة جواب(

-0.5%-3.0%2.1%466,199476,148461,866شركة الشقيق

الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء )شركة الشعيبة 
-3.6%-1.0%-6.0%1,208,6981,135,6201,123,991للمياه والكهرباء وشركة مشروع توسعة الشعيبة(

1.1%5.4%-3.1%27,52326,66728,119شركة سويز نوماك للتشغيل والصيانة )التشغيل والصيانة(

1.1%5.4%-3.1%27,53026,67128,123شركة الجبيل للعمليات القابضة )التشغيل والصيانة(

-100.0%-100.0%-2.1%-2,5522,498شركة الغـاز الحيوي األردنية

2.6%14.8%-8.4%458,420420,017482,258شركة القرية االستثمارية )شركة هجر(

-1.9%6.6%-9.8%662,633597,578637,284شركة رابغ للكهرباء
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الشركات المستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة 
ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرحقوق الملكية

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو 

 السنوي المركب
018دم-0د0دم

-100.0%- -100.0% - -96,671شركة شعاع

-21.0%-26.1%-15.6% 342,283 548,313462,956شركة المرجان

-21.6%-22.5%-20.7%487, 93,47474,16357شركة ظفار )صاللة(

1482.4%-2.8%25651..2% 484,035 1,933497,770شركة ماب إنلند القابضة )الظاهرة(

--10.1%-16805.8% 378,964 421,320)2,522(شركة ماب كوستال القابضة )صحار(

-100.0% - -100.0% - -)13,024(اكوا باور الواحه 3 )بنبان(

-8.3%-587, 68,89074-فين هاو

--15.1%- 513,381 604,350-شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة

-10,365--شركة ظفار للتشغيل والصيانة المحدودة

-141.4%-630.1%)367,228()152,106(28,694شركة حصيان

85.2%105.4%67.0%)154,386()75,147()45,000(هيا للطاقة

شركة نور للطاقة 1 )مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي المستقل 
-78.8%-)473,868()265,057(-إلنتاج المياه والطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة(

-141.1%-)21,869()9,072(-مشروع صاللة للمياه

-413.3%-)61,595()12,000(-شركة الطويلة

-1844.9%-)70,016()3,600(-مشروع أم القيوين
---)38,739(--مشروع الظاهرة 2

---)43,748(--شركة شعاع 3
---)13,122(--شركة اتحاد المياه القابضة

------كيركالي
-5.دد%-0.1د%-7.دد%77د,818,د885,د84,77د0,د51,داإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

يمثل رصيد الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية تكلفة االستثمار والتغيرات التالية لالستحواذ في حصة المجموعة من صافي أصول 
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. لدى المجموعة استثمار سلبي في كيانات محددة، ال تزال في مرحلة اإلنشاء، وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
28 — االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، وقيد الخسائر أمر مناسب نظًرا ألن المساهمين ضمنوا التزامات الشركات المستثمر 

فيها وملتزمون بتقديم المزيد من الدعم المالي عند الحاجة.

انخفضت قيمة الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنسبة 26.7% أو بقيمة 1,739.1 مليون ريال سعودي، من 6,516.0 مليون ريال سعودي 
في 31 ديسمبر 2018م إلى 4,776.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفضت مرة أخرى بنسبة 20.1% أو بقيمة 958.6 مليون ريال 

سعودي إلى 3,818.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

كان االنخفاض في عام 2019م يرجع بصفة أساسية إلى القيمة العادلة الحتياطي تحوط التدفقات النقدية في كيانات مثل نور للطاقة 1 والحصيان وحياة 
للطاقة والظاهرة وصحار، بما يصل إلى 772.2 مليون ريال سعودي، وأصبحت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء شركة تابعة تؤدي إلى انخفاض بقيمة 
2.5 مليار ريال )راجع القسم )6-3-5( )مقارنة العمليات((؛ وتوزيعات األرباح المستلمة البالغة 259.0 مليون ريال سعودي. وقد قابل هذا التأثير جزئًيا 

حصة من األرباح بمبلغ 284.5 مليون ريال سعودي؛ وصافي استثمار إضافي من التصرفات وتعديالت أخرى تبلغ 1.6 مليار ريال سعودي.

كما كان االنخفاض اإلضافي في عام 2020م يرجع بصفة أساسية إلى القيمة العادلة الحتياطي تحوطات التدفقات النقدية في كيانات مثل نور للطاقة 1 
والحصيان وحياة للطاقة ونقاء للتحلية والظاهرة وصحار والمرجان، بمبلغ 1,191.4 مليون ريال سعودي وتوزيعات األرباح المستلمة بمبلغ 166.2 مليون 
ريال سعودي. وقد قابل ذلك التأثير جزئًيا حصة من األرباح بمبلغ 231.1 مليون ريال سعودي واستثمار  إضافي بنسبة 4.99% في شركة هجر خالل عام 

2020م )راجع القسم )6-3-5( )مقارنة العمليات((، بمبلغ 93.8 مليون ريال سعودي.

كما في 31 ديسمبر 2020م كانت لدى الشركة استثمارات سلبية بلفت قيمتها 1,200 مليون ريال سعودي عادة الستثماراتها في كل من شركة اكوا باور 
ورززات 1 بمبلغ 473.9 مليون ريال سعودي و شركة مشروع حصيان بمبلغ 367.2 مليون ريال سعودي و شركة حيا للطاقة والتحلية بمبلغ 154.4 مليون 
ريال سعودي و  شركة ام القوين النتاج المياه المستقل بمبلغ 70 مليون ريال سعودي. حيث اعترفت المجموعة بهذه االستثمارات سلبياً لوجود ضمانات 

من مالك هذه الشركات مقابل هذه التزامات 
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صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي

يتعلق صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي باتفاقيات شراء الطاقة الموقعة بين بعض الشركات التابعة للمجموعة ومشتري اإلنتاج. حيثما تقرر 
المجموعة ترتيًبا طويل األجل لتوريد الطاقة يأخذ شكل عقد إيجار أو يتضمنه، وحيثما تنقل الشركة بشكل جوهري جميع المخاطر والفوائد ذات الصلة 
م عقد اإليجار التمويلي كاستثمار صاٍف في عقد اإليجار التمويلي ويسجل في بداية عقد  بملكية األصل المؤجر، يعتبر الترتيب عقد إيجار تمويلي. يُقدَّ
العادلة لألصل المؤجر، أو إذا كانت أقل، فيسجل بالقيمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار الدنيا. يتم توزيع مدفوعات عقد اإليجار  اإليجار بالقيمة 
المستلمة بين الدخل التمويلي واالنخفاض في صافي االستثمارات في عقد اإليجار التمويلي من أجل تحقيق معدل عائد ثابت على الرصيد المتبقي 
لألصل. يُسجل مبلغ االستثمار الصافي في عقد اإليجار التمويلي في القائمة الموحدة للمركز المالي باعتباره أصاًل بالمبلغ اإلجمالي المستحق بموجب 

عقد اإليجار التمويلي مخصوًما منه دخل التمويل غير المكتسب.

نظراً إلى أن التدفقات النقدية لعقد اإليجار مقومة بعمالت متعددة، فإنه يتم تحديد الحد األدنى لمدفوعات اإليجار بشكل منفصل لكل عملة معنية، 
باستخدام سعر فائدة االقتراض التزايدي المتوقع لإليجار في كل فئة عملة باستخدام سعر الفائدة المتضمن في عقد اإليجار لكل عملة معنية. يتم توزيع 
إجمالي إيرادات اإليجار التمويلي بالعملة المعنية على الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة المستحق 

لكل عملة فيما يتعلق بعقد اإليجار.

يوضح الجدول التالي ملخصًا لصافي استثمار المجموعة في عقود اإليجار التمويلي كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:(: 8د-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرصافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
من 018دم إلى 0د0دم

صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي
6.1%0.5%11.9%15,195,88317,010,74817,099,678إجمالي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي

2.6%-4.1%9.8%)6,170,770()6,436,512()5,864,264(ناقصاً: دخل التمويل غير المكتسب
9,331,61910,574,23610,928,908%13.3%3.4%8.2

فيما يلي التفصيل:
الجزء المتداول من صافي االستثمار في عقود 

22.1%54.2%-3.2%216,891209,902323,571اإليجار التمويلي

الجزء غير المتداول من صافي االستثمار في عقود 
7.9%2.3%13.7%9,114,72810,364,33410,605,337اإليجار التمويلي

الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية من االتي:
13.3%17.8%9.0%617,615673,337792,955خالل سنة واحدة

24.0%6.0%45.0%2,570,0153,726,4643,950,823بعد سنة وأقل من خمس سنوات
1.4%-2.0%5.0%12,008,25312,610,94712,355,900بعد خمس سنوات

1.د%0.5%11.9%78د,17,010,74817,099د15,195,88

استحقاق إيرادات التمويل غير المكتسبة
8.2%1.3%15.6%400,724463,435469,384خالل سنة واحدة

18.7%1.7%38.5%1,519,1032,103,9602,140,611بعد سنة وأقل من خمس سنوات
-5.0%-8.0%-1.9%3,944,4373,869,1173,560,775بعد خمس سنوات

د.د%-4.1%9.8%170,770,دد51,دد4,د4دد,4د5,8

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

يتراوح معدل العائد الدوري المستخدم من جانب المجموعة من 2.04% إلى 10.21% 2018م قبل 2019م سنوًيا.

يوضح الجدول التالي ملخصًا لصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي  حسب المشروع  للمجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، (: 9د-دالجدول  
و019دم و0د0دم:

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

-0.8%3.2%-4.5%2,646,9692,526,8332,606,851أكوا ورزازات 1
0.0%2.8%-2.7%3,579,4203,483,7283,582,900أكوا ورزازات 2
1.3%5.3%-2.6%2,844,4642,769,5832,917,421أكوا ورزازات 3

-1.2%0.0%1,099,5421,112,355-سكاكا
64.9%2.1%166.3%260,766694,550709,381أخرى )أكوا ورزازات 4، العيون، بوجدور(

د.8%4.د%د.د1%8,908د10,9ددد,1910,574د,1دد,9اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة
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ارتفع إجمالي رصيد مستحقات اإليجار التمويلي بنسبة 13.3% أو 1,242.6 مليون ريال سعودي من 9,331.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م 
إلى 10,574.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، وارتفع مرة أخرى بنسبة 3.4% أو 354.7 مليون ريال سعودي ليصل إلى 10928.9 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ويُعزى االرتفاع في عام 2019م بشكل أساسي إلى المشاريع الجديدة التي دخلت حيز التشغيل في 2019م )انظر 
أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - المشاريع التي تستوفي تواريخ التشغيل التجاري للمشروع«(. يعود االرتفاع في عام 2020م بشكل رئيسي 
إلى المشاريع القائمة في المغرب نتيجة إيرادات التمويل )423 مليون ريال سعودي( وتغير أسعار الصرف األجنبي )558 مليون ريال سعودي(، وقابل هذا 

االرتفاع جزئياً إطفاء اإليجار )668 مليون ريال سعودي(

يتم تغطية وتحليل األجزاء المتداولة وغير المتداولة من صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي في القسم )6-3-7-1( الموجودات غير المتداولة 
والجزء غير المتداول من صافي االستثمار في عقود التأجير التمويلي للحفاظ على وحدة الموضوع.

المطلوبات من األطراف ذوي العالقة )الجزء غير المتداول(

يعرض الجدول التالي ملخصًا لمستحقات المجموعة من األطراف ذوي العالقة  الجزء غير المتداول( كما في 1د ديسمبر 018دم، (: 40-دالجدول  
و019دم و0د0دم:

المطلوبات من األطراف ذوي العالقة - األجزاء غير 
ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالمتداولة

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمالعالقةباأللف ريال سعودي
من 018دم إلى 0د0دم

---61,61261,61261,612مشروع مشتركالحسيان للطاقة

اكوا جوس اليكتريك ايسلتمي في 
--49.6%-49,64625,046-مشروع مشتركيونتم ساناي في تيكاريت

---100.0%--10,372مشروع مشتركشركة القرية االستثمارية

9.7%-1.دد%د.54%58د,د588د,71,984111المجموع

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

يتعلق الرصيد المستحق من حصيان بمبلغ ثانوي مدفوع مقدماً من الشركة للمشروع. وليس للرصيد تاريخ سداد ثابت وال يحمل أي فائدة. ووفقاً لشروط 
االتفاقية المبرمة بين الشركة والمشروع، فلن يتم سداد هذا المبلغ لمدة عام واحد على األقل. وبناًء عليه، تم االعتراف بذلك الرصيد تحت بند األصول 

غير المتداولة.

يمثل الرصيد المستحق من كيركالي المبالغ المستحقة الدفع لشركة نوماك نظير خدمات التشغيل والصيانة المقدمة بموجب عقود التشغيل والصيانة. 
ومن المتوقع استرداد المبلغ في عام 2023م وبالتالي تم تصنيفه تحت البنود غير المتداولة. تحتفظ المجموعة بتأثير خصم بمبلغ 24.5 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م ومخصص إضافي بقيمة 28.5 مليون ريال سعودي مقابل هذا الرصيد في عام 2020م. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى  

القسم )6-3-5-11( )»مخصص / خصم المستحقات من طرف ذي عالقة«(

يتعلق الرصيد المستحق من شركة القرية االستثمارية في 2018م بمبلغ مدفوع مقدماً من الشركة، بدون تاريخ سداد محدد أو فائدة، وتمت تسويته خالل 
عام 2019م.

موجودات ضريبة مؤجلة

تُقيد األصول الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم ويتم ترحيل الرصيد الضريبي غير المستخدم وأي خسائر ضريبية غير مستخدمة. 
تُقيد األصول الضريبية المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل معه أن يكون الربح الخاضع للضريبة متاًحا والذي يمكن مقابله استغالل الفروق المؤقتة القابلة 

للخصم وترحيل الرصيد الضريبي غير المستخدم وأي خسائر ضريبية غير مستخدمة.

يعرض الجدول التالي ملخصًا لموجودات ضريبة مؤجلة للمجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم.(: 41-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(في 1د ديسمبرموجودات ضريبة مؤجلة

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
من 018دم إلى 0د0دم

-60.9%--100.0%)51,521(-)337,022(الممتلكات واآلالت والمعدات

-31.4%--100.0%159,354-338,907الخسائر الضريبية غير المستخدمة

---100.0%)585(-19,149القيمة العادلة للمشتقات

-22.6%-35.0%-7.9%6,2625,7683,747التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين

90.8%38.5%162.8%6,73317,69224,503مستحقات ومخصصات اخرى

99.5%د.477%-1.1د%5,498د01د4,دد9د4,0دالمجموع

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة
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انخفضت األصول الضريبية المؤجلة بنسبة 31.1% أو بقيمة 10.6 مليون ريال سعودي، من 34.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 23.5 
مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 477.6% أو بقيمة 112.0 مليون ريال سعودي إلى 135.5 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2020م.

 يُعزى االنخفاض في عام 2019م بشكل أساسي إلى فصل نتائج مجموعة شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة في عام 2019م بقيمة 16.4 
مليون ريال سعودي )انظر أعاله »مقارنة العمليات - إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - بيع حصة في شركة أكوا باور للطاقة المتجددة 
القابضة المحدودة«. يتعلق االرتفاع الالحق في األصول الضريبية المؤجلة في 2020م باألصول في المغرب المتعلقة بالخسائر الضريبية غير المستخدمة 

بقيمة 102.0 مليون ريال سعودي )الخسائر المتعلقة باالستهالك غير المتنازع عليه التي لها عمر غير محدد(.

مخزون الوقود االستراتيجي

يشمل مخزون الوقود االستراتيجي الوقود الثقيل والديزل الذي تحتفظ به شركة توليد الكهرباء المركزية. تختلف الكميات المخزنة (: د4-دالجدول  
من مخزون الوقود االستراتيجي وفقًا لمتطلبات التشغيل واالتفاقية المبرمة شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة الكهرباء الوطنية  مشتري اإلنتاج(.

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرمخزون الوقود االستراتيجي

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو 

 السنوي المركب
018دم-0د0دم

-4.5%0.0%-8.8%77,63170,77170,760مخزون الوقود االستراتيجي

يُعزى االنخفاض الذي شهدته الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م بشكل أساسي إلى مخزون الوقود الثقيل بقيمة 6.8 مليون ريال سعودي وذلك 
بسبب )1( استهالك وقود ATPS بقيمة 5.2 مليون ريال سعودي خالل شهري يونيو ويوليو من عام 2019م و)2( بيع وشطب وقود HTPS بقيمة 1.6 مليون 

ريال سعودي. كما كانت هنالك حركة ضئيلة للغاية لمخزون الوقود االستراتيجي غير جوهرية بين عامي 2019م و2020م.

موجودات )غير متداولة( اخرى

يعرض الجدول التالي ملخصًا للموجودات االخرى لدى المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم بحسب الشركات التابعة (: د4-دالجدول  
الرئيسية:

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرموجودات  غير متداولة(  أخرى

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

معدل النمو السنوي 
 المركب

من 018دم إلى 
0د0دم

-10.2%3.7%-22.3%160,638124,815129,443ضريبة القيمة المضافة

-9.6%0.0%4793452,526-موجودات حق استخدام 

-41.3%-53.4%-26.1%45,14033,36115,541أخرى

-0.د%-د.4%د.0%110197,510,د0د05,778د

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

يوضح الجدول أدناه موجودات المجموعة  غير المتداولة( األخرى بحسب الشركة التابعة:(: 44-دالجدول  

موجودات  غير متداولة(  أخرى حسب 
ارتفاع /  انخفاض(في 1د ديسمبرالشركات التابعة الرئيسية

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

23.6%33.5%14.5%46,06652,73870,404أكوا ورزازات 3

-1.0%-5.5%3.7%39,57641,02238,758أكوا ورزازات 2

-47.5%-33.0%-58.9%64,84826,65417,854أكوا ورزازات 1

-228.7%-4,39714,452-نوماك عمان

---12,086--رابغ 3

-10.8%-45.9%47.0%55,28881,29843,955أخرى

-0.د%-د.4%د.0%197,510 110,د0د05,778د

المصدر: معلومات اإلدارة
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تشمل األصول األخرى الجزء غير المتداول من مدينو ضريبة القيمة المضافة، وحق استخدام األصول، والذمم المدينة األخرى من السلطات الضريبية، 
وكذلك المدفوعات المقدمة للموردين. ترتبط مستحقات ضريبة القيمة المضافة بشراء السلع والخدمات في الشركات التابعة الكائنة في المغرب وسيتم 

استخدامها مقابل التزامات ضريبة القيمة المضافة للفترات المستقبلية.

ويُعزى االنخفاض الذي سجلته ضريبة القيمة المضافة بشكل رئيسي إلى نسبة االستخدام. وتم إثبات حق استخدام األصول نتيجة العتماد المجموعة 
آلخر معيار موضوع بشأن عقود اإليجار )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16( في عام 2019م.

تحرك إجمالي األصول األخرى بشكل ضئيل بمعدل نمو سنوي مركب سالب يبلغ 2.0% من 31 ديسمبر 2018م إلى 31 ديسمبر 2020م.

صافي ضريبة القيمة المضافة والذمم المدينة األخرى من السلطات

تتمثل ضريبة القيمة المضافة والذمم المدينة األخرى من السلطات بشكل أساسي في ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع (: 45-دالجدول  
والخدمات المشتراة.

صافي ضريبة القيمة المضافة والذمم المدينة األخرى من 
ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالسلطات

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

-10.2%3.7%-22.3%160,638124,815129,443ضريبة القيمة المضافة المدينة  غير المتداولة

ضريبة القيمة المضافة والذمم المدينة األخرى من السلطات - 
58.0%93.9%28.7%32,44041,75080,943المتداولة

33.9%52.1%17.9%)75,599()49,708()42,158(ضريبة القيمة المضافة المستحقة

صافي إجمالي القيمة المضافة والذمم المدينة األخرى من 
-5.5%د.15%-د.دد%4,787د8571,د011د150,9السلطات

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة

انخفضت ضريبة القيمة المضافة والذمم المدينة األخرى من السلطات بمعدل نمو سنوي مركب 5.5%، وتتكون بشكل رئيسي من ضريبة القيمة المضافة 
المستحقة التي تم دفعها على مشتريات السلع والخدمات والتي سيتم استخدامها مقابل التزامات ضريبة القيمة المضافة للفترات المستقبلية.

الموجودات المتداولة 2 7 3 6
يعرض الجدول التالي ملخصًا لألصول المتداولة الموحدة للمجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم(: د4-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبراالصول المتداولة

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
من 018دم إلى 0د0دم

22.1%2.9%44.9%302,409438,324450,835بضاعة

جزء متداول من صافي استثمار في عقد 
22.1%54.2%-3.2%216,891209,902323,571إيجار تمويلي

-0.7%1.6%-3.0%756,516734,156745,661مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينيون 
9.2%2.2%16.6%2,532,6802,953,8023,020,235اخرون

-61.1%-70.2%-49.1%5,498,2652,798,315832,668نقدية وشبه نقدية

-4.0د%-4.7د%-د.دد%970,د7د,4,4995د17,1د7,د0د,9

--100.0%--475,402-موجودات معدة للبيع

-4.0د%-9.4د%-د.18%970,د7د,09,9015د,17د7,د0د,9إجمالي الموجودات المتداولة

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

تشير األصول المحتفظ بها للبيع في 2019م إلى إجمالي أصول شركة كراد )انظر أعاله إلى »إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - التخارج 
من شركة أكوا باور سي أف كراد بي في بارك أي أيه دي )كراد(«(. باستثناء األصول المحتفظ بها للبيع، فإن المكونات الرئيسية إلجمالي األصول المتداولة 
الموحدة للمجموعة تتمثل في النقد وما في حكمه والذمم المدينة والمدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى، والتي شكلت مجتمعة 86.3% و%80.6 

و71.7% من إجمالي األصول المتداولة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي.

انخفض إجمالي األصول المتداولة )باستثناء األصول المحتفظ بها للبيع( بنسبة 23.3% أو )2,172.3( مليون ريال سعودي، من 9,306.8 مليون ريال 
سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 7,134.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفض مرة أخرى بنسبة 24.7% أو 1.761.5 مليون ريال 

سعودي إلى 5.373.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م.

410



ويعود االنخفاض في عام 2019م بصورة رئيسية إلى ارتفاع النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 2018م بسبب المتحصالت من القرض القابل للتحويل 
من CVXF Inc. )صندوق طريق الحرير( في 31 ديسمبر 2018م الذي تم استالمه  في اليوم األخير من عام 2018م كجزء من صفقة أكوا باور للطاقة 
المتجددة القابضة المحدودة )يُرجى الرجوع إلى »مقارنة العمليات« أعاله( واالستخدام لألموال اإلضافية لتسوية القروض المرحلية المقدمة في شكل 
مساهمة رأسمالية باستحواذ شركة الظاهرة وصحار وبوكبورت وشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء. يُعزى االنخفاض في عام 2020م بشكل أساسي إلى 
انخفاض النقد وما في حكمه على مستوى الشركة لعام 2020م بسبب توزيعات األرباح على المساهمين واإلنفاق المتعلق بالمسؤولية االجتماعية للشركة 

بشأن فيروس كورونا المستجد وشراء أراٍض في الرياض واالستثمارات المنفذة خالل العام.

البضاعة

يوضح الجدول التالي ملخصًا لمخزون المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:(: 47-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالبضاعة

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
من 018دم إلى 0د0دم

22.2%2.6%45.6%281,815410,413421,156قطع غيار ومواد مستهلكة
53.1%30.3%79.7%9,38216,86421,982مواد كيماوية

-16.7%-29.8%-1.2%10,54010,4097,308ديزل
-23.9%-39.0%-5.1%672638389بضاعة في الطريق

1.دد%9.د%44.9%5د4450,8دد,8د4094,د0دصافي إجمالي البضاعة 

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

يتكون المخزون الذي تحتفظ به المجموعة بشكل أساسي من قطع الغيار والمواد االستهالكية المستخدمة في صيانة وتشغيل المحطات المختلفة، وتتركز 
حول شركة نوماك وشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء وشركة توليد الكهرباء المركزية وشركة بركاء. شكلت قطع الغيار والمواد االستهالكية %93.2 
و93.6% و93.4 من إجمالي المخزون في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي. تمثل المواد الكيميائية والديزل 
دوران  معدل  فإن  بها،  المعمول  الصناعية  للممارسات  وفقاً  للمحطات.  المنتظمة  العمليات  أثناء  استخدامها  يتم  أخرى  مكونات  نقلها  الجاري  والسلع 

المخزون ليس مؤشراً رئيسياً ألن معظم المخزون يتمثل في قطع غيار تكون دورة استهالكها أطول من المخزون العادي.

ارتفع رصيد المخزون المجمع بنسبة 44.9% أو 135.9 مليون ريال سعودي من 302.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 438.3 مليون 
ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، وارتفع مرة أخرى بنسبة 2.9% أو 12.5 مليون ريال سعودي ليصل إلى 450.8 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م. ويُعزى االرتفاع في عام 2019م بشكل رئيسي إلى دمج نتائج شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء نتيجة االستحواذ على حصة مسيطرة في 
2019م بقيمة 154.6 مليون ريال سعودي )انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - زيادة 
نسبة ملكية المجموعة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من خالل االستحواذ التدريجي على األسهم«(. يتعلق االرتفاع في عام 2020م بشكل أساسي 
بشركة نوماك نتيجة المشاريع الجديدة التي دخلت حيز التشغيل في 2020م )يرجى مراجعة قسم »مقارنة العمليات«( وبما يتماشى مع استجابة الكيانات 
لفيروس كورونا المستجد عن طريق خطط استمرارية األعمال، وقابل هذا التأثير جزئياً انخفاض رصيد المخزون في شركة توليد الكهرباء المركزية 

بسبب االستخدام ومخصص المخزون بطيء الحركة أو المتقادم.

المواد الكيميائية، التي شكلت حوالي 5% في المتوسط من إجمالي مستويات المخزون خالل الفترة التاريخية المتعلقة بالمواد المستخدمة في الغالب في 
محطات تحلية المياه ومحطات التناضح العكسي لمعالجة مياه البحر وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب. ويُعزى االرتفاع بقيمة 5.1 مليون ريال سعودي 
بين عامي 2019م و2020م بشكل أساسي إلى شركة نوماك بقيمة 7.2 مليون ريال سعودي وشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بقيمة 1.2 مليون ريال 
سعودي تماشًيا مع استجابة الكيانات لفيروس كورونا المستجد من أجل استمرارية األعمال. ويتعلق مخزون الديزل بشكل رئيسي بزيت الوقود المخزن 
لدى بركاء. ترجع الزيادة في المخزون الكيميائي في عام 2019م بمبلغ 7.5 مليون ريال سعودي في المقام األول إلى نوماك بمبلغ 3.9 مليون ريال سعودي 
على حساب مشتريات خاصة باالنقطاعات وإضافة مشاريع جديدة، مثل الشعيبة 2 وشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بمبلغ 3.7 مليون ريال سعودي، 

حيث أصبحت كل منهما شركة تابعة بداية من الربع األخير من عام 2019م.

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبر إجمالي المخزون بحسب الشركات التابعة الرئيسية

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

12.8%23.3%3.2%148,040152,754188,333الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة
--2.7%-154,551150,452-شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

-2.5-2.6%-2.4%49,30048,13646,888شركة بركاء
-21.2%-21.4%-21.1%105,06982,88365,162شركة توليد الكهرباء المركزية

1.دد%9.د%44.9%5د4450,8دد,8د4094,د0داإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة
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قطع الغيار والمواد االستهالكية بحسب الشركات التابعة 
ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالرئيسية

0د0دم019دم0د0دم019دم 018دمألف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

--2.2%0.0%150,853147,510-شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

-15.5%-20.5%-10.1%103,83782,585 115,554شركة توليد الكهرباء المركزية

-3.1%-2.8%-3.5%39,87738,757 41,315شركة بركاء

6.5%13.4%0.0%155,554176,398 155,483الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة

178.9%233.6%133.1%6,03520,133 2,589كيانات أخرى

41.5%9.5%82.9%)29,555()26,984( )14,752(مخصص مخزون بطيء الحركة

-10.6%-21.8%2.1%)14,672()18,759( )18,374(مخصص احتياطي المخزون

د.دد%د.د%د.45%د1,15د4د410,41 81,815داإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرمخصص مخزون بطيء الحركة بحسب الشركات التابعة الرئيسية

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو 

 السنوي المركب
018دم-0د0دم

-0.0%0.0%1,9131,913-شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

25.9%-17.5%92.2%11,23221,59017,813شركة توليد الكهرباء المركزية

67.1%182.4%-1.1%3,5203,4819,829الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة

41.5%9.5%9.د8%9,555د984,ددد14,75اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرمخصص احتياطي المخزون بحسب الشركات التابعة الرئيسية

0د0دم019دم0د0دم019دم 018دمألف ريال سعودي
معدل النمو 

 السنوي المركب
018دم-0د0دم

-52.4%-66.8%-31.7%15,78410,7783,575الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة

-0.0%0.0%4,3084,308 -شركة سقاية للتشغيل والصيانة

23.8%21.3%26.4%2,4332,951 1,925شركة رابغ للتشغيل والصيانة

140.2%209.5%86.5%1,2403,838 665نوماك عمان

-د.10%-1.8د%1.د%د7د,7418,75914د,18اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي

تمت تغطية صافي االستثمارات في عقود االيجار التمويلي بجزئيها الثابتة والمتداولة في القسم )6-3-7-1( األصول الثابتة وذلك ليتم شرحها بشكل 
متكامل
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مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )الجزء المتداول(

يعرض الجدول التالي ملخصًا لمستحقات المجموعة من األطراف ذوي العالقة  الجزء المتداول( كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم (: 48-دالجدول  
و0د0دم:

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالمطلوبات من األطراف ذوي العالقة  الجزء المتداول(

0د0دم019دم0د0دم019دم018دممالحظةالعالقةباأللف ريال سعودي

معدل النمو 
 السنوي المركب
من 018دم إلى 

0د0دم
شركة المرجان إلنتاج 

47.0%30.6%65.4%67,084110,980144,910)أ(مشروع مشتركالكهرباء

30.9%-20.2%114.9%24,23952,08141,557)أ(مشروع مشتركشركة رابغ للكهرباء

شركة رابغ العربية للمياه 
---100.0%--120,355)أ(مشروع مشتركوالكهرباء

شركة الشقيق للمياه 
31.6%7.7%60.9%27,22643,81747,181)أ(مشروع مشتركوالكهرباء

شركة الشعيبة للمياه 
25.1%38.3%13.2%27,75831,42943,462)أ(مشروع مشتركوالكهرباء

شركة مشروع توسعة 
22.2%23.8%20.6%8,36110,08612,482)أ(مشروع مشتركالشعيبة

26.3%-7.2%71.9%71,415122,751113,883)أ(مشروع مشتركشركة هجر إلنتاج الكهرباء

شركة اكوا جي يو جيه 
اليكتريك اسليمتي في 
يونتيم سانيعي في تي 

تيكريت انيوني )كيركالي(

---98.8%-85,8461,013)أ(مشروع مشترك

شركة ظفار للتشغيل 
60.4%-20.0%221.4%10,73334,49527,607)ب(مشروع مشتركوالصيانة

الحصيان للطاقة – 
264.3%395.6%167.7%11,24130,094149,158)أ(مشروع مشتركالمرحلة األولى

-61.4%6.2%-86.0%52,5307,3557,810)ب(مشروع مشتركاكوا باور الواحة الثالثة

-59.3%-6.6%-82.3%82,50314,61713,653)أ(مشروع مشتركنور للطاقة 

شركة الطويلة رو لتحلية 
--99.8%-89,548223-)ج(مشروع مشتركالمياه

--80.7%-50,4689,761-)ج(مشروع مشتركمحطة نقاء لتحلية المياه

-35.1%-27,43137,061-)أ(مشروع مشتركشركة خالدي

--84.2%-5,619889-)أ(مشروع مشتركشركة الريشة

-131.6%-6,62415,344-)أ(مشروع مشتركشركة بوكبورت

شركة هايا للطاقة وتحلية 
-85.7%19.7%-98.3%120,2632,0462,450)ج(مشروع مشتركالمياه

AGC 450.8%100.8%1411.0%71810,84921,780)ب(مشروع مشتركشركة

389.2%136.8%910.5%7057,12416,872)ب(مشروع مشتركشركة شيناس للتوليد

---315--مشروع مشتركشركة الظهيرة 2

الشركة السعودية الماليزية 
384.5%-72.0%8276.5%514,2721,197)ب(مشروع مشتركللمياه والكهرباء

-8.5%-46.7%57.1%45,48871,45738,066شركات تابعةجهات ذات عالقة اخرى

-0.7%د.1%-0.د%1دد,745د4,15د7د51,د75  المجموع

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة
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المستحق من األطراف ذات العالقة   الجزء المتداول( - 
ارتفاع /  انخفاض( كما في 1د ديسمبربحسب طبيعة الخدمة

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

معدل النمو 
السنوي 
 المركب

018دم-0د0دم

8.5%35,7% -13,2%  619,580  456,542 526,028المستحق إلى نوماك مقابل خدمات التشغيل والصيانة )أ(

8.1%17,9% -1.0%  75,581  64,095 64,737السلف المقدمة إلى أطراف ذات عالقة )ب(

-67,8%-91,2% 18,1%  12,434  120,263142,062رسوم التطوير والتعويضات عن التكاليف )ج(

-8.5%-46,7% 57,1%  38,066  71,457 45,488أخرى

-0.7%د.1%-0.د%1دد,745د4,15د7د51,د75اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة
)أ( يشمل ذلك بشكل أساسي المستحق من األطراف ذات العالقة إلى الشركة الوطنية األولى القابضة )»نوماك«( )وشركاتها التابعة( نظير خدمات التشغيل والصيانة المقدمة إلى األطراف 

ذات العالقة بموجب عقود التشغيل والصيانة. وفي حاالت محددة، يشمل الرصيد كذلك السلف المقدمة إلى أطراف ذات عالقة ليس لها تاريخ سداد محدد.
)ب( يمثل الرصيد الُسلف المقدمة إلى أطراف ذات عالقة ليس لها تاريخ سداد محدد وليس لها معدل ربح 

)ج( يمثل هذا المستحقات على حساب رسوم التطوير والتعويض عن التكلفة المتكبدة نيابة عن المشروع المشترك. 

تعلقت المطلوبات من األطراف ذوي العالقة )الجزء المتداول( في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2020م بشكل أساسي بخدمات 
التشغيل والصيانة التي تقدمها شركة نوماك للمشاريع بموجب عقد التشغيل والصيانة. وقد مثلت األرصدة المتعلقة بخدمات التشغيل والصيانة ما نسبته 
69.5% و62.2% و83.1% من إجمالي المطلوبات من األطراف ذوي العالقة )الجزء المتداول( في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 

2020م على التوالي.

انخفضت المطلوبات من األطراف ذوي العالقة )الجزء المتداول( بنسبة 3.0% أو 22.3 مليون ريال سعودي من 756.5 مليون ريال سعودي في 31 
ديسمبر 2018م إلى 734.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 1.6% أو 11.5 مليون ريال سعودي لتصل إلى 745.7 مليون 

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

يعزى االنخفاض في عام 2019م بشكل أساسي إلى أن شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء أصبحت شركة تابعة بعد االستحواذ على حصة مسيطرة فيها 
)120.4 مليون ريال سعودي( )يرجى مراجعة القسم »مقارنة العمليات«( وتحصيل رسوم التطوير وتسديد التكلفة من شركة هيا للطاقة بقيمة 120.3 
مليون ريال سعودي وانخفاض الذمم المدينة من شركة اكوا باور الواحة 3 بقيمة 45.2 مليون ريال سعودي حيث تم تحويل قرض مساهم إلى استثمار في 
شركات مستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية وانخفاض آخر في الرصيد المستحق من كركالي بمبلغ 84.8 مليون ريال سعودي ونور للطاقة 1 بمبلغ 
67.9 مليون ريال سعودي عقب تسوية جزء من الذمم المدينة، وقابل ذلك جزئياً مستحقات متعلقة برسوم التطوير وتسديد التكلفة من شركة الطويلة 
ومحطة نقاء بقيمة 140 مليون ريال سعودي وذمم مدينة أخرى متعلقة بالتشغيل والصيانة بمبلغ 163.9 مليون ريال سعودي في شركة المرجان إلنتاج 
الكهرباء و شركة رابغ للكهرباء  و شركة الشعيبة للمياه والكهرباء  و شركة الشقيق للمياه والكهرباء و شركة مشروع توسعة الشعيبة وهجر والحصيان وُسلف 
مقدمة إلى عمليات التشغيل والصيانة بمبلغ 23.8 مليون ريال سعودي. ويُعزى االرتفاع في عام 2020م بشكل أساسي إلى خدمات التعبئة التي قدمتها 
شركة نوماك لشركة حصيان )119.1 مليون ريال سعودي( والذمم المدينة األخرى المتعلقة بالتشغيل والصيانة بمبلغ 43.9 مليون ريال سعودي، وهو ما 

قابله جزئياً تحصيل رسوم التطوير وتسديد التكلفة من شركة الطويلة ومحطة نقاء بقيمة 130.0 مليون ريال سعودي.

المدينون، والمصاريف المدفوعة مقدمًا، والمدينون االخرون

و019دم (: 49-دالجدول   018دم،  ديسمبر  1د  في  كما  االخرون  والمدينون  مقدمًا،  المدفوعة  والمصاريف  للمدينين،  ملخصًا  التالي  الجدول  يعرض 
و0د0دم:

المدينون، والمصاريف المدفوعة مقدمًا، 
ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبروالمدينون االخرون

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
من 018دم إلى 0د0دم

2.6%7.4%-1.9%1,265,9631,242,4921,333,872مدينون تجاريون
-33.1%-9.0%-50.8%)28,795()31,657()64,334(ناقصاً: مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة 

د.4%7.8%0.8%05,077د,51د10,8د,91دد,01د,1صافي المدينين التجاريين

-2.4%-26.3%29.3%1,004,3391,298,422957,218مصاريف مدفوعة مقدماً وتأمين ومدينون اخرون

21.3%30.2%13.1%212,790240,569313,187تكلفة تطوير المشاريع
179.4%156.2%204.8%39,735121,096310,219الدفعات المقدمة للموردين
---17,618--توزيعات األرباح المستحقة

ضريبة القيمة المضافة والمبالغ األخرى 
58.0%93.9%28.7%32,44041,75080,943المستحقة من السلطات الضريبية
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المدينون، والمصاريف المدفوعة مقدمًا، 
ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبروالمدينون االخرون

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
من 018دم إلى 0د0دم

15.0%1.1%30.7%22,02128,77729,102سلف موظفين
-41.0%-44.4%-37.4%19,72612,3536,871أخرى

د.9%د.د%د.د1%5دد,0د0,دد80,د95,د80د,دد5,دالمجموع

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

صافي الذمم التجارية المدينة 

ساهمت شركة توليد الكهرباء المركزية والزرقاء وبركاء وشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء وشركة شركة مشروع الشعيبة لتنمية المياه وشركة نوماك 
والشركة بالجزء األكبر من صافي الذمم التجارية المدينة الموحدة. تشمل الذمم التجارية المدينة التي سجلتها شركة توليد الكهرباء المركزية بشكل 
الهاشمية مدفوعات شركة  األردنية  المملكة  المحولة. وتضمن حكومة  الوقود  وإيرادات  بالسعة  يتعلق  فيما  اإلنتاج  المدينة من مشتري  الذمم  أساسي 
البترول  الوطنية وشركة مصفاة  الكهرباء  المركزية وشركة  الكهرباء  توليد  بأن لديها حصص ملكية في شركة  الوطنية،)مشتري اإلنتاج( علماً  الكهرباء 

األردنية )مورد الوقود(.

ارتفع صافي الذمم التجارية المدينة بنسبة 0.8% أو 9.2 مليون ريال سعودي من 1,201.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 1,210.8 
مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، وارتفع مرة أخرى بنسبة 7.8% أو 94.2 مليون ريال سعودي ليصل إلى 1،305.1 مليون ريال سعودي كما 

في 31 ديسمبر 2020م.

ويُعزى االرتفاع في عام 2019م بصورة رئيسية إلى دمج نتائج شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )47.8 مليون ريال سعودي( )انظر أعاله إلى »المقارنة 
بين العمليات التشغيلية - إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - زيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من 
خالل االستحواذ التدريجي على األسهم«(، كما شرعت شركة مشروع الشعيبة لتنمية المياه في مباشرة عملياتها في عام 2019م )57.1 مليون ريال 
سعودي(، وزيادة في بركاء بقيمة 141.7 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التأخير في استالم المدفوعات من الشركة العمانية لشراء 
الطاقة والمياه بعد إعادة هيكلة قطاع الطاقة في سلطنة عمان  ما أدى إلى زيادة الذمم المدينة وذلك لتحسين معدل الحرارة من مشروع الظاهرة ومشروع  
صحار بمبلغ 67.2 مليون ريال سعودي، وهو ما قابله جزئًيا فصل نتائج اكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة  )76.5 مليون ريال سعودي( )انظر 
أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - بيع حصة في شركة اكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة«( في عام 2019م إلى جانب انخفاض 
الذمم المدينة في شركة نوماك بقيمة 144.9 مليون ريال سعودي يتعلق بشكل رئييسي بشركة نوماك الخليج للتشغيل والصيانة ذ.ذ.م بملغ 83.9 مليون 
ريال، وشركة توليد الكهرباء ،المركزية بقيمة 39.3 مليون ريال سعودي واألصول في المغرب بقيمة 39.7 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك أساساً إلى 

تحصيل الذمم المدينة.

يُعزى االرتفاع في عام 2020م بشكل أساسي إلى ارتفاع الذمم المدينة إلى:

في المشاريع القائمة في األردن بقيمة 109.3 مليون ريال سعودي حيث تم تأجيل المدفوعات من قبل مشتري اإلنتاج بسبب وباء فيروس كورونا  	
المستجد )يرجى مراجعة القسم )6-3-2( )العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج العمليات(، وال يتطلب المبلغ المتأخر لشركة توليد الكهرباء 
المركزية أي مخصصات ألن الذمم المدينة مضمونة من حكومة المملكة األردنية الهاشمية، في حين أنه بالنسبة لمشروع الزرقاء و شركة توليد 

الكهرباء المركزية  في األردن، فقد تم االتفاق على دفع المبلغ المحجوز على 4 أقساط متساوية بدءاً من يناير 2021م
تعود زيادة الذمم المدينة لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بقيمة 66.8 مليون ريال سعودي إلى تعليق فاتورة واحدة من جانب مشتري اإلنتاج  	

والتي عادة ما يتم تسويتها في نهاية الشهر ولكن تمت تسويتها في شهر يناير من عام 2021م
تقابل تلك االرتفاعات جزئيًا انخفاض الذمم المدينة في شركة بركاء بقيمة 15.4 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى (: 50-دالجدول  

انخفاض اإليرادات في ديسمبر 0د0دم بسبب انخفاض الطلب.

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالذمم المدينة من قبل الشركات التابعة الرئيسية

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

3.2%17.2%-9.2%427,963388,692455,547شركة توليد الكهرباء المركزية

86.6%-8.1%278.6%50,867192,583177,038شركة بركاء

30.1%32.9%27.3%101,420129,068171,540الزرقاء

-139.9%0.0%47,760114,562-شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

-35.4%-49.6%-17.4%143,649118,72059,878أكوا ورزازات 2

84.3%892.5%-65.8%19,8416,79267,411أكوا ورزازات 3

-59.9%-49.8%-68.0%213,22568,32834,289الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة

-4.1%-13.2%5.8%244,664258,892224,812أخرى
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ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالذمم المدينة من قبل الشركات التابعة الرئيسية

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

د.4%7.8%0.8%05,077د,51د10,8د,91دد,01د,1اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

فيما يلي أعمار الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى بحسب كل شركة تابعة :(: 51-دالجدول  

باأللف ريال سعودي

الذمم المدينة غير 
منخفضة القيمة 

والتي لم تتجاوز تاريخ 
استحقاقها

المجموعاكثر من 5دد يوممن91-5دد يوممن 1-90 يوم 

شركة توليد الكهرباء 
68,24982,3153,054313,647467,265المركزية

36,34823,146117,48955177,038شركة بركاء

41,48011,41231,11887,754171,764الزرقاء
اكوا باور جلوبال 
12,56646,55072,831131,947-سيرفيسز ليمتد

شركة رابغ العربية للمياه 
114,562---114,562والكهرباء

د57,دد871,0د,11474د,9198د9,4د91دد,0ددالمجموع

المصدر معلومات اإلدارة 

فيما يلي أعمار الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى التي لم تنخفض قيمتها، كما في 1د ديسمبر 0د0دم:(: د5-دالجدول  

 تقادم الذمم المدينة التجارية

0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

836,752747,094597,309الذمم المدينة غير منخفضة القيمة والتي لم تتجاوز تاريخ استحقاقها

35,39275,154135,774فات تاريخ االستحقاق بمدة من 1-90 يوًما

329,485388,587571,994أكثر من 90 يوًما

05,077د,51د10,8د,91دد,01د,1اإلجمالي

المصدر: القائمة المالية الموحدة والمدققة

تعتقد اإلدارة أن الذمم المدينة المستحقة ألكثر من )90( يوًما والتي لم تتأثر قيمتها ما زالت قابلة للتحصيل بالكامل، بناًء على األداء السابق ونموذج 
الخسائر االئتمانية المتوقعة، والذي يتضمن تحلياًل شاماًل لمخاطر االئتمان، منها التصنيفات االئتمانية للعمالء إذا كانت متوفرة.

فيما يلي بيان للتغير في مخصص انخفاض القيمة، بما في ذلك االنخفاض في القيمة الفردي والجماعي، في ما يتعلق بالذمم (: د5-دالجدول  
المدينة التجارية خالل السنة:

 التغير في مخصص انخفاض القيمة

0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

71,40264,33431,657الرصيد االفتتاحي كما في 1 يناير

)2,862()15,464(13,656إثبات / عكس خسارة انخفاض القيمة

-)9,248()20,724(المبلغ المشطوب

-)7,965(-المشطوب عند فقدان السيطرة

8,795د57د,1د4دد,4دالرصيد الختامي للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

المصدر:  القوائم المالية الموحدة والمدققة
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المدفوعات المسبقة والتأمين والذمم المدينة األخرى

تشمل المدفوعات المسبقة والتأمين والذمم المدينة األخرى بشكل أساسي على مستحقات أقساط إعادة التأمين من أكوا ري انشورانس )شركة تأمين 
قابضة( الودائع القابلة لالسترداد والفوائد المستحقة القبض والذمم المدينة األخرى.

بيان المدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى 
ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبربحسب الكيانات الكبرى

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

معدل النمو 
السنوي 
 المركب

018دم-0د0دم

25,4%-41,7%169.8%328,534886,497516,748شركة أكوا باور إلعادة التأمين
أكوا باور جلوبال سيرفيسز ليمتد - مدفوعات التأمين 

-0.0%0.0%122,606122,606-المسبقة

-100.0%-100.0%0.0%-79,05379,053الزرقاء - تعويضات نقدية مقررة

-27,0%51,2%-64.8%596,752210,266317,864كيانات أخرى

-4.د%-د,دد%د,9د%18د,957دد98,4د,91دد,1,004اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت المدفوعات المسبقة والتأمين والذمم المدينة األخرى بنسبة 29.3% أو 294.1 مليون ريال سعودي، من 1,004.3 مليون ريال سعودي في 31 
ديسمبر 2018م إلى 1,298.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفض بنسبة 26.3% أو 341.2 مليون ريال سعودي ليصل إلى 957.2 

مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

ويرجع االرتفاع في عام 2019م بصورة رئيسية إلى الزيادة في الذمم المدينة ألقساط إعادة التأمين بقيمة 554.4 مليون ريال سعودي نتيجة تجديد برنامج 
التأمين الجماعي داخل المجموعة )مع مبلغ قسط إعادة التأمين ذي الصلة مستحق الدفع والمسجل تحت بند الذمم الدائنة( والدفع المسبق للتأمين 
المقدم إلى الشركة الصينية لتأمين الصادرات واالئتمان لمشروع نام دينه 1 بمبلغ 122.6 مليون ريال سعودي والذي قابله جزئياً تسوية الذمم المدينة 

لمشروع األقصر بقيمة 206.3 مليون ريال سعودي وتحويل وتسوية الذمم المدينة األخرى بمبلغ 170.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م.

يعود سبب االنخفاض في عام 2020م بشكل رئيسي إلى انخفاض أقساط إعادة التأمين المستحقة بقيمة 369.8 مليون ريال سعودي إلى جانب تسجيل 
قسط إعادة التأمين المستحق الدفع ذي الصلة تحت بند الذمم الدائنة والذي قابله جزئياً تسوية التعويضات المتفق عليها بمبلغ 79.1 مليون ريال سعودي.

تاكليف تطوير المشاريع

تمثل تكاليف تطوير المشاريع التكاليف المتكبدة نظير المشاريع قيد التطوير والتي تعتبر مجدية اعتباراً من تاريخ القوائم المالية الموحدة. يتم وضع 
مخصص لتكاليف تطوير المشاريع بناًء على متوسط معدل نجاح المشروع وأفضل تقديرات اإلدارة )انظر أعاله إلى - نتائج العمليات - قائمة الربح 
والمبالغ  الشامل اآلخر مخصص  الدخل  التطوير والخسارة و)الخسارة(  تكلفة  التشغيلية -  التكاليف  الشامل اآلخر -  الدخل  الخسارة و)الخسارة(  أو 

المشطوبة ذات الصلة بعد خصم المبالغ المعاد قيدها(. 

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرتكاليف تطوير المشاريع

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

55.0%13.1%112.4%100,178212,790240,569الرصيد في بداية السنة

تكاليف التطوير والمخصصات وعمليات الشطب، بعد 
-181.3%-410.3%50,790142,856)16,368(خصم أي عمليات للقيد العكسي خالل السنة

-205.2%-117.8%)70,238()23,011(128,980اإلضافات، بعد خصم المبالغ المستردة

د.1د%د.0د%1.د1%187,د1د9د40,5د790,د1دالرصيد في نهاية السنة

المصدر: معلومات اإلدارة
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ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرتكاليف تطوير المشاريع حسب الكيانات

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو 

 السنوي المركب
018دم-0د0دم

34,5%46.1%23,8%80.74699,959146,048شركة أكوا باور دبي

12,1%43.5%-12.4%50.13943,90862,999شركة أكوا باور الرياض

22,4%31.1%14.2%44.85651,24667,164شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز

-0.1%-18.7%22.7%37.04945,45636,976كيانات مؤسسية أخرى

د,1د%د,0د%1,د1%187,د1د9د40,5د790,د1دالرصيد في نهاية السنة

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت تكاليف تطوير المشاريع بنسبة 13.1% أو 27.8 مليون ريال سعودي من 212.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 240.6 مليون 
ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م.

وارتفعت كذلك بنسبة 30.2% أو 72.6 مليون ريال سعودي لتصل إلى 313.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ويرجع االرتفاع في عام 
2019م، بشكل أساسي إلى زيادة العطاءات الحالية المجدية وزيادة مدة دورة التطوير التي تشمل مشاريع األقصر ونام دينه وسدير وجيزان وريدستون، 
وتعزى الزيادة اإلضافية في 2020م بشكل أساسي إلى زيادة دورة التطوير بشأن العطاءات الحالية والجديدة الممكنة. والتي تتضمن مشاريع األقصر، 

وسدير، وجيزان، وريدستون.

الدفعات المقدمة للموردين

تمثل المدفوعات المقدمة للموّردين المبالغ المدفوعة مقدماً لمختلف موردي الشركة وشركاتها التابعة وإشعار تحديد بدأ التنفيذ التي تسددها المشاريع 
عند تحقيق اإلتمام المالي.

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالدفعات المقدمة للموردين بحسب الكيانات الرئيسية

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

-0.0%0.0%112,500--سرداريا

95.6%47.7%158.9%31,38081,233120,018الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة

122.2%80.3%173.8%5,30914,53526,207الشركة

311.2%103.3%731.5%3,04625,32851,494أخرى

179.4%د.د15%04.8د%19د,10دد1,09د51د9,7داإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت المدفوعات المقدمة للموردين بنسبة 204.8% أو 81.4 مليون ريال سعودي من 39.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 121.1 
مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، وارتفعت كذلك بنسبة 156.2% أو 189.1 مليون ريال سعودي لتصل إلى 310.2 مليون ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2020م.

تعود الزيادة في عام 2019م، بشكل رئيسي إلى الزيادة في مبالغ شركة نوماك وشركاتها التابعة بسبب شراء قطع الغيار والمخزون بقيمة )49.9 مليون 
ريال سعودي(، والمشاريع القائمة في المغرب )5.0 مليون ريال سعودي( وتوحيد شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )17.4 مليون ريال سعودي(، )يرجى 
مراجعة القسم )6-3-5( »مقارنة العمليات«( - زيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من خالل االستحواذ التدريجي على 
األسهم« أعاله(. يعزى االرتفاع في عام 2020م، بشكل أساسي إلى المدفوعات المتعلقة بإشعار محدود للمضي قدماً في أعمال البناء لمشروع سرداريا 
بقيمة 112.5 مليون ريال سعودي، وبقيمة 38.8 مليون ريال سعودي بالنسبة لشركة نوماك والتي تتعلق بشكل رئيسي بالشحن البيني إلى مشروع حصيان 
بقيمة 33.0 مليون ريال سعودي بسبب بعض  المغرب  أولية، وزيادة األصول في  نتيجة تقديم دفعة مقدمة نظير شراء قطع غيار  الدور وبركاء  وكذا 

االنقطاعات في محفظة األصول.

تتمثل ضريبة القيمة المضافة والذمم المدينة األخرى من السلطات تعود إلى الجزاء غير المتداول من األصول.
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نقدية وشبه نقدية

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرنقدية وشبه نقدية

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

معدل النمو 
 السنوي المركب
من 018دم إلى 

0د0دم

-50.2%-44.3%-55.5%3,221,1331,433,286798,263نقد بالصندوق ولدى البنوك

ودائع قصيرة األجل وفترة استحقاقها 
-87.7%-97.5%-40.1%2,277,1321,365,02934,405األصلية ثالثة أشهر أو أقل

-1.1د%-د.70%-49.1%8دد,دد158د,798,د5دد,5,498المجموع

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

نقدية وشبه نقدية بحسب الشراكت التابعة الرئيسية

نقدية وشبه نقدية بحسب الشركات التابعة 
ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالرئيسية

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو 

 السنوي المركب
018دم-0د0دم

38.1%9.8%73.8%44,59377,48785,099شركة بركاء

111.4%-27.4%515.7%16,977104,52675,861الزرقاء

--25.0%0.0%168,212126,226-شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

-0.3%8.6%-8.5%125,161114,501124,335أكوا ورزازات 1

-46.1%-69.1%-6.2%70,43666,03520,432أكوا ورزازات 2

-19.2%-46.3%21.6%194,976237,076127,419الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة

-86.7%-95.6%-59.8%4,432,8011,784,15078,803الشركة

-43.7%-21.0%-59.8%613,321246,328194,492أخرى

-1.1د%-د.70%-49.1%7دد,دد158د,798,د5دد,5,498اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

تشمل نقدية وشبة نقدية على النقد بالصندوق والنقد لدى البنوك، وكذلك الودائع قصيرة األجل التي تبلغ فترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل. 

انخفض النقد وما في حكمه بنسبة 49.1% أو 2,700.0 مليون ريال سعودي من 5,498.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 2,798.3 مليون 
ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، وانخفض مرة أخرى بنسبة 70.2% أو 1.965.6 مليون ريال سعودي إلى 832.7 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2020م.

 ويرجع االنخفاض في عام 2019م، بصورة رئيسية إلى دفع المبالغ المستحقة البالغة 1,300.7 مليون ريال سعودي نظير االستحواذ على شركة رابغ 
العربية للمياه والكهرباء )انظر القسم )6-3-5( )مقارنة العمليات((، وتسوية القروض المرحلية في شكل مساهمة رأسمالية لمشاريع الظاهرة وصحار 
وبوكبورت بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي وتسوية التزامات أخرى لشركات المشاريع المختلفة األخرى، ودفع المبلغ المستحق نظير ممارسة خيار شراء 
مشروع المرجان )175.4 مليون ريال سعودي(. يُعزى االنخفاض في عام 2020م ، بشكل رئيسي إلى انخفاض النقدية وشبة النقدية على مستوى الشركة 
بسبب استخدام األموال لدفع توزيعات األرباح للمساهمين )1.0 مليار ريال سعودي(، والمساهمات المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية للشركة بشأن فيروس 
كورونا المستجد )52.5 مليون ريال سعودي(، وشراء أرض في مقر الشركة بالرياض )56.3 مليون ريال سعودي(، ودفعات القرض المرحلي للمشاركة في 
رأس المال وقرض المساهمين في مشاريع مختلفة )1.7 مليار ريال سعودي( والتي قابلها جزئياً عمليات تحصيل في شكل توزيع )أرباح األسهم وقرض 

المساهمين والرسوم وغيرها( من المشاريع )1.8 مليار ريال سعودي(.
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حقوق الملكية 3 7 3 6
يلخص الجدول التالي حقوق الملكية في الشركة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم.(: 54-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(في 1د ديسمبرحقوق الملكية 

0د0دم019دم0د0دم019دم018دم باأللف ريال سعودي 

معدل النمو 
 السنوي المركب
من 018دم إلى 

0د0دم

حقوق المساهمين

---6,429,3446,429,3446,429,344 رأس المال 

9.5%19.8%-1,177,0311,177,0311,410,398 عالوة إصدار 

21.3%15.9%26.8%437,239554,626642,883 االحتياطي النظامي 

-29.2%-61.8%31.3%2,363,2593,102,1081,184,908 األرباح المبقاة 

 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة قبل 
-3.6%-14.2%8.2%10,406,87311,263,1099,667,533االحتياطيات األخرى 

97.4%105.6%89.6%)2,798,419()1,361,236()717,900( احتياطيات أخرى 

-15.8%-30.6%2.2%9,688,9739,901,8736,869,114 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة 

-38.1%-24.5%-49.2%1,385,184703,504531,041حقوق الملكية غير المسيطرة 

-د.18%-د.0د%-د.4%777,400,155د,05د,11,074,15710 إجمالي حقوق الملكية 

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

رأس المال

في 1442/5/16هـ )الموافق 31 ديسمبر 2020م(، يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل من )645,762,878( سهماً بقيمة 10 رياالت 
سعودية للسهم الواحد. 

عالوة االصدار

وصل إجمالي المتحصالت وقدره 2.061.4 ريال سعودي المستلم مقابل األسهم المصدرة بعد خصم تكاليف المعامالت البالغة 18.5 مليون ريال سعودي 
2.042.9 مليون ريال سعودي. خالل عام 2020م، تم االعتراف بالفرق البالغ 233.4 مليون ريال سعودي بين القيمة االسمية للقرض المقدم من الشركة 
التابعة المملوكة بالكامل ألحد المساهمين )صندوق االستثمارات العامة( وقيمته المخصومة على أنه مساهمة أخرى مقدمة من المساهم ضمن عالوة 

إصدار األسهم. )انظر أعاله )مقارنة العمليات((

االحتياطي النظامي

وفقاً للوائح الشركات السعودية والنظام األساسي للشركة، تم تحويل 10% من صافي ربح السنة إلى االحتياطيات النظامية، وال يمكن توزيع هذا االحتياطي.

األرباح المبقاة

تمثل األرباح المبقاة األرباح القابلة للتوزيع للمجموعة، والمتراكمة على مدار الفترة. كانت الزيادة في األرباح المبقاة بنسبة 31,3% أو 738.9 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م ترجع في المقام األول إلى الربح السنة قيمة 1,173.9 مليون ريال سعودي، وهو ما قابله جزئًيا اإلعالن عن أرباح أسهم بقيمة 
322.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م وتحويل 117.4 مليون ريال سعودي إلى االحتياطي النظامي. كان االنخفاض في األرباح المبقاة بنسبة %61,8 
أو بقيمة 1,917.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م يرجع في المقام األول إلى إجمالي الربح/ الخسارة الذي يُعزى إلى المساهمين، بقيمة 882.6 
مليون ريال سعودي، وهو ما قابله جزئًيا اإلعالن عن أرباح بقيمة 2,701.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م وتحويل مبلغ 88,3 مليون ريال سعودي إلى 

االحتياطي النظامي.

احتياطيات أخرى

النقدية، واحتياطي تحويل العمالت، والحصة في )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للشركات  للتدفقات  تشمل االحتياطيات األخرى احتياطي التحوط 
المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية والخسائر االكتوارية. تم إثبات االلتزامات المقابلة المتعلقة باحتياطي التحوط للتدفقات النقدية ضمن االلتزامات 
الملكية ضمن  لطريقة حقوق  وفقاً  المحاسبة عنها  يتم  فيها  المتعلقة بشركات مستثمر  النقدية  للتدفقات  التحوط  احتياطي  إثبات  وتم  األجل.  طويلة 

االستثمارات.
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ويوضح الجدول التالي احتياطي التحوط للتدفقات النقدية في المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم.(: 55-دالجدول  

احتياطي التحوط للتدفقات النقدية

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبر احتياطي التحوط للتدفقات النقدية

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو 

 السنوي المركب
018دم-0د0دم

27.8%171.4%-39.8%)313,175()115,377()191,688(الرصيد كما في 1 يناير

-6.0%-952.4%)258,464()243,780(28,600التغييرات خالل السنة

المعاد إدراجه ضمن الربح أو الخسارة عند 
--142.4%-3.6%)19,477(47,71145,982فقدان السيطرة

د.دد1%88.7%171.4%)د591,11()175,د1د()77د,115(الرصيد كما في 1د ديسمبر

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة

يمثل احتياطي التحوط للتدفقات النقدية الجزء الفعلي من تحوطات التدفقات النقدية. تُقيد األرباح أو الخسائر المتراكمة المؤجلة من التحوط في قائمة 
الربح أو الخسارة عندما تؤثر معاملة التحوط على الربح أو الخسارة. بموجب شروط القرض طويل األجل وتسهيالت التمويل، يجب االحتفاظ بالتحوطات 

حتى تاريخ االستحقاق. تُقيد التغييرات في القيمة العادلة للجزء غير المحدد من البند المشمول بالتحوط، إن وجد، في قائمة الربح أو الخسارة.

ويوضح الجدول التالي احتياطي تحويل العمالت في المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم.(: د5-دالجدول  

احتياطي تحويل العمالت

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبر احتياطي تحويل العمالت

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

-55.4%-91.0%122.4%)29,721()331,876()149,220(الرصيد كما في 1 يناير

--99.0%-170.5%228,2942,192)323,986(التغييرات خالل السنة

المعاد إدراجه ضمن الربح أو الخسارة عند 
-61.1%-71.1%-47.7%141,33073,86121,358فقدان السيطرة

-4.د8%-د.79%-91.0%)171,د()1د9,7د()د1,87دد(الرصيد كما في 1د ديسمبر

ل قوائم  في ما يخص التوحيد، تُحوَّل أصول العمليات األجنبية والتزاماتها إلى الريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ إعداد التقارير، وتُحوَّ
الربح أو الخسارة بمتوسط أسعار الصرف السائدة خالل فترة إعداد التقارير عن المعامالت ذات الصلة. ويتم تسجيل فروق الصرف الناتجة عن التحويل 
ألغراض التوحيد كاحتياطي تحويل العمالت في حقوق الملكية. عند التصرف في عملية أجنبية، يُسّجل مكّون احتياطي تحويل العمالت المتعلق بتلك 

العملية األجنبية المعينة في قائمة الربح أو الخسارة.

الحصة في الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية(: 57-دالجدول  

 الحصة في الدخل الشامل اآلخر للشركة 
ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالمستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

32.0%300.8%-56.6%)971,975()242,533()558,200(الرصيد كما في 1 يناير

-54.3%-344.6%)1,191,366()772,217(315,667التغييرات خالل السنة

المعاد إدراجه ضمن الربح أو الخسارة عند 
--100.0%--42,775-فقدان السيطرة

198.7%د.دد1%00.8د%)41د,دد1,د()971,975()دد5,د4د(الرصيد كما في 1د ديسمبر

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة

بموجب طريقة حقوق الملكية، أخذت المجموعة أيًضا حصتها في الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية والتي تتضمن 
الحركة في احتياطيات التحوط للتدفقات النقدية والضرائب المؤجلة على احتياطي التحوط للتدفقات النقدية واألرباح أو الخسائر االكتوارية في ما يتعلق 

بالتزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين الخاصة بالشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية.
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إعادة قياس التزام المنافع المحددة

ارتفاع /  انخفاض(كما فيإعادة قياس التزام المنافع المحددة

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

56.8%1954.1%-88.0%)19,185()934()7,804(الرصيد كما في 1 يناير

11.7%-147.0%-365.7%8,574)18,251(6,870التغييرات خالل السنة

المعاد إدراجه ضمن الربح أو الخسارة عند 
------فقدان السيطرة

7.1دد%-44.7%1954.1%)11د,10()19,185()4د9(الرصيد كما في 1د ديسمبر

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة

المبالغ  تقدير  إلى طريقة  استناًدا  الخطط  تلك  بموجب  االلتزامات  تقييمات  وتُجرى  الخدمة غير ممولة،  نهاية  بعد  ما  مزايا  أّن خطط  بالذكر  جدير 
المستحقة حسب الوحدة. وتتألف التكاليف المتعلقة بهذه الخطط في األساس من القيمة الحالية للمزايا المنسوبة بالتساوي إلى كل سنة من سنوات 
الخدمة والفائدة على هذا االلتزام في ما يتعلق بخدمة الموظفين في السنوات السابقة. وتسّجل أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييمات اإلكتوارية 
ل أرباح إعادة القياس وخسائره الناتجة عن تعديالت  والتغييرات في االفتراضات على أنها إعادة قياس وتُسّجل في قائمة الدخل الشامل اآلخر. تُسجَّ

الخبرة والتغيرات في االفتراضات اإلكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، مباشرًة في قائمة الدخل الشامل اآلخر.

أخرى

ارتفاع /  انخفاض(كما فيأخرى

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

---27,18027,18027,180الرصيد كما في 1 يناير

------التغييرات خالل السنة

المعاد إدراجه ضمن الربح أو الخسارة عند 
------فقدان السيطرة

---7,180د7,180د7,180دالرصيد كما في 1د ديسمبر

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة

يمثل البند أخرى المبالغ المسّجلة مبدئًيا لخيارات البيع المحررة من قبل المجموعة في ما يتعلق باألسهم المملوكة ألصحاب الحصص غير المسيطرة 
في شركة تابعة مندمجة.

المشتقات المالية وتغطية مخاطر التدفقات

يلخص الجدول التالي مشتقات المجموعة وتغطية مخاطر التدفقات النقدية كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:(: 58-دالجدول  

القيمة العادلة السلبيةالقيمة العادلة اإليجابية

 في 1د ديسمبرفي 1د ديسمبر المشتقات وتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

0د0دم019دم018دم0د0دم019دم018دم باأللف ريال سعودي 

  أدوات التغطية 

)707,047()325,351()125,587(--12,817 مقايضات أسعار الفائدة 

)3,326()12,974( )17,624(--- عقود صرف أجنبي آجلة 

-----456 مقايضات أسعار عموالت بعمالت مختلفة 

)650,789()286,442()132,598(--13,273 المجموع 

)59,584()51,883()10,613(--- ناقصاً: الجزء المتداول 

)50,789د()د44,د8د()598,دد1(--د7د,د1 الجزء غير المتداول 

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة
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ويلخص الجدول التالي القيمة العادلة للمشتقات بحسب طبيعتها  في المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم(: 59-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالقيمة العادلة للمشتقات بحسب طبيعتها

0د0دم019دم0د0دم019دم 018دمألف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

150.4%117.3%188.5%)707,047()325,351()112,770(مبادالت أسعار الفائدة

-56.6%-74.4%-26.4%)3,326()12,974()17,624(عقود الصرف األجنبي اآلجلة

-100.0%--100.0%--456مبادالت أسعار الفائدة بين العمالت

8.دد1%110.0%0.4د1%)د7د,710()5دد,8دد()8د9,9د1(اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة

ويلخص الجدول التالي القيمة العادلة للمشتقات بحسب الشركات التابعة الرئيسية في المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم (: 0د-دالجدول  
و0د0دم

القيمة العادلة للمشتقات بحسب الشركات التابعة 
ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالرئيسية

0د0دم019دم0د0دم019دم 018دمباألف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

-154.5%-)332,971()130,817(-رابغ 3

102.3%58.7%157.9%)168,361()106,086()41,142(سكاكا

370.0%145.0%801.7%)122,682()50,073()5,553(الزرقاء

-101.2%-760.0%)73,118()36,342(5,506شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه

-61.4%-11.8%-83.1%)13,241()15,007()88,749(أخرى

8.دد1%110.0%0.4د1%)د7د,710()5دد,8دد()8د9,9د1(اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

بناًء على شروط اتفاقيات التسهيالت المبرمة مع البنوك ألنواع مختلفة من القروض التي تم الحصول عليها في سياق العمل المعتاد، يتعين على الشركات 
التابعة التحوط من مخاطر أسعار الفائدة على القروض التي حصلت عليها. تستخدم هذه شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق 
الملكية إلى جانب الشركات الفرعية األدوات المالية المشتقة للتحوط من تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة و / 
أو مخاطر العمالت األجنبية، والتي تعتبر مؤهلة لتصنيفها ضمن التحوطات للتدفقات النقدية. يتم إثبات حصة المجموعة في التغيرات في احتياطيات 
التحوط للتدفقات النقدية الفعلية الالحقة لالستحواذ في حقوق الملكية الخاصة بها. وتستخدم المجموعة أيضاً عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 

إلدارة بعض من المخاطر المتعلقة بمعامالتها.

تتعلق مشتقات التداول أيضاً بخيارات حقوق الملكية حيث تحتفظ الشركة بخيارات البيع والشراء على ملكية األسهم لمساهم آخر في شركة زميلة. ويتم 
إثبات أي تغير في القيمة العادلة فيما يتعلق بمشتقات التداول في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ارتفعت القيمة العادلة لاللتزامات المشتقة بنسبة 160.4% أو بقيمة 208.4 مليون ريال سعودي، من 129.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2018م إلى 338.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت مرة أخرى بنسبة 110.0% أو بقيمة 372.0 مليون ريال سعودي إلى 710.4 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. كانت الزيادة في عام 2019م ترجع في المقام األول إلى بدء اإلنشاءات في مشروع رابغ 3 وقياس القيمة 
العادلة للمشتقات بناء على أسعار السوق )بمعدالت فائدة سوقية مخفضة(. كانت الزيادة اإلضافية في عام 2020م ترجع بصفة أساسية إلى قياس القيمة 

العادلة للمشتقات بناء على أسعار السوق )أسعار فائدة سوقية مخفضة(.

صافي حقوق الملكية الملموسة الخاصة بمالكي الشركة

تستخدم المجموعة صافي حقوق الملكية الملموسة الخاصة بمالكي الشركة كمقياس لألداء في مراقبة رافعتها المالية على مستوى الشركة األم )يرجى 
الملموسة  الملكية  ويعد صافي حقوق  األم«((.  الشركة  مستوى  على  المالية  والرافعة  السيولة   - الرئيسية  األداء  )»مؤشرات   )3-3-6( القسم  مراجعة 
للمجموعة الخاصة بمالكي الشركة هو حقوق الملكية لديها الخاصة بمالكي الشركة قبل اقتطاع االحتياطيات األخرى وبعد خصم األصول غير الملموسة 

مثل الشهرة وتكاليف تطوير المشروع.
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ويوضح الجدول التالي في حقوق الملكية الملموسة الخاصة بمالكي الشركة في المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم.(: 1د-دالجدول  

صافي حقوق الملكية الملموسة الخاصة 
ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبربمالكي الشركة

0د0دم019دم0د0دم019دم018دم باأللف ريال سعودي

معدل النمو 
 السنوي المركب
من 018دم إلى 

0د0دم
 صافي حقوق الملكية الملموسة الخاصة 

-3.6%-14.2%8.2%10,406,87311,263,1099,667,533بمالكي الشركة

-0.4%-0.4%-0.5%)1,997,311()2,004,811()2,014,320(الشهرة

26.1%12.8%40.9%)61.367()54.394()38.611(أصول غير ملموسة أخرى

21.3%30.2%13.1%)313,187()240,569()212,790(تكاليف تطوير المشاريع

صافي حقوق الملكية الملموسة الخاصة 
-د.5%-د.18%10.1%8دد.95د.57دد.دد8.9د8,141,15بمالكي الشركة

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

المطلوبات غير المتداولة 4 7 3 6
يعرض الجدول التالي ملخصًا للمطلوبات غير المتداولة لدى المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:(: دد-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(في 1د ديسمبرالمطلوبات غير المتداولة 

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

معدل النمو 
 السنوي المركب
من 018دم إلى 

0د0دم

-1.3%-1.1%-1.4%17,734,68217,480,94417,286,744 قروض وتسهيالت طويلة األجل 

340.9%83.4%959.7%81,176860,2021,577,839 مبالغ مستحقة الى جهات ذات العالقة 

 شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة 
353.4%140.7%753.9%60,546516,9821,244,571حقوق الملكية 

121.5%127.2%116.0%132,598286,442650,789 القيمة العادلة للمشتقات 

-28.5%-49.8%1.9%245,776250,552125,711 مطلوبات ضريبة مؤجلة 

-2.9%-51.2%93.5%67,108129,82763,304 اإليرادات المؤجلة 

-43.9%-26.5%-57.2%924,195395,724290,990 المطلوبات المالية األخرى 

20.6%12.1%29.6%123,148159,598178,964 التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

23.9%22.7%25.1%201,532252,117309,422 مطلوبات أخرى 

5.4%9.د%9.د%4دد,8د1,7د88د,ددد,0د1د19,570,7 المجموع 

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

يعتبر التمويل وتسهيالت التمويل طويل األجل المكون الرئيسي لاللتزامات غير المتداولة، حيث تمثل 90.6% و86.0% و79.6% من إجمالي االلتزامات 
غير المتداولة في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي.

 قروض وتسهيالت طويلة األجل

يجري تصنيف التمويل وتسهيالت التمويل في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة تحت بند تسهيالت »بدون حق الرجوع« أو تسهيالت »مع حق 
الرجوع«. وعادًة ما يتم ضمان التسهيالت بدون حق الرجوع من جانب المقترض )أي شركة تابعة( وأصوله الخاصة وحقوقه التعاقدية وتدفقاته النقدية 
دون التمتع بحق الرجوع على الشركة، والجدير بالذكر أن التسهيالت مع حق الرجوع عبارة عن قروض مباشرة تضمنها الشركة. ويتم احتساب االلتزامات 
المالية للمجموعة إما بسعر مالي ثابت أو بهامش أعلى من المعدالت المرجعية ذات الصلة. وتسعى المجموعة للتحوط من التعرضات المتغيرة طويلة 

األجل باستخدام المشتقات.
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يعرض الجدول التالي ملخصًا للتمويل وتسهيالت التمويل طويل األجل لدى المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:(: دد-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(في 1د ديسمبرقروض وتسهيالت طويلة األجل 

0د0دم019دم0د0دم019دم018دم باأللف ريال سعودي 

معدل النمو 
السنوي 
 المركب

من 018دم إلى 
0د0دم

 حق الرجوع: 

-51.4%-58.7%-42.7%3,185,1131,825,887753,314قروض المشاريع

204.7%10000.4%-90.8%12,2371,125113,630تسهيالت للشركات

 بدون حق الرجوع: 

12.8%5.5%20.6%12,369,34014,922,54415,746,631قروض المشاريع

0.1%0.1%0.1%2,999,1293,002,6173,006,325سند شركة أكوا باور مانجمنت آند انفستمنتس وان ليمتد

-100.0%--100.0%--187,500تسهيالت للشركات

د.د%-0.7%د.5%19,900د,19د17,د1919,75د,د18,75إجمالي القروض والتسهيالت 

 ناقصاً: القسط المتداول الظاهر ضمن المطلوبات 
7.6%-48.1%123.0%)1,178,360()2,271,229()1,018,637(المتداولة 

 ناقصاً: القسط غير المتداول المصنف ضمن المطلوبات 
---)1,154,796(--المتداولة 

 القسط غير المتداول الظاهر ضمن المطلوبات غير 
-د.1%-1.1%-1.4%744,د8د,17,480,94417د8د,4د17,7المتداولة 

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

)أ( بسبب المشاكل الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أدى التأخير في المدفوعات التعاقدية من مشتري اإلنتاج إلى إحدى الشركات التابعة للمجموعة 
)»الزرقاء«( إلى خرق فني بموجب اتفاقية شراء الطاقة مما أدى إلى تقصير متقاطع )أي عندما يؤدي االخالل بشروط احدى القروض إلى االخالل 
بالقرض االخر( بموجب وثائق التمويل. وبلغ المبلغ التراكمي المحتجز خالل العام 42.4 مليون ريال سعودي. ورغم أن المشروع يتمتع بضمان حكومي 
على المستحقات من مشتري اإلنتاج، لم تطالب شركة المشروع بالضمان لتغطية هذه المدفوعات المحتجزة جزئياً حيث أبرم مشتري اإلنتاج اتفاقية 
تسوية لسداد المبالغ المتأخرة على أربع أقساط شهرية متساوية تبدأ من 31 يناير 2021م. وأدى االنتهاك بموجب وثائق التمويل إلى إعادة تصنيف مبلغ 
القرض طويل األجل البالغ 1,155 مليون ريال سعودي إلى التزامات متداولة وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية. وتلقت إدارة الشركة التابعة، 
في وقت الحق بعد نهاية العام، تنازالً من المقرضين عن هذا االنتهاك الفني، وبناًء عليه تم تحويل رصيد القرض إلى التزامات غير متداولة في الفترة 

المالية التالية.

ارتفع إجمالي التمويل وتسهيالت التمويل بنسبة 5.3% أو 998.9 مليون ريال سعودي من 18,753.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 19,752.2 
مليون ريال سعودي في عام 2019م ثم انخفض بشكل طفيف بنسبة 0.7% أو 132.3 مليون ريال سعودي إلى 19,619.9 مليون ريال سعودي في عام 

2020م.

ويرجع االرتفاع في عام 2019م، بصورة رئيسية إلى تحويل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء إلى شركة تابعة في عام 2019م مما نتج عنه 3.7  مليار 
ريال سعودي )انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - زيادة نسبة ملكية المجموعة في 
شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من خالل االستحواذ التدريجي على األسهم«(، وعمليات السحب في رابغ 3 )726.7  مليون ريال سعودي( علماً بأن 
المحطة قيد اإلنشاء وعملية سحب أخرى في الزرقاء )88.0 مليون ريال سعودي( وشركة الشعيبة 2 للمياة )163.6 مليون ريال سعودي(، قابل ذلك فصل 
نتائج )8( ثمانية أصول متجددة نتيجة صفقة اكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة )3.0 مليار ريال سعودي( )انظر أعاله إلى »المقارنة بين 
العمليات التشغيلية - بيع حصة في شركة اكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة«(. ويعزى االنخفاض الطفيف في عام 2020م بشكل أساسي إلى 
سداد قرض في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )442.0 مليون ريال سعودي(، وشركة بركاء )140.5 مليون ريال سعودي(، وشركة الزرقاء )63.6 
مليون ريال سعودي(، وشركة أكوا ورزازات 2 )439.9 مليون ريال سعودي( وشركة أكوا ورزازات 3 )200.0 مليون ريال سعودي(، وقابل هذا االنخفاض 

جزئياً سحب مبالغ في مشروع شركة رابغ 3 بقيمة 1,162.3 مليون ريال سعودي ألنه ال يزال في مرحلة اإلنشاء.
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أنو اع القروض والتسهيالت

018دم، (: 4د-دالجدول   ديسمبر  1د  في  كما  في  المجموعة  لدى  والتسهيالت  القروض  المختلفة من  لألنواع  التالي ملخصًا شاماًل  الجدول  يعرض 
و019دم و0د0دم:

الرهونات الجزء المتداول - 1د ديسمبر  الجزء غير المتداول - 1د ديسمبر أنواع القروض والتسهيالت 

 سعر 
 الفائدة
ثابت / 
متغير 

0د0دم019دم018دم0د0دم019دم018دماالستحقاق

 مع حق الرجوع 

 تسهيالت التمويل المتعلقة بالمشاريع: 

شركة أكوا باور أفريقيا 
 - - 188,051  -  - -- متغير القابضة 

 شركة اكواباور 
-581,159---2020581,159 ثابت اورزازازيت 2 

شركة اكواباور 
-500,701-130,156-2020452,607 ثابت اورزازازيت 3 

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشرو
شركة اكواباور 
-43,594---202043,594 ثابت اورزازازيت 4   

-----59,582- ثابت خالدي

--58,805---- ثابت أكوا باور المغرب 

شركة محوالت الطاقة 
--176,896---- متغير السعودية

---424,261424,261-2021 متغير شركة رابغ الثالثة 

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشرو

شركة سكاكا للطاقة 
---2025185,805198,897198,897 متغير الشمسية

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشرو
شركة اكوا باور للطاقة 

المتجددة القابضة 
المحدودة 

-----20231,361,339 ثابت 

-56,160---202056,160 ثابت اكوا باور اليوني 

-21,115---202021,115 ثابت اكوا باور بوجدور

اإلجمالي – تسهيالت التمويل المتعلقة 
-9د7,د0د,1د75,دد144د,د75 158,ددد 1دد,1د7,د بالمشاريع 

 تسهيالت الشركات: 

تسهيالت مرابحة 
2021- متغير شركات متجدد واخرى 

2022 11,487 1,125 113,630750   - 

اإلجمالي - القروض مع حق 
-9د7,د0د,1د4,50د4 944,دد8د8د,4دد848,د77,د الرجوع 

 ديون بدون حق الرجوع: 

 تسهيالت التمويل المتعلقة بالمشاريع: 

شركة السفن العائمة 
لمشاريع المياه 

المحدودة 
 -  - - -  -  - - متغير 
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الرهونات الجزء المتداول - 1د ديسمبر  الجزء غير المتداول - 1د ديسمبر أنواع القروض والتسهيالت 

 سعر 
 الفائدة
ثابت / 
متغير 

0د0دم019دم018دم0د0دم019دم018دماالستحقاق

 ثابت/شركة اكوا باور بركاء
2020471,580346,816232,389122,356129,527116,630-24متغير 

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشرو
شركة أكوا باور بركاء 

--13,20813,208--2,02013,208 ثابت للكهرباء 

شركة توليد الكهرباء 
المركزية 

ثابت/
2018158,909134,023113,135132,20726,71928,182-24متغير 

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشرو
 اكوا باور سي اف 

كاراد بي في بارك أي 
ايه دي 

ثابت/
---12,346-341,015-متغير 

شركة اكوا باور 
2,0381,951,6021,869,5161,849,78193,791101,585135,348 ثابت ورزازات 1 

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشرو

شركة اكوا باور 
2,0402,661,7942,580,5862,717,59658,338100,783105,011 ثابت ورزازات 2

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشرو

شركة اكوا باور 
2,0402,093,3861,987,1132,075,38736,60473,009155,591 ثابت ورزازات 3

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشرو

شركة اكوا باور 
2,035217,142210,563171,89412,32010,15338,201 ثابت ورزازات 4

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشرو

-----869,496- متغير بوكبورت

يو بي سي للطاقة 
---22,073-471,666- متغير المتجددة )خالدي(

شركة محوالت الطاقة 
السعودية

 ثابت/
2,040790,131938,039914,3169,90625,64027,274متغير

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشرو

2,035218,863264,890263,49916,03713,293847 ثابت اكوا باور اليوني 

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشرو

2,03578,25584,15779,9834,5903,6714,777 ثابت اكوا باور بوجدور

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشرو
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الرهونات الجزء المتداول - 1د ديسمبر  الجزء غير المتداول - 1د ديسمبر أنواع القروض والتسهيالت 

 سعر 
 الفائدة
ثابت / 
متغير 

0د0دم019دم018دم0د0دم019دم018دماالستحقاق

الشركة المحلية 
مشاريع المياه والطاقة 

الشمسية )“مرافق”( 
---7,838--177,888- متغير 

محطة الزرقاء لتوليد 
2,0351,161,2081,241,9321,154,79647,52154,81478,332 متغير الطاقة 

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشرو

شركة سكاكا للطاقة 
96,65123,930-2,04492,086656,315779,914 متغير الشمسية

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشرو

---302,4301,464,683-2,045 متغير شركة رابغ الثالثة

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشرو

شركة رابغ العربية 
419,447458,437-3,237,6642,756,698-2023-31 ثابت للمياه والكهرباء

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشرو

 ثابت/أخرى 
--5,000--6,976-متغير

اإلجمالي – تسهيالت التمويل المتعلقة 
0د5,د8,5001,17د51,0د14,574,071594,1   854,044,د1   05د,11,775 بالمشاريع 

سند أكوا باور 
مانجمنت آند 

انفستمنتس وان ليمتد 
5,800--20392,999,1293,002,6173,000,525 ثابت 

 تسهيالت الشركات: 

أكوا باور جلوبال 
هولدينجز 

 بدون 
 -  -  -  - - 187,500 -فائدة 

اإلجمالي - الديون بدون حق 
  0دد,1,178    8,500د1,0 5د594,1 د17,574,59   1دد,د85,د1   4د1,8د14,9  الرجوع 

  0دد,1,178    9دد,71د,د   7دد,1,018 18,441,540   17,480,944   د8د,4د17,7 إجمالي التمويل وتسهيالت التمويل

ناقصًا: القسط غير المتداول المصنف ضمن 
)د1,154,79(المطلوبات المتداولة

  0دد,1,178    9دد,71د,د   7دد,1,018 744,د8د,17   17,480,944   د8د,4د17,7 

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة
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إجمالي الديون بحسب الشراكت التابعة الرئيسية:

الرهوناتإجمالي الديندين بدون حق الرجوعدين مع حق الرجوع

  باأللف 
  0د0دم  019دم  018دم  0د0دم  019دم  018دم0د0دم  019دم  018دمريال سعودي

شركة رابغ 
العربية 
للمياه 

والكهرباء

- ---3,657,1113,215,135-3,657,1113,215,135

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشروع

 أكوا 
2,045,3931,971,1011,985,1292,045,3931,971,1011,985,129-- -ورزازات 1

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشروع

 أكوا 
2,720,1322,681,3692,822,6073,301,2913,262,5282,822,607-581,159 581,159ورزازات 2

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشروع

 أكوا 
500,701130,1562,129,9902,060,1222,230,9782,582,5972,560,8232,361,134 452,607ورزازات 3

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشروع

 سند شركة 
أكوا باور 
مانجمنت 

آند 
انفستمنتس 

- --2,999,1293,002,6173,006,3252,999,1293,002,6173,006,325

يرجى النظر 
الى السم 
 2-9-3-6
سند شركة 
أكوا باور 
مانجمنت 

آند 
انفستمنتس

726,6911,888,944-302,4301,464,683-424,261424,261 - رابغ 3

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشروع

1,208,7291,296,7461,233,1281,208,7291,296,7461,233,128-- - الزرقاء

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشروع
 شركة 
مشروع 
الشعيبة 

الثانية لتنمية 
المياه

176,896 --800,037963,679941,590976,933963,679941,590

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشروع
 شركة أكوا 
باور للطاقة 

المتجددة 
القابضة 
المحدودة

1,361,339-----1,361,339--

الممتلكات 
واآلالت 

والمعدات و 
اسهم شركة 

المشروع

320,891312,5273,652,5591,989,9861,853,3814,277,9082,310,8772,165,908 625,349 أخرى

 إجمالي 
19,900د,19د17,د1919,75د,د18,75د95,د118,75د5,1د917,9د94415,555,9,دد8د7,01د501,8د,197,دالدين

المصدر: معلومات اإلدارة
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تم رهن جميع الممتلكات واآلالت والمعدات لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2020م، بما يتماشى مع سياسة المجموعة في الحصول على قروض من 
دون حق الرجوع لتمويل إنشاء مرافقها وباجمالي 12.7 مليار ريال.

تشمل التعهدات المالية المقدمة بموجب وثائق التمويل للمشاريع شرطاً بأن يحتفظ المشروع بنسبة تغطية خدمة دين معينة و/أو نسبة تغطية مدة القرض 
مع االلتزام بحد أدنى إضافي للتمتع باستحقاق توزيع أرباح األسهم. بالنسبة للسنة المنتهية في 2020م، كانت جميع المشاريع ملتزمة بالحد األدنى لنسبة 
تغطية خدمة الدين أو تم تلقي تنازالت في حالة عدم االمتثال إال بالنسبة لشركة الزرقاء وشركة رابغ للكهرباء وشركة الشعيبة للمياه والكهرباء وشركة 
مشروع توسعة الشعيبة.  في حال الحصول على التنازل من جانب مقرضي  شركة الزرقاء وشركة رابغ للمياه والكهرباء وشركة مشروع توسعة الشعيبة بعد 
نهاية العام. . ومع ذلك، نظراً إلى أن شركة الزرقاء هي الشركة التابعة الوحيدة من بين كل الشركات المجموعة التي لديها حاالت عدم االمتثال لشروط 

المقرضين.و لم يتم الحصول على تنازل من المقرضين، فقد تم تصنيف قرض شركة الزرقاء على أنه متداول في القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

وقد وضعت المجموعة إجراءات يتم من خاللها، على أساس ربع سنوي، استالم شهادة داخلية باالمتثال من جميع المشاريع لضمان االمتثال الكامل لجميع 
االتفاقيات الجوهرية األساسية والتراخيص وتجديد األراضي المستأجرة والتصاريح، بما في ذلك الحد األدنى لمتطلبات نسبة تغطية خدمة الدين وما 
إلى ذلك. يتم الحصول على التنازالت في حالة وجود مخالفات، إن وجدت. وتقيم المجموعة عالقة وثيقة مع جميع المقرضين وتنجح في الحفاظ عليها 

بفضل سجلها الحافل باإلنجازات من حيث الموثوقية والشفافية وااللتزام باالمتثال، مما يسهل معالجة المجموعة ألي مخالفات تُرتكب، إن وجدت.

مبالغ مستحقة الى جهات ذات عالقة

يعرض الجدول التالي ملخصًا لمبالغ مستحقة الى جهات ذات عالقة في ذمة المجموعة  الجزء غير المتداول( كما في 1د ديسمبر (: 5د-دالجدول  
018دم، و019دم و0د0دم:

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرمطلوبات األطراف ذات العالقة  الجزء غير المتداول(

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمالعالقة  باأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

 مشروع  اكوا باور للطاقة المتجددة القابضة )أ(
--1.0%-781,035773,060-مشترك

---677,966-- شركة الكهرباء والمياه القابضة )شركة مساهمة مقفلة( )ب(
25.0%60.2%-2.5%81,17679,167126,813 - قروض من مساهمي األقلية في الشركة التابعة )ج(

40.9د%4.د8%959.7%9د1,577,8د0د,0د8د81,17   المجموع

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

أ( أبرمت شركة اكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة اتفاقية قرض قابل للتحويل، تم بموجبها دفع المبالغ المسحوبة بموجب هذه االتفاقية 
مقدماً إلى شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة. وتم تقديم مبلغ وقدره 1,361.2 مليون ريال سعودي مقدماً إلى 
شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز، علماً بأن سعر العمولة به يبلغ 4.3% سنوياً ألول 18 شهراً و3.4% سنوياً بعد ذلك على رأس المال غير المسدد. وهذا 
الدين مضمون من جانب شركة أكوا باور )أي دين مع حق الرجوع على أكوا باور(. والذي تبلغ مدته 60 شهراً وخالل عام 2019م تم تحويل مبلغ وقدره 
580.6 مليون ريال سعودي مقابل المبلغ المدفوع مقدماً، وهو ما يمثل المبلغ المستحق نظير بيع 49% من أسهم المجموعة في اكوا باور للطاقة المتجددة 
القابضة المحدودة )انظر القسم )6-3-5( »مقارنة العمليات«(. المبلغ واجب الدفع خالل 60 شهًرا من تاريخ االستغالل األول في حالة عدم التحويل 

)انظر القسم )6-3-5( )مقارنة العمليات((.

ب( خالل عام 2020م، أعلنت المجموعة عن توزيع أرباح لمرة واحدة بقيمة 2,701 مليون ريال سعودي. تم تحويل جزء من هذه األرباح المعلنة، مستحقة 
الدفع لصندوق االستثمارات العامة السعودي )»المساهم«(، إلى قرض طويل األجل بدون فوائد بمبلغ 901.0 مليون ريال سعودي من خالل شركة تابعة 
مملوكة بالكامل للمساهم. ويمكن تعديل هذا القرض، نيابة عن الشركة التابعة للمساهم، مقابل االستثمارات المستقبلية في المشاريع المتجددة التي تقوم 
بها الشركة، بناًء على شروط معينة. وسيتم سداد القرض أو تسويته بحلول 31 ديسمبر 2030م ما لم يتم تمديد فترة السداد أو التسوية بشكل متبادل 
من قبل الطرفين. وقد سجلت المجموعة هذا القرض بالقيمة الحالية لمدفوعات السداد النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام معدل مناسب ينطبق 
على القروض طويلة األجل ذات الطبيعة المماثلة. تم االعتراف بالفرق بين القيمة االسمية للقرض وقيمته المخصومة على أنه مساهمة أخرى مقدمة من 
المساهم ضمن عالوة إصدار األسهم. )يرجى مراجعة »مقارنة العمليات - توزيعات األرباح لمرة واحدة وتأثير الخصم على القرض من الشركة التابعة 

للمساهم« أعاله( كما يرجى الرجوع إلى القسم القانوني 11-8-2 »اتفاقية قرض صندوق االستثمارات العامة«.

ج( ويشمل ذلك ما يلي

قرض مستحق الدفع للمساهمين غير المسيطرين في شركة إيه سي إف للطاقة المتجددة المحدودة بقيمة 41.6 مليون ريال سعودي )2019م:  	
79.2 مليون ريال سعودي 2018م: 81.2 مليون ريال سعودي(. وتصبح القروض مستحقة السداد في 31 أغسطس 2024م وتحمل معدل ربح 

يبلغ 5.75% سنوياً؛ 

الشراكت المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية

للحصول على تفاصيل بخصوص الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية، يُرجى مراجعة قسم )6-3-7-1( )»الموجودات غير المتداولة«(.
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مطلوبات ضريبة مؤجلة

يُحتسب المخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزامات على الفروقات المؤقتة بين األوعية الضريبية لألصول وااللتزامات وقيمها الدفترية 
ألغراض التقارير المالية في تاريخ القوائم المالية الموحدة.

يعرض الجدول التالي ملخصًا لمطلوبات ضريبة مؤجلة للمجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:(: دد-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرمطلوبات ضريبة مؤجلة

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
من 018دم إلى 0د0دم

-13.2%-27.6%4.1%)181,422()250,552()240,768(الممتلكات واآلالت والمعدات
---38,948--الخسائر الضريبية غير المستخدمة

---8,508--القيمة العادلة للمشتقات
---2,241--التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

---100%6,014-)5,008(المستحقات والمخصصات واخرى
-8.5د%-49.8%1.9%)5,711د1()د50,55د()د45,77د(المجموع

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

يُعزى جزء كبير من االلتزامات الضريبية المؤجلة إلى الممتلكات واآلالت والمعدات 

ارتفعت االلتزامات الضريبية المؤجلة هامشًيا بنسبة 1.9% أو بقيمة 4.8 مليون ريال سعودي، من 245.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 
250.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفضت بنسبة 49.8% أو بقيمة 124.8 مليون ريال سعودي إلى 125.7 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2020م. ويعزى االنخفاض في عام 2020م بشكل رئيسي إلى المشاريع القائمة في المغرب نتيجة الخسائر الضريبية غير المستخدمة 

)الخسائر المتعلقة باالستهالك غير المتنازع عليه والتي لها عمر غير محدد( وفي بركاء بسبب انخفاض القيمة.

اإليرادات المؤجلة

يعرض الجدول التالي ملخصًا إليرادات المجموعة المؤجلة في كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:(: 7د-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(في 1د ديسمبراإليرادات المؤجلة

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
من 018دم إلى 0د0دم

51.8%182.9%-18.5%83,56068,071192,546الرصيد في بداية السنة
127.5%66.4%211.0%52,744164,036272,985مؤجل خالل السنة
60.8%345.8%-42.0%)176,378()39,561()68,233(مثبت خالل السنة

106.1%50.2%182.9%68,071192,546289,153الرصيد في نهاية السنة
1431.4%260.1%64.13)225,849()62,719()963(ناقصاً: الجزء المتداول

-9.د%-د.51%5.د9%04د,دد7د9,8د7,1081دالجزء غير المتداول في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

يعرض الجدول التالي ملخصًا إليرادات المؤجلة المتعلقة بالمشاريع للمجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم(: 8د-دالجدول  

اإليرادات المؤجلة المتعلقة 
ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبربالمشاريع

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

-164.5%-48,879129,262-الدور
118.0%-28.5%565.2%1,3789,1676,551شركة بركاء
74.2%34.6%125.4%3,1057,0009,420شركة ظفار

22.7%64.8%-8.7%9,5248,69714,335هجر
-48.4%0.0%5,2257,755-الظاهرة

76.9%36.1%130.0%14,41433,15445,116شركة رابغ للكهرباء
720.2%996.6%513.5%1631,00010,966كيركالي
266.0%205.5%338.6%4562,0006,109صحار

-21.8%-50.6%23.8%16,70320,67810,224شركة الشقيق
-26.5%-15.0%-36.4%13,8228,7977,476شركة الشعيبة للمياه والكهرباء
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اإليرادات المؤجلة المتعلقة 
ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبربالمشاريع

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

--19.2%0.0%32,91026,606-الزرقاء
34.3%2.0%76.8%8,50615,03915,333أخرى

1.د10%د.50%9.د18%د89,15دد54,د8,07119داإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

تعلقت اإليرادات المؤجلة المسجلة في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2018م و31  ديسمبر 2020م بشكل أساسي بإيرادات التشغيل والصيانة في مجموعة 
نوماك. وتقوم شركة نوماك بإصدار فواتير اإليرادات على أساس ثابت للمشاريع ضمن خدمات التشغيل والصيانة. ويمثل جزء من تلك اإليرادات المبالغ 
المدفوعة مقدماً لعمليات الصيانة الرئيسية للمحطات، علماً بأنه يتم تسجيلها تحت بند اإليرادات المؤجلة. ويتم إثبات تلك اإليرادات المؤجلة في قائمة 

الربح أو الخسارة عند تكبد مصاريف نظير أعمال الصيانة الرئيسية.

تعود االرتفاعات في العام 2019م من 68.1مليون ريال في العام 2018م إلى 192.5مليون ريال في العام 2019م إلى الزيادة المسجلة في 2019م بشكل 
رئيسي بفواتير ببعض المشاريع وهما مشروع الزرقاء بقيمة 32.9 مليون ريال سعودي ومشروع الدور بقيمة 48.9 مليون ريال عام 2019 م وزيادة أخرى 

في مشروع الدور بقيمة 80.1 مليون ريال عام 2020 م.

مطلوبات مالية أخرى

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالمطلوبات المالية االخرى

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمالكيان مليون ريال سعودي 
معدل النمو السنوي 

 المركب
من 018دم إلى 0د0دم

خيار الشراء / البيع لألسهم التي تمتلكها 
المجموعة على حصص رأس المال 

للمساهمين غير المسيطرين في شركة 
تابعة

-100.0%----175.4توسعة رابغ

حساب المطلوبات المالية التي تم تحملها 
عند فقدان السيطرة في شركة تابعة

شركة أكوا 
باور البحرين 

القابضة
711.7359.8291.0%49.4-%19.1-%36.1-

االلتزامات فيما يتعلق بخيارات بيع محررة 
من جانب المجموعة فيما يتعلق باألسهم 

التي تملكها حقوق الملكية غير المسيطرة 
في شركة تابعة مندمجة

-100.0%-100.0%-3.2%-37.135.9أكوا باور

-9.د4%-5.دد%-57.1%91.0د95.7دد.4د9

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة ومعلومات االدارة

تتعلق المطلوبات المالية األخرى بخيارات البيع المحررة من جانب الشركة فيما يتعلق باألسهم التي تملكها حقوق الملكية غير المسيطرة في شركة تابعة 
مندمجة.

المرجان: 175.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م قام احد الشركاء )اقلية( بتحويل التزاماته إلى رأس مال  من خالل خيارات الشراء على أ- 
األسهم والتي وقعتها شركة توسعة رابغ المحدودةفيما يخص 25% من األسهم المملوكة من  خالل شركة رابغ االستثمارية المحدودة.. تم ممارسة 

خيار الشراء خالل عام 2019م.بمبلغ 175.4 مليون ريال سعودي والشركة مملوكة بالكامل للمجموعة من خالل شركة توسعة رابغ المحدودة 
كيركالي: 291.0 مليون ريال سعودي )2019م: 359.8 مليون ريال سعودي و2018م: 711.7 مليون ريال سعودي( على حساب االلتزامات المالية ب- 

التي تم تحملها عند فقدان السيطرة، بما يمثل الرصيد في ما يتعلق بسند دعم الجهة الداعمة بموجب مستندات التمويل إلى جانب خيارات 
البيع /الشراء مقابل أسهم المساهمين المتبقين. يعود االنخفاض في االلتزامات على مدار السنوات بشكل رئيسي إلى المصروفات النقدية في 
2019م و2020م البالغة 351.9 مليون ريال سعودي و95.4 مليون ريال سعودي، على التوالي، المرتبطة بااللتزامات المعترف بها في 2018م. 
للحصول على مزيد من التفاصيل، )انظر أعاله »مقارنة العمليات التشغيلية - إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - التخارج من 
شركة اكوا جي يو سي اليكتريك اسليمتي في يونتيم سانيعي في تي تيكريت انيوني )»كيركالي«( والذي قابله جزئياً التأثير المحاسبي .للتخلص 

من االتزامات المنقطعة بكيركالي بمبلغ 13.6 مليون ريال في العام 2020م و13مليون ريال في العام 2019م
شركة توليد الكهرباء المركزية: االلتزامات فيما يتعلق بخيارات بيع مكتتبة من جانب المجموعة فيما يتعلق باألسهم التي تملكها حقوق الملكية ج- 

غير المسيطرة، ومن المرجح أن يتم ممارسة/انتهاء هذا الخيار بحلول 2021م. تم إثبات االلتزام التعاقدي لشراء أدوات حقوق الملكية مبدئياً 
تحت بند االلتزامات المالية وتم تسجيل مبلغ مماثل في حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة الحالية لقيمة االسترداد البالغة 
27.2 مليون ريال سعودي. يتم إثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة مع الزيادة / النقص المقابل في االلتزامات 
المالية. إذا انتهى العقد دون  تسليم، فسيتم تعديل القيمة الدفترية لاللتزامات المالية مقابل حقوق الملكية وسيتم إعادة تصنيف المتبقي في 
الربح أو الخسارة. بلغت االلتزامات المالية المتراكمة ذات الصلة 11.25 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م )2019م: 35.9 مليون 
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ريال سعودي و2018م: 37.1 مليون ريال سعودي(. يتم عرض االلتزام كما في 31 ديسمبر 2020م ضمن االلتزامات المتداولة األخرى ألنه سيتم 
ممارسته / تنتهي صالحيته بحلول عام 2021م.

هجر خالل عام 2020م، أبرمت المجموعة اتفاقية خيار بيع وشراء بشأن نسبة 5.02%  بمبلغ 46.8 مليون ريال سعودي و20.00%  بمبلغ د- 
187.5 مليون ريال سعودي من األسهم العادية خالل فترتين مستقلتين   )»الخيارات«( ألحد المساهمين في الشركة القابضة الستثمار محتسب 
وفق طريقة حقوق الملكية »شركة هجر إلنتاج الكهرباء. ويمكن ممارسة الخيارات في أي وقت خالل الفترة الممتدة من 13 مايو 2023م إلى 
31 ديسمبر 2023م ومن 31 ديسمبر 2023م إلى 31 ديسمبر 2030م على الترتيب. القيمة العادلة للخيار غير جوهرية )صفر( وبالتالي لم يتم 

تسجيلها في القوائم المالية للشركة.

ملخص لخيارات البيع والشراء الخاصة بالمجموعة

الطرف االخرالشركة
الحصة 
مكان 
الخيار**

األداة 
طريقة التسجل في مدة الخيار المقابلالخيارالمالية

القوائم المالية

شركة توليد 
الكهرباء 
المركزية

مؤسسة التمويل 
خيار بيع10.80%الدولية

أسهم / 
قرض 
شركاء

بناء على تقييم 
التدفقات النقدية 
المخصومة للشركة

من 1 يوليو 2020م إلى 
30يونيو 2021م

مسجلة في قوائم 
المجموعة كالتزامات 

مالية 

شركة سامسونج هجر
خيار بيع و 5.02%للمقاوالتوالتجارة

أسهم شراء

بناء على قيمة 
المعدلة للمتبقي 

من قيمة االستثمار 
االولية

13 مايو 2023م إلى 31 
ديسمبر 2023م

شروط الخيار متماثلة 
ومستقبلية لذلك لن 

تظهر على قوائم الشركة 
اال في تاريخ احقية 

الخيار 

شركة سامسونج هجر
خيار بيع و 20%للمقاوالتوالتجارة

بناء على قيمة  أسهم شراء
االستثمار االولية

من 31 ديسمبر 2023م إلى 
31 ديسمبر 2030م

القيمة العادلة للخيار 
صفر لذى ال يتم 

تسجيلها في القوائم 
المالية 

كركالي
صندوق البنية 
التحتية لشركة 
كامكو الدولية*

خيار بيع و -
شراء

تمويل  
ميزانين

القيمة المركبة 
لالستثمار الفعلي

من 22 سبتمبر 2025م إلى 
22 مارس 2026م

مسجلة في قوائم 
المجموعة كالتزامات 
مالية حيث تم اعتبار 

الخيار منفذ

حصيان
البنك التجاري 

الدولي و بنك نانينق 
التجاري*

خيار بيع و -
شراء

تمويل  
ميزانين

القيمة المتبقية من 
تمويل الميزانين

من 1 ديسمبر 2025م إلى 
الحدث األخير من 30 

ديسمبر 2026م أو 30 يوم 
من تقديم االشعار 

القيمة العادلة للخيار 
صفر لذى ال يتم 

تسجيلها في القوائم 
المالية كمشتق مالي، 

شركة نور 
الطاقة1

البنك التجاري 
الدولي و بنك دبي 
التجاري و مجموعة 
بنك الصين منشنق*

خيار بيع و -
شراء

تمويل  
ميزانين

القيمة المتبقية من 
تمويل الميزانين

من 22 ديسمبر 2026م 
إلى الحدث األخير من 22 
يناير  2027م أو 30 يوم 

من تقديم االشعار 

القيمة العادلة للخيار 
صفر لذى ال يتم 

تسجيلها في القوائم 
المالية كمشتق مالي، 

المصدر معلومات اإلدارة 
* لم تحصل الشركة على موافقة كل من صندوق البنية التحتية لشركة كامكو الدولية و البنك التجاري الدولي و بنك نانينق التجاري و بنك دبي التجاري و مجموعة بنك الصين منشنق على 

استخدام اسميهما في النشرة
** في المجموعة أو شركة المشروع

التزامات ماكفأة نهاية الخدمة للموظفين

يعرض الجدول التالي ملخصًا االلتزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين في المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم.(: 9د-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

0د0دم019دم0د0دم019دم018دم باأللف ريال سعودي 

معدل النمو 
السنوي 
 المركب

من 018دم 
إلى 0د0دم

13.5%29.6%-0.7%123,980123,148159,598 الرصيد في بداية السنة 
20.0%23.0%17.1%27,33632,02339,379 المحمل للسنة المقيد في الربح أو الخسارة 

 خسائر / )أرباح( من إعادة تقييم التزامات المنافع المحددة )مثبتة 
-5.8%-163.1%-240.8%)11,506(18,244)12,960(الدخل اآلخر الشامل( 

-24.7%-44.4%2.1%)8,507()15,312()14,998( مدفوع خالل السنة 
---1,549.1-826)57( إثر الحصول على السيطرة / فقدان السيطرة في شركة تابعة 
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ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

0د0دم019دم0د0دم019دم018دم باأللف ريال سعودي 

معدل النمو 
السنوي 
 المركب

من 018دم 
إلى 0د0دم

---537.3%-669)153( فروقات ترجمة عمالت اجنبية 
د.0د%1.د1%د.9د%4د148159,598178,9,دد1 الرصيد في نهاية السنة 

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

تعود الزيادة في التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بشكل أساسي إلى زيادة عدد الموظفين في شركة نوماك والمكتب الرئيسي للشركة والمكاتب 
اإلقليمية تماشياً مع نمو األعمال بين عامي 2018م و2020م، باإلضافة إلى الزيادة في عدد سنوات الخدمة للموظفين الحاليين مما أدى إلى ارتفاع 
مخصص نهاية الخدمة. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة التقييم االكتواري لمحاسبة التزامات الموظفين على المدى الطويل من حيث عدد الموظفين 
وفترة الخدمة وجداول األجور. تم إجراء التقييم من قبل خبير اكتواري مستقل باستخدام طريقة تقدير المبالغ المستحقة المتوقعة حسب الوحدة وفقاً 

لمعيار المحاسبة الدولي رقم 19 – مستحقات الموظفين.

يعرض الجدول التالي ملخصًا اللتزامات مكافآت نهاية الخدمة بحسب الكيانات الرئيسية في المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، (: 70-دالجدول  
و019دم و0د0دم

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرمكافآت نهاية الخدمة بحسب الشركات التابعة

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

26.4%11.7%43.0%51,86574,18182,827الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة
31.3%14.1%51.1%34,16351,62058,897الشركة

-4.0%7.2%-13.9%35,18230,27632,442شركة توليد الكهرباء المركزية
57.3%36.3%81.7%1,9383,5214,798أخرى

د.0د%1.د1%د.9د%4د148159,598178,9,دد1اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

التزامات أخرى

وتشتمل االلتزامات األخرى على رسوم وذمم دائنة مختلفة تتعلق بالتزامات ومطلوبات عقود اإليجار غير المتداولة فيما يتعلق باتفاقيات قطع الغيار طويلة 
األجل التي أبرمتها مجموعة نوماك ومخصص لتكاليف إيقاف التشغيل. 

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالتزامات أخرى - غير متداولة

  معدل النمو السنوي المركب  0د0دم  019دم  0د0دم  019دم  018دم  باأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم 

  االلتزامات المتعلقة باتفاقية قطع 
-2.7%-6.7%1.5%139,742130,339 137,736الغيار طويلة األجل

43.0%60.6%27.3%81,231130,464 63,796 التزام سحب األصول
-56.1%0.0%31,14448,619 - التزامات اإليجار

9.دد%7.دد%5.1د%دد09,4د117,د5ددد01,5د

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

ترتبط االلتزامات المتعلقة باتفاقيات قطع الغيار طويلة األجل باتفاقية إعادة هيكلة األرصدة المستحقة التفاقية الخدمة طويلة األجل المبرمة بين شركة 
نوماك مع اثنين من المقاولين وهما شركة سيمنز إنيرجي وشركة اسكوسا للصناعات والصيانة المحدودة. يشتمل التزام سحب األصول على التزام سحب 
األصول المتعلق بشركات المشروع القائمة على عقد البناء والتملك والتشغيل على النحو المنصوص عليه في اتفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية شراء المياه 
أو كليهما. وتعود الزيادة بشكل رئيسي في العام إلى تسجيل مبلغ يتعلق بشركة سكاكا بقيمة 41.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وتتعلق التزامات 
اإليجار بالمدفوعات المقدرة لعقود اإليجار التشغيلي للشركات )في الغالب فيما يتعلق بتأجير األرض( بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 

في عام 2019م. يتعلق الرصيد بشكل أساسي بنوماك وشركة توليد الكهرباء المركزية وبركاء والزرقاء والشركة وغيرها.
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المطلوبات المتداولة 5 7 3 6
يعرض الجدول التالي ملخصًا للمطلوبات المتداولة لدى المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:(: 71-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرااللتزامات المتداولة 

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي 
من 018دم إلى 0د0دم

4.6%19.7%-8.5% 4,116,726 3,760,2883,439,786دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
-23.2%-17.9%-28.2% 364,847 618,942444,218تسهيالت قصيرة األجل 

قسط متداول من قروض وتسهيالت طويلة 
7.6%-48.1%123.0% 1,178,360 1,018,6372,271,229األجل 

-116.8%- 43,280 19,964-المطلوبات إلى أطراف ذات عالقة
136.9%14.8%388.9% 59,584 10,61351,883القيمة العادلة للمشتقات 

55.9%50.8%61.2% 276,517 113,764183,411زكاة وضريبة
د.4%-5.8%1.د1% 14د,9د0,د 410,491,د44د,دد5,5

التمويل طويل األجل وتسهيالت التمويل 
-- -  1,154,796 --المصنفة على أنها متداولة )أ(

--100.0%-  - 373,027- االلتزامات المرتبطة موجودات معدة للبيع )ب(
14.1%1.د%8.دد%7,194,110 518,د78,د44د,دد5,5 إجمالي المطلوبات المتداولة 

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

تتألف االلتزامات المتداولة الموحدة للمجموعة بشكل رئيسي من الذمم الدائنة والمستحقات وتسهيالت التمويل قصير األجل والجزء المتداول من التمويل 
وتسهيالت التمويل طويل األجل. وقد شكلت هذه مجتمعة 97.7% و90.7% و94.7% من إجمالي االلتزامات المتداولة في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 

2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي.

بااللتزامات غير  الخاص  القسم  أنها متداولة، يرجى مراجعة  المصنفة على  التمويل  التمويل طويل األجل وتسهيالت  )أ( للحصول على تفاصيل حول 
المتداولة - التمويل طويل األجل وتسهيالت التمويل.

)ب( تشير االلتزامات المحتفظ بها للبيع في 2019م إلى إجمالي التزامات شركة كراد )انظر أعاله إلى »إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( 
- التخارج من شركة اكوا باور سي أف كراد بي في بارك أي أيه دي )»كراد«(.

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

يعرض الجدول التالي ملخصًا للذمم الدائنة والمستحقات لدى المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:(: د7-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالذمم الدائنة والمستحقات

0د0دم019دم0د0دم019دم018دم باأللف ريال سعودي 
معدل النمو السنوي 

 المركب
من 018دم إلى 0د0دم

0.9%-3.4%5.5%1,668,2801,759,5271,700,028دائنون

7.6%-23.6%51.6%843,7861,279,101976,798مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

---800,881--توزيعات األرباح المستحقة

مبلغ مستحق الدفع لمساهم في شركة مستثمر فيها 
-66.2%--93,750-819,197يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية

6.0%14.1%-1.5%172,799170,247194,317 رواتب ومنافع مستحقة

-50.5%-29.0%-65.5%190,91165,78446,731أعباء مالية على خطابات ضمان وقروض  

33.9%52.1%17.9%42,15849,70875,599ضريبة القيمة المضافة المستحقة 

1431.4%260.1%6412.9%96362,719225,849اإليرادات المؤجلة 

--40.6%-4,2332,513-التزامات اإليجار  

-89.2%-99.5%118.4%22,19448,467260أخرى

د.4%19.7%-8.5%دد7,د4,11د9,78د4,د88د,0د7,د 

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة
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الذمم الدائنة

يعرض الجدول التالي الذمم الدائنة بحسب الكيانات الرئيسية لدى المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم(: د7-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالذمم الدائنة بحسب الشركات التابعة الرئيسية

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم

3.7%9.9%-2.3%334,702327,136359,592أكوا ورزازات 3

1.5%4.4%-1.3%328,141323,747338,062شركة توليد الكهرباء المركزية

-16.8%-26.8%-5.5%429,716406,242297,464أكوا ورزازات 2

205.2%-1.5%845.8%16,517156,217153,853شركة بركاء

-3.8%-11.9%4.9%103,081108,17795,337الزرقاء

-7.2%-92.8%1103.3%10,071121,1858,682سكاكا

55.2%16.2%107.4%55,902115,954134,736الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة

10.5%55.5%-48.5%390,150200,869312,302أخرى

0.9%-4.د%5.5%8د71,700,0د801,759,5د,8دد,1اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

يعرض الجدول التالي تحليل تقادم الذمم الدائنة حسب الكيان لدى المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم(: 74-دالجدول  

تحليل تقادم الذمم الدائنة حسب الكيان كما في 1د ديسمبر 0د0د

 1-90ألف ريال سعودي
يوًما

180-91 
يوًما

 181-5دد
يوًما

 أكثر من
اإلجماليسنة واحدة

181,7446,80725,158145,922359,631أكوا ورزازات 3

18,34012,851306,871338,062شركة توليد الكهرباء المركزية

256,2321,1491,06239,021297,464أكوا ورزازات 2

53,63473,95523,7952,469153,853شركة بركاء

89,05495,337--6,283الزرقاء

58,62211,3374,91659,861134,736الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة

د79,08د,41,4841ددد09954,9,د574,85410الشركات التابعة الرئيسية

320,944----أخرى

8د41,4841,700,0ددد09954,9,د574,85410اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

يتركز جزء كبير من الذمم )التجارية( الدائنة الموحدة لدى شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة سكاكا ومجموعة نوماك واألصول المغربية )يرجى 
النظر إلى قسم المصطلحات والتعريفات( والشركة. تشمل الذمم التجارية الدائنة المسجلة من قبل شركة توليد الكهرباء المركزية بشكل أساسي الذمم 
الدائنة لشركة شركة مصفاة البترول األردنية نظير إمدادات الوقود المحولة، والتي لها ذمم مدينة في ذمة شركة الكهرباء الوطنية )مشتري اإلنتاج(، علماً 
بأنها مضمونة من جانب الحكومة األردنية، التي تمتلك حصص ملكية في شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة الكهرباء الوطنية وشركة مصفاة البترول 

األردنية.

ارتفعت الذمم الدائنة بنسبة 5.5% أو 91.2 مليون ريال سعودي، من 1,668.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 1,759.5 مليون ريال 
سعودي في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفضت بنسبة 3.4% أو 59.5 مليون ريال سعودي إلى 1700.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

ويُعزى االرتفاع في عام 2019م، بشكل رئيسي إلى المدفوعات المستحقة في ذمة سكاكا نظير أعمال اإلنشاء للمقاول إلى مقاول الهندسة والمشتريات 
والبناء )111.1 مليون ريال سعودي( وتكاليف الغاز المحول المستحقة في ذمة بركاء إلى وزارة الغاز، والتي خصصت لها بركاء ذمم مدينة مقابلة من 
مشتري اإلنتاج بقيمة 139.7 مليون ريال سعودي. كما تُعزى هذه الذمم الدائنة والذمم المدينة المقابلة إلى إعادة هيكلة قطاع الطاقة في سلطنة عمان 
مما أدى إلى تأخير التحصيل من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه )مشتري اإلنتاج( للفواتير الصادرة منذ مايو 2019م، مما أدى الحًقا إلى عدم قدرة 
شركة بركاء على تسوية الذمم الدائنة لدى وزارة النفط والغاز. والتي تم تعويضها جزئياً من خالل تسوية مستحقة الدفع في المشاريع القائمة في المغرب 
عند بدء العمليات التشغيلية )148.8 مليون ريال سعودي(. يعود االنخفاض في عام 2020م بشكل رئيسي إلى مشروع سكاكا )112.5 مليون ريال سعودي( 
في ما يتعلق بمقاول الهندسة والمشتريات والبناء واألصول في المغرب )34.0 مليون ريال سعودي( ويرجع ذلك أساساً إلى المدفوعات التي تم سدادها 
إلى الوكالة المغربية للطاقة الشمسية وقابلها جزئياً زيادة مدفوعات شركة رابغ 3 المتعلقة باإلنشاءات والبالغة 41.6 ريال سعودي مليون إلى المقاول 
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وشركة نوماك )69.6 مليون ريال سعودي( ويرجع ذلك أساساً إلى رسوم التشغيل والصيانة المقررة بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة التكميلية ألكوا 
ورزازات 3، وزيادة رسوم اتفاقيات الخدمات طويلة األجل المستحقة لشركة سيمنز وفي شركة الخليج للتجارة بسبب تجديد أجزاء LTE في شركة بركاء.

المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى

تتضمن المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى بشكل رئيسي أقساط إعادة التأمين مستحقة الدفع والمتعلقة بشركة اكوا إلعادة التأمين. وقد تم 
تسجيل أرصدة التأمين المدينة المقابلة تحت بند المدفوعات المسبقة والتأمين والذمم المدينة األخرى. كما تتضمن المصاريف المستحقة وااللتزامات 

األخرى التكاليف المالية ومصاريف التشغيل األخرى.

بيان النفقات المتراكمة وااللتزامات األخرى بحسب 
ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالكيانات الكبرى

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو 

السنوي المركب 
018دم-0د0دم

24,5%-41,8%166.3%323,900862,397501,820شركة أكوا باور إلعادة التأمين

-16,0%-13,4%-18,5%93,33776,03265,848الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة

-5.6%1157,6%-92,9%55,9363,96649,875أكوا ورزازات 2

-1.5%6.7%-9,1%370,613336,706359,255كيانات أخرى

د.7%-د,دد%د,51%798,د79,10197د,1د78,د84اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى بنسبة 51.6% أو 435.3 مليون ريال سعودي من 843.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م 
إلى 1,279.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفضت بنسبة 23.6% أو 302.3 مليون ريال إلى 976.8 مليون ريال سعودي في 31 

ديسمبر 2020م.

ترجع الزيادة في عام 2019م، بشكل رئيسي إلى زيادة التأمين المستحق في شركة أكوا باور إلعادة التأمين بقيمة 535.5 مليون ريال سعودي بشكل أساسي 
على خلفية المطالبات الجديدة المقدمة للتعويض عن الخسائر المتكبدة خالل عام 2019م وبما يتماشى مع المراجعة التصاعدية ألقساط التأمين في 
إطار من تجديد وثيقة التأمين الذي تم خالل عام 2019م، وهو ما قابله جزئياً تسوية مستحقات لمقاول الهندسة والمشتريات والبناء في شركة مشروع 
الشعيبة الثانية لتنمية المياه بقيمة 99.7 مليون ريال سعودي عند بدء تشغيلها خالل عام 2019م. يُعزى االنخفاض في عام 2020م بشكل أساسي إلى 
انخفاض الذمم الدائنة ألقساط إعادة التأمين بقيمة 360.6 مليون ريال سعودي )وقد قابل هذا المبلغ أقساط إعادة التأمين المستحقة المقابلة التي يتم 
تسجيلها في الذمم المدينة( وهو ما قابله جزئياً مستحقات إضافية تم سدادها تتعلق بالتكلفة اإلضافية المرتبطة بمشروع نام دينه )16.7 مليون ريال 
سعودي( وارتفاع المستحقات األخرى والذمم الدائنة بقيمة 18.9 مليون ريال سعودي تتعلق بشكل رئيسي بشركة نوماك الدر للخدمات المستقبلية التي 

سيتم توفيرها للمشاريع.

توزيعات أرباح مستحقة 

خالل عام 2020م، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 2.7 مليار ريال سعودي بواقع 4.18 ريال سعودي لكل سهم على مساهميها، منها 1.0 مليار 
ريال سعودي تم دفعها خالل العام، ومبلغ 901 مليون ريال سعودي يتعلق بصندوق االستثمارات العامة السعودي )»المساهم«( تم تحويله إلى قرض طويل 
األجل بدون فوائد بموجب اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2020 ومبلغ 800.9 مليون ريال سعودي مستحق الدفع للمساهمين في الربع الثالث من 

عام 2021م. )انظر أعاله إلى »مقارنة العمليات - توزيعات األرباح لمرة واحدة وتأثير الخصم على القرض من الشركة التابعة للمساهم«(.

المبالغ مستحقة الدفع لمساهم في الشركة المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية

تمثل المبالغ مستحقة الدفع لمساهم في الشركة المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية في 31 ديسمبر 2018م والبالغة 819.2 مليون ريال سعودي 
المبالغ مستحق الدفع إلى مساهم األقلية فيما يتعلق بشراء المجموعة ألسهم إضافية في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )انظر أعاله إلى »المقارنة 
بين العمليات التشغيلية - إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - زيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من 

خالل االستحواذ التدريجي على األسهم«(. وقد تم سداد هذه المبالغ في عام 2019م.

تمثل المبالغ مستحقة الدفع لمساهم في الشركة المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2020م والبالغة 93.8 مليون ريال سعودي 
المبالغ مستحقة الدفع فيما يتعلق بشراء أسهم إضافية في شركة هجر )انظر أعاله »مقارنة العمليات - إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( 

- زيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة هجر إلنتاج الكهرباء )»شركة هجر«(.

الرواتب والمزايا مستحقة الدفع

تتألف الرواتب والمزايا مستحقة الدفع من الرواتب والمزايا المستحقة للموظفين. ولم تكن هناك حركة جوهرية في الرواتب والمزايا مستحقة الدفع في 
الفترة الممتدة من 2018م إلى 2019م.
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ارتفعت الرواتب والمزايا المستحقة الدفع بنسبة 14.1% أو 24.1 مليون ريال سعودي، من 170.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 م إلى 
194.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020 م ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاعها في شركة نوماك بقيمة 20.8 مليون ريال سعودي نتيجة 
زيادات الرواتب وزيادة المكافآت ومستحقات اإلجازات والرواتب وتذاكر الطيران )غير مستخدمة بسبب فيروس كورونا المستجد( بما في ذلك التعيينات 

الجديدة.

الرسوم المالية لخطابات الضمان والقروض

الرسوم المالية هي الفوائد مستحقة الدفع نظير الحصول على خطابات الضمان والقروض.

انخفضت الرسوم المالية وااللتزامات األخرى بنسبة 65.5% أو 125.1 مليون ريال سعودي من 190.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 
65.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفضت بنسبة 29.0% أو 19.1 مليون ريال سعودي إلى 46.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2020م. ويُعزى االنخفاض في عام 2019م، بشكل أساسي إلى تسوية الفائدة المرتفعة في المشاريع المغربية بعد إنجاز عملياتها التجارية بقيمة 110.5 
مليون ريال سعودي، ويُعزى االنخفاض اإلضافي في عام 2020م، بشكل أساسي إلى التسوية المتعلقة بالمشاريع القائمة في المغرب )8.6 مليون ريال 

سعودي( و شركة إيه سي إف للطاقة المتجددة )7.0 مليون ريال سعودي( وشركة نوماك )2.3 مليون ريال سعودي(.

ضريبة القيمة المضافة المستحقة

ضريبة القيمة المضافة المستحقة هي ضريبة القيمة المضافة المستحقة للسلطات نظير السلع والخدمات التي يتم تحرير فواتير بها. يرجى مراجعة 
قسم »األصول المتداولة - ضريبة القيمة المضافة والذمم المدينة األخرى من السلطات«.

اإليرادات المؤجلة

تشير اإليرادات المؤجلة إلى المدفوعات المستلمة مقدماً نظير الخدمات التي لم يتم تنفيذها بعد أو البضائع التي لم يتم تسليمها بعد. وللحصول على 
مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى قسم »اإليرادات المؤجلة« بند »المطلوبات غير المتداولة«.

أخرى

تمثل الذمم الدائنة األخرى بشكل رئيسي بعض الذمم الدائنة للجمارك المستحقة على شركة توليد الكهرباء المركزية بشأن شراء وحدات التفكيك )مثل 
رسوم التوثيق والرسوم الجمركية ورسوم المناولة( والذمم الدائنة بموجب االتفاقيات طويلة األجل التي تحتسبها نوماك.

ارتفعت الذمم الدائنة األخرى بنسبة 118.4% أو بقيمة 26.3 مليون ريال سعودي من 22.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 48.5 
مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفضت بنسبة 99.5% أو بقيمة 48.2 مليون ريال سعودي إلى 0.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2020م، ويعزى االرتفاع في عام 2019م بشكل أساسي إلى المدفوعات التي تلقتها شركة توليد الكهرباء المركزية كودائع قابلة لالسترداد من شركة الريشة 
والتي لم تكن موجودة في عام 2018م وأيًضا مستحقات الرسوم الجمركية واجبة الدفع. وتمت تسوية هذه المبالغ خالل عام 2020م، مما نتج عنه انخفاض 

في رصيد الذمم الدائنة األخرى كما في عام 2020م.

تسهيالت قصيرة األجل

يعرض الجدول التالي ملخصًا لتسهيالت قصيرة األجل لدى المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:(: 75-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرتسهيالت قصير ة األجل

0د0دم019دم0د0دم019دم018دم باأللف ريال سعودي 

معدل النمو السنوي 
 المركب

من 018دم إلى 
0د0دم

-23.2%-17.9%-28.2%618,942444,218364,847 تسهيالت التمويل قصيرة األجل 

-د.دد%-17.9%-د.8د%4,847دد18د,444د18,94د المجموع 

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

ويوضح الجدول التالي التسهيالت قصيرة األجل حسب المنشأة لدى المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:(: د7-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبر  التسهيالت قصيرة األجل حسب المنشأة

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمالنوعباألف ريال سعودي
معدل النمو 

 السنوي المركب
018دم-0د0دم

السحب على شركة توليد الكهرباء المركزية
-19.6%-5.7%-31.4%273,285187,557176,829المكشوف

السحب على أكوا ورزازات 3
14.5%-27.5%80.7%55,621100,49472,857المكشوف
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ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبر  التسهيالت قصيرة األجل حسب المنشأة

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمالنوعباألف ريال سعودي
معدل النمو 

 السنوي المركب
018دم-0د0دم

السحب على أكوا ورزازات 2
-11.9%117.3%-64.3%87,87931,39768,211المكشوف

السحب على أكوا ورزازات 1
6.3%72.5%-49.1%46.12023.45440.451المكشوف

-100.0%-100.0%0.0%-75,52875,528القرضشركة البحر األحمر للطاقة المحدودة

-71.6%-74.8%-68.0%80.50925.7886.499أخرى

-د.دد%-17.9%-د.8د%4,847دد18د,444د18,94داإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

تشمل تسهيالت التمويل قصير األجل بشكل أساسي قروض رأس المال العامل المسحوبة من جانب الشركات التابعة وشركات المشاريع لدعم األنشطة 
التشغيلية الروتينية.

انخفضت التسهيالت التمويلية قصيرة األجل بنسبة 28.2% أو بمبلغ 174.7 مليون ريال سعودي من 618.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2018م إلى 444.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، وانخفضت مرة أخرى بنسبة 17.9% أو 79.4 مليون ريال سعودي إلى 364.8 مليون 
ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020 م. ويعود االنخفاض في عام 2019م، بشكل أساسي إلى فصل نتائج مشروع بوكبورت  )59.0 مليون ريال سعودي( 
وتسديد تسهيالت المشاريع القائمة في المغرب )35.7 مليون ريال سعودي( وسجيكو )85.7 مليون ريال سعودي(. ويعزى االنخفاض اإلضافي في عام 
2020م، بشكل أساسي إلى سداد قرض قصير األجل لشركة بوارج )19.5 مليون ريال سعودي( وسيجكو )10.7  مليون ريال سعودي( وتسوية قرض في 
شركة البحر األحمر للطاقة مقابل ذمم دائنة للتعويضات النقدية المقررة من مقاول الهندسة والتوريد والتشييد )شركة مشروع توسعة الشعيبة 3( بمبلغ 

75.5 مليون ريال سعودي، وقد قابله جزئياً سحب تسهيل رأس المال العامل المتعلق بالمشاريع القائمة في المغرب بقيمة 27.1 مليون ريال سعودي.

الجزء المتداول من التمويل وتسهيالت التمويل طويل األجل

وتمثل تلك البنود الجزء المتداول من األنواع المختلفة للقروض التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة والتي يجب سداداها في غضون سنة واحدة 
من تاريخ إعداد كل ميزانية عمومية. كما أن جزء كبير من القروض ال يتضمن حق رجوع بطبيعته ويتعين أن تسدده الشركات التابعة من التدفقات النقدية 
المتأتية من العمليات التشغيلية. لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بهيكل التمويل لدى المجموعة، يُرجى مراجعة القسم )6-3-9( )»السيولة وموارد رأس 

المال«(.

المستحق إلى األطراف ذات العالقة ) الجزء المتداول(

المستحق إلى األطراف ذات العالقة   الجزء 
  ارتفاع /  انخفاض(  كما في 1د ديسمبرالمتداول(

  0د0دم  019دم  0د0دم  019دم  018دم  العالقة  باأللف ريال سعودي
 معدل النمو السنوي 

 المركب
018دم-0د0دم 

-6.7% 0.0%  21,306 19,964  -    مشروع مشترك  أكوا باور أفريقيا القابضة المحدودة  

-0.0% 0.0% 21,974 -     -     شركات تابعة أخرى

-8.د11%0.0%80د,د44د19,9-اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة

يمثل هذا المبالغ مستحقة الدفع إلى شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية لنقل تكاليف المشروع والمبالغ مستحقة الدفع إلى شركات قابضة مستثمر 
فيها بطريقة حقوق الملكية لمختلف خدمات اإلدارة.

القيمة العادلة للمشتقات

تتعلق االلتزامات المتداولة ذات الصلة بالقيمة العادلة للمشتقات بمشتقات التحوط المتعاقد عليها من جانب الشركة وشركاتها التابعة. وللحصول على 
المزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم )6-3-7-3( »حقوق الملكية والمشتقات وتغطية مخاطر التدفقات النقدية«.
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زاكة وضريبة

يعرض الجدول التالي ملخصًا للزكاة والضرائب لدى المجموعة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم و0د0دم:(: 77-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرزكاة وضريبة

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
من 018دم إلى 0د0دم

29.1%61.2%3.4% 183,411  113,764 110,045في بداية السنة

88.7%69.8%109.7% 178,568  105,160 50,142المحمل للسنة

35.7%180.9%-34.5%)85,462( )30,427()46,423(مبالغ مدفوعة

-    -   -    -  )5,086(-بنود تم التوقف عن اثباتها نتيجة فقدان السيطرة

55.9%50.8%د.1د% 517,د7د  411,د18 4د7,د11في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

تُقدم الزكاة والضريبة على أساس االستحقاق وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة و الضريبة والجمارك  في المملكة العربية السعودية، ويتم تسجيل الزكاة وضريبة 
الدخل المتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة في قائمة الربح أو الخسارة. ويتم تعديل الفروق الناتجة عن الربوط النهائية، إن وجدت، في سنة االنتهاء 
منها. وبالنسبة للشركات التابعة الكائنة خارج المملكة العربية السعودية، يتم احتساب مخصص الضريبة وفقاً للوائح الضريبية المعمول بها في الدول 
ذات الصلة. لمزيد من التفاصيل المتعلقة بالزكاة والضريبة، يُرجى مراجعة القسم يرجى مراجعة القسم )6-3-6-12( »التعهدات و االلتزامات المحتملة 

)خارج المركز المالي(«

التعهدات و االلتزامات المحتملة ) خارج المركز المالي( 6 7 3 6
لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بالتعهدات و االلتزامات المحتملة يرجى مراجعة القسم )6-3-9( » السيولة وموارد رأس المال«.

قائمة التدفقات النقدية 8 3 6
يلخص الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية للمجموعة للسنوات 018دم و019دم و0د0دم.(: 78-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرقائمة التدفقات النقدية

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
معدل النمو السنوي 

 المركب
من 018دم إلى 0د0دم

0.9%19.7%-15.0%1,877,9341,595,6161,910,323صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

صافي النقدية  المستخدمة في 
-37.0%-51.7%-17.7%)1,384,488()2,867,275()3,483,487(األنشطة االستثمارية

صافي النقدية )المستخدمة في( 
-74.4%-137.0%)2,491,482()1,428,291(3,864,589األنشطة التمويلية

صافي  النقص( الزيادة في النقدية 
--د.7د%-19.5د%)47د,5د1,9()99,950د,د(دد59,0د,دوشبه النقدية خالل السنة

-7.1%-49.1%69.7%3,239,2295,498,2652,798,315النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

-1.1د%-د.70%-49.1%8دد,دد158د,798,د5دد,5,498النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

تأثر التدفق النقدي الموحد للمجموعة بين عامي 2019 و2020م بشكل أساسي نتيجة لمتحصالت إصدار أسهم جديدة لصندوق االستثمارات العامة 
في عام 2019م )يرجى مراجعة القسم )6-3-5( )»مقارنة العمليات«((، وهو عبارة عن قرض قابل للتحويل من صندوق طريق الحرير في عام 2018م 
)انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - بيع حصة في شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة«(، واستخدام األموال المولدة 
بشكل رئيسي في االستحواذ على حصة إضافية في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - إعادة تدوير 
رأس المال )عمليات البيع والتخارج( وزيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من خالل االستحواذ التدريجي على األسهم«(، 
واآلالت  للممتلكات  المجموعة  وشراء  رأسمالية،  مساهمات  شكل  في  المقدمة  المرحلية  القروض  من  العديد  وتسوية  للمساهمين،  األرباح  وتوزيعات 
والمعدات. كما انخفض رصيد النقدية وشبه النقدية للمجموعة بمعدل سنوي مركب 61.1% أو 4,665.6 مليون ريال سعودي من 5,498.3 مليون ريال 

سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 832.7 مليون ريال سعودي 31 ديسمبر 2020م.
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 1 8 3 6
يلخص الجدول التالي التدفق النقدي للمجموعة من األنشطة التشغيلية للسنوات 018دم و019دم و0د0دم.(: 79-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دم باأللف ريال سعودي 
من 018دم إلى 0د0دم

 الربح قبل الزكاة والضريبة من العمليات 
10.6%108.0%-41.2%680,316399,746831,639المستمرة 

 الربح / )الخسارة( قبل الزكاة والضريبة 
من العمليات المتوقفة بما في ذلك الربح / 

)الخسارة( المثبتة نتيجة فقدان السيطرة على 
شركة تابعة 

)1,777,460(559,07915,615%131.5-%97.2--

 التعديالت لــ : 

24.6%35.6%14.5%365,675418,516567,375استهالك وإطفاء

3.6%-4.0%11.8%1,014,9601,135,1511,089,384أعباء مالية

الربح/ )الخسارة( المثبتة نتيجة فقدان 
السيطرة على شركة تابعة، بما في ذلك خسارة 

تحويل عمالت أجنبية غير محققة 
1,559,009)554,358(9,163%135.6-%101.7-%92.3-

-93.2%-19.6%-364.2%8,74040,57032,613خسائر تحويل عمالت أجنبية غير محققة

 الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر 
فيها يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 

الملكية، بعد خصم الزكاة والضريبة 
)935,667()284,453()231,107(%69.6%18.8%503-

20.0%23.0%17.1%27,33632,02339,379 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات 
-63.1%218.1%)16,166()43,826(37,110النقدية المعاد تدويرها إلى الربح أو الخسارة    

78.2%281.3%-16.7%30,59625,47597,142 المخصصات 

343.4%67.8%1071.6%1,10912,99321,807 زيادة في الخصم المتعلق بالمطلوبات المالية 

خسارة انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت 
-50.3%-84.4%-58.2%556,437880,203137,485والمعدات والشهرة

 صافي ربح عملية تجميع اعمال تمت على 
---)210,673(-مراحل 

ربح استبعاد جزئي لشركة مستثمر فيها يتم 
------المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية

)مكاسب(/خسائر استبعاد ممتلكات وآالت 
-1056.6%120.5%)9,588()829(4,039ومعدات

تكلفة تطوير، ومخصص ومشطوبات أخرى، 
-181.3%1250.4%50,790142,856)4,415(بعد خصم عكس القيد

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
التشغيلية 

مدينون ومصاريف مدفوعة مقدما ومدينون 
-53.1%-47.0%-58.6%)288,813()544,806()1,314,643(أخرون

--186.4%-67.0%)12,511(43,93714,485 بضاعة 

--79.8%-246.0%)219,574()1,087,739(745,001دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

-73.3%-82.1%-60.3%184,22973,11613,095مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

-83.9%-99.8%1517.9%4246,86011مخزون الوقود االستراتيجي

--215.6%1.5%)354,672(302,279306,862 صافي االستثمار في التأجير التمويلي

--98.1%-120.0%)826()43,834(219,681 موجودات أخرى

583.4%-25.8%6191.1%1,22777,19257,305 مطلوبات أخرى 

101.1%-155.5%-828.1%)66,523(119,785)16,452(إيرادات المؤجلة 

4.د%د.4د%-د.0د%81,855,89دد,د8د,81د4,دد1,7 صافي النقدية من العمليات 
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ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دم باأللف ريال سعودي 
من 018دم إلى 0د0دم

-24.7%-44.4%2.1%)8,507()15,312()14,998( مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

35.7%180.9%-34.5%)85,462()30,427()46,423( زكاة وضريبة مدفوعة 

توزيعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر 
فيها يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 

الملكية
205,887259,027149,203%25.8%42.4-%14.9-

0.9%19.7%-15.0%ددد,1,910د1د,41,595د1,877,9 صافي النقدية من األنشطة التشغيلية 

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

انخفض صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية بنسبة 15.0% أو 282.3 مليون ريال سعودي، وذلك من 1,887 مليون ريال سعودي في عام 2018م 
إلى 1595.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ثم ارتفع بنسبة 19.7% أو 314 مليون ريال سعودي ليصل إلى 1,910.3 مليون ريال سعودي في عام 
2020م. ويعزى االنخفاض في عام 2019م في المقام األول إلى مدفوعات االستحواذ على 37% من شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في عام 2018م 
بقيمة 819 مليون ريال سعودي ، وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خالل الذمم المدينة والمدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى. وترجع الزيادة في 
عام 2020م في المقام األول إلى التحركات في صافي الموجودات التشغيلية، وارتفاع األرباح التشغيلية التي قابلها جزئياً انخفاض في تحصيل توزيعات 
األرباح من الكيانات المحاسبة بطريقة حقوق الملكية بقيمة 109.8 مليون ريال سعودي وارتفاع مدفوعات الزكاة بقيمة 55.0 مليون ريال سعودي خالل 

عام 2020م.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 2 8 3 6
يلخص الجدول التالي التدفق النقدي للمجموعة من األنشطة االستثمارية للسنوات 018دم و019دم و0د0دم:(: 80-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(السنة المنتهية في 1د ديسمبرالتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
من 018دم إلى 0د0دم

شراء ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير 
-32.4%-28.8%-35.8%)1,457,633()2,045,876()3,186,281(ملموسة

متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت 
-540.5%-3,43421,996-ومعدات

استثمارات في شركات زميلة ومشاريع 
---116.3%)74,722()147,967()209,794(مشتركة

استبعادات واستحواذ على حقوق ملكية غير 
-11,547)70,725(مسيطرة، صافي 

صافي التدفقات النقدية الصادرة عن 
-)481,695(-االستحواذ على أعمال

متحصالت استبعاد موجودات معدة للبيع 
125,871--بالصافي

نقدية تم التوقف عن اثباتها نتيجة فقدان 
السيطرة على شركة تابعة أو التصنيف كمعدة 

للبيع
)16,687()206,718(-%1138.8--

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة 
-7.0د%-51.7%-17.7%)84,488د,1()75د,7د8,د()487,د48,د(االستثمارية

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية بنسبة 17.7% أو ما يعادل 616.2 مليون ريال سعودي، وذلك من 3,483.5 مليون ريال سعودي 
في عام 2018م إلى 2,867.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وانخفضت كذلك بنسبة 51.7% أو 1,482.8 مليون ريال سعودي إلى 1,384.5 مليون 

ريال سعودي في عام 2020م.

يرجع االنخفاض في التدفقات النقدية المستخدم في األنشطة االستثمارية عام 2019م بشكل أساسي إلى انخفاض اإلنفاق على شراء ممتلكات وآالت 
ومعدات وموجودات غير ملموسة في عام 2019م مقارنة بعام 2018م ، ويعود ذلك بسبب أن العديد من المشاريع قد بدأت عملياتها، وقد تم تعويض 
ذلك جزئياً من خالل صافي التدفق النقدي الخارج المتعلق باالستحواذ على األعمال في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بقيمة 481.7 مليون ريال 
سعودي )انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - زيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة 
رابغ العربية للمياه والكهرباء من خالل االستحواذ التدريجي على األسهم«(، والنقد المستبعد عند فقدان السيطرة على بعض الموجودات المتجددة بقيمة 
190.0 مليون ريال سعودي )انظر أعاله إلى »المقارنة بين العمليات التشغيلية - بيع حصة في شركة أكوا باور الطاقة المتجددة القابضة المحدودة«( 
ومشروع كراد، والتي تم تصنيفها بأنها محتفظ بها للبيع )أنظر أعاله إلى »إعادة تدوير رأس المال )عمليات البيع والتخارج( - التخارج من شركة أكوا 

باور سي أف كراد بي في بارك أي أيه دي )»كراد«(.
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يُعزى االنخفاض في التدفقات النقدية المستخدم في األنشطة االستثمارية عام 2020م بشكل أساسي إلى انخفاض النفقات في شراء ممتلكات وآالت 
التشغيلية خالل عام 2019م، وارتفعت بسبب عائدات بيع الموجودات  العديد من المشروعات عملياتها  ومعدات وموجودات غير ملموسة حيث بدأت 
المحتفظ بها للبيع خالل عام 2020م بقيمة 125.8 مليون ريال سعودي، والتدفق النقدي الخارج المتعلق باالستحواذ على األعمال في شركة رابغ العربية 

للمياه والكهرباء بقيمة 481.7 مليون ريال سعودي 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 3 8 3 6
يلخص الجدول التالي التدفق النقدي للمجموعة من األنشطة التمويلية للسنوات 018دم و019دم و0د0دم.(: 81-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
 من 018دم إلى 0د0دم

-100.0%--100.0%--2,042,938المتحصالت المستلمة لقاء رأس المال

------الودائع النقدية المقيدة

قروض وتسهيالت، بعد خصم تكاليف 
--135.8%-77.7%)252,085(3,150,772703,310المعامالت

--1059.1%-91.9%47,420)4,944()61,202(مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

--78.4%-)116,807()541,464(-مطلوبات مالية األخرى

5.7%-11.7%26.5%)1,087,501()1,231,446()973,369(أعباء مالية مدفوعة

91.7%219.7%14.9%)1,082,509()338,584()294,550(توزيعات أرباح مدفوعة

مساهمات في رأس المال من حقوق الملكية غير 
--100.0%--)15,163(-المسيطرة وتعديالت أخرى عليها

صافي النقدية من  المستخدمة في( األنشطة 
-74.4%-7.0د1%)د491,48,د()91د,8د1,4(4,589د8,دالتمويلية

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

انخفض صافي النقد من األنشطة التمويلية بنسبة 137.0% أو 5,292.9 مليون ريال سعودي، وذلك من 3,864.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م 
إلى 1,428.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م ثم انخفض بنسبة 74.4% أو 1,041.5 مليون ريال سعودي ليصل إلى -2,491 مليون ريال سعودي في 

عام 2020م.

ويعزى االنخفاض في النقدية من األنشطة التمويليةعام 2019م في المقام األول إلى المتحصالت من إصدار أسهم من إصدار أسهم حقوق ملكية جديدة 
إلى صندوق االستثمارات العامة بقيمة 2,042.9 مليون ريال سعودي في 2018م ))يُرجى مراجعة القسم )6-8( )»المقارنة بين العمليات التشغيلية«(( 
والقرض القابل للتحويل من صندوق طريق الحرير بقيمة 1,361.4 مليون ريال سعودي )انظر القسم )6-8( أعاله »المقارنة بين العمليات التشغيلية 
لفترة الثالث سنوات المنتهية في 1د ديسمبر 0د0د- بيع حصة في شركة اكوا باور الطاقة المتجددة القابضة المحدودة«( باإلضافة إلى سداد المطلوبات 

المالية األخرى خالل عام 2019م بقيمة 541.5 مليون ريال سعودي )يرجى مراجعة القسم )6-3-7-4( » المطلوبات غير المتداولة«(.

يرجع االرتفاع في عام 2020م بشكل أساسي إلى ارتفاع توزيعات األرباح على المساهمين بمبلغ 1082 مليون ريال في عام 2020م مقابل 338.6 مليون 
ريال في العام 2019م  انظر أعاله القسم )6-8( )»المقارنة بين العمليات التشغيلية لفترة الثالث سنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020 -« توزيعات 
األرباح الخاصة«( وتسوية التمويل والنتائج لمزيد من التفاصيل، انظر القسم »التمويل وتسهيالت التمويل طويلة األجل ضمن المطلوبات غير المتداولة«.

السيولة وموارد رأس المال 9 3 6
نظرة عامة 1 9 3 6

31 ديسمبر 2020م، بلغ إجمالي النقدية وشبه النقدية للمجموعة 832.7 مليون ريال سعودي، وتمتلك شركاتها التابعة 90.6% منها )755.4 مليون ريال 
المجموعة، تم االتفاق على  الزميلة في  المشتركة والشركات  المشاريع  المساهمين اآلخرين في  المبرمة مع  المساهمين  اتفاقيات  سعودي(. وبموجب 

سياسات توزيع األرباح لزيادة عوائد المساهمين من خالل توزيع جميع األرباح المتاحة.

تستخدم المجموعة مجموعة متنوعة من مصادر التمويل بما في ذلك مزيج من تمويل األسهم وتمويل الديون وذلك من مجموعة متنوعة من المصادر تشمل 
المؤسسات المكتتبة وبنوك التنمية الدولية والبنوك التجارية الدولية والوطنية. ومن الممكن أن يكون تمويل الديون الذي تحصل عليه الشركة:

على أساس عدم حق الرجوع، ويتم في هذه الحالة تأمين التمويل بالكامل من خالل التدفقات النقدية أو الموجودات الخاصة بشركات المشاريع. - 1
فعلى سبيل المثال، أصدرت المجموعة سندات في عام 2017م من خالل إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل بصفتها الشركة الُمصدرة.

على أساس حق الرجوع، وتوفر الشركة في هذه الحالة شكاًل من أشكال الضمان لمطلوبات حقوق الملكية الخاصة بها في شكل قروض مرحلية - 2
مقدمة في شكل مساهمات رأسمالية.
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الرسملة والمديونية 2 9 3 6
المالي (: د8-دالجدول   المركز  قائمة  من  المستمد  للمجموعة  الملكية  وحقوق  المتداولة  وغير  المتداولة  القروض  بيان  التالي  الجدول  يتضمن 

الموحدة والمدققة للشركة في 1د ديسمبر 0د0دم:

كما في 1د ديسمبرقروض المجموعة

0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
3,185,1131,825,887753,314قروض حق الرجوع

12,369,34014,922,54415,746,631قروض بدون حق الرجوع

499,945,د11د748,4,د1د15,554,45إجمالي القروض المتعلقة بالمشروعات*
12,2371,125113,630قروض حق الرجوع

--187,500قروض بدون حق الرجوع
0دد,د511د71,1د199,7إجمالي تسهيالت الشركة

سندات بدون حق الرجوع لشركة أكوا باور مانيجمينت أند إنفستمنتس 
2,999,1293,002,6173,006,325ون ليميت

3,197,3501,827,012866,944قروض حق الرجوع
15,555,96917,925,16118,752,956قروض بدون حق الرجوع

19,900د,19د17,د1919,75د,د18,75قروض المجموعة الموحدة
6,429,3446,429,3446,429,344رأس المال

1,177,0311,177,0311,410,398عالوة االصدار
437,239554,626642,883احتياطي نظامي

2,363,2593,102,1081,184,908األرباح المبقاة
دد7,5دد,1099,ددد,11د87,د10,40حقوق الملكية المتعلقة إلى مالكي الشركة قبل االحتياطيات األخرى

)2,798,419()1,361,236()717,900(احتياطيات أخرى
9,114د8,دد9,901,87د88,97د,9حقوق الملكية المتعلقة إلى مالكي الشركة

1,385,184703,504531,041حقوق الملكية غير المسيطرة
777,400,155د,05د,11,074,15710إجمالي حقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة
*بما في ذلك المشاريع تحت اإلنشاء

يتم تمويل المشاريع عادة من خالل )1( تسهيالت التمويل بدون حق الرجوع التي يتم تأمينها بشكل عام من قبل الجهة المقترضة )أي الشركة التابعة أو 
شركة المشروع( باستخدام موجوداتها وتدفقاتها النقدية وحقوقها التعاقدية على متحصالت معينة دون حق الرجوع إلى المساهمين في شركات المشاريع 
)بما في ذلك الشركة( و)2( مطلوبات حقوق الملكية من قبل المساهمين مقابل الجزء الخاص بهم من حقوق الملكية )مع حق الرجوع إلى المجموعة(. 

تسهيالت حق الرجوع هي عبارة عن قرض مباشر تحصل عليه الشركة أو قروض مضمونة تحصل عليها الشركة، من خالل ضمانات على الشركة.

صافي قروض حق الرجوع للشركة

يوضح الجدول التالي صافي قروض حق الرجوع للمجموعة في 1د ديسمبر 018دم، و019دم، و0د0دم.(: د8-دالجدول  

إجمالي القروض - في 1د ديسمبرصافي قروض حق الرجوع 

0د0دم019دم018دم مليون ريال سعودي 

 حق الرجوع 

3,185,1131,825,887753,314 قروض حق الرجوع المتعلقة بالمشاريع

12,2371,125113,630 قروض حق الرجوع على مستوى الشركة 

781,0351,451,026-مطلوبات أخرى )انظر )أ( و)ب( أدناه(

17,970د,د08,047د,د50د,197,د إجمالي قروض حق الرجوع 

4,469,8751,829,20678,803 ناقصاً: التدفق النقدي الحر وما في حكمه في الشركة  

7د9,1دد,د778,841)5د5,د7د,1( صافي قروض حق الرجوع 

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

يعزى انخفاض صافي قروض حق الرجوع إلى استخدام 62% من عائدات السندات بدون حق الرجوع في سداد الدفع المسبق لمبلغ 1,894 مليون ريال 
سعودي من قروض مرحلية قصيرة ومتوسطة األجل مقدمة في شكل مساهمات رأس مالية وخاضعة لحق الرجوع خالل عامي 2019م و2020م. انظر 

أدناه »سندات أكوا باور مانيجمينت أند إنفستمنتس ون ليميتد« وأدوات التمويل األخرى للشركة.
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)أ( خالل عام 2018م، أبرمت شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، اتفاقية قرض قابل للتحويل 
)»القرض«( مع شركة سي في اكس )»صندوق طريق الحرير«( القائمة في الصين. وبموجب هذه االتفاقية، اقترضت شركة أكوا باور للطاقة المتجددة 
القابضة المحدودة مبلغ 1,361.3 مليون ريال سعودي، والذي تم تقديمه إلى شركة أكوا باور العالمية للخدمات، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، 
من خالل اتفاقية مسبقة للمساهمين داخل المجموعة تحمل سعر عمولة يبلغ 4.3% سنوياً ألول 18 شهراً و3.4% سنوياً بعد ذلك على رأس المال غير 
المسدد. وهذا الدين مضمون من جانب الشركة )أي دين مع حق الرجوع على الشركة(. وخالل عام 2019م تم تحويل تسوية بمبلغ وقدره 580.6 مليون 
ريال سعودي مقابل المبلغ المدفوع مقدماً، وهو ما يمثل المبلغ المستحق نظير بيع 49% من أسهم المجموعة في أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة 
المحدودة. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم )6-3-2-3( »العوامل الرئيسية التي تؤثر على التكاليف المالية« والقسم )5-3-6( 

»مقارنة العمليات«. 

)ب( أعلنت الشركة خالل عام 2020م عن توزيعات أرباح بقيمة 2.7 مليار ريال سعودي بسعر 4.18 ريال سعودي للسهم الواحد، منها 1,000 مليون ريال 
سعودي تُسدد خالل العام، و800 مليون ريال سعودي مستحقة الدفع للمساهمين و901 مليون ريال سعودي تتعلق بصندوق االستثمارات العامة في المملكة 
العربية السعودية )»المساهم«( تم تحويلها إلى قرض طويل األجل بدون فوائد من خالل شركة تابعة مملوكة بالكامل للمساهم نفسه. سيخضع هذا القرض 
للتعديالت المستقبلية لالستثمار نيابة عن الشركة التابعة للمساهم بناًء على شروط معينة ويمكن تسويته في أي وقت بعد نوفمبر 2023م مع تحديد تاريخ 
التسديد النهائي األولي في 31 ديسمبر 2030م. سجلت المجموعة هذا القرض بالقيمة الحالية للمدفوعات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام سعر 
مناسب ينطبق على السلف طويلة األجل ذات الطبيعة المماثلة )انظر أعاله مقارنة العمليات - توزيعات األرباح لمرة واحدة وتأثير الخصم على القرض 
من الشركة التابعة للمساهمين( وراجع قسم الشؤون القانونية 11-8-2 للحصول على مزيد من التفاصيل حول اتفاقية قرض صندوق االستثمارات العامة.

السندات وأدوات التمويل األخرى للمجموعة

السند

في مايو 2017م، أصدرت شركة أكوا باور مانيجمينت أند إنفستمنتس ون ليميتد، وهي شركة ذات الغرض الخاص التابعة للمجموعة والمملوكة لها بالكامل، 
سندات )يُشار إليها فيما يلي بلفظ »السندات«، »أكوا39«( تُستحق في عام 2039م بإجمالي مبلغ أساسي قدره 814 مليون دوالر أمريكي )3,052.5 مليون 
ريال سعودي(، تدفع على أقساط نصف سنوية في 15 يونيو و15 ديسمبر من كل عام حتى تاريخ استحقاق السندات، على أن يبدأ سداد أصل السندات 

في 15 يونيو 2021م. 

سيتم سداد أصل السندات وفًقا لجدول اإلطفاء التالي:(: 84-دالجدول  

النسبة المئوية للمبلغ األصلي المستحق الدفع تاريخ الدفع
%0.107 15 يونيو 2021
%0.083 15 ديسمبر 2021
%0.010 15 يونيو 2022
%0.000 15 ديسمبر 2022
%0.029 15 يونيو 2023
%0.681 15 ديسمبر 2023
%2.484 15 يونيو 2024
%2.377 15 ديسمبر 2024
%1.929 15 يونيو 2025
%1.711 15 ديسمبر 2025
%1.888 15 يونيو 2026
%4.438 15 ديسمبر 2026
%4.953 15 يونيو 2027
%4.152 15 ديسمبر 2027
%5.306 15 يونيو 2028
%5.304 15 ديسمبر 2028
%5.269 15 يونيو 2029
%8.595 15 ديسمبر 2029
%8.410 15 يونيو 2030
%7.165 15 ديسمبر 2030
%4.928 15 يونيو 2031
%3.464 15 ديسمبر 2031
%3.452 15 يونيو 2032
%3.184 15 ديسمبر 2032
%4.224 15 يونيو 2033
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النسبة المئوية للمبلغ األصلي المستحق الدفع تاريخ الدفع
%4.399 15 ديسمبر 2033
%1.980 15 يونيو 2034
%2.630 15 ديسمبر 2034
%2.358 15 يونيو 2035
%1.669 15 ديسمبر 2035
%1.186 15 يونيو 2036
%0.257 15 ديسمبر 2036
%0.238 15 يونيو 2037
%0.257 15 ديسمبر 2037
%0.261 15 يونيو 2038
%0.158 15 ديسمبر 2038
%0.225 15 يونيو 2039
%0.238 15 ديسمبر 2039

المصدر: معلومات االدارة

تم تقديم األموال الناتجة من اإلصدار إلى شركة أكوا باور العالمية للخدمات، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، والتي استخدمت بعد ذلك هذه 
التزامات قروض مرحلية مقدمة في شكل مساهمة رأسمالية تتعلق ببعض كيانات المجموعة )شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، شركة  األموال لتسوية 
الشقيق للمياه والكهرباء، شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، شركة المرجان النتاج الكهرباء، و شركة الجبيل للمياه والكهرباء( بموجب بند »استخدام 
العائدات« المنصوص عليه في نشرة الطرح وتم استخدام األموال المتبقية ألغراض عامة للشركة كما هو مسموح به بموجب عقد إصدار السندات. 
وخالل 2017م، تم استخدام ما يقرب من 62.0% من عائدات السند )1,894 مليون ريال سعودي( للدفع المسبق للقروض المرحلية قصيرة ومتوسطة 
األجل المقدمة في شكل مساهمات رأس مالية باإلضافة إلى استخدام نسبة 9.5% لتسوية تسهيل مرابحة مستحق. توفرت نسبة 28.5% من العائدات 
المتبقية، بعد المقاصة من التكلفة المتعلقة بمعامالت السند، لضخ رأس المال في المشاريع الجديدة وكذلك لألغراض المؤسسية العامة. ومع إصدار 

السند، تمكنت المجموعة من استبدال القروض قصيرة ومتوسطة األجل ليحل محلها التسهيل المطفأ على مدار 22 عاًما.

تعد السندات مضمونة بالتدفقات النقدية من بعض شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية والشركات التابعة للمجموعة 
)ثمانية مشاريع في المملكة العربية السعودية، والعمليات المرتبطة بشركة نوماك السعودية، باستثناء التشغيل والصيانة لمشروع الشعيبة(. 

يوضح الجدول أدناه بعض المعلومات المختارة حول هذه المشاريع الثمانية مع الجهات ذات العالقة المعنية بتشغيلها وصيانتها باستثناء التشغيل والصيانة 
لمشروع الشعيبة ولكن بما يشمل التدفقات النقدية للتشغيل والصيانة لمشروع رابغ 2 فقط:

الموجودات المضمونة مقابل السند(: 85-دالجدول  

التدفقات النقدية للتشغيل والصيانة المضمونة للسندالتدفقات النقدية للمشروع المضمونة للسندالمشروع
نعمنعمالتوسعة األولى لمشروع الشعيبة إلنتاج المياه

النعممشروع الشعيبة إلنتاج المياه والطاقة
نعمنعممشروع مرافق

نعمنعممشروع الشقيق
نعمنعممشروع رابغ

نعمنعممشروع القرية

نعمنعممشروع بوارج*
نعمنعممشروع رابغ المستقل إلنتاج المياه والبخار والطاقة

نعمالمشروع رابغ 2
المصدر: معلومات االدارة

* منذ يناير 2018م، لم يساهم مشروع بوارج في خدمة الديون بعد انتهاء عقده. تتم خدمة أكوا باور 39 حالياً من خالل مدفوعات األرباح والرسوم من سبعة مشاريع للطاقة والمياه في المملكة 
العربية السعودية ونوماك، بعد االنتهاء من مشروع بوارج في عام 2020م.

تسهيل مرابحة متجدد

قامت الشركة بجمع تسهيالت متجددة مختلفة وتحتفظ بها لدعم السيولة وألغراض أخرى على مستوى الشركة. وبلغ إجمالي المطلوبات بموجب هذه 
التسهيالت 343 مليون دوالر أمريكي )1,286.25 مليون ريال سعودي(. حيث  استخدمة الشركة مبلغ 113.6 مليون ريال سعودي اعتباراً من 31 ديسمبر 
2020م. وهذه التسهيالت متاحة حالياً لتواريخ استحقاق مختلفة بين أبريل 2022م وأغسطس 2023م. ويحق للشركة أن تُسدد مسبقاً أي مبالغ قائمة 

بموجب تسهيل المرابحة أو أن تلغي مبلغ التسهيل المتاح من خالل إرسال إخطار إلى المشاركين يفيد نيتها القيام بذلك.
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برنامج إصدار الصكوك

المضاربة  )هيكل  سنوات   7 مدار  على  ريال  مليار   5 بقيمة  األولي  الصكوك  برنامج  »الُمصِدر«  بصفتها  باور  أكوا  دشنت شركة  2021م،  مايو   10 في 
والمرابحة المتوافق مع مبادئ الشريعة( في المملكة العربية السعودية في شكل طرح خاص معتمد من الهيئة لصكوك غير مدرجة وغير مصنفة مخصصة 
للمستثمرين المحنكين. وكان حجم الشريحة األولى في ظل البرنامج 2.8 مليار ريال. وتم استكمال التسعير النهائي وبناء سجل أوامر االكتتاب في مطلع 
يونيو 2021.ب تسعير للصكوك على مدار 6 أشهر بمعدل السيبور +100 نقطة. اما المبلغ المتبقي من برنامج الصكوك البالغ 2200 مليون ريال سعودي 

فستصدر بناء على حاجة الشركة التمويلية في المستقبل.

وقد صدرت الصكوك في المملكة العربية السعودية بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في 
المملكة كإصدار خاص غير مدرج. وقد وافقت الهيئة على برنامج الصكوك في نوفمبر 2020م.

سوف تشكل التزامات السداد فيما يتعلق بكل صك التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير تابعة وغير مؤّمنة للُمصدر وسوف تصنف بالتساوي مع كافة 
االلتزامات القائمة وغير المؤّمنة وغير التابعة للُمصدر.

سوف تُستخدم متحصالت الصكوك بصفة أساسية لمرحلة التمويل 1 من التزام حقوق الملكية الخاص بمجمع شركة أكوا باور في دورة التغويز المركبة 
والمتكاملة بجازان )دورة التغويز المركبة والمتكاملة بجازان(، حيث أصبحت أكوا باور فيما يتعلق بها شريك مشروع مشترك مع إير برودكتس وأرامكو 

السعودية أو غير ذلك ألغراضها المؤسسية العامة

التعهدات وااللتزامات المحتملة  3 9 3 6
تشمل التعهدات وااللتزامات المحتملة خارج الميزانية الضمانات االبتدائية وخطابات االعتماد والضمانات المتعلقة بالقروض المرحلية المقدمة في شكل 
مساهمة رأسمالية أو خطابات اعتماد حقوق الملكية والضمانات األخرى على مستوى الشركة بما في ذلك ضمانات األداء الصادرة فيما يتعلق بالتسهيالت 

المصرفية لشركات المشاريع.

يقدم الجدول التالي تحلياًل لاللتزامات خارج الميزانية العمومية للسنوات الثالث المنتهية في 1د ديسمبر 0د0دم.(: د8-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرااللتزامات المحتملة

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دم باأللف ريال سعودي
 من 018دم إلى 0د0دم

51.1%30.1%75.4%1,666,7042,923,6793,803,049ضمانات بشأن قروض مرحلية أو اعتمادات مستندية
1.4%-1.4%4.2%7,339,3557,647,6657,541,811سندات واعتمادات مستندية وتعهدات والتزامات محتملة أخرى

د.د1%د.7%17.4%0د44,8د,4411د,05910,571,د9,00 المجموع

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

في 31 ديسمبر 2020م، كان لدى المجموعة التزامات محتملة مستحقة في صورة خطابات ضمان بلغت قيمتها 11,344.9 مليون ريال سعودي )2019م: 
10,571.3 مليون ريال سعودي؛ 2018م: 9,006.1 مليون ريال سعودي(. ويشمل المبلغ أيضاً حصة المجموعة في التزامات الشركات المستثمر فيها وفق 

طريقة حقوق الملكية.

في إحدى الشركات التابعة للمجموعة، »شركة توليد الكهرباء المركزية«، طالب مورد الوقود )»شركة مصفاة البترول األردنية«( بمبلغ 582.4 مليون ريال 
سعودي )2019م: 554.7 مليون ريال سعودي، 2018م: 527.0 مليون ريال سعودي( كفائدة على التأخر في سداد فواتير الوقود الشهرية. تنص اتفاقية 
توريد الوقود المبرمة مع المورد على أنه يحق للمورد الحصول على فائدة على التأخر في سداد الفواتير غير المدفوعة بعد مرور 45 يوًما من تاريخ 
إصدار الفاتورة. ومع ذلك، تنص المادة 13-3 من اتفاقية توريد الوقود كذلك على أن شركة توليد الكهرباء المركزية لن تكون مسؤولة عن عدم األداء 
بموجب هذه االتفاقية ولن تكون في حالة تقصير في حال كان يُعزى عدم األداء أو التقصير إلى مشتري اإلنتاج )»شركة الكهرباء الوطنية«(. نظًرا إلى أن 
التأخير في سداد مدفوعات الوقود للمورد ناتج عن التأخير في استالم عائدات الوقود من شركة الكهرباء الوطنية، فال يحق للمورد بموجب االتفاقية 
المطالبة بأي فائدة تأخير من شركة توليد الكهرباء المركزية. ومن ثم، ترى إدارة شركة توليد الكهرباء المركزية ومستشارها القانوني المستقل أنه وفًقا 
لشروط اتفاقية توريد الوقود الموقعة بين المورد وشركة توليد الكهرباء المركزية، ال يحق للمورد المطالبة بهذه المبالغ. وبناًء عليه، لم يتم رصد مخصص 

في هذه القوائم المالية الموحدة.

 عالوة على ذلك، تنخرط بعض الشركات التابعة والمشاريع المشتركة للمجموعة في نزاع مع المقاولين فيما يتعلق بالتعويضات االضرار. وتمت إحالة 
األمور المتنازع عليها إلى التحكيم ومن المحتمل أن تكون النتيجة إيجابية لشركات المشروع. وبناًء عليه، لم يتم إثبات أي مخصص أو أصل في القوائم 

المالية الموحدة.

يفصل الجدول التالي التعهدات وااللتزامات المحتملة في الشركة كما في 1د ديسمبر 018دم، و019دم، و0د0دم.(: 87-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب من 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم إلى 0د0دم

ضمانات األداء / التطوير واستكمال خطابات 
-4.3%-5.7%-2.9%5,572,9605,411,2585,104,362االعتماد الداعمة

خطاب اعتماد احتياطي لحساب احتياطي خدمة 
10.2%10.8%9.6%944,0361,034,6491,146,903الدين
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ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب من 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم إلى 0د0دم

-21.6%-21.1%-22.0%250,404195,275154,022الضمانات االبتدائية للمشاريع تحت التطوير

الضمانات المتعلقة بالقروض المرحلية المقدمة 
في شكل مساهمات رأس مالية وخطابات 

االعتماد لحقوق الملكية
1,666,7032,923,6793,803,049%75.4%30.1%51.1

ضمانات نيابة عن المشاريع المشتركة ألكوا باور 
37.6%16.9%62.0%571,956926,4831,082,764وشركاتها التابعة

--32.8%0.0%80,00053,760-ضمانات للتسهيالت الممولة للمشاريع المشتركة

د.د1%د.7%17.4%0د44,8د,4411د,05910,571,د9,00اإلجمالي

48.5%25.7%75.6%2,238,6593,930,1624,939,573التزام شركة أكوا باور

-2.7%-3.6%-1.9%6,767,4006,641,1826,405,287االلتزامات األخرى*

د.د1%د.7%17.4%0د44,8د,4411د,05910,571,د9,00اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة ومعلومات اإلدارة
* وتمثل االلتزامات األخرى األوراق المالية المتعلقة باألداء/التطوير ، ووحدات دعم اإلنجاز خطابات االعتمادات و حساب احتياطي خدمة الديون ، وسندات العطاءات للمشاريع قيد التطوير 

المتعلقة بشركات المجموعة 

لدى المجموعة تعهدات والتزامات محتملة تتمثل فيما يلي:

يتم تقديم 5,104 مليون ريال سعودي في شكل سندات ضمان حسن األداء وأوراق مالية للتطوير وخطابات اعتماد مخصصة للزيادة في التكاليف - 1
ودعم اإلنجاز إلى مشتري اإلنتاج وشركات المشاريع لتغطية مختلف االلتزامات المتعلقة بإكمال البناء في الوقت المناسب، وتشمل ما يلي:

يتم تقديم ضمانات حسن األداء إلى مشتري اإلنتاج مقابل االلتزامات المتعلقة بإكمال البناء في الوقت المناسب ودفع أي تعويضات نقدية - 
نتيجة للتأخير، وفي المقابل يتلقى المشروع في الغالب ضمانات أداء متبادلة من عقود الهندسة والتوريد والتشييد في المشروع ذي الصلة.

يتم تقديم خطابات اعتماد لزيادات التكاليف إلى المشروع لتغطية التزامات حقوق الملكية اإلضافية في حالة الزيادة في تكاليف المشاريع. - 
عادة ما يتم في المشروع تضمين مخصصات الطوارئ المدرجة في الميزانية في تكلفة المشروع لمعالجة الزيادات في التكاليف. ومن ثم 
يتم بدء خطاب اعتماد للزيادة في التكاليف، رهنا باستيفاء الشروط األخرى في العقد، في حالة تجاوز الزيادة مبلغ مخصصات الطوارئ 

المتضمنة في تكلفة المشروع.
يتم إصدار خطاب اعتماد دعم اإلنجاز إلى مشتري اإلنتاج وتكون بمثابة دعامة إضافية لضمانات األداء.- 

1,146.9 مليون ريال سعودي في شكل خطاب اعتماد مقدم من المجموعة لصالح وكيل التسهيالت لدى الجهات المقدمة لقروض ذات أولوية - 2
وذلك لمشاريع محددة. يغطي خطاب االعتماد التزام المجموعة التناسبي لقسط القرض التالي )احتياطي خدمة الدين( الذي سيتم االحتفاظ 

به في حساب احتياطي إما نقداً أو في شكل مقبول لخطاب اعتماد احتياطي.
التي - 3 الملكية  لحقوق  االعتماد  وخطابات  مالية  رأس  مساهمات  في شكل  المقدمة  المرحلية  للقروض  كضمانات  سعودي  ريال  مليون   3,803

استفادت منها شركات المشاريع، والتي تمت كفالتها بضمان المساهمين في المجموعة )لحصتها في حقوق الملكية في المشروع( وبالتالي يحق 
لها الرجوع على الشركة. مبلغ 2,894.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م يتعلق بقروض مرحلية مقدمة في شكل مساهمات رأس مالية 
ومبلغ 908.4 مليون ريال سعودي يتعلق بخطابات اعتماد لحقوق الملكية وتمثل االلتزامات البالغ قيمتها 3,803 مليون ريال سعودي التزامات 

حقوق ملكية مستقبلية للشركة. 
154 مليون ريال سعودي في شكل ضمانات ابتدائية مقدمة من أكوا باور لصالح مشتري اإلنتاج مع العروض المقدمة. - 4
1,082.7 مليون ريال سعودي في شكل ضمانات مقدمة من أكوا باور لتغطية االلتزامات غير الممولة لشركاتها التابعة والزميلة، بما في ذلك - 5

شركة نوماك بصفتها مقدم خدمات التشغيل والصيانة )214 مليون ريال سعودي اعتباراً من 31 ديسمبر 2020م(.
لتغطية - 6 باور  أكوا  شركة  من  المقدمة  الضمانات  سعودي، ضمن  ريال  مليون   53.8 بقيمة  المشتركة  للمشاريع  الممولة  للتسهيالت  ضمانات 

االلتزامات الممولة لمشروعاتها المشتركة.

القروض المرحلية المقدمة في شكل مساهمات رأس مالية وااللتزامات

تستخدم المجموعة القروض المرحلية المقدمة في شكل مساهمات رأس مالية لتمويل التزامات حقوق الملكية للشركة في مشاريعها. وتتم هيكلة هذه 
القروض المرحلية المقدمة في شكل مساهمات رأس مالية ضمن القروض المباشرة التي تحصل عليها الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات 
الزميلة مقابل ضمان مقدم من الشركة. في 31 ديسمبر 2020م، لدى المجموعة قروض مرحلية مقدمة في شكل مساهمات رأس مالية تبلغ قيمتها 
3,517.8 مليون ريال سعودي وتم تسجيل 2,894.7 مليون ريال سعودي منها ضمن مخصصات الطوارئ وااللتزامات )راجع إيضاح )1(( حيث إن المتبقي 
أصل في قائمة المركز المالي )تم اإلفصاح عن 623.1 مليون ريال سعودي في قروض حق الرجوع غير المتداولة )يرجى الرجوع إلى قسم »التمويل 

والتمويل طويل األجل«((.
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إلى (: 88-دالجدول   الشركة  من  ملكية  حقوق  إلى  تحويلها  سيتم  التي  الملكية  حقوق  اللتزامات  التعاقدية  االستحقاقات  التالي  الجدول  يلخص 
المشاريع كما في 1د ديسمبر 0د0دم.

االستحقاقات للقروض المرحلية المقدمة في شكل 
التزام ضخ رأس المالمساهمات رأس مالية

خالل د1 باأللف ريال سعودي
شهرًا

سنة إلى 
سنتين

سنتان إلى د 
سنوات

د إلى 4 
سنوات

4 إلى 5 
5 سنواتسنوات

إجمالي التزامات القروض المرحلية المقدمة في شكل 
64,272159,585772,373178,4492,079,598263,58364,272مساهمات رأس مالية

المصدر: معلومات اإلدارة

المخاطر المالية والسوقية 10 3 6
تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية، وهي المخاطر السوقية )ومنها مخاطر العمالت ومخاطر القيمة العادلة 

ومخاطر معدل الفائدة للتدفقات النقدية والمخاطر األخرى المتعلقة باألسعار ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. 

يركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على عدم القدرة على التنبؤ باألسواق المالية ويسعى لتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي 
للمجموعة. تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا. 

مخاطر االئتمان 1 10 3 6
إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. تسعى  المالية مما يؤدي  بالتزامه في إحدى األدوات  المتعلقة بعدم وفاء طرف  مخاطر االئتمان هي المخاطر 

المجموعة إلدارة مخاطرها االئتمانية فيما يتعلق بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمانية للعمالء األفراد ومتابعة الذمم المدينة المستحقة منهم.

يوضح الجدول التالي الحد األقصى لتعرض المجموعة للمخاطر االئتمانية لمكونات قائمة المركز المالي الموحدة في 1د ديسمبر (: 89-دالجدول  
0د0د.

 المخاطر االئتمانية

019دم018دم017دمباأللف ريال سعودي

5,497,4222,797,648832,000األرصدة لدى البنوك

9,331,61910,574,23610,928,908مدينو عقود اإليجار التمويلي

1,201,6291,210,8351,305,077المدينون التجاريون

--13,273القيمة العادلة للمشتقات

828,500845,414832,319مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

328,514886,497516,748أرصدة التأمين المدينة

41,74841,50846,720الموجودات المالية األخرى

د1,77د814,4د1,د5د,د7051,د4د,17المجموع

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

أرصدة لدى البنوك بما في ذلك النقد المقيد

المخاطر االئتمانية على األرصدة لدى البنوك محدودة ألنها محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية جيدة.

مدينو عقود اإليجار التمويلي يمثل مدينو عقود اإليجار التمويلي الذمم المدينة للشركات التابعة للمجموعة في المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية 
من مشترين اإلنتاج لإلنتاج وفقاً المعنية التفاقيات شراء الطاقة الخاصة بكل منهم. مخاطر االئتمان المرتبطة بذمم اإليجار التمويلي محدودة نتيجة لقوة 

خطاب الدعم الحكومي أو التصنيف االئتماني الجيد لمشتري اإلنتاج.

المدينون التجاريون يتأثر تعرض المجموعة للمخاطر االئتمانية على المدينون التجاريون في المقام األول بالخصائص الفردية لكل (: 90-دالجدول  
عميل، وفيما يلي تركيز مخاطر االئتمان حسب المناطق الجغرافية المختلفة كما في 1د ديسمبر:

مخاطر االئتمان على المدينون التجاريون

 0د0دم  019دم  018دم  باأللف ريال سعودي 

 حكومية وشبه حكومية 

531,430517,760627,087 المملكة األردنية الهاشمية )ضمان حكومي( 

56,978193,526178,064 سلطنة عمان )ضمان حكومي( 

227,644173,665165,958 المغرب )خطاب دعم حكومي( 
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مخاطر االئتمان على المدينون التجاريون

 0د0دم  019دم  018دم  باأللف ريال سعودي 

--54,077 جنوب أفريقيا )ضمان حكومي( 

96,580155,028196,371 المملكة العربية السعودية 

229,578168,989137,469 اإلمارات العربية المتحدة 

5,3421,867128 دول أخرى*

05,077د,51د10,8د,91دد,01د,1 المجموع 

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة
*تمثل الدول األخرى بشكل رئيسي أرصدة الذمم المدينة لدى عمالء في تركيا وبلغاريا.

يتعامل العمالء في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة مع المجموعة منذ بضع سنوات ولم تواجه المجموعة فيما سبق أي حالة تطلبت 
أي انخفاض جوهري في القيمة فيما يتعلق بهؤالء العمالء. ووفقاً لذلك، يتم تقييم األرصدة المستحقة من هؤالء العمالء على أنها ذات جودة ائتمانية 

قوية ومخاطر ائتمانية محدودة.

كما في 1د ديسمبر ، فيما يلي أعمار الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى التي لم تنخفض قيمتها:(: 91-دالجدول  

تقادم المدينون التجاريون

0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

836,752747,094597,309غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
35,39275,154135,774متأخرة السداد من 1-90 يوماً

329,485388,587571,994أكثر من 90 يوماً

05,077د,51د10,8د,91دد,01د,1المجموع

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

تعتقد اإلدارة أن الذمم المدينة المستحقة ألكثر من )90( يوماً والتي لم تتأثر قيمتها ما زالت قابلة للتحصيل بالكامل، بناًء على التاريخ السابق ونموذج 
الخسائر االئتمانية المتوقعة، والذي يتضمن تحلياًل شاماًل لمخاطر االئتمان، منها التصنيفات االئتمانية للعمالء إذا كانت متوفرة.

بالذمم (: د9-دالجدول   والجماعي، وفيما يتعلق  الفردي  القيمة  القيمة، بما في ذلك االنخفاض في  انخفاض  للتغير في مخصص  بيان  فيما يلي 
المدينة التجارية خالل السنوات المعروضة فبيانها كالتالي:

كما في 1دالتغير في مخصص انخفاض القيمة

0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

71,40264,33431,657الرصيد االفتتاحي

)2,862()15,464(13,656)عكس قيد( خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة

-)9,248()20,724(المبالغ المشطوبة

-)7,965(-بنود تم التوقف عن إثباتها نتيجة فقدان السيطرة

8,795د57د,1د4دد,4دالرصيد الختامي

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

المشتقات

يتم تصنيف المشتقات بشكل أساسي بأنها أدوات تحوط كما أنها تعكس التغير اإليجابي في القيمة العادلة لعقود الصرف األجنبي اآلجلة وعقود مقايضة 
أسعار الفائدة. يتم إبرام العقود اآلجلة وعقود المقايضة مع البنوك أو المؤسسات المالية ذات التصنيفات االئتمانية الجيدة.

الذمم المدينة التأمينية

تمثل الذمم المدينة التأمينية المبالغ القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمين، ويتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من جهات إعادة التأمين بطريقة 
تتفق مع مخصص المطالبات المستحقة أو المطالبات المسددة المرتبطة بوثائق الجهات ووفقاً لعقود إعادة التأمين ذات الصلة.

وعلى غرار شركات التأمين األخرى، ومن أجل الحد من المخاطر المالية الناشئة عن المطالبات التأمينية الكبيرة، تبرم شركة أكوا باور إلعادة التأمين 
المحدودة )وهي شركة تابعة للمجموعة ومملوكة لها بنسبة 100%(، في إطار السياق المعتاد لألعمال، ترتيبات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. 
تتيح ترتيبات إعادة التأمين المذكورة زيادة تنويع األعمال كما تمّكن اإلدارة من ضبط التعرض للخسائر المحتملة الناشئة عن المخاطر الكبيرة كما توفر 
قدرات إضافية للنمو. يتأثر إعادة التأمين بموجب الترتيبات االختيارية. وفي الفترة من 30 يوليو 2019م إلى 30 يوليو 2020م، احتفظت أكوا باور بعنصر 

450



مخاطرة ضمن برنامجها إلعادة التأمين على الممتلكات بحد أقصى 1.5 مليون دوالر أمريكي لكل مشروع لكل حالة وبشكل إجمالي لفترة السياسة ذات 
الصلة لمشاريع محددة.

تعمل شركة أكوا باور إلعادة التأمين المحدودة من أجل الحد من تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين بتقييم الوضع المالي لشركات 
إعادة التأمين التي تتعامل معها. ال تتعامل شركة أكوا باور إلعادة التأمين المحدودة إال مع جهات إعادة التأمين الحاصلين على التصنيف »أ« والمعتمد 

من مجلس إدارة الشركة. 

أرصدة مستحقة لدى طرف ذي عالقة والموجودات المالية األخرى

تشتمل الموجودات المالية األخرى على ذمم توزيعات األرباح، وسلف االستثمارات، والسلف المقدمة للموظفين وذمم مدينة أخرى. مخاطر االئتمان المعلقة 
بأرصدة األطراف ذات العالقة محدودة بسبب المركز المالي الجيد لألطراف ذات العالقة. ال توجد أية مخاطر ائتمانية مرتبطة بسلف االستثمارات 
والسلف المقدمة للموظفين. ال تعتبر المخاطر االئتمانية المرتبطة باألدوات المالية األخرى كبيرة وتتوقع المجموعة استردادها بالكامل بقيمتها الدفترية 

المدرجة.

التركيز االئتماني

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه، لم تحدد اإلدارة تركيزاً جوهرياً لمخاطر االئتمان كما في 31 ديسمبر 2020م.

مخاطر السيولة 2 10 3 6
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبة الحصول على التمويل للوفاء بمطلوباتها المرتبطة باألدوات المالية. وقد تنتج مخاطر السيولة 
عن عدم القدرة على بيع موجودات مالية بسرعة بمبلغ قريب من قيمتها العادلة. يتمثل نهج المجموعة في إدارة السيولة لضمان حصولها على سيولة كافية 
لتسوية مطلوباتها عند استحقاقها في األحوال العادية والحرجة، وذلك دون تكبد خسائر غير مقبولة أو مخاطر تضر بسمعة المجموعة. ووفقاً لذلك، 

تضمن المجموعة توفير التسهيالت البنكية الكافية دائماً. 

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية في 1د ديسمبر 018دم إلى 0د0دم. المبالغ إجمالية وغير مخصومة (: د9-دالجدول  
وتشمل مدفوعات الفائدة التعاقدية:

القيمة االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية
المجموعالدفترية

التدفقات النقدية التعاقدية

ال يوجد استحقاق 
سنة إلى 5 0-د1 شهرًا ثابت 

أكثر من 5 سنوات سنوات 
ألف ريال سعودي

1د ديسمبر 0د0دم

المطلوبات المالية غير المشتقة

--375,792-364,847375,792تسهيالت قصيرة األجل

2,017,8289,047,86016,794,349-18,465,10427,860,037قروض وتسهيالت ألجل

1,621,1191,675,713823,66734,832139,866677,348مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

---4,506,1334,506,1334,506,133مطلوبات مالية أخرى

24,957,20334,417,6755,329,8002,428,4529,187,72617,471,697

المطلوبات المالية المشتقة

مقايضات أسعار عموالت وعقود صرف 
104,387394,943439,379-710,373938,709أجنبي آجلة مستخدمة لتغطية المخاطر

      1د ديسمبر 019دم

المطلوبات المالية غير المشتقة

--457,545-444,218457,545تسهيالت قصيرة األجل

3,371,5768,049,26016,018,914-19,752,17327,439,750قروض وتسهيالت ألجل

880,166907,478781,0354,55218,208103,683مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

---4,037,9194,037,9194,037,919مطلوبات مالية أخرى

25,114,47632,842,6924,818,9543,833,6738,067,46816,122,597

المطلوبات المالية المشتقة

مقايضات أسعار عموالت وعقود صرف 
52,720245,663147,824-338,325446,207أجنبي آجلة مستخدمة لتغطية المخاطر

1د ديسمبر 018دم
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القيمة االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية
المجموعالدفترية

التدفقات النقدية التعاقدية

ال يوجد استحقاق 
سنة إلى 5 0-د1 شهرًا ثابت 

أكثر من 5 سنوات سنوات 
ألف ريال سعودي

المطلوبات المالية غير المشتقة

--637,510-618,942637,510تسهيالت قصيرة األجل

1,857,5328,322,07716,486,883-18,753,31926,666,492قروض وتسهيالت ألجل

4,66818,67085,844-81,176109,182مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

---4,843,8574,843,8574,843,857المطلوبات مالية أخرى

24,297,29432,257,0414,843,8572,499,7108,340,74716,572,727

المطلوبات المالية المشتقة

مقايضات أسعار عموالت وعقود صرف 
4,058148,375120,158-143,211272,591أجنبي آجلة مستخدمة لتغطية المخاطر

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

مخاطر أسعار الفائدة 3 10 3 6
مخاطر أسعار الفائدة عبارة عن المخاطر التي ستغيرها القيمة العادلة لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. تتعرض المجموعة 
اإليجار  المصرفية وذمم  الودائع  بما في ذلك  فائدة،  التي تحمل  المستقبلية على موجوداتها ومطلوباتها  النقدية  التدفقات  أو  الفائدة  لمخاطر أسعار 
التمويلي والسحب على المكشوف والقروض ألجل والمبالغ المستحقة من / إلى األطراف ذات العالقة. تعمل المجموعة بالتحوط من حساسيات أسعار 

الفائدة طويلة األجل وذلك من خالل استراتيجيات التحوط، بما في ذلك استخدام األدوات المالية المشتقة ومتابعة أسعار الفائدة بانتظام.

وفيما يلي بيان أسعار الفائدة للمطلوبات المالية التي تحمل فائدة للمجموعة كما هو مذكور من قبل إدارة المجموعة:(: 94-دالجدول  

مخاطر أسعار الفائدة

0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

 المطلوبات المالية 

14,639,08816,098,13414,661,145سعر الفائدة ثابتة بما في ذلك المطلوبات التي ال تحمل أي عمولة

4,114,2313,654,0394,958,755سعر عمولة عائمة

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

تحليل الحساسية

ال تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية ذات معدل القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. لذلك، فإن التغيير في 
أسعار الفائدة في تاريخ التقرير لن يؤثر على قائمة الربح أو الخسارة للمجموعة.

في حالة األدوات المالية ذات معدل الفائدة المتغير، فإن التغيير المحتمل بشكل معقول بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة (: 95-دالجدول  
في تاريخ التقرير من شأنه أن يؤدي إلى زيادة  انخفاض( حقوق الملكية واألرباح أو الخسائر بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض هذا التحليل أن كل 

المتغيرات األخرى، ال سيما أسعار صرف العمالت األجنبية، ستظل ثابتة.

حقوق  الربح أو الخسارةتحليل الحساسية
الملكية

100 نقطة أساس باأللف ريال سعودي
زيادة

100 نقطة 
أساس 
انخفاض

100 نقطة 
أساس زيادة

100 نقطة 
أساس 
انخفاض

 للسنة المنتهية في 1د ديسمبر 0د0دم
49,588)49,588(49,588)49,588(مطلوبات مالية بعمولة متغيرة

)38,713(38,713)38,713(38,713مقايضات أسعار عموالت
10,875)10,875(10,875)10,875(صافي الحساسية

 للسنة المنتهية في 1د ديسمبر 019دم
 39,565  )39,565( 39,565 )39,565(مطلوبات مالية بعمولة متغيرة

 )35,567( 35,567  )35,567( 35,567 مقايضات أسعار عموالت
 998,د  )998,د( 998,د  )998,د(صافي الحساسية
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حقوق  الربح أو الخسارةتحليل الحساسية
الملكية

100 نقطة أساس باأللف ريال سعودي
زيادة

100 نقطة 
أساس 
انخفاض

100 نقطة 
أساس زيادة

100 نقطة 
أساس 
انخفاض

 للسنة المنتهية في 1د ديسمبر 018دم
41,142)41,142(41,142)41,142(مطلوبات مالية بعمولة متغيرة

)29,517(29,517)29,517(29,517مقايضات أسعار عموالت
5دد,11)5دد,11(5دد,11)5دد,11(صافي الحساسية

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

مخاطر العمالت األجنبية 4 10 3 6
تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت إلى الحد الذي يوجد فيه عدم تطابق بين العمالت التي يتم تقويم المبيعات والمشتريات والقروض بها باإلضافة 
إلى العمالت الوظيفية ذات الصلة للشركات داخل المجموعة. ونظراً أن معظم معامالت المجموعة مقومة بالدوالر األمريكي أو مقومة بعمالت مربوطة 
بالدوالر األمريكي، يُعتبر تعرض المجموعة لمخاطر العمالت محدوداً. وتنشأ مخاطر العمالت في األساس من بعض اإليرادات واالقتراضات باليورو 
والدرهم المغربي والدوالر األمريكي والين الياباني حيث تختلف العملة الوظيفية عن عملة األداة المالية وال تكون مربوطة بها أيضاً. وتقوم المجموعة 
بالتحوط من بعض مخاطر العمالت األجنبية من خالل إستراتيجيات التحوط، بما في ذلك استخدام األدوات المالية المشتقة. وترد البيانات الكمية 

المتعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر عمالت كبيرة على النحو التالي:

مخاطر العمالت األجنبية
الدوالر الدرهم المغربياليورو

الين اليابانياألمريكي
باأللف ريال سعودي

1د ديسمبر 0د0دم
  141,318  -  2,591,525 3,826,870قروض ومطلوبات مالية أخرى

  -    - )3001992( )3874007(مدينو عقود إيجار تمويلي
 141,318 -    )410467( )47137(صافي المركز

  )53898(  - -أثر عقود الصرف األجنبي اآلجلة
  0د87,4 - )7د410,4( )7د47,1(صافي التعرض للمخاطر

1د ديسمبر 019دم
 157,698  -    2,419,965  3,619,095 قروض ومطلوبات مالية أخرى

 -  -    )2,944,294( )3,643,128(مدينو عقود إيجار تمويلي
 157,698  -    )524,329( )24,033(صافي المركز

 )87,610( -    -    -   أثر عقود الصرف األجنبي اآلجلة
 70,088  -    )9دد,4د5( )دد4,0د(صافي التعرض للمخاطر

1د ديسمبر 018دم
 181,531  118,430  1,962,260  3,759,543 قروض ومطلوبات مالية أخرى

 -    -    )2,537,564( )3,795,309(مدينو عقود إيجار تمويلي
 181,531  118,430  )575,304( )35,766(صافي المركز

 )29,776( -    -    -   أثر عقود الصرف األجنبي اآلجلة
 151,755  0د118,4  )04د,575( )دد5,7د(صافي التعرض للمخاطر

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة
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تحليل الحساسية

قد تؤثر القوة  الضعف( المحتمل بشكل معقول للعمالت المعنية مقابل الريال السعودي في 1د ديسمبر في قياس األدوات المالية (: د9-دالجدول  
المقّومة بعملة أجنبية ويؤثر في الربح أو الخسارة على النحو الموضح أدناه. ويفترض التحليل استمرار ثبات جميع المتغيرات األخرى، ال سيما أسعار 

الفائدة، كما تغاضى عن أي تأثير للمبيعات والمشتريات المتوقعة.

الربح أو الخسارةتحليل الحساسية

النقصالزيادةباأللف ريال سعودي

1د ديسمبر 0د0دم

2,357)2,357(اليورو )تغير بواقع %5(

20,523)20,523(الدرهم المغربي )تغير بواقع %5(

)4,371(4,371الين الياباني )تغير بواقع %5(

1د ديسمبر 019دم

 1,202  )1,202(اليورو )تغير بواقع %5(

 26,216  )26,216(الدرهم المغربي )تغير بواقع %5(

 )3,504( 3,504 الين الياباني )تغير بواقع %5(

1د ديسمبر 018دم

 1,788  )1,788(اليورو )تغير بواقع %5(

 28,765  )28,765(الدرهم المغربي )تغير بواقع %5(

 )5,922( 5,922 الدوالر أمريكي )تغير بواقع 5% مقابل اليورو(

 )7,588( 7,588 الين الياباني )تغير بواقع %5(

المصدر: القوائم المالية الموحدة والمدققة

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج عمليات نوماك   4 6
يوفر قسم مناقشة وتحليل اإلدارة التالي عرضاً تحليلياً موحداً للوضع المالي للشركة الوطنية األولى القابضة )المشار إليها فيما يلي باسم شركة »نوماك«( 
وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة )المعروفة جمعاً باسم شركة »مجموعة نوماك«( وأدائها المالي والتشغيلي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2018م و2019م و2020م. المعلومات المالية المدرجة في هذا القسم مستمدة من القوائم المالية الموحدة والمدققة لشركة نوماك كما في السنوات 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )والتي تشمل المعلومات المالية المقارنة الُمعاد صياغتها كما في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م( و31 ديسمبر 
2020م )»القوائم المالية الموحدة والمدققة لشركة نوماك«(. تم إعداد القوائم المالية وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة 
والمعايير والتعميمات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها جمعاً بلفظ »المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية« 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية(. وهذه القوائم المالية غير مدرجة في هذه النشرة.

يشمل تقرير التدقيق في ما يتعلق بالقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م فقرة تؤكد على هذا األمر وتصف أن اإلدارة أعادت إصدار 
القوائم المالية الموحدة. قامت اإلدارة بتعديل سياستها المحاسبية في ما يتعلق بحساب التوحيد أعمالها بموجب السيطرة المشتركة لتعكس التوحيد كما 
لو أنه قد تم من بداية أول فترة معروضة )1 يناير 2017م( في القوائم المالية الموحدة الُمعاد إصدارها، بغض النظر عن التاريخ الفعلي للتوحيد. ومن 
ثم، فإن القوائم المالية الموحدة كما في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م أُعيد إصدارها لتعكس السياسة المحاسبية التي أعادت بموجبها صياغة 
المعلومات المالية للفترات السابقة على توحيد األعمال تحت سيطرة مشتركة. تم التخطيط إلعادة هيكلة مجموعة نوماك لمواءمة ومطابقة وتوجيه النمو 
السريع والتدريجي لنوماك، مما يعكس نمو الشركة األم، أكوا باور. وفي السنوات القليلة الماضية، توسعت محفظة المجموعة بشكل كبير على أساس 
سنوي، لتشمل 13 دولة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وجنوب إفريقيا، وجنوب شرق آسيا. وترافق نوماك أو الشركات التابعة لها الشركة وشركاتها 
التابعة في هذا التوسع العالمي بصفة مشغلين، حيث تتولى نوماك أو شركاتها التابعة صفة مشغل خدمات التشغيل والصيانة أو عضو رئيسي في اتحاد 

مقاوالت التشغيل والصيانة في هذه المشاريع.

في إطار عملية إعادة هيكلة مجموعة نوماك، تم تأسيس شركة جديدة، وهي الشركة الوطنية األولى القابضة ش.م.م، كشركة ذات مسؤولية  	
محدودة بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية حيث أصبحت الشركة المساهم األساسي فيها.

تم نقل كل أسهم شركة نوماك السعودية، وهي الشركة األم السابقة لمجموعة نوماك، والتي كانت مملوكة لشركة أعمال المياه والطاقة العربية  	
المحدودة إلى الشركة الوطنية األولى القابضة.

تم نقل كل أسهم شركة نوماك المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست بموجب قوانين مركز دبي المالي العالمي من شركة نوماك  	
السعودية إلى الشركة الوطنية األولى القابضة.

تم نقل كل األسهم التي تمتلكها نوماك السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات التابعة غير السعودية التابعة لنوماك إلى شركة  	
نوماك المؤسسة بموجب قوانين مركز دبي المالي العالمي، والتي تزاول أعمالها كشركة قابضة لألعمال الدولية التابعة لنوماك )األعمال غير 

السعودية التابعة لنوماك(.
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شركة نوماك هي شركة مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 4030291553 بتاريخ 26 محرم 1438 هـ )الموافق 
27 أكتوبر 2016م(. وشركة نوماك هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أكوا باور وتعمل كشركة قابضة تمتلك المجموعة من خاللها مقدمي خدمات 
التشغيل والصيانة لشركات المشاريع التابعة لها. للحصول على مزيد من التفاصيل عن شركة نوماك ومراجعة األعمال، يرجى الرجوع إلى القسم )6-4-

2-2 نوماك(. القوائم المالية الموحدة والمدققة لشركة نوماك معروضة بالريال السعودي. 

جميع اإلشارات إلى الزيادة /)الخفض( في الجداول والتحليالت التالية تعني ما يلي: لعام 2019م مقارنة بعام 2018م ولعام 2020م مقارنة بعام 2019م.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج العمليات 1 4 6
تؤثر بعض العوامل الرئيسية على نتائج عمليات مجموعة نوماك. موضح أدناه العوامل الرئيسية التي تعتقد اإلدارة أن لها تأثير على )1( اإليرادات من 
العمليات، و)2( تكلفة العمليات، و)3( التدفقات النقدية من العمليات، و)4( حدث غير متكرر وهو فيروس كورونا المستجد. وتستند هذه العوامل إلى 
المعلومات المتاحة حالياً لإلدارة وقد ال تمثل جميع العوامل و/أو األحداث ذات الصلة بفهم نتائج العمليات الحالية أو المستقبلية لمجموعة نوماك. يُرجى 
مراجعة قسم )2-2( )»عوامل المخاطرة ذات الصلة بعمليات المجموعة«( في هذه النشرة لالطالع على مناقشة المخاطر الرئيسية التي تؤثر على نتائج 

عمليات المجموعة.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على اإليرادات المحققة من العمليات 1 1 4 6
تبرم نوماك وشركاتها الفرعية أو مشاريعها المشتركة اتفاقيات تشغيل وصيانة/اتفاقيات تعاقد من الباطن مع شركات المشروع والتي بموجبها يتم تعيين 
شركة نوماك )أو شركتها التابعة أو المشروع المشترك ذي الصلة( كمقاول/مقاول من الباطن لتقديم خدمات التشغيل والصيانة فيما يتعلق بمحطة شركة 
المشروع. وعادة ما تكون مدة اتفاقية التشغيل والصيانة مساوية لمدة اتفاقية شراء اإلنتاج الخاصة بشركة المشروع باستثناء مشروع كيركالي في تركيا.

 تحصل شركة نوماك على مقابل الخدمات بشكل عام من خالل مجموعة من الرسوم الثابتة والمتغيرة خالل دورة حياة المشروع. وتحصل شركة نوماك 
على مقابل الخدمات خالل فترة ما قبل التشغيل عن طريق رسوم ثابتة وخالل فترة التشغيل، في معظم الحاالت، عن طريق مزيج من الرسوم الثابتة 
والمتغيرة. باإلضافة إلى ذلك، هناك مدفوعات تحفيزية ومدفوعات تعويضات نقدية مستحقة الدفع لشركة نوماك أو عليها اعتماداً على مدى توفر قدرة 

المحطة بموجب كل عقد على حده. 

بعد تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، تتضمن اتفاقية التشغيل والصيانة النموذجية تدفقات اإليرادات التالية خالل فترة التشغيل:

الدفعة الثابتة: دفعة سنوية تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع وتكون مستحقة مؤخراً على أقساط شهرية، وتخضع لمؤشر سنوي وتغطي أ- 
هذه الدفعة التكلفة الثابتة للعمليات وتكلفة الصيانة المخطط لها، وتتضمن هوامش الربح المتعلقة بالعقد. ويتم تسجيل جزء من هذه المدفوعات 
ضمن اإليرادات المؤجلة حيث تُعزى إلى االنقطاعات المتوسطة والكبيرة ويتم تسجيلها في إيرادات السنة التي يتم فيها تكبد نفقات التشغيل 

والصيانة ذات الصلة.
الدفعة المتغيرة: تعتمد الدفعة المتغيرة على مستوى الكفاءة ويتم حسابها بناًء على اتفاقية شراء الطاقة )والمياه( ذات الصلة. ب- 
الدفعة التحفيزية لتوافر الطاقة: إذا كانت نسبة التوافر في المحطة أكثر من حجم التوافر التجاري المتعاقد عليه والمحدد في اتفاقية شراء ج- 

الطاقة )والمياه(، تحصل شركة المشروع على إيرادات إضافية، يتم مشاركتها مع مقدم خدمات التشغيل والصيانة كحافز بموجب شروط عقد 
التشغيل والصيانة. في المقابل، إذا كانت نسبة عدم التوافر أكثر مما هو محدد في اتفاقية شراء الطاقة )والمياه(، يتم تحصيل تعويضات نقدية 
من شركة المشروع، وفي هذه الحالة يتم تحميل مقدم خدمات التشغيل والصيانة مقابل اإليرادات وفقاً لعقد التشغيل والصيانة. تساوي عادًة 
التعويضات النقدية التي يجب على شركة نوماك سدادها لشركة المشروع بموجب االتفاقية 30% من قيمة االنخفاض في اإليرادات )مدفوعات 
السعة( الناتج عن انخفاض في توافر الطاقة اإلنتاجية للمحطة. ويتم عادًة تحديد هذه التعويضات النقدية بحد أقصى يعادل الرسوم السنوية 
الثابتة لمدة عام واحد طوال مدة العقد سنوياً )ال يتجاوز عادًة 25% من الرسوم السنوية الثابتة التي تتلقاها شركة نوماك بموجب أي اتفاقية 

تشغيل وصيانة أو اتفاقية تعاقد من الباطن للتشغيل والصيانة(. 
الدفعة التحفيزية لطلب الوقود أو الدفعة التحفيزية لطلب الكهرباء: هناك دفعات تحفيزية و/أو تعويضات نقدية فيما يتعلق باستهالك الوقود د- 

لضمان مشاركة شركة نوماك في بعض جوانب ارتفاع وانخفاض كفاءة أداء المحطة. تبلغ التعويضات النقدية بحد أقصى ما يعادل الرسوم 
السنوية الثابتة لمدة عام واحد طوال مدة العقد سنوياً )ال تتجاوز عادًة 25% تقريباً من المقابل السنوي الذي تتلقاه شركة نوماك بموجب كل 

اتفاقية تشغيل وصيانة أو اتفاقية تعاقد من الباطن للتشغيل والصيانة(.
مع شركات ه-  مسبقاً  عليها  المتفق  الميزانيات  على  بناًء  المتكبدة،  التكاليف  من  مئوية  كنسبة  المكتسبة  اإليرادات  اإلضافية:  التكلفة  إيرادات 

المشاريع. وتقدم نوماك خدمات بموجب ترتيب »التكلفة اإلضافية« لمشروعين

باإلضافة إلى ذلك، تحقق شركة نوماك إيراداتها مما يلي:

من خالل شركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة، )شركة تابعة مملوكة بالكامل لها( عن طريق )1( اإليرادات التعاقدية في شكل رسوم مستلمة  	
مقابل الخدمات الميدانية بموجب اتفاقيات صيانة طويلة األجل مبرمة مع شركات التشغيل والصيانة و)2( إيرادات المعامالت في شكل رسوم 

الخدمات المقدمة أثناء االنقطاعات غير المخطط لها و)3( رسوم الخدمات المقدمة بموجب اتفاقيات الخدمة طويلة األجل المبرمة؛ و
رسوم الخدمات خالل مرحلة تشييد المشاريع من خالل تقديم خدمات غير متعلقة بالتشغيل والصيانة.  	

تشكل اإليرادات المحققة من الدفعة الثابتة جزءاً كبيراً من إيرادات التشغيل والصيانة التي حققتها شركة نوماك، وتوفر لشركة نوماك درجة عالية من 
الوضوح بشأن التدفق النقدي إلى جانب درجة كبيرة من االستقرار والقدرة على التنبؤ. 

تخضع اإليرادات المحققة من خالل المعايير المستندة إلى التوافر لتغيرات معينة بناًء على توافر المحطات وفقاً التفاقيات شراء اإلنتاج. ويعد األداء 
الفعلي لمحطات الطاقة والمياه عبر المحفظة بشكل عام أعلى بكثير من الحدود التعاقدية. 
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العوامل الرئيسية التي تؤثر على تلكفة العمليات 2 1 4 6
تشمل التكاليف التي تتكبدها نوماك بشكل رئيسي ما يلي:

التكاليف المتغيرة: المواد الكيميائية وقطع الغيار والمواد االستهالكية - تستخدم لتشغيل وصيانة المحطات. تحتفظ شركة نوماك بمخزون أ- 
كاٍف من المواد بناء على مهل التسليم وسلسلة توريد قوية. وتختلف هذه التكاليف بناء على التقنية المستخدمة في المحطة، فضاًل عن عمر 

المعدات.
التصميم ب-  أعمال  دعم  مثل  الخدمات،  مقدمي  من  وغيرها  باور  أكوا  شركة  من  الدعم  خدمات  على  نوماك  شركة  تحصل  الثابتة:  التكاليف 

والمراجعة والدعم العام والخدمات النظامية والضريبية والخدمات متخصصة وغير متخصصة لالنقطاعات وأعمال الصيانة.
تكاليف الصيانة: هناك تكاليف يتم تكبدها أثناء فترة التوقف في المحطة بناء على حالة المعدات وأفضل الممارسات المعمول بها وتوصيات ج- 

المبرمة بين شركة المشروع ومشتري اإلنتاج. تنقسم أعمال الصيانة إلى صيانة دورية  المعدات األصلية وبموجب االتفاقية  شركات تصنيع 
وصيانة بسيطة وصيانة متوسطة وصيانة رئيسية.

الصيانة الدورية: تجريها نوماك كصيانة وقائية وتنبؤية وتصحيحية بناًء على جدول زمني. وعادة ما يكون نطاق مهام الصيانة الدورية محدوداً 
وروتينياً؛

يتم إجراء صيانة بسيطة ومتوسطة وكبيرة للمعدات الرئيسية: حيث تستخدم نوماك شركة تصنيع معدات أصلية و/أو شركة نوماك لخدمات 
صيانة الطاقة )وهي حدة أعمال خدمات ميدانية مملوكة بالكامل لنوماك( من خالل اتفاقيات خدمات صيانة طويلة األجل بين الكيان القانوني 
للتشغيل والصيانة ذي الصلة وشركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة و/أو مباشرة مع شركة تصنيع المعدات األصلية أو من خالل مزيج بين 
االثنين. وعادًة ما يتم إغالق الوحدة التي تخضع للصيانة لمدة تتراوح من 7 أيام إلى 35 يوماً حسب نوع الصيانة والخدمة. ويعتمد نطاق الخدمات 

على طبيعة الخدمة وساعات تشغيل المعدات، ويمكن أن يشمل استبدال قطع الغيار والخدمات ذات الصلة.

في د-  المستخدمة  والتكنولوجيا  المعدات  على  مداها  يعتمد  والتي  التوقف،  المتكبدة خالل  والخدمات  المواد  تكاليف  تشمل  التوقف:  تكاليف 
المحطة. 

الدعم ه-  إلى موظفي خدمات  القائمين على تشغيل المحطة وصيانتها، باإلضافة  بالموظفين  المرتبطة  التكاليف  العاملة: وهي  القوى  تكاليف 
واإلدارة. 

العوامل الرئيسية التي تؤثر على التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 3 1 4 6
تنشأ التدفقات النقدية لشركة نوماك بشكل أساسي من المبالغ المستلمة من شركات المشاريع نظير خدمات التشغيل والصيانة والخدمات الفنية األخرى 
المقدمة. وقد أبرمت نوماك مجموعة كبيرة من العقود التي تدور بين خدمات الطاقة والمياه باستخدام تقنيات متنوعة في مختلف المناطق الجغرافية، 
وتدر هذه العقود تدفقات نقدية مستقرة ومتوقعة، السيما وأن جزءاً كبيراً من المبالغ المدفوعة يشتمل على مدفوعات ثابتة )كما هو موضح أعاله(. 
عالوة على ذلك، تمثل مدفوعات التشغيل والصيانة التدفقات النقدية ذات األولوية، وبالتالي ال تخضع مدفوعات رسوم التشغيل والصيانة لتعهدات الديون 
المتعلقة بشركة المشروع. وتقوم الشركات الفرعية والمشاريع المشتركة ذات الصلة التابعة لشركة نوماك بتحويل أرباح األسهم إلى نوماك بعد تسديد 

تكاليفها.

نظراً أن التدفقات النقدية لمجموعة نوماك تعتمد إلى حد كبير على مدفوعات التشغيل والصيانة من شركات المشروع، ترى شركة نوماك أن هناك تخفيفاً 
طبيعياً مناسباً لمخاطر انقطاع هذه التدفقات والتي قد تنشأ بسبب مواجهة مشتريي اإلنتاج لصعوبات مالية وتأخير أو تقصير في التزامات السداد، وذلك 
ألن )1( غالبية مشتريي اإلنتاج حكومات أو جهات شبه حكومية، مدعومة في الغالب بدعم ائتماني حكومي متعلق بالمشروع ذي الصلة؛ و)2( أي تأخير 

في التحصيل من مشتري اإلنتاج قد يؤدي إلى تطبيق بنود إنهاء العقود ذات الصلة مع آثار خطيرة على مشتري اإلنتاج.

الحدث الفريد الذي يؤثر في النتائج اإلجمالية للعمليات 4 1 4 6
 لقد أثر مرض فيروس كورونا )كوفيد-19( في العالم منذ بداية عام 2020م بطريقة غير مسبوقة، مما أدى إلى فرض إغالق على الحدود وإجراء تغييرات 

في أنماط الحياة الشخصية والتجارية.

لمزيد من المناقشة حول التأثير واستجابة المجموعة. يرجى الرجوع إلى )القسم )6-3-2-5( »الحدث غير المتكرر الذي يؤثر على النتائج اإلجمالية 
للعمليات«(.

مؤشرات األداء الرئيسية المالية 2 4 6
فيما يلي مقاييس األداء الرئيسية التي تستخدمها اإلدارة على المستوى الداخلي لمراجعة األداء المالي لمجموعة نوماك: 

صافي الربح 1 2 4 6

زيادة/ نقص(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبرصافي الربح

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمألف ريال سعودي

معدل النمو 
السنوي 
المركب 

018دم-0د0دم

8.0%36.1%2.3%222,305227,356309,419صافي الربح للسنة

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك
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شهد صافي الربح للسنة زيادة بنسبة 2.3%، أو بقيمة 5.1 مليون ريال سعودي، حيث وصل إلى 227,4 مليون ريال سعودي لعام 2019م بعد أن كان 222,3 
مليون ريال سعودي في عام 2018م. كما شهد زيادة أخرى بنسبة 36.1%، أو بقيمة 82.1 مليون ريال سعودي، ليصل إلى 309.4 مليون ريال سعودي في 

عام 2020م.

وقد جاءت الزيادة في عام 2019م مدفوعة بصفة أساسية بالنمو في العمليات األساسية نظراً لبدء تشغيل محطات جديدة مثل الشعيبة 2، وصحار، 
والظاهرة، وبنبان، وفين هاو 6، وسكاكا، )يرجى الرجوع الى القسم )6-3-5( »مقارنة العمليات«( بمبلغ 43.1 مليون ريال سعودي، وقد قابلها إلى حد 

كبير ما يلي:

الرسوم المالية بواقع 24.5 مليون ريال سعودي، والتي تم قيدها على حساب خصم الذمم المدينة في نوماك إنيرجي تركيا؛ ونشأ ذلك عن  	
انخفاض صافي القيمة الحالية للذمم المدينة نتيجة إرجاء التحصيل حتى ديسمبر 2023م؛ و

انخفاض صافي نتائج شركة الجبيل للتشغيل والصيانة، والذي يتم احتسابه وفق طريقة حقوق الملكية بمبلغ 13.9 مليون ريال سعودي، حيث تم  	
قيد كسب في عام 2018م على حساب التسوية المبكرة لرسوم اإلخالء ألحد التوربينات البخارية. 

ترجع الزيادة في عام 2020م في المقام األول إلى النمو في العمليات األساسية بشكل رئيسي على حساب فترة التعبئة الممتدة لمشروع حصيان بمبلغ 
73.8 مليون ريال سعودي، وتشغيل مشروع الظاهرة وصحار على مدار العام بأكمله بمبلغ 73.3 مليون ريال سعودي وشركة مشروع رابع )شركة رابغ 
العربية للمياه والكهرباء( بمبلغ 10.7 مليون ريال سعودي، والتي قابلها جزئياً انخفاض صافي الدخل من شركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة بمقدار 

50.7 مليون ريال سعودي وانخفاض رسوم إدارة التشييد بمقدار 30.9 مليون ريال سعودي مع اكتمال مشروعات بنبان.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   2 2 4 6
زيادة/ نقص(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم 018دم ألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

صافي التدفقات النقدية من 
158.4%)45.2( %118.2%19.304235.153128,858األنشطة التشغيلية

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية هي صافي التدفقات النقدية التي تدرها شركة نوماك من استالم النقد من شركات المشروع مقابل خدمات 
التشغيل والصيانة المقدمة ناقصاً المصروفات النقدية بشأن التكاليف لتشغيل وصيانة هذه المحطات.

زادت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بنسبة 1,118.2%، أو بقيمة 215.8 مليون ريال سعودي، بعد أن كانت 19.3 مليون ريال سعودي في 2018م، 
لتصل إلى 235.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ثم انخفضت بنسبة 45.2%، أو بقيمة 106.3 مليون ريال سعودي، لتصل إلى 128.9 مليون ريال 
سعودي في عام 2020م. وتعزى الزيادة في عام 2019م بشكل رئيسي إلى النقد المستلم مقابل الفواتير لمشروع الدور عن قطع الغيار طويلة األمد من 
شركة المشروع، والتي كان سيتم شراؤها في السنوات الالحقة والتكاليف التي سيتم تكبدها في المستقبل بمبلغ 119.3 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى 

زيادة الذمم الدائنة والمستحقات بمبلغ 123.1 مليون ريال سعودي تتعلق بشكل رئيسي بنوماك السعودية ونوماك المغرب.

يُعزى االنخفاض في عام 2020م بشكل أساسي إلى ارتفاع الذمم المدينة التجارية والمدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى بمبلغ 242.3 مليون ريال 
سعودي وزيادة في المخزون بمبلغ 27 مليون ريال سعودي، وقد قابله جزئياً زيادة في صافي الدخل بما في ذلك البنود غير النقدية بمبلغ 80.9 مليون 

ريال سعودي وارتفاع المستحقات إلى األطراف ذات العالقة بمبلغ 84.1 مليون ريال سعودي.

توزيعات األرباح المدفوعة إلى المالك 3 2 4 6
زيادة/ نقص(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

13%30.8%)2.6(%217,593 170,795166,371توزيعات األرباح المدفوعة إلى المالك
المصدر - المدققة القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

انخفضت توزيعات األرباح المدفوعة إلى المالك بنسبة 2.6% أو بقيمة 4.4 مليون ريال سعودي من 170.8 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 166.4 
مليون ريال سعودي في 2019م، ثم زادت بنسبة 30.8%، أو بقيمة 51.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وكانت توزيعات األرباح المرتفعة المدفوعة 
في عام 2018م تُعزى إلى توزيعات أرباح زائدة بقيمة 13.9 مليون ريال سعودي تم استالمها من شركة الجبيل للتشغيل و الصيانة المحدودة الزميلة نتيجة 
زيادة في توزيعات األرباح من نوماك السعودية وشركة رابغ للتشغيل والصيانة وشركة  تعويضات التسوية المبكرة لرسوم اإلخالء، وهو ما قابله جزئياً 

مشروع رابغ في عام 2019م.

تعود توزيعات األرباح المرتفعة المدفوعة في عام 2020م بصفة أساسية إلى الزيادة في توزيعات األرباح من شركة مشروع رابغ بمبلغ 30.7 مليون ريال 
سعودي، ومن شركة رابغ للتشغيل والصيانة بمبلغ 15.8 مليون ريال سعودي، والرصيد من نوماك السعودية.

مقارنة العمليات 3 4 6
خالل الثالث سنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، تأثرت نتائج مجموعة نوماك بأحداث محددة، والتي لم تكن موجودة أو لم تتكرر في جميع السنوات 
الثالث، لم تتواجد من قبل أو تتكرر خالل هذه السنوات الثالث، مما يجعل الفترات غير قابلة للمقارنة من حيث تحليل التباين من دون تحديد تلك 

الصفقات الجوهرية وتأثيرها على نتائج العمليات التشغيلية والوضع المالي: يرد تلخيص بهذا الشأن أدناه.
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المشاريع التي تحقق تواريخ التشغيل التجاري أو األولي للمشروع 1 3 4 6
المراحل التي تمر بمراحل مختلفة من دورة حياتها تؤثر على اإليرادات ومزيج التكلفة لشركة نوماك. إذ تجني نوماك إيراداتها خالل فترة ما قبل التشغيل 
التجاري للمشروع وفترة ما بعد التشغيل التجاري للمشروع. وفي حين أن إيرادات فترة ما قبل التشغيل التجاري للمشروع تشمل مراجعة التصميم، ودعم 
التشييد، والتعبئة واإلنتاج المبكر للطاقة، تشمل إيرادات ما بعد التشغيل التجاري للمشروع عادًة إيرادات تشغيل وصيانة ثابتة ومتغيرة باإلضافة إلى 

الحوافز.

يوضح الجدول التالي كل المشاريع التي حققت تاريخ التشغيل التجاري األولي / تاريخ التشغيل التجاري للمشروع خالل السنوات (: 97-دالجدول  
الثالث المنتهية في 1د ديسمبر 0د0دم وأثرت على مقارنة أي فترة من هذه الفترات.

القدرة اإلنتاجية   ميجاواط( / تاريخ التشغيل التجاري األوليالموقع المشروع
باأللف متر مكعب في اليوم(

2400الربع الرابع من عام 2020ماإلماراتمشروع حصيان أ

القدرة اإلنتاجية   ميجاواط( / تاريخ التشغيل التجاري للمشروعالموقعالمشروع
باأللف متر مكعب في اليوم(

250 م3 / يومالربع الثاني من عام 2019مالمملكة العربية السعوديةالشعيبة 1 و2

1710 ميجاواطالربع الثاني من عام 2019معمانمشروع صحار 3

1509 ميجاواطالربع الثاني من عام 2019معمانمشروع الظاهرة

مشروع فين هاو 6 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام 
41 ميجاواطالربع الثاني من عام 2019مفيتنامالطاقة الكهروضوئية

50 ميجاواطالربع الثالث من 2019ممصربنبان وان

50 ميجاواطالربع الثالث من 2019ممصرالكوم

20 ميجاواطالربع الثالث من 2019ممصرشركة تي كاي سوالر

300 ميجاواطالربع األخير من 2019مالمملكة العربية السعوديةمشروع سكاكا

160 ميجاواط / 54 م3 / يومالربع األول من 2018مالمملكة العربية السعوديةمشروع بترورابغ )المرحلة الثانية( المستقل

2060 ميجاواطالربع األول من 2018مالمملكة العربية السعوديةشركة المرجان

445 ميجا واطالربع األول من 2018معمانمشروع صاللة 2 الجديد

120 ميجاواطالربع الثاني من 2018مالمغربمشروع خالدي المستقل

200 ميجاواطالربع الثاني من 2018مالمغربمشروع نور 2

135 ميجاواطالربع األخير من 2018مالمغربمشروع نور 1 باستخدام الطاقة الكهروضوئية

150 ميجاواطالربع األخير من 2018مالمغربمشروع نور 3

أ حققت الوحدة األولى فقط من أصل أربع وحدات تابعة لمشروع حصيان تاريخ التشغيل التجاري األولي في هذا التاريخ.

االستحواذ على شركة تابعة 2 3 4 6
 استحوذت نوماك خالل عام 2020م على 49% من أسهم شركة رابغ للطاقة، باإلضافة إلى 51% من األسهم الحالية، على أن يسري تاريخ االستحواذ اعتباراً 

من 1 يناير 2020م. وقد أثر ذلك على النتائج المالية واألرباح المبقاة لعام 2020م، وإمكانية مقارنة عام 2020م مع 2018م و2019م.

مخصص / خصم بشأن المستحقات من طرف ذي عالقة 3 3 4 6
خالل عام 2019م، تم حجز 24.5 مليون ريال سعودي كرسوم مالية ناشئة عن خصم الذمم المدينة في شركة نوماك انيرجي تركيا. ونشأ ذلك عن انخفاض 
صافي القيمة الحالية للذمم المدينة، نتيجة تأجيل التحصيل حتى ديسمبر 2023م، بموجب اتفاقية الحفاظ على الوضع الراهن المبرمة بين كل من شركة 

أكوا جي يو سي، وشركة المشروع، وشركة نوماك انرجي تركيا بصفتها شركة التشغيل والصيانة ومقرضي شركة المشروع.

خالل عام 2020م، تم تكوين مخصص بمبلغ 28.5 مليون ريال سعودي مقابل رصيد الذمم المدينة المتبقي، والذي استلزمه انخفاض العمليات عقب 
انخفاض الطلب، وهو ما أدى إلى مزيد من التأخير في استرداد الذمم المدينة عما كان متوقعاً في وقت سابق. عالوة على ذلك، تم تكوين مخصص 
للذمم المدينة لشركة أكوا إنرجي تركيا بمبلغ 6.2 مليون ريال سعودي. نتج عن ذلك زيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وهو ما أدى إلى 

انخفاض صافي الدخل.

إصدار أسهم جديدة 4 3 4 6
في ضوء االتساق مع عملية إعادة هيكلة مجموعة نوماك )انظر القسم )4-6-2-2( نوماك(، فإن جميع كيانات التشغيل والصيانة التي كانت مملوكة في 
السابق لكيانات مجموعة أكوا األخرى أصبحت ملك نوماك. أدت عمليات االستحواذ هذه إلى وجود مستحقات لشركة أكوا باور، الشركة األم األصلية 
بمبلغ 228.8 مليون ريال سعودي. وبناًء على عرض المساهمين الخاص برسملة الذمم الدائنة للطرف ذي العالقة، وبعد الموافقة على زيادة أسهم رأس 
مال الشركة في اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 31 ديسمبر 2019م، فإن هذا المبلغ مستحق الدفع قيد التحويل إلى أسهم إلى حين استكمال اإلجراءات 

القانونية. باإلضافة إلى ذلك، قرر المساهمون زيادة رأس المال في عام 2020م بمبلغ 22.9 مليون ريال سعودي.

458



األرباح من استبعاد عمليات بلغاريا 5 3 4 6
 خالل عام 2020م، تم إثبات األرباح الناتجة عن استبعاد عمليات بلغاريا بمبلغ 8.1 مليون ريال سعودي ضمن اإليرادات األخرى.

قائمة الدخل من العمليات التشغيلية 4 4 6
يوضح الجدول التالي بعض البيانات المستمدة من قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة لشركة نوماك للسنوات (: 98-دالجدول  

المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم.

زيادة/ نقص(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمألف ريال سعودي
معدل النمو 

السنوي المركب 
018دم-0د0دم

10.3%10.2%10.3%1,744,4171,924,1492,121,253اإليرادات

9.4%7.5%11.3%)1,559,330( )1,450,216()1,302,870( التكاليف المباشرة

12.8%18.6 %7.3%441,547473,933561,923إجمالي األرباح

6.6%19.0%)4.6(%)262,992()220,967()231,520(المصاريف العمومية واإلدارية

210,027252,966الربح من العمليات
298,931

%20.4%18.2%19.3

الحصة في صافي النتائج للشركات المستثمر فيها 
35,27121,305وفق طريقة حقوق الملكية، بعد خصم الضرائب

20,777
%)39.6(%)2.5(%)23.2(

الربح من العمليات بعد احتساب الحصة في صافي 
النتائج للشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق 

الملكية
71د,74د98د,45د

19,708د
د.14%د.د%11.8%1

47.9%)23.2(%184.8% 4,06611,5798,893مصادر الدخل األخرى

)9.8(%)88.2(%589.3%)3,691()31,287()4,538(التكاليف المالية

41.6%364.3%)56.8(%4,1231,7818,269الربح من عمليات الصرف

15.7%30.0%3.0%248,949256,344333179الربح قبل احتساب الزكاة وضريبة الدخل

)5.6(%)18.0(%8.8%)23,760()28,988()26,644(الزكاة وضريبة الدخل

18.0%1.دد%د.د%09,419دد5د,7دد05د,دددصافي أرباح السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

اإليرادات  1 4 4 6
يوضح الجدول التالي إيرادات نوماك للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم.(: 99-دالجدول  

زيادة /  نقص(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر 

0د0دم 019دم  0د0دم  019دم 018دمباأللف ريال سعودي

معدل النمو 
السنوي 
المركب 

018دم-0د0دم

15.3%14.9%15.7%1,556,3071,800,2332,069,309إيرادات التشغيل والصيانة من المشاريع

)23.2(%)26.3(%)19.9(%49,46439,62929,202شركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة

)16.4(%)20.1(%69.8%16,77628,47822,742الشركة

د.14%5.د1%15.1%د5د,1د1,د40د,8د5471,8,ددد,1إيرادات التشغيل والصيانة

)100(%)100(%)54.2(%-121,87055,809اإليرادات األخرى

د.10%د.10%د.10%د5د,1د1,د4,149د1,744,4171,9إجمالي اإليرادات

المصدر: تقرير إدارة شركة نوماك

ارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة 10.3% أو بقيمة 179.7 مليون ريال سعودي من 1,744.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 1,924.1 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م، وارتفع مرة أخرى بنسبة 10.2% أو بقيمة 197.1 مليون ريال سعودي إلى 2,121.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

 تُعزى الزيادة في إجمالي اإليرادات لعام 2019م إلى )أ( ارتفاع إيرادات التشغيل والصيانة من المشاريع التي دخلت حيز التشغيل مثل شركة مشروع 
الشعيبة الثانية لتنمية المياه وصحار والظاهرة وحصيان بمبلغ 243.9 مليون ريال سعودي )ب( انخفاض إيرادات شركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة في 
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عام 2019م بقيمة 9.8 مليون ريال سعودي مقارنة بعام 2018م، والتي تضمنت إيرادات قطع الغيار األولية المتعلقة بمشروع الزرقاء. و)ج( ارتفاع بقيمة 
11.7 مليون ريال سعودي يرجع أساًسا إلى إيرادات التنفيذ التي تعزى إلى مركز المراقبة والتنبؤ والمدرجة كجزء من إيرادات الشركات، و)د( انخفاض 
اإليرادات األخرى يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض اإليرادات من الخدمات المتعلقة بالتشييد بمبلغ 66.1 مليون ريال سعودي في مشاريع مثل نور 1 ونور 

2 ونور 3 وصاللة ورابغ 2 بسبب استكمال أعمال التشييد.

تُعزى الزيادة في إجمالي اإليرادات في عام 2020م إلى ارتفاع إيرادات التشغيل والصيانة من المشاريع التي تعزى إلى إيرادات تعبئة مشاريع حصيان بمبلغ 
81.4 مليون ريال سعودي، وتمديد عمر مشروع بركاء )عمان( بمبلغ 73.9 مليون ريال سعودي، وإيرادات ما قبل التعبئة من مشروع الدور بمبلغ 60.4 

مليون ريال سعودي وشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بمبلغ 30.1 مليون ريال سعودي. 

وقد قابل ذلك جزئًيا )أ( انخفاض اإليرادات من شركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة بمبلغ 10.4 مليون ريال سعودي بسبب المراحل الرئيسية لخطة 
المشروع )ب( االنخفاض في إيرادات الشركات بمبلغ 5.7 مليون ريال سعودي، حيث اشتمل عام 2019م على إيرادات تنفيذ استثنائية لمركز المراقبة 
والتنبؤ وتأخر تنفيذ المركز في عام 2020م و)ج( انخفاض اإليرادات األخرى بمبلغ 55.8 مليون ريال سعودي بسبب توقف عقود الخدمات المرتبطة 

باإلنشاءات من المشاريع في مصر في ضوء إتمام أعمال اإلنشاءات.

التاكليف المباشرة  2 4 4 6
يوضح الجدول التالي التكاليف المباشرة لشركة نوماك للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 100-دالجدول  

زيادة/ نقص(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر 

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم 0د0دم  019دم  018دم ألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

التكاليف المباشرة

13.2%11.0%15.5%343,946397,324441,059التكاليف المتعلقة بالموظفين

)17.3(%)19.8(%)14.7(%253,306216,030173,330رسوم الخدمات

تكاليف اتفاقية الخدمات وقطع الغيار 
20.9%22.6%19.3%341,197 233,292278,357طويلة األجل

6.2%24.5%)9.5(%272,761246,845307,413المواد المستهلكة

36.5%18.7%57.1%92,864145,867173,072تكلفة خدمات التعهيد 

6.6%)28.9(%60.0%95,159152,217108,224التكاليف العامة

32.7%17.9%49.3%7,25510,83112,775استهالك الممتلكات والمعدات

مخصص احتياطي المخزون والمخزون 
)27.4(%)17.7(%)36.0(%4,2872,7452,260بطيء الحركة 

9.4%7.5%د.11%0دد,1,559د1د,8701,450,د0د,1 إجمالي التكاليف المباشرة

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

ارتفعت التكاليف المباشرة بنسبة 11.3% أو بقيمة 147.4 مليون ريال سعودي من 1,302.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 1,450.2 مليون 
ريال سعودي في عام 2019م، بزيادة أخرى بلغت نسبتها 7.5% أو بقيمة 109.1 مليون ريال سعودي إلى 1,559.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

 يعزى ارتفاع إجمالي التكاليف المباشرة في عام 2019م بشكل رئيسي إلى )أ( ارتفاع التكاليف المتعلقة بالموظفين بقيمة 53.4 مليون ريال سعودي على 
خلفية زيادة عدد الموظفين المرتبطين بالمشاريع الجديدة وتأثير العام بأكمله في عام 2019م نتيجة المشاريع الجديدة التي بدأت في عام 2018م، و)ب( 
ارتفاع تكاليف اتفاقية الخدمات طويلة األجل بقيمة 45.1 مليون ريال سعودي نتيجة التكلفة األولية الخاصة بقطع الغيار بموجب اتفاقية الخدمات طويلة 
األجل في مشروعي صحار والظاهرة، و)ج( زيادة تكلفة خدمات التعهيد والتكاليف العامة التي تعزى إلى مشروع بنبان وتأثير العام بأكمله للمشاريع التي 
بدأ تشغيلها بها في النصف األخير من عام 2018م، مثل نور 1 )تكاليف شركة سينر( والتكاليف العامة المتعلقة بشركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة 
وقابل ذلك االرتفاع جزئياً )أ( انخفاض رسوم الخدمة بقيمة 37.3 مليون ريال سعودي نتيجة انقضاء عقود الخدمات الفنية المتعلقة بالتشييد في 2018م 

و)ب( انخفاض المواد المستهلكة، حيث تضمنت نتائج عام 2018م قطع الغيار األولية المتعلقة بمشروع الزرقاء لشركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة.

ترجع الزيادة في إجمالي التكاليف المباشرة في عام 2020م بشكل أساسي إلى )أ( زيادة التكاليف المتعلقة بالموظفين بمقدار 43.7 مليون ريال سعودي 
بسبب الزيادة في عدد الموظفين، وهو ما يُعزى إلى المشاريع الجديدة وتأثير العام بأكمله في 2020م بسبب المشاريع الجديدة التي بدأت في عام 2019م 
والمخصصات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في عام 2020 )ب( زيادة في تكاليف اتفاقية الخدمات طويلة األجل بمقدار 62.8 مليون ريال سعودي 
والتي تُعزى بشكل رئيسي إلى تمديد عمر مشروع بركاء بمبلغ 66.9 مليون ريال سعودي، وهو ما قابله انخفاض في اتفاقية الخدمات طويلة األجل لقطع 
غيار مشروع صحار )ج( الزيادة في المواد المستهلكة، والتي تُعزى إلى مشروع الدور بمبلغ 43.3 مليون ريال سعودي، والمتعلقة بتكاليف الخدمة األولية 
والمشتريات بمبلغ 21.2 مليون ريال سعودي بسبب االنقطاعات. وقد قابل ذلك جزئياً )أ( صافي انخفاض في تكلفة خدمات التعهيد والتكاليف العامة، 
والتي أعيد تصنيف بعضها في عام 2020م بمبلغ 16.8 مليون ريال سعودي، بسبب االنقطاعات اإلضافية في عام 2019م مقارنة بعام 2020م و)ب( 

تخفيض رسوم الخدمات في مشاريع بنبان بمبلغ 54.2 مليون ريال، حيث تم إبرام معظم عقود الدعم المتعلقة باإلنشاءات في عام 2019م.
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المصاريف العمومية واإلدارية 3 4 4 6
يوضح الجدول التالي المصاريف العمومية واإلدارية لشركة نوماك للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 101-دالجدول  

زيادة/ نقص(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر 

0د0دم019دم 0د0دم  019دم  018دم ألف ريال سعودي
معدل النمو 

السنوي المركب 
018دم-0د0دم

      المصاريف العمومية واإلدارية

6.5%15.2%)1.6(%141,122138,933159,986التكاليف المتعلقة بالموظفين

9.5%20.8%)0.8(%17,74517,60521,270األتعاب المهنية

نفقات االتصاالت واستخدام 
)5.8(%)16.4(%6.2%11,11211,8019,866المرافق

)35.8(%)59.1(%0.7%10,13510,2084,177مصروفات السفر ألغراض العمل

1.0%)1.3(%0.7%8,3368,3968,502االستهالك 

االستهالك على العائد على 
-)42.0(%-7,3664,273-االستخدام

)11.1(%)12.8(%)9.4(%5,5725,0494,402مصاريف المكاتب 

)47.4(%)27.5(%)61.8(%5,4752,0931,517مصاريف النقل والتوصيل

)58.4(%)46.1(%)67.8(%4,4091,418765مصاريف اإلصالح والصيانة

مخصص الديون المشكوك في 
111.4%290.7%14.4%8,83410,10239,468تحصيلها 

)31.7(%)9.6(%)57.4(%18,7807,9968,766أخرى

د.د%19.0%)د.4(%د99,ددد7د0,9دد0د1,5دد 

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 4.6% أو بقيمة 10.6 مليون ريال سعودي من 231.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 221.0 مليون 
ريال سعودي في عام 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 19.0% أو بقيمة 42.0 مليون ريال سعودي إلى 263.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

 يُعزى االنخفاض في عام 2019م إلى )أ( انخفاض التكاليف المتعلقة بالموظفين، حيث تضمنت نتائج عام 2018م تكاليف متكبدة لبعض عمليات الفصل 
واالنتقال من المملكة العربية السعودية إلى اإلمارات العربية المتحدة و)ب( انخفاض التكاليف األخرى نظراً ألن نتائج عام 2018م تتضمن مصاريف 
اإليجار، التي تشكل جزءاً من استهالك حق االستخدام في 2019م، وقابل هذا االنخفاض ارتفاع في )1( استهالك حق االستخدام والذي يرجع بشكل 
أساسي إلى عقود اإليجار التي تمت رسملتها واستهالكها بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 و)2( مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

في المغرب المتعلقة بالفائدة على المدفوعات المتأخرة المحملة على شركة المشروع كجزء من عملية تسوية.

ترجع الزيادة في عام 2020م بشكل أساسي إلى )أ( الزيادة في التكاليف المتعلقة بالموظفين بسبب سريان تأثير التحويل السنوي للوظائف العليا الجديدة 
في الجزء األخير من عام 2019م وبعض الوظائف التي ظهرت في عام 2020م، )ب( الزيادة في الرسوم المهنية المتكبدة في إدارة التدريب والرواتب )ج( 
زيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها تُعزى إلى شركة نوماك انيرجي تركيا، والتي تشمل مبالغ مستحقة القبض من أكوا جي يو سي وأكوا 
إنرجي بمبلغ 28.5 مليون ريال سعودي و6.2 مليون ريال سعودي على التوالي، كما هو موضح في القسم )6-4-5-6( )»التكاليف المالية«(. وقابل ذلك 
انخفاض )1( مصاريف االتصاالت والمرافق في 2020م التي تُعزى إلى فيروس كورونا المستجد والعمل من المنزل على مدار فترة كبيرة من العام، )2( 
مصاريف السفر لممارسة األعمال، بسبب فيروس كورونا المستجد في 2020م و)3( استهالك حق االستخدام الذي يُعزى إلى وقف عقد اإليجار في عام 

2019م في نوماك السعودية. 

يوضح الجدول التالي حصة شركة نوماك في صافي نتائج الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية بعد خصم الضرائب (: د10-دالجدول  
للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:

زيادة/ نقص(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر 

معدل النمو السنوي المركب 018دم-0د0دم0د0دم019دم 0د0دم  019دم  018دم ألف ريال سعودي

الحصة في صافي النتائج للشركات 
المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية، 

بعد خصم الضرائب
35,27121,30520,777%)39.6(%)2.5(%)23.2( 

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

يشير مصطلح الحصة في صافي النتائج للشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية بعد خصم الضرائب إلى حصة شركة نوماك في صافي نتائج 
الشركات المستثمر فيها والتي يتم احتسابها وفق طريقة حقوق الملكية.
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انخفضت الحصة في صافي النتائج للشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية بعد خصم الضرائب بواقع 39.6% أو بقيمة 14.0 مليون ريال 
سعودي، من 35.3 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 21.3 مليون ريال سعودي في 2019م، كما انخفضت مرة أخرى بنسبة 2.5% أو بقيمة 0.5 مليون 
ريال سعودي، لتصل إلى 20.8 مليون ريال سعودي في 2020م. ويعزى االنخفاض في عام 2019م إلى انخفاض صافي الدخل من شركة الجبيل للتشغيل 

والصيانة ذ.م.م )جومل( التي سجلت في عام 2018م تسوية مبكرة لرسوم اإلخالء بأحد التوربينات البخارية.

مصادر الدخل األخرى  4 4 4 6
يوضح الجدول التالي مصادر الدخل األخرى لشركة نوماك للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: د10-دالجدول  

زيادة/ نقص(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر 

0د0دم019دم 0د0دم  019دم  018دم ألف ريال سعودي
معدل النمو 

السنوي المركب 
018دم-0د0دم

47.9%)23.2(%184.8%4,06611,5798,893مصادر الدخل األخرى

41.6%364.3%)56.8(%4,1231,7818,269أرباح صرف العمالت

44.8%8.5د%1.دد%دد017,1دد,د8,1891إجمالي مصادر الدخل األخرى

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

زادت مصادر الدخل األخرى بواقع 63.1% أو بقيمة 5.2 مليون ريال سعودي، من 8.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 13.4 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، كما زادت مرة أخرى بنسبة 28.45% أو بمبلغ 3.8 مليون ريال سعودي، لتصل إلى 17.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

وترجع الزيادة في عام 2019م إلى الدخل المسجل في عام 2019م والناشئ عن عكس الذمم الدائنة ألطراف خارجية والتي تعلقت بإنهاء الخدمات الفنية 
المتعلقة بأعمال التشييد والمحجوزة في السنوات السابقة بقيمة 6.3 مليون ريال سعودي.

ترجع الزيادة في عام 2020م بشكل رئيسي إلى األرباح المسجلة من بيع الكيان البلغاري البالغة قيمته 8.1 مليون ريال سعودي وأرباح الصرف التي تبلغ 
قيمتها 6.7 مليون ريال سعودي في تركيا.

التاكليف المالية  5 4 4 6
يوضح الجدول التالي التكاليف المالية لشركة نوماك للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم.(: 104-دالجدول  

زيادة/ نقص(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر 

0د0دم019دم 0د0دم  019دم  018دم ألف ريال سعودي
معدل النمو 

السنوي المركب 
018دم-0د0دم

)9.8(%)88.2(%589.4%)3,691()31,287()4,538(التكاليف المالية
المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 589.4% أو بقيمة 26.7 مليون ريال سعودي من 4.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 31.3 مليون ريال سعودي في 
عام 2019م، وانخفضت بنسبة 88.2% أو بقيمة 27.6 مليون ريال سعودي إلى 3.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م. يعزى االرتفاع في عام 2019م 
بشكل أساسي إلى خصم الذمم المدينة في شركة نوماك انرجي تركيا الناشئة عن انخفاض صافي القيمة الحالية للذمم المدينة نتيجة تأجيل التحصيل 
حتى ديسمبر 2023 م بمبلغ 24.5 مليون ريال سعودي. ويرجع االنخفاض في عام 2020م إلى ارتفاع خصم تكاليف الذمم المدينة في عام 2019م، وهو 

ما لم يحدث في عام 2020م.

الزاكة وضريبة الدخل 6 4 4 6
يوضح الجدول التالي الزكاة وضريبة الدخل لشركة نوماك للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 105-دالجدول  

زيادة /  نقص(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر 

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم 019دم 0د0دم  019دم 018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

      الضرائب والزكاة
445.6%240.3%774.6%1421,2424,227مستحقات الزكاة المقررة على شركة نوماك

 المحمل على الشركات التابعة لشركة نوماك:
57.2%51.9%62.7%13,192 5,3378,682مصاريف الزكاة

2.9%0.6%5.2%22,00823,15523,284مصاريف الضريبة - الضريبة الحالية
االئتمان الضريبي - الضرائب المؤجلة  )843()4,091()16,943(%385.3%314.2%348.3

)د.5(%)18.0(%8.8%0د7,دد8,988د44د,ددالزكاة وضريبة الدخل

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك
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ارتفعت الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 8.8% أو بقيمة 2.3 مليون ريال سعودي من 26.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 29.0 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، ثم انخفضت بنسبة 18.0% أو بقيمة 5.2 مليون ريال سعودي إلى 23.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

ترجع الزيادة في عام 2019م بشكل رئيسي إلى التغيير في قانون الزكاة المعمول به اعتباراً من 2019م، والذي يتطلب سداد مبلغ 1.6 مليون ريال سعودي 
من الزكاة في االستثمارات األجنبية المملوكة مباشرة من أجل التأهل للمطالبة بخصم الوعاء الزكوي عن االستثمار المذكور. باإلضافة إلى ذلك، تم 
حجز مخصص بقيمة 1.5 مليون ريال سعودي المسجلة من قبل نوماك عمان بموجب الربط الضريبي من قبل سلطات الضرائب العمانية لألعوام 2012 
م - 2016م وهذه المسألة قيد االستئناف حالياً. كما رصدت نوماك عمان مخصصات إضافية بقيمة 2.2 مليون ريال سعودي للسنوات المفتوحة 2017م 

- 2019م، والتي لم يتم ربطها بعد من جانب سلطات الضرائب العمانية.

يرجع االنخفاض في عام 2020م بشكل أساسي إلى إثبات إيرادات الضرائب المؤجلة في شركة نوماك المغرب بمبلغ 8.7 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي 
بسبب أصل ضريبي مؤجل ناتج عن خسائر ضريبية غير مستوعبة والتي تتوقع الشركة مقاصتها مقابل الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة. باإلضافة 
إلى ذلك، انخفض معدل الزكاة والضرائب في شركة مشروع رابغ بمقدار 2.6 مليون ريال سعودي نتيجة النخفاض نسبة ملكية األجانب في شركة مشروع 
رابغ من 51.19% إلى 4.3%، وهو ما أدى إلى أن تكون شركة مشروع رابغ دافع زكاة بشكل أساسي. وعلى العكس من ذلك، خالل عام 2020م، فقد سجلت 
شركة نوماك السعودية مخصصاً بإجمالي 4.1 مليون ريال سعودي لعمليات الربط الضريبي المحتملة التي تجريها الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات 
من 2008م إلى 2016م. كما رصدت نوماك السعودية مخصصات إضافية بقيمة 3 ماليين ريال سعودي للسنوات المفتوحة من 2017م إلى 2018م، ولم 

يتم تحديد ربط ضريبي لهذه الفترات من جانب هيئة الزكاة و الضريبة والجمارك .

قائمة المركز المالي الموحدة 5 4 6
يوضح الجدول التالي ملخص بيانات قائمة المركز المالي الموحدة لشركة نوماك كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: د10-دالجدول  

كما في 1د 
زيادة/ نقص(ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم 0د0دم  019دم  018دم ألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

األصول

األصول غير المتداولة

10.3%)5.5(%28.8%38,55749,66546,942الممتلكات والمعدات واآلالت

15.2%14.0%16.5%17,33620,19323,024األصول غير الملموسة

-70.6%-11,89020,287-حق استخدام األصول

)1.3(%)1.7(%)0.9(%57,38256,89355,902الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية

179.6%184.5%174.7%3,0748,44524,028األصول الضريبية المؤجلة

-)49.2(%-68,97635,067-المستحقات من األطراف ذوي العالقة

8.دد%)5.0(%85.7%50د,05ددد0,د1د49د,د11إجمالي األصول غير المتداولة

األصول المتداولة

24.2%32.0%16.8%916,482 594,297694,116المستحقات من األطراف ذوي العالقة

13.4%22.7%4.9%145,546152,670187,261المخزون

الذمم المدينة التجارية والمدفوعات المسبقة والذمم 
9.9%55.3%)22.2(%301,550234,461364,162المدينة األخرى

)19.2(%)46.2(%21.3%194,976236,452127,293النقد وما في حكمه

13.6%21.1%6.6%1,236,3691,317,6991,595,198إجمالي األصول المتداولة

15.4%17.4%4.د1%11,800,448د7,دد7181,5,د5د,1إجمالي األصول

حقوق الملكية وااللتزامات

حقوق الملكية

---5,0005,0005,000رأس المال

-10.0%-228,895251,813-رأس المال اإلضافي المقترح

150.0%-525.0%2401,5001,500االحتياطي النظامي

621.2%127.2%2189.6%2,90466,491151,055األرباح المبقاة

-)70.0(%)138.0(%)3,115()10,376(27,340احتياطيات أخرى

238.4%39.4%721.5%35,484291,510406,253حقوق الملكية العائدة لمالك الشركة
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كما في 1د 
زيادة/ نقص(ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم 0د0دم  019دم  018دم ألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

)43.6(%)69.5(%4.6%43,28145,25513,784الحصص غير المسيطرة
0.9د1%4.7د%د.7دد%7د0,0د54د7,ددد5د78,7إجمالي حقوق الملكية

االلتزامات غير المتداولة
26.9%13.6%41.7%51,78473,38683,361مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

123.8%)21.1(%535.0%13,18483,71366,020اإليرادات المؤجلة
-242.4%-31,589108,148-المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة

)4.3(%)2.7(%)5.9(%149,221140,395136,669التزامات أخرى طويلة األجل
5.7د%19.8%د.د5%94,198دد9,08دد14,189دإجمالي االلتزامات غير المتداولة

االلتزامات المتداولة
98.7%106.0%91.7%52,805101,232208,510اإليرادات المؤجلة

33.2%27.4%39.2%338,782471,661600,775الذمم الدائنة والمستحقات
59.5%63.1%56.0%14,79623,07837,644الزكاة والضريبة المستحقة

)53.8(%)48.8(%)58.4(%653,381271,942139,284المستحقات إلى األطراف ذوي العالقة
)5.د(%د.د1%)18.1(%د1د,د98د7,91د48د1,059,7إجمالي االلتزامات المتداولة

4.1%د.15%)0.د(%80,411د,1د99,د1,19د95,د7د,1إجمالي االلتزامات

15.4%17.4%4.د1%11,800,448د7,دد7181,5,د5د,1إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

ارتفع إجمالي األصول بنسبة 13.4% أو بقيمة 181.0 مليون ريال سعودي من 1,352.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018 م إلى 1,533.8 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفع بنسبة 17.4% أو بقيمة 266.7 مليون ريال سعودي إلى 1,800.4 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2019م. شكلت األصول المتداولة 91.4% و85.9% و88.6% من إجمالي األصول كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي. 
يتمثل المكون الرئيسي ألصول شركة نوماك الجارية في المستحقات من األطراف ذات العالقة، والذمم المدينة التجارية والمدفوعات المسبقة والذمم 

المدينة األخرى والنقد وما في حكمه والمخزون.

انخفض إجمالي االلتزامات بنسبة 6.0% أو بقيمة 77.0 مليون ريال سعودي من 1،274.0 مليون كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 1،197.0 مليون كما 
في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفع بنسبة 15.3% أو بقيمة 183.4 مليون ريال سعودي إلى 1،380.4 مليون كما في 31 ديسمبر 2020م. شكلت االلتزامات 
الرئيسية  المكونات  تتمثل  التوالي.  على  و2020م  و2019م  2018م  ديسمبر   31 في  كما  االلتزامات  إجمالي  من  و%71.4  و%72.5   %83.2 المتداولة 

لاللتزامات المتداولة لشركة نوماك في الذمم الدائنة والمستحقات، والمستحقات إلى األطراف ذات العالقة واإليرادات المؤجلة.

ارتفعت حقوق ملكية شركة نوماك بنسبة 327.6% أو بقيمة 258.0 مليون ريال سعودي من 78.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
336.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وارتفعت مرة أخرى بنسبة 24.7% أو 83.3 مليون ريال سعودي إلى 420.0 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2020م. تتألف حقوق ملكية شركة نوماك من رأس مال نوماك ورأس المال اإلضافي المقترح واألرباح المبقاة واالحتياطيات القانونية 

وغيرها.

األصول غير المتداولة 1 5 4 6
يوضح الجدول التالي ملخص األصول غير المتداولة لشركة نوماك كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم.(: 107-دالجدول  

كما في 1د 
معدل النمو السنوي المركب زيادة /  نقص(ديسمبر

018دم-0د0دم
0د0دم 019دم 0د0دم 019دم 018دمألف ريال سعودي

10.3%)5.5(%28.8%38,55749,66546,942الممتلكات والمعدات
15.2%14.0%16.5%17,33620,19323,024األصول غير الملموسة
-70.6%-11,89020,287-حق استخدام األصول

الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق 
)1.3(%)1.7(%)0.9(%57,38256,89355,902الملكية

179.6%184.5%174.7%3,0748,44524,028األصول الضريبية المؤجلة
-)40.6(%-68,97635,067-المستحقات من األطراف ذوي العالقة

8.دد%)5.0(%85.7%50د,05ددد0,د1د 49د,د11إجمالي األصول غير المتداولة
المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك
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ارتفع إجمالي األصول غير المتداولة بنسبة 85.7% أو 99.7 مليون ريال سعودي من 116.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 216.1 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفض بنسبة 5.0%، أو بقيمة 10.8 مليون، ليصل إلى 205.3 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2020م.

المصنع واآلالت في شركة نوماك لخدمات  الممتلكات والمعدات بسبب اإلضافات في  الزيادة في  إلى  الزيادة في 2019م بشكل أساسي  يرجع سبب 
صيانة الطاقة. والزيادة في المستحقات من األطراف ذات العالقة بسبب تأجيل الذمم المدينة بمبلغ 68.9 مليون ريال سعودي من مشروع كيركالي 
)يرجى الرجوع إلى القسم 6-4-4-3(، والمتوقع استالمها في عام 2023م، باإلضافة إلى ارتفاع بقيمة 11.9 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بأصول حق 

االستخدام نتيجة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2019م.

يرجع االنخفاض في عام 2020م بشكل أساسي إلى مخصص قدره 28.5 مليون ريال سعودي مقابل الذمم المدينة من األطراف ذات العالقة، )ومشروع 
كيركالي( مما أدى إلى انخفاض الرصيد المستحق من األطراف ذات العالقة، ولكن قابل هذا التأثير جزئياً زيادة في أصول الضرائب المؤجلة في المغرب 

وتركيا.

الممتلاكت والمعدات

يلخص الجدول التالي الممتلكات والمعدات الخاصة بشركة نوماك كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 108-دالجدول  

زيادة/ نقص(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم 0د0دم  019دم  018دم ألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

تحسينات المباني 
15.5%)26.2(%80.7%2,5354,5823,382المستأجرة

)4.1(%)27.1(%26.0%3,2674,1183,002السيارات

)19.9(%)25.6(%)13.6(%11,2919,7517,253األثاث والتجهيزات

35.6%19.2%54.2%5,6888,76910,455األدوات والمعدات المكتبية

)15.2(%)30.2(%3.0%6,3076,4914,533أجهزة الكمبيوتر

35.4%8.8%68.5%9,46915,95417,362اآلالت والمعدات

األعمال الرأسمالية قيد 
---955-التنفيذ

د.10%(5.5%(8.8د%د94,د54دد,8,55749داإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك 

االستهالك المتراكمالتكاليف

  0د0دم  019دم  018دم  0د0دم  019دم 018دمألف ريال سعودي

)2,673()1,504()653(3,1886,0866,055 تحسينات المباني المستأجرة

)15,996()14,810()13,135(16,40218,92818,998السيارات

)27,017()23,424()19,397(30,68833,17534,270األثاث والتجهيزات

)17,045()14,685()11,584(17,27223,45427,500األدوات والمعدات المكتبية

)18,495()14,045()12,718(19,02520,53623,028أجهزة الكمبيوتر

)12,876()9,405()7,061(16,53025,35930,238اآلالت والمعدات

---955--األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

)د94,10()د77,87()4,548د(8141,044د7,5د1051,د10اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

ارتفعت الممتلكات والمعدات بنسبة 28.8% أو بقيمة 11.1 مليون ريال سعودي من 38.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018 م إلى 49.7 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفض بنسبة 5.5% أو بقيمة 2.7 مليون ريال سعودي إلى 46.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م. وتعزى الزيادة في عام 2019م بمبلغ 25مليون بشكل رئيسي إلى شراء اآلالت والمعدات بقيمة 9 مليون ريال سعودي، مثل حاوية األدوات، في 
شركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة، بينما يرجع االنخفاض في عام 2020م ما قابلة استهالك للعام بمبلغ 13.5 مليون ريال بشكل أساسي إلى استهالك 

خالل العام بقيمة 16.8 مليون ريال سعودي، وقابله إضافات جديدة بقيمة 14.3 مليون ريال سعودي.
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معدالت االستهالك

يوضح الجدول التالي معدل االستهالك السنوي لكل فئة من الممتلكات والمعدات.(: 109-دالجدول  

سنوات االستهالكفئة األصل

5 سنواتتحسينات المباني المسـتأجرة

5 سنواتاألثاث والتجهيزات

من 4 إلى 7 سنواتأجهزة الكمبيوتر

4 سنواتالسيارات

من سنتين إلى 4 سنواتاألدوات والمعدات المكتبية

5 سنواتاآلالت والمعدات

األصول غير الملموسة

يعرض الجدول التالي ملخًصا لألصول غير الملموسة لشركة نوماك كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 110-دالجدول  

زيادة /  نقص(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم 019دم 0د0دم 019دم 018دمألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

28.7%59.1%4.1%10,13610,55016,785البرامج

)6.9%()35.3%(33.9%7,2009,6436,239األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

د.15%14.0%5.د1%4د0,ددد0,19دددد,17اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

اإلطفاء المتراكمالتكاليفاألصول غير الملموسة

  0د0دم  019دم  018دم  0د0دم  019دم 018دم

)24,985()20,513()14,883(25,01931,06341,770 البرامج

---7,2009,6436,239األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

)4,985د()د0,51د()د14,88(48,009د1940,70د,دداإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

زادت األصول غير الملموسة بنسبة 16.5% أو بقيمة 2.9 مليون ريال سعودي من 17.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 20.2 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 14% أو 2.8 مليون ريال سعودي إلى 23.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. 
وترجع الزيادة في عام 2019م إلى زيادة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بقيمة 2.4 مليون ريال سعودي ورسملة أعمال الصيانة والسالمة في إنجيكا 

وغيرها من برمجيات الكمبيوتر. كانت الزيادة في 2020م ترجع بصفة أساسية إلى رصيد إنجيكا الذي تمت رسملته.

معدل اإلطفاء

يتم احتساب استهالك األصول غير الملموسة )برامج الحاسوب( وفًقا للعمر اإلنتاجي الذي يتراوح من 4 إلى 7 سنوات.

حق استخدام األصول 

يلخص الجدول التالي حق استخدام األصول لشركة نوماك كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 111-دالجدول  

زيادة/ نقص(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي 0د0دم019دم 0د0دم  019دم  018دم ألف ريال سعودي
المركب 018دم-0د0دم

-70.6%-11.89020.287-   حق استخدام األصول

لم تكن هناك تكاليف متعلقة برصيد حق استخدام األصول كما في 31 ديسمبر 2018م نظراً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 بدءاً من 1 
يناير 2019م. ارتفع حق االستخدام األصول بنسبة 70.6% أو بقيمة 8.4 مليون ريال سعودي من 11.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
إلى 20.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ويتألف بشكل أساسي من إيجارات المكاتب في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
المتحدة والمغرب، وتتعلق الزيادة في 2020م بتجديد اتفاقية اإليجار في المملكة العربية السعودية وتأجير مكاتب إضافية لشركة نوماك لخدمات صيانة 

الطاقة. 
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الشراكت المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية 

يلخص الجدول التالي الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية لدى نوماك كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: د11-دالجدول  

زيادة /  نقص(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم   018دمألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

)2.5(%)4.3(%)0.7(%28,40428,19226,989شركة الجبيل للعمليات القابضة المحدودة

)2.5(%)4.3(%)0.7(%28,39828,18826,985شركة سويز نوماك أو اند أم القابضة المحدودة

شركة فيوليا فيرست الوطنية للخدمات المائية 
29.4%90.1%)12.0(%518456867المحدودة

313.7%1,761.4%)8.1(%62571,061الطاقة المتجددة في المغرب

)د.1(%)1.7(%)0.9(%د55,90د89,د5د8د,57اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

األصول الضريبية المؤجلة 

يلخص الجدول التالي األصول الضريبية المؤجلة لشركة نوماك كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: د11-دالجدول  

زيادة /  نقص(كما في 1د ديسمبرأصول الضريبة المؤجلة

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

)42.9(%)77.1(%42.2%)105()458()322(استهالك الممتلكات والمعدات

)21.6(%)58.8(%49.0%259386159احتياطيات المخزون والمخصصات

-38.6%)174.2(%700970)943(مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

137.4%194.3%91.6%4,0807,81723,004أخرى

د.179%184.5%174.7%8د4,0د0748,445,داإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

ارتفعت األصول الضريبية المؤجلة بنسبة 174.7% أو بقيمة 5.4 مليون ريال سعودي من 3.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 8.4 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وارتفعت مرة أخرى بنسبة 184.5% أو بقيمة 15.6 مليون ريال سعودي لتصل إلى 24.0 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يرجع االرتفاع في عام 2019م بشكل أساسي إلى األصول الضريبية المؤجلة المعترف بها في شركة نوماك انرجي 
تركيا نتيجة خصومات الذمم المدينة التجارية وقروض األطراف ذات العالقة، والتي يتم االعتراف بها في التقارير المعدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية ولكن ال يتم االعتراف بها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها المحلية في تركيا. ترجع الزيادة في عام 2020م بشكل رئيسي إلى 
8.7 مليون ريال سعودي من الدخل الضريبي المؤجل المثبت في نوماك المغرب )المغرب( بسبب الخسائر الضريبية غير مدفوعة، والتي تتوقع الشركة 
مقاصتها مقابل الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة، و7.8 مليون ريال سعودي من الدخل الضريبي المؤجل المثبت في نوماك انيرجي تركيا )على غرار 

العام السابق(.

المستحقات من أطراف ذات العالقة

يلخص الجدول التالي المستحقات من أطراف ذات العالقةلشركة نوماك كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 114-دالجدول  

زيادة /  نقص(كما في 1د ديسمبر ألف ريال سعودي

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دم
018دم-0د0دم

-)49.2(%-68,97635,067-المستحقات من األطراف ذوي العالقة

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

تتعلق المستحقات من األطراف ذات العالقة كما في 31 ديسمبر 2019م بصافي القيمة الحالية للمستحقات من شركة مشروع كيركالي في تركيا، والذي 
تم تصنيفها على أنه مستحقات طويلة األجل، إذ من المتوقع استردادها بحلول عام 2023م. انخفضت المستحقات من األطراف ذات العالقة بنسبة 
49.2%، أو بقيمة 33.9 مليون ريال سعودي، من 69.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 35.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2020م، ويرجع ذلك أساساً إلى رصد مخصص بقيمة 28.5 مليون ريال سعودي مقابل ذمم مدينة من طرف ذي عالقة في مشروع كيركالي في تركيا.
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األصول المتداولة 2 5 4 6
 يعرض الجدول التالي ملخصًا لألصول المتداولة للشركة كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 115-دالجدول  

زيادة /  نقص(كما في 1د ديسمبر ألف ريال سعودي

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دم
018دم-0د0دم

 األصول المتداولة

24.2%32.0%16.8%594,297694,116916,482 المستحقات من األطراف ذوي العالقة

13.4%22.7%4.9%145,546152,670187,261المخزون

الذمم المدينة التجارية والمدفوعات المسبقة 
9.9%55.3%)22.2(%301,550234,461364,162والذمم المدينة األخرى

)19.2(%)46.2(%21.3%194,976236,452127,293النقد وما في حكمه

د.د1%1.1د%د.د%991,595,198د,17د,91دد,ددد,1إجمالي األصول المتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

ارتفع إجمالي األصول المتداولة بنسبة 6.6% أو بقيمة 81.3 مليون ريال سعودي من 1,236.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018 م إلى 
1,317.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفع بنسبة 21.1% أو بقيمة 277.5 مليون ريال سعودي إلى 1,595.2 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2019م.

يرجع سبب الزيادة في عام 2019م بشكل رئيسي إلى الزيادة في المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة: هجر )هيبكو( وشركة أكوا باور ورزازات 
2، وبسبب التأخير في المدفوعات. يعزو ارتفاع النقد وما في حكمه إلى دفعة مقدمة تم استالمها في مشروع الدور في نهاية العام، والتي قابلها جزئياً 
انخفاض في الذمم المدينة التجارية والمدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى التي تُعزى إلى تحصيل المبالغ بموجب اتفاقيات الخدمات الفنية إلدارة 

اإلنشاءات المتعلقة بمشاريع الزرقاء والظاهرة وصحار.

ترجع الزيادة في عام 2020م بشكل أساسي إلى الزيادة في المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة، وال سيما حصيان ونور 2 والمرجان بسبب 
التأخير في السداد وسلفة مؤقتة لشركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز ليمتد، والتي قابلها جزئياً زيادة في المخصصات المتعلقة بتركيا؛ وزيادة المخزون 
بسبب المشاريع الجديدة ومخزون السالمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ والزيادة في الذمم المدينة التجارية والمدفوعات المسبقة والذمم المدينة 
األخرى، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى التكلفة المؤجلة في مشروع الدور؛ ونقص النقد وما في حكمه بسبب الدفعة المقدمة إلى شركة أكوا باور جلوبال 

سيرفيسز ليمتد.

المستحقات من األطراف ذات العالقة

يلخص الجدول التالي مستحقات شركة نوماك من األطراف ذات العالقة كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: د11-دالجدول  

زيادة /  نقص(كما في 1د ديسمبر ألف ريال سعودي

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دم
018دم-0د0دم

26.3%)6.0(%69.8%71,399121,203113,883شركة هجر إلنتاج الكهرباء )“هيبكو”(

شركة أكوا باور ورزازات 2 إس ايه )“إيه بي 
216.2%37.6%626.3%14,549105,666145,436أو 2”(

)12.5(%)5.1(%)19.3(%118,38295,52590,622شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )“راويك”(

شركة أكوا جي يو سي اليكتريك اسليمتي في 
يونتيم ساناي في تي تيجاريت انيوني )“أكو جي 

يو سي”(
85,89350,87651,680%)40.8(%1.6%)22.4(

50.0%59.2%41.2%35,93650,75880,816شركة المرجان إلنتاج الكهرباء )“ميبكو”(

21.7%)24.0(%94.7%24,98048,63536,970شركة رابغ للكهرباء )“رابغ”(

32.6%14.9%53.2%26,74040,96047,049شركة الشقيق للمياه والكهرباء )“سكويك”(

)72.5(%)92.3(%)2.1(%39,37938,5582,972محطة الزرقاء لتوليد الكهرباء

)3.7(%)19.6(%15.4%30,36135,03328,157شركة أكوا باور بركاء ش م ع )“بركاء”(

67.5%)21.5(%257.0%9,46633,79526,544شركة ظفار للتشغيل والصيانة ذ م

10.3%)1.2(%23.1%24,98330,75330,380شركة الشعيبة للمياه والكهرباء )“سويك”(

شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه 
)34.7(%)47.4(%)18.9(%25,16420,41910,731)“سيبكو 2”(
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زيادة /  نقص(كما في 1د ديسمبر ألف ريال سعودي

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دم
018دم-0د0دم

-أكوا باور إنرجي ايه اس
19,964

17,826
-

%10.7-

شركة أكوا باور ورزازات 1 إس ايه )“إيه بي 
0.6%132.1%)56.4(%32,43214,13332,805أو 1”(

529.6%1014.9%255.5%3,38012,016133,962المرحلة األولى من مشروع حصيان ش.م.ع

شركة مشروع توسعة الشعيبة المحدودة 
25.4%26.4%24.3%7,7379,61512,158)“سيبكو”(

شركة أكوا باور سوالفريكا بوكبورت سي إس بي 
)20.3(%)8.3(%)30.8(%10,6857,3956,780محطة الطاقة المحدودة

---14,320--شركة أكوا باور ورزازات 3 )“إيه بي أو 3”(

---78,782--شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز ليمتد

)13.9(%)12.9(%)14.9(%33,80928,76625,052أطراف أخرى ذات عالقة

8.8د%د.9د%8.4د%5د9,د4,07098د757د,595

ناقصاً: مخصص الديون المعدومة والمشكوك 
501.4%3517.2%0.0%)35,376()978( )978(في تحصيلها

5.دد%4.7د%8.4د%951,549د09,دد977د,594

24.2%32.0%16.8%)916,482()694,116()594,297(ناقصاً: الجزء المتداول

-)د.49(%-7د5,0دد8,97د-الجزء غير المتداول

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

ارتفعت المستحقات من األطراف ذات العالقة بنسبة 28.4% أو بقيمة 168.8 مليون ريال سعودي من 594.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2018 م إلى 763.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 24.7% أو بقيمة 188.5 مليون ريال سعودي إلى 951.5 مليون 

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

نظراً إلى أن مجموعة نوماك هي مشغل مستقل لخدمات التشغيل والصيانة لمجموعة أكوا باور، فإن جميع عمالء التشغيل والصيانة لديها هم من األطراف 
ذات العالقة. وجاءت الزيادة في عام 2019م مدفوعة في الغالب بارتفاع الذمم المدينة من شركة أكوا باور ورزازات 2 بمقدار 91.1 مليون ريال سعودي، 
وشركة هجر إلنتاج الكهرباء بمبلغ 49.8 مليون ريال سعودي، وظفار )مشاريع صاللة( بمبلغ 24.3 مليون ريال سعودي بسبب التأخير في السداد. ترجع 
الزيادة في عام 2020م في الغالب إلى ارتفاع الذمم المدينة من حصيان بمبلغ 121.9 مليون ريال سعودي بسبب تمديد التعبئة )مرتبطة بتمديد فترة 
التشغيل(؛ ومن شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز بمبلغ 78.7 مليون ريال سعودي بسبب السلف النقدية قصيرة األجل؛ ومن أكوا ورزازات 2 بمبلغ 39.8 
مليون ريال سعودي؛ ومن المرجان )مبكو( بمبلغ 30.1 مليون ريال. تمثل الزيادة في مخصص الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها المخصص الذي 

تم تكوينه خالل العام مقابل الذمم المدينة من مشروع كيركالي في تركيا )كما هو موضح أعاله(.

المخزون

يلخص الجدول التالي مخزون شركة نوماك كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 117-دالجدول  

زيادة/ نقص(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم 019دم 018دم ألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

 المخازن ومخزون قطع الغيار 
5.8%8.0%3.6%142,730147,799159,634قطع الغيار

72.3%74.5%70.2%5,4909,34516,304المواد الكيميائية
36.5%101.5%)7.5(%19,22017,77535,824المواد االستهالكية األخرى

5.د1%1.1د%4.5%دد11,7د7,440174,919د1
ناقصا: مخصص احتياطي المخزون، بعد خصم 

7.0%12.0%2.1%)21,021()18,769()18,374(مبلغ العكس القيد

ناقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة، 
)0.6(%0.0%)1.1(%)3,480()3,480()3,520(صافي

4.د1%7.دد%4.9%1دد,70187د,د15د145,54اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك 
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ارتفع صافي المخزون بنسبة 4.9% أو بقيمة 7.1 مليون ريال سعودي من 145.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018 م إلى 152.7 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفع مرة أخرى بنسبة 22.7% أو بقيمة 34.6 مليون ريال سعودي إلى 187.3 مليون ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2020م.

يتألف المخزون الذي تحتفظ به شركة نوماك بشكل أساسي من قطع الغيار والمواد الكيميائية والمواد االستهالكية المستخدمة في العمليات التشغيلية 
وصيانة المحطات. شكلت قطع الغيار 98.1% و96.8% و85.2% من إجمالي المخزون كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 
2020م على الترتيب. وتلتزم مجموعة نوماك بموجب اتفاقيات التشغيل والصيانة القائمة بتسليم قطع غيار معينة لشركات المشاريع في نهاية مدة العقد. 
وعليه، تقدر شركة نوماك احتياطي المخزون كل سنة بناًء على العمر المتبقي للمشروع وتكون له مخصصاً وفقاً لذلك. هذا باإلضافة إلى مخصص 
المخزون بطيء الحركة الذي تحتسبه نوماك فيما يتعلق بانتهاء صالحية المواد الكيميائية وأن المخزون اآلخر الذي لم يعد في وضع يسمح باستخدامه 

في العمليات التشغيلية بعد ذلك. 

ترجع الزيادة في عام 2019م إلى الزيادة في نوماك السعودية بمبلغ 2.7 مليون ريال سعودي، ونور 1 بمبلغ 1.5 مليون ريال سعودي، ومشروع جديد 
)الشعيبة 2( بمبلغ 1.3 مليون ريال سعودي والعديد من المشاريع األخرى بمبالغ غير جوهرية، والتي تُعزى إلى مشتريات المخزون للتحوط لحاالت 

االنقطاعات، وإضافة مشروع جديد )الشعيبة 2(.

تُعزى الزيادة في عام 2020م بشكل أساسي إلى الزيادة في شركة رابغ للكهرباء )رومكو( بمبلغ 5.5 مليون ريال سعودي، ونوماك السعودية )شركة الشقيق 
للمياه والكهرباء وهجر( بمبلغ 11.1 مليون ريال سعودي، والشعيبة للمياه والكهرباء )سقاية( بمبلغ 6.5 مليون ريال سعودي، والمشاريع المغربية بمبلغ 
6.1 مليون ريال سعودي، ومشاريع عمان بمبلغ 4.1 مليون ريال سعودي. وهذا بسبب بداء التشغيل التجاري المشاريع الجديدة وتخزين المخزون إلدارة 

التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

الذمم المدينة التجارية والمدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى

المدينة األخرى لشركة نوماك كما في 1د ديسمبر (: 118-دالجدول   التجارية والمدفوعات المسبقة والذمم  المدينة  الذمم  التالي  يلخص الجدول 
018دم و019دم و0د0دم:

زيادة/ نقص(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

141.3%125.1%158.7%32,20883,308187,534السلف إلى الموردين

199,30866,71865,064الذمم التجارية المدينة
%)66.5(

%)2.5(%)42.9(

3,37718,8937,094الهامش على خطابات الضمان
%459.5%)62.5(%44.9

14,54516,54815,874السلف إلى الموظفين
%13.8%)4.1(%4.5

ضريبة القيمة المضافة مستحقة 
5,05315,18820,255القبض

%200.6
%33.4%100.2

17,05513,24513,047المصاريف المدفوعة مقدماً
%)22.3(

%)1.5(%)12.5(

162.7%102.4%240.9%1,9576,67213,507مطالبات التأمين المستحقة

مستحقات اإليرادات اتفاقية 
)9.0(%24.0%)33.2(%6,5984,4085,464الخدمة على طويلة األجل

-)100.0(%--3,479-ضريبة الدخل المدفوعة مقدماً

)34.7(%)9.9(%)52.6(%2,7601,3081,178مبلغ التأمين

37.1%648.7%)74.9(%18,6894,69435,145مستحقات أخرى

9.9%د.55%)د.دد(%دد4,1دد1د4,4دد01,550د

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك 

انخفض إجمالي الذمم المدينة التجارية والمدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى بنسبة 22.2%، أو بقيمة 67.1 مليون ريال سعودي، من 301.6 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 234.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم زاد بنسبة 55.3% أو بقيمة 129.7 مليون 

ريال سعودي، ليصل إلى 364.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.
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ويعزى االنخفاض في عام 2019م بصفة أساسية إلى تحصيل الذمم التجارية المدينة لرسوم الخدمات الفنية المتعلقة بمشاريع الزرقاء والظاهرة وصحار. 
وقد جاءت الزيادة في عام 2020م بصفة أساسية نتيجة الزيادة في السلف إلى الموردين، وهذا يشمل بصفة رئيسية شركة الخليج للتجارة بمبلغ 45.0 
مليون ريال سعودي لمشروع الزرقاء )شركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة(، والمبلغ المقدم لمشرع الدور بمبلغ 60.1 مليون ريال سعودي وزيادة الذمم 

المدينة بخصوص مشروع بركاء نتيجة تمديد المدة الزمنية من شركة المشروع بمبلغ 32 مليون ريال سعودي ضمن ذمم مدينة أخرى.

النقد وما في حكمه

زيادة /  نقص(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

)15.8(%)46.2(%31.8% 127,097 236,165  179,237األرصدة في البنوك

)38.2(%)31.7(% )44.2(%  287196 514النقد بالصندوق

)100.0(%-)100.0(%--   15,225 ودائع قصيرة األجل

)د.19(%)د.د4(%د.1د% د9د,7د1 د45,دددد194,97

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

زاد النقد وما في حكمه بواقع 21.3% أو 41.5 مليون ريال سعودي من 195.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 236.5 مليون ريال 
سعودي في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفض بنسبة 46.2%، أو بقيمة 109.2 مليون ريال سعودي، إلى 127.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2020م. 

جاءت الزيادة في عام 2019م مدفوعة بصفة أساسية بارتفاع األرصدة في البنوك في ضوء استالم 59.0 مليون ريال سعودي من جانب نوماك الدور قبل 
نهاية السنة مباشرة عن قطع الغيار. قابل ذلك جزئياً انخفاض في الودائع قصيرة األجل بسبب وديعة شركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة المستحقة 

في يناير 2019م.

انخفضت النقدية وما في حكمه من 236.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019 إلى 127.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020 مدفوعة 
من دفع القروض إلى اكوا باور قلوبل سرفيس بمبلغ )78.8 مليون ريال سعودي( ، باإلضافة إلى دفع أرباح األسهم إلى المساهمين بمبلغ)15.2 مليون 

ريال سعودي(.

حقوق الملكية 3 5 4 6
يلخص الجدول التالي حقوق ملكية شركة نوماك كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 119-دالجدول  

زيادة/ نقص(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

 حقوق الملكية 

---5,0005,0005,000رأس المال

-10.0%-228,895251,813-رأس المال اإلضافي المقترح

150.0%-525.0%2401,5001,500االحتياطي النظامي

621.2%127.2%2189.6%2,90466,491151,055األرباح المبقاة

-)70.0(%)138.0(%)3,115()10,376(27,340احتياطيات أخرى

8.4دد%9.4د%1.5د7%د5د,د91,51040د5,484دإجمالي حقوق الملكية

)د.د4(%)9.5د(%د.4%784,د551د,8145د,د4الحصص غير المسيطرة

0.9د1%4.7د%د.7دد%7د0,0د54د7,ددد5د78,7إجمالي حقوق الملكية إلى المالك

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك 
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رأس المال 

بلغ رأس مال شركة نوماك المصرح به والمدفوع بالكامل 5.0 مليون ريالسعودي ويتألف من 5,000 سهم )1,000 ريال سعودي( لكل سهم كما في تاريخ 
31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م  

رأس المال اإلضافي المقترح 

خالل عام 2019 ، اقترح المالك زيادة رأسمال الشركة من خالل تحويل المبالغ المستحقة إلى المالك وقدرها 228.895مليون ريال سعودي وذلك وفقاً 
لما اعتمده مالك الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2019 )الموافق: 5 جمادى األول 1441هـ(.

عالوة على ذلك، خالل عام 2020 ، اقترح المالك زيادة رأسمال الشركة من خالل تحويل المبالغ المستحقة إلى المالك وقدرها 22.918مليون ريال 
سعودي وذلك وفقاً لما اعتمده مالك الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2020 )الموافق 16 جمادى. األول 1442هـ(. لم يتم االنتهاء بعد من 

اإلجراءات النظامية المتعلقة بزيادة رأس المال كما في 31 ديسمبر 20

االحتياطي النظامي 

وفقاً لنظام الشركات والنظام األساسي لنوماك، قامت نوماك بتحويل 10% من صافي أرباح السنة )بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل( إلى االحتياطيات 
النظامية، علماً بأنه يحق للشركة أن تقرر التوقف عن هذا التحويل متى بلغ إجمالي االحتياطي 30% من رأس مالها. وهذا االحتياطي النظامي غير متاح 

للتوزيع كأرباح أسهم. 

األرباح المبقاة

ارتفعت األرباح المبقاة بنسبة 2,189.6% أو بقيمة 63.6 مليون ريال سعودي، من 2.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 66.5 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 127.2% أو بقيمة 84.6 مليون ريال سعودي إلى 151.1 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2020م.

تُعزى الزيادة في عام 2019م بشكل أساسي إلى إعادة هيكلة كيانات نوماك حيث استحوذت نوماك على كيانات معينة. تُعزى الزيادة في عام 2020م بشكل 
أساسي إلى تأثير االستحواذ على مدار العام بأكمله خالل عام 2019م.

االحتياطيات األخرى

تتألف االحتياطيات األخرى من الدخل الشامل اآلخر، ويتعلق بشكل رئيسي باألرباح أو الخسائر االكتوارية لمكافآت الموظفين واحتياطيات تحويل العمالت 
األجنبية. 

انخفضت االحتياطات األخرى بنسبة 138.0% أو بقيمة 37.7 مليون ريال سعودي من 27.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى )10.4( 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 70.0% أو 7.3 مليون ريال سعودي إلى )3.1( مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2020م.

تضمن عام 2018م احتياطي اندماج بمبلغ 30.2 مليون ريال سعودي يتعلق بإعادة تنظيم أنشطة أعمال المجموعة. اختارت الشركة حساب هذا االستحواذ 
بطريقة تجميع الفائدة. في عام 2019م، تم استخدام مبلغ 30.2 مليون ريال سعودي في االحتياطي اآلخر للزيادة المقترحة في رأس المال إلى جانب 

الخسائر االكتوارية البالغة قيمتها 9.7 مليون ريال سعودي في حدوث االنخفاض في االحتياطي اآلخر.

تُعزى الزيادة في عام 2020م بشكل رئيسي إلى مكاسب اكتوارية بلغت قيمتها 5.6 مليون ريال سعودي.

االلتزامات غير المتداولة 4 5 4 6
يلخص الجدول التالي االلتزامات غير المتداولة لشركة نوماك كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 0د1-دالجدول  

زيادة /  نقص(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

االلتزامات غير المتداولة

26.9%13.6%41.7%51,78473,38683,361 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

123.8%)21.1(%535.0%13,18483,71366,020اإليرادات المؤجلة

)4.3(%)2.7(%)5.9(%149,221140,395136,669التزامات أخرى طويلة األجل

-242.4%-31,589108,148-المستحقات إلى األطراف ذات العالقة

5.7د%19.8%د.د5%94,198دد9,08دد14,189دإجمالي االلتزامات غير المتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك
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ارتفع إجمالي االلتزامات غير المتداولة بنسبة 53.6% أو بقيمة 114.9 مليون ريال سعودي من 214.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018 م 
إلى 329.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفع مرة أخرى بنسبة 19.8% أو بقيمة 65.1 مليون ريال سعودي إلى 394.2 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. تمت تغطية الفروق في كل بند أدناه.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين(: 1د1-دالجدول  

زيادة /  نقص(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

26.9%13.6%41.7%51,78473,38683,361مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

زادت مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بواقع 41.7% أو بقيمة 21.6 مليون ريال سعودي، من 51.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
73.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، كما زادت مرة أخرى بنسبة 13.6%، أو بقيمة 10.0، لتصل إلى 83.4 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م. وترجع الزيادة في 2019م و2020م إلى إعادة التقييم االكتواري اللتزامات الموظفين طويلة األجل المحتسبة حسب عدد الموظفين 
وفترة خدمتهم وسلم الرواتب، حيث تم إجراء التقييم من قبل خبير اكتواري مستقل باستخدام طريقة تقدير المبالغ المستحقة حسب الوحدة وفقاً لمعيار 

المحاسبة الدولي رقم 19 وقد تم تحديده بناًء على التغييرات الممكنة المعقولة لكل افتراض هام على التزام المكافآت المحددة.. 

اإليرادات المؤجلة(: دد1-دالجدول  

زيادة/ نقص(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم 0د0دم  019دم  018دم ألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

123.8%)21.1(%535.0%13,18483,71366,020اإليرادات المؤجلة

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

تمثل اإليرادات المؤجلة عنصراً ثابتاً في إعداد الفواتير لشركات المشاريع في إطار اتفاقية التشغيل والصيانة التي يتم إصدار فواتير بها مقدماً، والتي 
تمثل اإليرادات المتحصلة من أعمال الصيانة واإلصالح المستقبلية الكبيرة والمتوسطة في المحطات. ويمثل المبلغ المسجل في تاريخ إعداد الميزانية 
العمومية الجزء غير المكتسب من اإليرادات العائدة من عمليات الصيانة الكبرى والمتوسطة. ويتم إدراج اإليرادات المؤجلة تحت بند »اإليرادات« عند 
إجراء خدمات الصيانة المتوسطة/الرئيسية، أي يتم إضافة اإليرادات المؤجلة خالل السنة إلى الرصيد االفتتاحي وتعديلها لإليرادات المثبتة خالل 

السنة وصرف العمالت األجنبية.

زادت اإليرادات المؤجلة بواقع 535.0%، أو بقيمة 70.5 مليون ريال سعودي، من 13.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 83.7 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفضت بنسبة 21.1% أو بقيمة 17.7 مليون ريال سعودي، لتصل إلى 66.0 مليون ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2020م.

تُعزى الزيادة في عام 2019م إلى تأجيل االنقطاعات المجدولة في شركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة وشركة رابغ للكهرباء، والتي تبلغ 55.2 مليون ريال 
سعودي و14.1 مليون ريال سعودي على التوالي. يُعزى االنخفاض في عام 2020م بشكل رئيسي إلى شركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة بمبلغ 20.0 

مليون ريال سعودي وزيادة في الرصيد تعزى إلى مشاريع أخرى.

التزامات أخرى طويلة األجل(: دد1-دالجدول  

زيادة/ نقص(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي 0د0دم019دم 0د0دم  019دم  018دم ألف ريال سعودي
المركب 018دم-0د0دم

)4.3(%)2.7(%)5.9(%149,221140,395136,669التزامات أخرى طويلة األجل

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

تشمل االلتزامات األخرى طويلة األجل التزام اإليجار المحتسب بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 والذي أصبح سارياً منذ 1 يناير 2019م. 
ويشمل أيضاً مستحقات اتفاقية قطع الغيار طويلة األجل / اتفاقية الخدمات طويلة األجل لمقاولي اتفاقية الخدمات طويلة األجل، وتمثل المبالغ المستحقة 
بعد مرور عام واحد. ويعتمد هذا على االتفاقية المبرمة بين نوماك السعودية ومقاولي اتفاقية الخدمات طويلة األجل إلعادة هيكلة األرصدة المستحقة في 
نوماك للمقاولين(، علماً بأن الذمم الدائنة المعاد هيكلتها ال تحمل فائدة وتستحق على 13 قسطاً سنوياً في 31 مايو من كل عام. ومع ذلك، وفي سبيل االمتثال 

لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يتم تسجيل االلتزام بالقيمة الحالية مع تأثير الخصم المحمل على »رسوم التمويل« في قائمة الدخل.

انخفضت االلتزامات األخرى طويلة األجل بنسبة 5.9% أو بقيمة 8.8 مليون ريال سعودي من 149.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018 م 
إلى 140.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 م، ثم انخفضت بنسبة 2.7% أو بقيمة 3.7 مليون ريال سعودي إلى 136.7 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2020م.
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في عام 2019م، كان االنخفاض بمبلغ 12.1 مليون ريال سعودي في االلتزامات طويلة األجل األخرى يرجع بصفة أساسية إلى سداد أقساط سنوية من 
ذمم االتفاقيات طويلة األجل الدائنة إلى عملية مقاصة مع شركة سيمنز عن طريق زيادة بمبلغ 3.3 مليون ريال سعودي في التزامات اإليجار ألول مرة في 

عام 2019م وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16.

 في عام 2020م، يعود االنخفاض البالغ 12.4 مليون ريال سعودي في االلتزامات األخرى طويلة األجل بشكل رئيسي إلى سداد األقساط السنوية للذمم 
الدائنة بموجب االتفاقيات طويلة األجل لشركة سيمنز، وقابله ارتفاع بقيمة 8.7 مليون ريال سعودي في التزامات اإليجار نتيجة تجديد االتفاقية في شركة 

نوماك السعودية وشركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة.

المستحقات إلى األطراف ذات العالقة(: 4د1-دالجدول  

زيادة /  نقص(كما في 1د ديسمبر

0د0دم019دم0د0دم019دم018دمألف ريال سعودي

معدل النمو 
السنوي 
المركب 

018دم-0د0دم

-242.4%-31,589108,149-المستحقات إلى األطراف ذات العالقة

ترجع الزيادة في عام 2020م بشكل أساسي إلى قرض من شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز ليمتد لتسديد المدفوعات إلى وديعة ضمان أكوا ورزازات 3 
ونور 2 في المغرب، والتي تم تصنيفها ضمن الذمم الدائنة والمستحقات في عام 2019م.لمزيد من التفاصيل عن المستحقات مع اطراف ذات العالقة 

)الجزء المتداول( يرجى النظر للقسم 6-4-4-5 أدناه.

االلتزامات المتداولة 5 5 4 6
يلخص الجدول التالي االلتزامات المتداولة للشركة كما في 1د ديسمبر و018د م و019دم و0د0دم:(: 5د1-دالجدول  

زيادة /  نقص(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمألف ريال سعودي
المركب 018دم-0د0دم

 االلتزامات المتداولة

98.7%106.0%91.7%52,805101,232208,510 اإليرادات المؤجلة

33.2%27.4%39.2%338,782471,661600,775الذمم الدائنة والمستحقات

59.5%63.1%56.0%14,79623,07837,644الزكاة والضريبة المستحقة

)53.8(%)48.8(%)58.4(%653,381271,942139,284المستحقات إلى األطراف ذوي العالقة

)5.د(%د.د1%)18.1(%د1د,د98د7,91د48د1,059,7إجمالي االلتزامات المتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

اإليرادات المؤجلة(: دد1-دالجدول  

زيادة /  نقص(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمألف ريال سعودي
المركب 018دم-0د0دم

98.7%106.0%91.7%52,805101,232208,510اإليرادات المؤجلة

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

تمثل اإليرادات المؤجلة المصنفة ضمن »االلتزام المتداول« عنصراً ثابتاً في إعداد الفواتير لشركات المشاريع، كجزء من اتفاقية التشغيل والصيانة، والتي 
يتم إصدار فواتير بها مسبقاً. يمثل هذا اإليرادات المتوقع تحقيقها المتعلقة بأعمال الصيانة المتوسطة والكبيرة المستقبلية واإلصالح الشامل للمحطات 

خالل فترة 12 شهراً من نهاية السنة المالية.

ارتفعت األرباح المؤجلة بنسبة 91.7% أو بقيمة 48.4 مليون ريال سعودي من 52.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 101.2 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت مرة أخرى بنسبة 106.0% أو بقيمة 107.3 مليون ريال سعودي إلى 208.5 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م. وتُعزى الزيادة في عام 2019م إلى مبلغ قيمته 48.5 مليون ريال سعودي تم استالمه من مشروع الدور بموجب اتفاقية خدمات طويلة 
األجل في ما يتعلق بقطع الغيار األولية. وتُعزى الزيادة في عام 2020م إلى مبلغ قيمته 80.1 مليون ريال سعودي تم استالمه من مشروع الدور التفاقية 
خدمات طويلة األجل للدور في ما يتعلق بقطع الغيار األولية وشركة رابغ للكهرباء بمبلغ قيمته 24.1 مليون ريال سعودي لحاالت االنقطاع المخطط لها 

في عام 2021 م والرصيد من مشاريع أخرى.
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الذمم الدائنة والمستحقات

يلخص الجدول التالي الذمم الدائنة والمستحقات الخاصة بشركة نوماك كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 7د1-دالجدول  

زيادة /  نقص(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

الذمم الدائنة والمستحقات

68.9%19.6%138.5%213,809255,649 89,642الذمم الدائنة

2.8%16.1%)9.0(%108,634126,147 119,434المصاريف المستحقة

14.1%20.3%8.2%81,35088,028105,887الرواتب والمزايا مستحقة الدفع

ذمم اتفاقيات الخدمات طويلة األجل الدائنة 
0.8%0.8%0.8%13,94514,05414,162المعاد هيكلتها

43.6%109.7%)1.6(%19,37819,07039,982ضريبة القيمة المضافة المستحقة

-)34.9(%-7,5244,896- التزامات اإليجار

89.6%163.1%36.6% 15,03320,54254,052الذمم الدائنة األخرى

د.دد%7.4د%د.9د%00,775د1دد,471د8,78دداإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

ارتفعت الذمم الدائنة والمستحقات بنسبة 39.2% أو بقيمة 132.9 مليون ريال سعودي من 338.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
471.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت مرة أخرى بنسبة 27.4% أو بقيمة 129.1 مليون ريال سعودي إلى 600.8 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

ترجع الزيادة في عام 2019م بشكل أساسي إلى:

زيادة الذمم الدائنة، بسبب الزيادة في مستحقات اتفاقية الخدمات طويلة األجل في نوماك السعودية بمبلغ قيمته 96.2 مليون ريال سعودي  	
وزيادة في الدائنين التجاريين في نوماك المغرب بقيمة 29.3 مليون ريال سعودي؛

تُعزى الزيادة في الرواتب والمزايا مستحقة الدفع بقيمة 6.8 مليون ريال سعودي إلى سلطنة عمان بسبب مخصص المكافآت للموظفين الجدد  	
في مشروعي الظاهرة وصحار؛

ارتفعت الذمم الدائنة األخرى بمبلغ قيمته 5.5 مليون ريال سعودي بشكل أساسي بسبب الزيادة في الذمم الدائنة لدائنين آخرين في توسعة  	
الشعيبة 2 بمبلغ قيمته 2.7 مليون ريال سعودي وفي الشركات بمبلغ قيمته 2.5 مليون ريال سعودي؛

زيادة بقيمة 7.5 مليون ريال سعودي في التزامات اإليجار ألول مرة في عام 2019م وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16؛ و 	
وانخفاض  	 )رومكو(  للكهرباء  رابغ  في شركة  ريال سعودي  مليون   3.1 قيمته  مبلغ  إلى  أساسي  بشكل  المستحقات  في  االنخفاض  ذلك  قابل 

مستحقات رسوم الخدمات الفنية في نوماك السعودية بمبلغ قيمته 4.5 مليون ريال سعودي.

تُعزى الزيادة التي شهدها عام 2020م في المقام األول إلى:

الزيادة في الذمم الدائنة نتيجة للزيادة في المبالغ مستحقة الدفع بموجب اتفاقية الخدمات طويلة األجل في شركة نوماك السعودية والتي تقدر  	
بقيمة 18.0 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى الزيادة في الذمم الدائنة في شركة نوماك المغرب بقيمة 29 مليون ريال سعودي، وقد قابل ذلك 

انخفاض في الذمم الدائنة شركة رابغ للكهرباء بقيمة 3.0 مليون ريال سعودي حيث حصل الموردون على مستحقاتهم مقدماً؛
الزيادة في الرواتب والمزايا مستحقة الدفع التي تُعزى إلى الزيادة السنوية في الراتب وعدم استخدام مستحقات اإلجازات وتذاكر الطيران  	

نتيجة لجائحة كورونا وذلك في شركة نوماك السعودية بقيمة 5.1 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى الزيادة في مشروع حصيان والشركة وشركة 
نوماك لخدمات صيانة الطاقة بقيمة 11.8 مليون ريال سعودي نتيجة لتعيين موظفين جدد في 2020م؛

الزيادة في ضريبة القيمة المضافة المستحقة التي تُعزى إلى مشروع أكوا ورزازات 1 )نوماك المغرب( نور 1 بقيمة 14.1 مليون ريال سعودي  	
نتيجة الرتفاع فواتير أكوا ورزازات 3 )شركة سينر( والفواتير المستحقة لمشروع أكوا ورزازات 2 للتشغيل والصيانة، والرصيد المتبقي يتعلق 
بالزيادة في شركة نوماك انيرجي تركيا بقيمة 1.6 مليون ريال سعودي وشركة نوماك السعودية بقيمة مليون ريال سعودي، والرصيد المتبقي 

بمشاريع أخرى؛ و
الزيادة األخرى في الذمم الدائنة التي تُعزى في المقام األول إلى المبالغ المدفوعة مقدماً من شركة مشروع هيا لشراء قطع غيار أولية في الدور  	

بقيمة 23.2 مليون ريال سعودي وفي مشاريع الظاهرة وصحار وبركاء وصاللة في عمان بقيمة 5.0 ماليين ريال سعودي وفي التوسعة الثانية 
للشعيبة بقيمة 3 ماليين ريال سعودي.
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الزكاة والضريبة المستحقة(: 8د1-دالجدول  

زيادة/ نقص(كما في 1د ديسمبر

0د0دم019دم 0د0دم  019دم  018دم ألف ريال سعودي
معدل النمو 

السنوي المركب 
018دم-0د0دم

46.6%56.0%37.8%10,73414,79623,078في بداية السنة

26.8%35.3%18.9%25,29630,07740,703المحمل للسنة 

-100%-100%37.0%-2,1913,002تعديالت السنوات السابقة

5.6%5.4%5.9%)26,133()24,797()23,425(مدفوعات خالل السنة

-0.0%0.0%)4(--تسويات ترجمة عمالت اجنبية

59.5%1.دد%0.د5%44د,7د078,ددد14,79الزكاة والمستحقات الضريبية

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

نظرا اًلستثمار مؤسسة التمويل الدولية في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية بتاريخ 17 سبتمبر 2014 ، يتم محاسبة شركة أعمال المياه والطاقة 
الدولية عن الزكاة كمنشأة مختلطة في المملكة العربية السعودية اعتبارا ًمن 2014 . خالل السنة، قامت مؤسسة التمويل الدولية ببيع حصتها إلى مساهم 

سعودي، مما زاد من حصة المساهم السعودي في الشركة األم النهائية إلى 100%

تضاف الزكاة ورسوم الضريبة للسنة إلى االلتزام االفتتاحي الذي يتم تعديله بعد ذلك للمدفوعات التي تجرى خالل العام وفروق صرف العمالت األجنبية 
للوصول إلى االلتزام الختامي.

ارتفع مخصص الزكاة والضريبة المستحقة بنسبة 56.0% أو بقيمة 8.3 مليون ريال سعودي من 14.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م 
إلى 23.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 64.0% أو بقيمة 14.6 مليون ريال سعودي إلى 37.6 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2020م.

 تُعزى الزيادة التي شهدها عام 2019م في المقام األول إلى الزيادة في الضريبة بقيمة 7.2 ريال سعودي في عمان والتي تضمنت مخصصاً إضافياً بقيمة 
1.5 مليون ريال سعودي سجلته شركة نوماك عمان بموجب الربط الضريبي من قبل سلطات الضرائب العمانية للسنوات من 2012م إلى 2016م، ويجرى 
االستئناف في األمر في الوقت الحالي. كما رصدت نوماك عمان مخصصات إضافية بقيمة 2.2 مليون ريال سعودي للسنوات المفتوحة 2017م - 2019م، 

والتي لم يتم ربطها بعد من جانب سلطات الضرائب العمانية.

 تعزى الزيادة التي شهدها عام 2020م بقيمة 14.6 مليون ريال سعودي في المقام األول إلى الزيادة في الزكاة والضريبة في نوماك السعودية بقيمة 7 
ماليين ريال سعودي وفي نوماك عمان بقيمة 3.5 مليون ريال سعودي وفي الشركة الوطنية األولى القابضة بقيمة 3.2 مليون ريال سعودي.

قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية / الضريبية لألعوام من 2017 حتى 2019 . أصدرت الهيئة ربًطا لعام 2018 ال يتضمن التزامات زكوية جوهرية. لم يتم 
إجراء أي ربط من قبل الهيئة لعام 2019م

 لمستحقات إلى األطراف ذات العالقة(: 9د1-دالجدول  

زيادة /  نقص(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

المستحقات إلى األطراف ذوي العالقة
)32.2(%)46.9(%)13.3(%148,26278,655 170,961 شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز ذ.م.م.

226.8%12.3%851.2%139,953157,112 14,713 شركة أعمال المياه والطاقة الدولية

)63.0(%0.0%)86.3(%55,9777,6667,666 المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 
518.2%)8.0(%4055.6%3,7403,440 90 أكوا باور انترناشيونال - فرع دبي
 )100.0(%)100.0%(-3,375 3,375 أكوا باور جلوبال هولدينجز ليمتد

)100.0(%)100.0(%)98.6(%-535 37,776 محطة الزرقاء لتوليد الكهرباء
)98.8(%-)100.0(%46-344,291شركة أعمال المياه والطاقة العربية

)38.5(%-)100.0(%513-26,198أطراف أخرى ذوي عالقة
)7.دد(%)18.5(%)5.د5(%دد47,4د1د5,د0ددد4,5د4اإلجمالي

-242.4%0.0%)108,148()31,589(- غير متداولة
-8.د5%-48.8%-58.4%84د,9د1 د71,94د 81د,د5د متداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك
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انخفضت المستحقات إلى األطراف ذات العالقة بنسبة 53.5% أو بقيمة 349.9 مليون ريال سعودي من 653.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2018م إلى 303.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وانخفض مرة أخرى بنسبة 18.5% أو بقيمة 56.1 مليون ريال سعودي إلى 247.4 

مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

ويرجع االنخفاض في 2019م إلى تسوية مستحقات كل من شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز بقيمة 22.7 مليون ريال سعودي والمؤسسة العامة القطرية 
للكهرباء والماء بقيمة 48.3 مليون ريال سعودي ومحطة الزرقاء لتوليد الكهرباء بقيمة 37.2 مليون ريال سعودي، والتي قابلها جزئياً زيادة في مستحقات 
شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور( بقيمة 125.2 مليون ريال سعودي. ويُعزى االنخفاض في عام 2020م إلى تسوية المستحقات لشركة أكوا 

باور جلوبال سيرفيسز بقيمة 69.6 مليون ريال سعودي.

تماشياً مع إعادة هيكلة مجموعة نوماك، تم نقل جميع شركات التشغيل والصيانة التي كانت مملوكة في السابق لشركات مجموعة أكوا األخرى إلى مجموعة 
نوماك. وأدت عمليات االستحواذ هذه إلى استحقاق الشركة األم النهائية )أكوا باور( لذمم دائنة بقيمة 228.9 مليون ريال سعودي. وبناًء على اقتراح 
المساهمين الخاص برسملة الذمم الدائنة للطرف ذي العالقة، وبعد الموافقة على زيادة رأس مال الشركة في اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 31 ديسمبر 

2019م، تم تحويل هذه الذمم الدائنة كرأس مال مقترح.

االلتزامات ومخصصات الطوارئ 6 5 4 6
ارتفاع/  انخفاض(كما في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمبالمليون ريال سعودي
018دم-0د0دم

36.9%11.3%68.4%17.429.332.6خطابات الضمان
10.4%31.8%)7.4(%29.627.436.1خطابات االعتماد

)35.5(%)68.8(%33.3%7.29.63.0التعهدات الرأسمالية
المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

ارتفعت خطابات الضمان بنسبة 68.4% أو بقيمة 11.9 مليون ريال سعودي، من 17.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 29.3 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت مرة أخرى بنسبة 11.3% أو بقيمة 3.3 مليون ريال سعودي إلى 32.6 مليون ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2020م.

 انخفضت خطابات االعتماد بنسبة )7.4(% أو بقيمة )2.2( مليون ريال سعودي من 29.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 27.4 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 31.8% أو بقيمة 8.7 مليون ريال سعودي لتصل إلى 36.1 مليون ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2020م.

ارتفعت التزامات الطوارئ بنسبة 20.6% أو بقيمة 9.7 مليون ريال سعودي من 47.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 56.7 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 21.2% أو بقيمة 12.0 مليون ريال سعودي إلى 68.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م. تشمل التزامات الطوارئ بشكل أساسي خطابات الضمان وخطابات االعتماد الصادرة من الجهات السعودية والتي تنخفض قيمتها على أساس 

سنوي.

ارتفعت التزامات رأس المال بنسبة 33.3% أو بقيمة 2.4 مليون ريال سعودي من 7.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 9.6 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفضت بنسبة 68.8% أو 6.6 مليون ريال سعودي إلى 3.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. 
يُعزى التزام رأس المال في المقام األول إلى منصة اختبار األغشية لمحطات التناضح العكسي وااللتزامات المفروضة بموجب عقد شراء البرمجيات )قيد 
التنفيذ(. يُعزى االنخفاض في التزام رأس المال في المقام األول إلى رسملة هذه األصول تحت بند الممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة كل عام.

قائمة التدفقات النقدية الموحدة 6 4 6
يلخص الجدول التالي بعض البيانات المستمدة من قائمة التدفقات النقدية الموحدة لشركة نوماك في السنوات 018دم و019دم (: 0د1-دالجدول  
و0د0دم:

زيادة /  نقص(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباألف ريال سعودي
المركب 018دم-0د0دم

158.4%)45.2(%1118.2%19,304235,153128,858 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي التدفقات النقدية )المستخدم في( من األنشطة 

)78.1(%)103.5(%)238.2%(419)12,043(8,714االستثمارية

15.2%31.7%0.8%)239,829()182,116()180,603(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

)14.9(%)9.7دد(%)9.دد1(%)د110,55(40,994)585,د15(صافي التغير في النقد وما في حكمه
-189.0%)108.3(%4821,393)5,799(صافي فوارق الصرف األجنبي

)18.2%(21.3%)44.8%(353,360194,976236,452رصيد النقد وما في حكمه في بداية الفترة
)د.19%()د.د4%(د.1د%د9د,7د1د45,دددد194,97النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 1 6 4 6
يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية لشركة نوماك من األنشطة التشغيلية في السنوات 018دم و019دم و0د0دم:(: 1د1-دالجدول  

زيادة /  نقص(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباألف ريال سعودي
المركب 018دم-0د0دم

15.7%30.0%3.0%248,949256,344333,179الربح قبل احتساب الزكاة وضريبة الدخل
تعديالت لتسوية الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل مع 

صافي التدفقات النقدية:

)23.8%()2968.6%(119,30690,967)4,159(اإليرادات المؤجلة

استهالك/إطفاء الممتلكات والمعدات واألصول غير 
16.8%10.7%23.3%15,59119,22721,277الملموسة

-)42.0(%-7,3664,273-استهالك حق استخدام األصول

111.4%290.7%14.4%8,83410,10239,468مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

21.8%24%19.5%14,44217,26421,414مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

)27.4%()17.7%()36.0%(4,2862,7452,260مخصص احتياطي المخزون والمخزون بطيء الحركة

الربح الناجم عن التصرف في الممتلكات واآلالت 
)61.5(%253.4%)95.8%()205()58()1,384(والمعدات

الحصة في صافي النتائج للشركات المستثمر فيها 
)23.2(%)2.5(%)39.6%()20,777()21,305()35,271(وفق طريقة حقوق الملكية، بعد خصم الضرائب

9.9د%19.7%د.دد%د88410,991491,85د,51د

تعديالت على رأس المال العامل:

الذمم الدائنة والمستحقات وااللتزامات األخرى طويلة 
10.1%)257.3%(108,390119,341)68,904(األجل

الذمم التجارية المدينة والمدفوعات المسبقة والذمم 
85.0%)342.9(%)240.9%()129,701(53,394)37,905(المدينة األخرى

273.4%)144.7%()36,851()9,869(22,098المخزون

30.8%35.0%26.7%)227,925()168,795()133,235(المستحقات من األطراف ذوي العالقة

)56.6(%)902.2%()56,099()129,210(16,107المستحقات إلى األطراف ذوي العالقة

80.1%)39.4(%435.7%49,449264,901160,621صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

5.6%5.4%5.9%)26,133()24,797()23,425(الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

)8.5(%13.7%)26.3%()5,630()4,951()6,720(مستحقات نهاية خدمة الموظفين المدفوعة

158.4%)د.45(%د.1118%8,858د1د5,15دد04د,19صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

ارتفع صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بنسبة 1,118.2% أو بقيمة 215.8 مليون ريال سعودي من 19.3 مليون ريال سعودي في عام 
2018م إلى 235.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وانخفضت بنسبة 45.2% أو بقيمة 106.3 مليون ريال سعودي إلى 128.9 مليون ريال سعودي 

في عام 2020م.

 ويعزى صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية في عام 2019م بشكل أساسي إلى النقد المستلم مقابل الفواتير، بما يشمل التكاليف التي سيتم 
تكبدها في المستقبل بقيمة 119.0 مليون ريال سعودي تتعلق بشكل رئيسي بمشروع حصيان بمبلغ 72.1 مليون ريال سعودي، وشركة طاقة رابغ بمبلغ 
28.0 مليون ريال سعودي، والظاهرة بمبلغ 16.1 مليون ريال سعودي. عالوة على ذلك، ساهمت الزيادة في الذمم الدائنة والمستحقات بقيمة 85.9 
مليون ريال سعودي في شركة نوماك السعودية وشركة نوماك المغرب في التدفق النقدي اإليجابي باإلضافة إلى زيادة رأس المال العامل نتيجة انخفاض 

الدفعات المقدمة والمدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى.

يُعزى صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية التي شهدها عام 2020م في المقام األول إلى الزيادة في البنود التالية:

»المستحقات من األطراف ذات العالقة« بقيمة 227.9 مليون ريال سعودي والتي تضمنت بشكل رئيسي زيادة في األرصدة المدينة لمشروع أ- 
حصيان بقيمة 121.9 مليون ريال سعودي، وشركة أكوا باور ورزازات 2 إس إيه بقيمة 39.9 مليون ريال سعودي، وشركة المرجان إلنتاج الكهرباء 

بقيمة 30.1 مليون ريال سعودي، وشركة أكوا باور ورزازات 3 بقيمة 14.3 مليون ريال؛
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الذمم المدينة التجارية والمدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى والتي ارتفعت بقيمة 129.7 مليون ريال سعودي ويعزى ذلك في المقام ب- 
األول إلى الزيادة في التكلفة المؤجلة في مشروع الدور البالغ قيمتها 60.1 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى ارتفاع المبالغ المدفوعة مقدماً 
للموردين بقيمة 44.1 مليون ريال سعودي في شركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة ومشروع حصيان. وهو ما قابله بشكل جزئي تعديالت غير 
نقدية )اإلهالك، مخصص مكافآت نهاية الخدمة، اإليرادات المؤجلة( وزيادة في الذمم الدائنة والمستحقات وااللتزامات طويلة األجل األخرى 
التي ارتفعت بقيمة 106.6 مليون ريال سعودي والتي تُعزى في المقام األول إلى زيادة المبالغ مستحقة الدفع بموجب اتفاقية الخدمات طويلة 

األجل في شركة نوماك السعودية والمدفوعات للموردين في شركة نوماك المغرب. 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 2 6 4 6
يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية لشركة نوماك في السنوات 018دم و019دم و0د0دم:(: دد1-دالجدول  

السنة المالية المنتهية في 1د 
زيادة/ نقص(ديسمبر

معدل النمو السنوي 0د0دم019دم 0د0دم  019دم  018دم ألف ريال سعودي
المركب 018دم-0د0دم

األنشطة االستثمارية
توزيعات األرباح المستلمة من الشركات المستثمر فيها 

)20.6(%0.0%)36.9(%33,90021,37421,374وفق طريقة حقوق الملكية

)66.6(%242.5%)96.7(%5,933193661متحصالت من بيع الممتلكات والمعدات
االستحواذ على الممتلكات والمعدات واألصول غير 

)16.7(%)35.7(%8.0%)21,616()33,610()31,119(الملموسة

)78.1(%)5.د10(%)د.8دد(%419)د04,د1(8,714صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك 

بلغ صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية في عام 2019م 12.0 مليون ريال سعودي مقارنة بصافي التدفقات النقدية من األنشطة 
االستثمارية البالغة 8.7 مليون ريال سعودي في عام 2018، إلى جانب انخفاض النقد في عام 2019م ويُعزى ذلك إلى انخفاض إيرادات توزيعات األرباح 
من شركة الجبيل للعمليات القابضة المحدودة وشركة سويز نوماك أو اند أم القابضة المحدودة  بمبلغ 13.1 مليون ريال سعودي، وقد قابل ذلك جزئياً 
متحصالت بيع الممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة بمبلغ 4.0 مليون ريال سعودي. بلغ صافي النقد المحقق من األنشطة االستثمارية في عام 
2020م ما قيمته 0.2 مليون ريال سعودي مقابل النقد المستخدم في عام 2019م بقيمة 12.0 مليون ريال سعودي، ويُعزى ذلك في المقام األول إلى 

انخفاض نسبة االستحواذ على الممتلكات والمعدات.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 3 6 4 6
يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية لشركة نوماك في السنوات 018دم و018دم و019دم:(: دد1-دالجدول  

زيادة /  نقص(السنة المالية المنتهية في 1د ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباألف ريال سعودي
018دم-0د0دم

األنشطة التمويلية
)100.0(%-)100.0(%--10االستحواذ على الشركات التابعة

24.7%)3.1(%60.4%)15,263()15,745()9,817(توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة
---)6,973(--سداد المبلغ األصلي من التزام اإليجار
12.9%30.8%)2.6(%)217,593()166,371()170,795(توزيعات األرباح المدفوعة إلى المالك

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
د.15%1.7د%0.8%)9د9,8دد()د11,د18()د0د,180(األنشطة التمويلية

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة نوماك

شهدت صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية في عام 2019م انخفاضاً طفيفاً لتصل إلى 182.1 مليون ريال سعودي، مقارنة بمبلغ 
قدره 180.6 مليون ريال سعودي في 2018م ويعزي ذلك إلى توزيعات األرباح. وانخفض صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية في 

عام 2020م إلى 239.8 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 182.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويعزي ذلك إلى توزيعات األرباح. 
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للمياه والكهرباء   5 6 العربية  رابغ  المالي لشركة  مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع 
ونتائج عملياتها

تُقدم مناقشة اإلدارة وتحليلها التالي مراجعة تحليلية للوضع المالي واألداء التشغيلي لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء للسنوات المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م و2019م و2020م. تم الحصول على المعلومات المالية المدرجة في هذا القسم من البيانات المالية المدققة لشركة رابغ العربية للمياه 
والكهرباء اعتباًرا من وللسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م و 2019 م و 2020 م. تم إعداد البيانات المالية لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء وفًقا 
لمعايير التقارير المالية الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والتصريحات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين 
والمحاسبين )SOCPA(. لم يتم تضمين هذه البيانات المالية في هذه النشرة. تأسست شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في 1426/8/7هـ )الموافق 
10 سبتمبر 2005م(، وتمتلك فيها المجموعة حصة مساهمة فعلية تبلغ 99%. للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، 

يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3( )وصف المشاريع(. تم عرض البيانات المالية المدققة لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بالريال السعودي.

جميع اإلشارات إلى ارتفاع/ )انخفاض( في الجداول والتحليالت التالية تعني ما يلي: لعام 2019م مقارنًة بعام 2018م وعام 2020م مقارنًة بعام 2019م.

نتائج العمليات - قائمة الدخل 1 5 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم.(: 4د1-دالجدول  

 ارتفاع/ للسنة المنتهية في 1د ديسمبر
 انخفاض(

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

0.7%0.3%1.1%1,138,7561,151,0321,154,863اإليرادات

2.1%0.4%3.8%)485,954()483,789()465,872(التكاليف المباشرة

0.8%3.4%--4.9%)32,036()30,995()32,583(مصاريف أخرى

-د.0%0.1%-د.0%د87,ددد48د,ددد01د,40دالربح من العمليات

-10.9%-11.5%-10.3%)201,031()227,270()253,385(تكاليف التمويل

اإليرادات / )المصاريف( األخرى بما 
-51.0%-119.9%-220.7%)13,264(66,706)55,258(في ذلك المصاريف الضريبية

9.د1%-د.11%4.د4%578,دد844د,58475د,1ددصافي الربح

المصدر: القوائم المالية المدققة 

اإليرادات  1 1 5 6
ارتفعت اإليرادات بنسبة 1.1% أو بقيمة 12.3 مليون ريال سعودي من 1,138.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 1,151.0 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، كما ارتفعت مرة أخرى بنسبة 0.3% أو 3.8 مليون ريال سعودي لتصل إلى 1,154.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م. تُعزى الزيادة 
في عام 2019م بشكل رئيسي إلى ارتفاع اإليرادات المحققة من البخار بقيمة 2.5 مليون ريال سعودي، ومن الطاقة بقيمة 5.4 مليون ريال سعودي، ومن 
المياه بقيمة 4.3 مليون ريال سعودي نظًرا لسريان معدالت التعرفة الجديدة للمرحلة الثانية بدًءا من مارس 2018م وكان لها تأثير عام كامل في عام 
2019م ، بموجب اتفاقية تحويل المياه والطاقة المبرمة بين شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء و شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات. عالوة على ذلك، 
وفي عام 2018م، تم رصد مخصص بقيمة 7.5 مليون ريال سعودي للخسارة المتوقعة في اإليرادات بسبب االنقطاع المتعلق بحادث في أنبوب بالستيكي 
مقوى باأللياف الزجاجية. يشمل التغيير المتبقي تعديالت أقل على المؤشر بمقدار 5.3 مليون ريال سعودي وزيادة التوليد بسبب طلب مشتري اإلنتاج. 
تُعزى الزيادة اإلضافية في اإليرادات في عام 2020م بشكل رئيسي إلى زيادة اإليرادات المحققة من الطاقة بمقدار 13.1 مليون ريال سعودي وانخفاض 
في البخار بمقدار 3.5 مليون ريال سعودي، فضاًل عن رسوم اإلنتاج اإلضافية المحصلة على التوريد اإلضافي للمرافق إلى مشتري اإلنتاج، والتي قابلها 
جزئًيا انخفاض إيرادات المياه بمقدار 5.8 مليون ريال سعودي نتيجة للتباين في الطلب من مشتري اإلنتاج، باإلضافة إلى تعديالت المؤشر السنوية 

لمعدالت الرسوم. 

التاكليف المباشرة  2 1 5 6
ارتفعت التكلفة المباشرة بنسبة 3.8% أو بقيمة 17.9 مليون ريال سعودي من 465.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 483.8 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، كما ارتفعت التكاليف المباشرة بشكل طفيف بنسبة 0.4% أو بقيمة 2.2 مليون ريال سعودي إلى 486.0 مليون ريال سعودي في عام 
2020م. وتُعزى الزيادة في عام 2019م بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة بناًء على التعرفة المعدلة، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباًرا من 
سبتمبر 2018م وكان لها تأثير عام كامل في عام 2019م، باإلضافة إلى ارتفاع مصاريف االختبار والفحص في عام 2019م، والتي يتم تنفيذها كل أربعة 

أعوام.

الربح من العمليات  3 1 5 6
انخفض الربح من العمليات بنسبة 0.6% أو بقيمة 4.1 مليون ريال سعودي من 640.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 636.2 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م. كما ارتفع الربح من العمليات بشكل طفيف بنسبة 0.1% أو بقيمة 0.6 مليون ريال سعودي إلى 636.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م. 
يرجع التباين في كال العامين إلى حد كبير إلى اإليرادات وتفاوتات التكاليف المباشرة الموضحة أعاله، كما قابل ذلك جزئًيا في عام 2019م انخفاض 

المصاريف العمومية واإلدارية )المدرجة في المصاريف األخرى( بسبب انخفاض عدد الموظفين. 
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تاكليف التمويل  4 1 5 6
انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 10.3% أو بقيمة 26.1 مليون ريال سعودي من 253.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 227.3 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، كما انخفضت مرة أخرى بنسبة 11.5% أو بقيمة 26.2 مليون ريال سعودي إلى 201.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وتعزى هذه 

االنخفاضات بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة الفائدة بسبب انخفاض المبلغ األساسي المستحق نظًرا للمدفوعات السنوية المنتظمة للقروض.

صافي الربح  5 1 5 6
ارتفع صافي الربح بنسبة 43.4% أو بقيمة 144.0 مليون ريال سعودي من 331.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 475.7 مليون ريال سعودي في 
عام 2019م، وانخفض بنسبة 11.2% أو بقيمة 53.1 مليون ريال سعودي إلى 422.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م. جاء االرتفاع في عام 2019م 
نتيجة الرتفاع اإليرادات بسبب زيادة التوريد، فضاًل على ذلك تم قيد عكسي اللتزام ضريبي مؤجل بقيمة 76.9 مليون ريال سعودي )مدرج في بند 
اإليرادات/)المصاريف( األخرى بما في ذلك المصاريف الضريبية(. وتم تسجيل هذا القيد العكسي في عام 2019م بسبب تخارج مساهم أجنبي. عالوة 
على ذلك، انخفضت تكاليف التمويل نظًرا النخفاض الدين القائم بعد سداد قرض طويل األجل، وتسوية قرض ثانوي وتحويل دفعة مقدمة قصيرة األجل 
للمساهمين إلى رأس مال. ويُعزى االنخفاض في عام 2020م بشكل أساسي إلى تأثير انخفاض تكاليف التمويل وقيد عكسي لاللتزام الضريبي المؤجل 

في عام 2019م، كما هو مذكور أعاله. 

قائمة المركز المالي  2 5 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة المركز المالي كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم. (: 5د1-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرقائمة المركز المالي

معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

-2.4%-2.5%-2.3%6,434,6756,285,3646,128,099األصول غير المتداولة
-6.3%6.2%-17.3%457,899378,775402,435األصول المتداولة
-7.د%-0.د%-د.د%4د0,5د5,د9د4,1دد,د574,د89,دإجمالي األصول

-15.4%-14.2%-16.5%3,853,7233,216,3972,758,425االلتزامات غير المتداولة
5.6%6.0%5.2%617,834649,761688,459االلتزامات المتداولة

-12.2%-10.8%-13.5%4,471,5573,866,1583,446,884إجمالي االلتزامات
9.د1%د.10%د.15%50د,د08,د797,981,د1,017د4,دصافي األصول

المصدر: القوائم المالية المدققة 

شّكلت األصول غير المتداولة، التي تتألف بشكل رئيسي من الممتلكات واآلالت والمعدات، 93.4% و94.3% و93.8% من إجمالي األصول لشركة رابغ 
العربية للمياه والكهرباء كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي. وبالمثل، شّكلت االلتزامات غير المتداولة - التي تتألف بشكل رئيسي 
من ديون تمويل المشاريع - نسبة 86.2% و83.2% و80.0% من إجمالي االلتزامات لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء كما في 31 ديسمبر 2018م 

و2019م و2020م، على التوالي.

ارتفع صافي أصول شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بشكل تدريجي بنسبة 15.6% أو بقيمة 377.0 مليون ريال سعودي، من 2,421.0 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2,798.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، كما ارتفع صافي األصول بنسبة 10.2% أو بقيمة 
285.7 مليون ريال سعودي إلى 3,083.7 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ويُعزى هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي االلتزامات 

بسبب السداد المجدول لقروض المشاريع، األمر الذي عّوض انخفاض إجمالي األصول وزيادة

إجمالي األصول  1 2 5 6
انخفض إجمالي األصول بشكل تدريجي بنسبة 3.3% أو بقيمة 228.4 مليون ريال سعودي من 6,892.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م 
إلى 6,664.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، كما انخفض إجمالي األصول بنسبة 2.0% أو بقيمة 133.6 مليون ريال سعودي إلى 

6,530.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. 

انخفضت األصول غير المتداولة بشكل تدريجي بنسبة 2.3% أو بقيمة 149.3 مليون ريال سعودي من 6,434.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
المتداولة بنسبة 2.5% أو بقيمة 157.3 مليون ريال  2018م إلى 6,285.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وانخفضت األصول غير 
سعودي إلى 6,128.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويُعزى ذلك االنخفاض إلى تكاليف استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات، وقابله 
جزئًيا ارتفاع في النفقات الرأسمالية خالل كال العامين. في عام 2019م، بلغت تكاليف االستهالك 203.1 مليون ريال سعودي في حين بلغت المصاريف 
المصاريف  بلغت  حين  في  سعودي  ريال  مليون   207.0 االستهالك  تكاليف  بلغت  2020م،  عام  في  سعودي.  ريال  مليون   50.0 اإلضافية  الرأسمالية 

الرأسمالية اإلضافية 55.2 مليون ريال سعودي. 

انخفضت األصول المتداولة بنسبة 17.3% أو بقيمة 79.1 مليون ريال سعودي من 457.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 378.8 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت األصول المتداولة بنسبة 6.2% أو بقيمة 23.7 مليون ريال سعودي إلى 402.4 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يرجع سبب االنخفاض في عام 2019م إلى انخفاض النقد وما في حكمه بمقدار 60.5 مليون ريال سعودي، ويرجع 
ذلك في المقام األول إلى دفع التوزيعات النهائية لألرباح في عام 2019م والتي تم اإلعالن عنها في عام 2018م، باإلضافة إلى حدوث انخفاض آخر في 
الذمم المدينة بمبلغ 53.8 مليون ريال سعودي، وقد قابل ذلك جزئًيا زيادة في المخزون بمقدار 35.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة شراء 

قطع غيار التجديد الشامل. كانت الزيادة في عام 2020م مدفوعة في المقام األول بالذمم المدينة المستحقة من مشتري اإلنتاج.
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إجمالي االلتزامات  2 2 5 6
انخفض إجمالي االلتزامات بنسبة 13.5% أو بقيمة 605.4 مليون ريال سعودي من 4,471.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 3,866.2 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، بانخفاض إضافي بنسبة 10.8% أو بقيمة 419.3 مليون ريال سعودي إلى 3446.9 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2020م.

انخفضت االلتزامات غير المتداولة بنسبة 16.5% أو بقيمة 637.3 مليون ريال سعودي من 3,853.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
3,216.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، كما انخفضت االلتزامات غير المتداولة بنسبة 14.2% أو بقيمة 458.0 مليون ريال سعودي 
إلى 2,758.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يعزي االنخفاض في عام 2019م بشكل رئيسي إلى سداد القروض السنوية طويلة األجل 
بمبلغ 410.7 مليون ريال سعودي، وتسوية أحد القروض الثانوية بقيمة 123.8 مليون ريال سعودي وإعادة قيد التزامات ضريبية مؤجلة بقيمة 72.0 
مليون ريال سعودي. ويعزى االنخفاض في عام 2020م بشكل رئيسي إلى سداد أقساط ديون تمويل المشاريع طويلة األجل السنوية البالغة قيمتها 442.0 

مليون ريال سعودي. 

ارتفعت االلتزامات المتداولة بنسبة 5.2% أو بقيمة 31.9 مليون ريال سعودي من 617.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 649.8 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، و ارتفعت االلتزامات المتداولة بنسبة 6.0% أو بقيمة 38.7 مليون ريال سعودي إلى 688.5 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ترجع الزيادة في عام 2019م إلى تسجيل توزيعات أرباح مستحقة الدفع للمساهمين بقيمة 38.6 مليون ريال سعودي 
)وفًقا لموافقة مجلس اإلدارة( وزيادة في الجزء المتداول من القروض طويلة األجل، والتي قابلها جزئًيا تخفيض في الذمم الدائنة األخرى يتعلق في 
معظمه بشركة طاقة رابغ المحدودة )مقاول التشغيل والصيانة( بمبلغ يصل إلى 97.2 مليون ريال سعودي وتخفيض في القرض قصير األجل. ترجع الزيادة 
اإلضافية في عام 2020م بشكل أساسي إلى تسجيل أرباح مستحقة الدفع للمساهمين بقيمة 88.1 مليون ريال سعودي، والتي قابلها جزئًيا انخفاض في 

الذمم الدائنة األخرى المتعلقة بشكل أساسي بمقاول التشغيل والصيانة. 

قائمة التدفقات النقدية 3 5 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم.(: دد1-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبر قائمة التدفقات النقدية

معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم  018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

-5.6%-10.7%-0.2%833,486831,514742,685 النقد من األنشطة التشغيلية

النقد من األنشطة االستثمارية
النقد من األنشطة التمويلية

)296,035(
)636,877(

)46,457(
)845,575(

)54,287(
)730,384(

% 84.3-
%32.8

%16.9
%13.6-

%57.2-
%7.1

-35.0 %-30.6 %-39.1%)41,986()60,518()99,426()انخفاض( / ارتفاع النقد وما في حكمه

-28.4% -26.5% -30.3% 328,156228,730168,212النقد وما في حكمه في بداية السنة

- 25.7%-25.0% -26.5% 168,212126,226 228,730النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة 

انخفض النقد وما في حكمه بنسبة 26.5% أو بقيمة 60.5 مليون ريال سعودي، من 228.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 168.2 مليون 
ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفض مرة أخرى بنسبة 25.0% أو بقيمة 41.9 مليون ريال سعودي إلى 126.2 مليون ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2020م.

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 1 3 5 6
انخفض صافي النقد من األنشطة التشغيلية بنسبة هامشية 0.2% أو بقيمة 1.9 مليون ريال سعودي من 833.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 
831.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وانخفض مرة أخرى بنسبة 10.7% أو بقيمة 88.8 مليون ريال سعودي إلى 742.7 مليون ريال سعودي في 

عام 2020م.

يُعزى االنخفاض في عام 2019م بشكل أساسي إلى تعديل رأس المال العامل، أي النقد المدفوع لشراء المخزون )35.2 مليون ريال سعودي في عام 
2019 م في مقابل 7.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م( والذي قابله جزئًيا النقد المدفوع للموردين )12.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م مقابل 
54.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م(. يرجع سبب االنخفاض اإلضافي في عام 2020م بشكل أساسي إلى التعديالت على رأس المال العامل، أي 
العنصر المساهم الرئيسي مخصوًما منه النقد المستلم مقابل الذمم المدينة )نقد مستلم بقيمة 65.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م مقابل 76.6 
مليون ريال سعودي مستلمة في عام 2019م(، وقد قابله جزئًيا النقد المدفوع للموردين )بقيمة 33.9 مليون ريال سعودي في 2020م مقابل 54.3 مليون 
ريال سعودي في 2019م( ومطلوبات الزكاة والضرائب )بقيمة 7.9 مليون ريال سعودي مدفوعة في 2020 م مقابل 24.6 مليون ريال سعودي في 2019م(.

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية 2 3 5 6
 انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية بنسبة 84.3% أو بقيمة 249.6 مليون ريال سعودي من 296.0 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2018م إلى 46.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفع بنسبة 16.9% أو بقيمة 7.8 مليون ريال سعودي إلى 54.3 مليون 

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.
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يرجع االنخفاض في عام 2019م بشكل رئيسي إلى انخفاض النقد المستخدم في أعمال رأس المال قيد التنفيذ لتسهيل المرحلة الثانية بقيمة 28.1 
مليون ريال سعودي في عام 2019م مقارنًة بمبلغ 281.4 مليون ريال سعودي المستخدمة في عام 2018م. تُعزى الزيادة في عام 2020م بشكل أساسي 
إلى النقد المستثمر في إضافات رأس المال للممتلكات والمنشآت والمعدات في عام 2020م، بواقع 47.4 مليون ريال سعودي مقارنًة بمبلغ 21.9 ريال 

سعودي مستثمر في عام 2019م.  

التدفقات النقدية الخارجة من أنشطة التمويل 3 3 5 6
ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية بنسبة 32.8% أو بقيمة 208.7 مليون ريال سعودي من 636.9 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2018م إلى 845.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفض بنسبة 13.6% أو بقيمة 115.2 مليون ريال سعودي إلى 730.3 

مليون ريال سعودي في 2020م.

ترجع الزيادة في عام 2019م بشكل أساسي إلى سداد قرض قصير األجل بقيمة 23 مليون ريال سعودي، وتوزيعات أرباح بلغت قيمتها 60 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م مقارنًة بالمدفوعات الصفرية في عام 2018م. ومع ذلك، لم يتم سحب قرض ألجل في عام 2019م مقارنة بمبلغ 199 مليون ريال 
سعودي تم سحبه في عام 2018م.  يرجع سبب االنخفاض في عام 2020م بشكل رئيسي إلى سداد قرض ثانوي بقيمة 123.8 مليون ريال سعودي وقرض 
قصير األجل بقيمة 23.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م مقارنًة بالمدفوعات الصفرية في عام 2020م والتي قابلها جزئًيا توزيعات أرباح بلغت قيمتها 

87.4 مليون ريال سعودي مدفوعة في عام 2020م مقابل 60 مليون ريال سعودي مدفوعة في عام 2019م.

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي لشركة اكوا باور براكء ونتائج عملياتها   6 6
يقدم قسم مناقشة اإلدارة وتحليلها التالي مراجعة تحليلية للوضع المالي واألداء التشغيلي لشركة اكوا باور بركاء )"شركة بركاء"( )"الشركة"( للسنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. تم الحصول على المعلومات المالية الواردة في هذا القسم من البيانات المالية المدققة لشركة 
بركاء كما في وللسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020. تم إعداد البيانات المالية لشركة بركاء وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية. 
لم يتم تضمين هذه البيانات المالية في هذه النشرة. وشركة بركاء هي شركة مساهمة عامة عمانية تأسست كشركة مساهمة مغلقة في سلطنة عمان 
في 1421/8/21هـ )الموافق 19 نوفمبر 2000م(. وبناًء على أحكام اتفاقية مؤسسي المشروع، عرضت الشركة في طرح عام أولي )الطرح العام األولي( 
نسبة 35% من أسهمها الحالية للجمهور بعد أن تحولت الشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة وتم إدراج األسهم في سوق مسقط 
لألوراق المالية في 12 يناير 2005م. تمتلك المجموعة حصة مساهمة فعلية تبلغ 41.9% في  شركة بركاء. للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة 
بركاء، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-15( )وصف المشاريع، المشاريع المهمة المختارة، شركة بركاء(. تم عرض البيانات المالية المدققة لشركة 
بركاء بالريال العماني. معدل التحويل المستخدم لترجمة المعلومات المالية بالريال العماني إلى ريال سعودي هو 1 ريال عماني = 9.8016 ريال سعودي.

جميع اإلشارات إلى ارتفاع/ )انخفاض( في الجداول والتحليالت التالية تعني ما يلي: لعام 2019م مقارنًة بعام 2018م وعام 2020م مقارنًة بعام 2019م.

نتائج العمليات - قائمة الدخل 1 6 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم. (: 7د1-دالجدول  

ارتفاع / للسنة المنتهية في 1د ديسمبر
 انخفاض(

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

-9.2%-8.9%-9.4%603,113546,180497,605اإليرادات

-9.9%-6.8%-13.0%)348,045()373,391()429,005(التكاليف المباشرة

0.8%27.5%-20.3%)21,117()16,563()20,775(المصاريف األخرى

-8.5%-17.8%1.9%د8,44د1ددد,د15ددد,د15الربح من العمليات
-15.2%-20.7%-9.2%)28,888()36,431()40,134(تكاليف التمويل

اإليرادات / )المصاريف( األخرى بما في ذلك 
-14.8%77.6%-59.1%)202,989()114,313()279,475(الضرائب

-1.1د%-8.د1,98%-د.د10%)4د4,د10(د5,48)د7د,دد1(صافي الربح

المصدر: القوائم المالية المدققة 
سعر الصرف: 1 ريال عماني = 9.8016 ريال سعودي

اإليرادات  1 1 6 6
انخفضت اإليرادات بنسبة 9.4% أو بقيمة 56.9 مليون ريال سعودي من 603.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 546.2 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، كما انخفضت مرة أخرى بنسبة 8.9% أو بقيمة 48.6 مليون ريال سعودي إلى 497.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويعود سبب 

االنخفاض في عام 2019م بشكل رئيسي إلى ما يلي:

انخفاض إيرادات المياه بقيمة 51.2 مليون ريال سعودي من محطة المياه التي تعمل بالتقطير الومضي متعدد المراحل والتي كانت بشكل  	
أساسي في وضع اإليقاف )االستعداد( خالل عام 2019م؛

انخفاض إيرادات الطاقة بمقدار 6.6 مليون ريال سعودي، نتيجة النخفاض الطلب من مشتري اإلنتاج، والذي قابله جزئًيا زيادة إيرادات الطاقة  	
بسبب انخفاض االنقطاعات القسرية والمجدولة؛ و
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قابل ذلك االنخفاض ارتفاع إيرادات المياه من محطات معالجة مياه البحر بالتناضح العكسي بقيمة 0.9 مليون ريال سعودي بعد استبعاد ارتفاع  	
عائدات الطاقة اإلنتاجية وانخفاض اإلنتاج بسبب رداءة جودة مياه البحر.

ويعود سبب االنخفاض في عام 2020م بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات الطاقة بقيمة 48.6 مليون ريال سعودي، وذلك بسبب انخفاض الطلب من 
مشتري اإلنتاج، وانخفاض إيرادات الطاقة اإلنتاجية بسبب زيادة االنقطاعات المخطط لها لهذا العام.

التاكليف المباشرة  2 1 6 6
انخفضت التكاليف المباشرة بنسبة 13.0% أو بقيمة 55.6 مليون ريال سعودي من 429.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 373.4 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م، كما انخفضت التكاليف المباشرة بنسبة 6.8% أو بقيمة 25.3 مليون ريال سعودي إلى 348.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م. 
ويعود سبب االنخفاض في عام 2019م بشكل أساسي إلى انخفاض استهالك الغاز الطبيعي بسبب انخفاض طلب مشتري اإلنتاج بقيمة 68.4 مليون ريال 

سعودي وانخفاض رسوم اإلصالح والصيانة الفنية وغيرها بقيمة 4.8 مليون ريال سعودي، وقد قابله جزئًيا ما يلي:

ارتفاع تكاليف االستهالك بسبب )أ( إضافات أصول جديدة بقيمة 0.33 مليون ريال سعودي و)ب( مراجعة العمر المتبقي لمحطة التقطير  	
الومضي متعدد المراحل بعد إثبات انخفاض في قيمتها في عام 2018م بمبلغ 9.0 مليون ريال سعودي؛ 

ارتفاع مصاريف التأمين بسبب إعادة التصنيف من المصاريف غير المباشرة إلى المصاريف المباشرة بمبلغ 5.4 مليون ريال سعودي؛ و  	
ارتفاع رسوم التشغيل والصيانة للمشغل، بسبب ارتفاع الرسوم والحوافز الثابتة، وقد قابل ذلك انخفاض في الرسوم المتغيرة بسبب انخفاض  	

قيمة التوريد من قبل مشتري االنتاج بمبلغ 2.9 مليون ريال سعودي.

ويعود سبب االنخفاض في عام 2020م بشكل رئيسي إلى انخفاض استهالك الغاز الطبيعي بسبب انخفاض الطلب من مشتري اإلنتاج بقيمة 43.11 مليون 
ريال سعودي، وقابل ذلك االنخفاض جزئًيا ما يلي:

ارتفاع استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات بمقدار 9.6 مليون ريال سعودي بسبب تغيير عمر األصول المتبقي لمحطة توليد الكهرباء ومحطة  	
المياه التي تعمل بالتقطير الومضي متعدد المراحل من 40 سنة إلى 35 سنة؛ 

ارتفاع رسوم التشغيل والصيانة والخدمات الفنية بقيمة 6.7 مليون ريال سعودي؛ و 	
الزيادة في مصاريف التأمين بقيمة 1.5 مليون ريال سعودي.  	

المصاريف األخرى 3 1 6 6
انخفضت المصاريف األخرى بنسبة 20.3% أو بقيمة 4.2 مليون ريال سعودي من 20.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 16.6 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، كما ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 27.5% أو بقيمة 4.6 مليون ريال سعودي إلى 21.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويعود 

سبب االنخفاض في عام 2019م بشكل رئيسي إلى ما يلي:

إعادة تصنيف مصاريف التأمين من المصاريف غير المباشرة إلى المصاريف المباشرة بمبلغ 4.4 مليون ريال سعودي؛ 	
انخفاض الرسوم القانونية والمهنية بقيمة 3.0 مليون ريال سعودي؛ 	
انخفاض المصاريف العامة واإلدارية األخرى بمبلغ 2.0 مليون ريال سعودي؛ و 	
قابله ذلك تحصيل ضريبة دخل إضافية بقيمة 5.2 مليون ريال سعودي. 	

ويعود االرتفاع في المصاريف األخرى في عام 2020م بشكل رئيسي إلى شطب ممتلكات وآالت ومعدات بمبلغ 8.6 مليون ريال سعودي، وارتفاع المصاريف 
العامة واإلدارية األخرى بمبلغ 1.2 مليون ريال سعودي، وقابل هذا االرتفاع جزئًيا عدم تحصيل ضريبة الدخل اإلضافية البالغة 5.2 مليون ريال سعودي 

في عام 2020م.

الربح من العمليات  4 1 6 6
ونتيجة لما سبق، ارتفع الربح من العمليات بشكل طفيف بنسبة 1.9% أو بقيمة 2.9 مليون ريال سعودي من 153.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م 
إلى 156.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م، بينما انخفض الربح من العمليات بنسبة 17.8% أو بقيمة 27.8 مليون ريال سعودي إلى 128.4 مليون 

ريال سعودي في عام 2020م. 

تاكليف التمويل  5 1 6 6
انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 9.2% أو بقيمة 3.7 مليون ريال سعودي من 40.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 36.4 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، كما انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 20.7% أو بقيمة 7.5 مليون ريال سعودي إلى 28.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويرجع 
ريال  بقيمة 5.9 مليون  القائمة بعد سداد مدفوعات  القروض  انخفاض  نتيجة  الفائدة  تكلفة  انخفاض  إلى  االنخفاض في عام 2019م بشكل أساسي 
سعودي، وقابل هذا االنخفاض ارتفاع قيمة إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة وتكاليف التراكم / التمويل لترميم الموقع وحق استخدام األصول بقيمة 2.2 

مليون ريال سعودي.

ويُعزى االنخفاض في عام 2020م بشكل أساسي إلى انخفاض تكلفة الفائدة نتيجة انخفاض القروض القائمة بعد سداد مدفوعات بقيمة 5.1 مليون ريال 
سعودي وانخفاض قيمة إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة، وقابل ذلك ارتفاع تكاليف التراكم / التمويل لترميم الموقع وحق استخدام األصول بقيمة 2.4 

مليون ريال سعودي.
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اإليرادات / )المصاريف( األخرى بما في ذلك الضرائب  6 1 6 6
انخفضت اإليرادات/)المصاريف( األخرى بما في ذلك الضرائب بنسبة 59.1% أو بقيمة 165.2 مليون ريال سعودي من 279.5 مليون ريال سعودي في 
2018م إلى 114.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م، في حين ارتفعت اإليرادات / )المصاريف( األخرى بما في ذلك الضرائب بنسبة 77.6% أو بقيمة 
88.7 مليون ريال سعودي إلى 203.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويُعزى االنخفاض في عام 2019م بشكل أساسي إلى تراجع انخفاض القيمة 
بمبلغ 190.9 مليون ريال سعودي وارتفاع اإليرادات األخرى بقيمة 5.6 مليون ريال سعودي نتيجة الحصول على مطالبات التأمين، وقابل ذلك جزئًيا زيادة 

الضرائب بقيمة 31.3 مليون ريال سعودي. 

ويُعزى االرتفاع في عام 2020م بشكل أساسي إلى ارتفاع انخفاض القيمة بمبلغ 103.1 مليون ريال سعودي وانخفاض اإليرادات األخرى نتيجة استالم 
مطالبات تأمين بقيمة 5.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وهو ما لم يحدث في عام 2020م. وقابل ذلك جزئًيا انخفاض الضرائب بقيمة 20.0 

مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة للقيد العكسي للضريبة المؤجلة. 

صافي الربح أو الخسارة 7 1 6 6
انخفض صافي الخسارة البالغ 166.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م بنسبة 103.3% أو بقيمة 171.8 مليون ريال سعودي إلى صافي ربح بمبلغ 5.5 
مليون ريال سعودي في عام 2019م، ثم انخفض بقيمة 108.9 مليون ريال سعودي وتحول إلى صافي خسارة بمبلغ 103.4 مليون ريال سعودي في عام 

2020م نتيجة الفروق الموضحة أعاله في الربح من العمليات وتكاليف التمويل واإليرادات/)المصاريف( األخرى بما في ذلك الضرائب. 

قائمة المركز المالي  2 6 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة المركز المالي كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 8د1-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرقائمة المركز المالي

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

-20.8%-26.5%-14.8%696,877 947,529  1,111,582 األصول غير المتداولة

46.0%-0.6%114.4%332,696 334,858  156,148 األصول المتداولة

-9.9%-19.7%د.1%د9,57د1,0 87د,د8د,1  0د7,7دد,1 إجمالي األصول

-26.6%-30.7%-22.2%330,944 477,809  614,341 االلتزامات غير المتداولة

22.8%-0.6%51.7%425,184 427,699  281,992 االلتزامات المتداولة

-د.8%-5.د1%1.0%8د1,د75 905,507  ددد,د89 إجمالي االلتزامات

-د.14%-7.4د%1.5%د44,د7د 880,د7د  98د,71د صافي األصول

المصدر: القوائم المالية المدققة 
سعر الصرف: 1 ريال عماني = 9.8016 ريال سعودي

شّكلت األصول غير المتداولة - التي تتألف بشكل رئيسي من الممتلكات واآلالت والمعدات – ما نسبة 87.7% و73.9% و67.7% من إجمالي أصول شركة 
بركاء كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي. وبالمثل، استأثرت االلتزامات اإلجمالية غير المتداولة لشركة بركاء، من بين التزامات 
الشركة اإلجمالية -والمتعلقة بصفة أساسية بقرض طويل األجل- ما نسبته 68.5% و52.8% و43.8% كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، 

على التوالي.

وارتفع صافي األصول بنسبة 1.5% أو بقيمة 5.5 مليون ريال سعودي من 371.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 376.9 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفض بنسبة 27.4% أو بقيمة 103.4 مليون ريال سعودي إلى 273.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2020م. 

إجمالي األصول 1 2 6 6
ارتفع إجمالي األصول بنسبة 1.2% أو بقيمة 14.7 مليون ريال سعودي من 1,267.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 1,282.4 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفض بنسبة 19.7% أو بقيمة 252.8 مليون ريال سعودي إلى 1,029.6 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2020م، مدفوًعا باألصول غير المتداولة.

انخفضت األصول غير المتداولة بنسبة 14.8% أو بقيمة 164.0 مليون ريال سعودي من 1,111.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
947.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، بانخفاض إضافي بنسبة 26.5% أو بقيمة 250.7 مليون ريال سعودي إلى 696.9 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ويُعزى االنخفاض في عام 2019م بشكل رئيسي إلى ما يلي:

انخفاض قيمة محطتي مياه لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي بمبلغ 118.7 مليون ريال؛ و 	
استهالك وإطفاء الممتلكات واآلالت والمعدات واألصول غير الملموسة بمبلغ 65.6 مليون ريال سعودي، 	

وقد قابل ذلك جزئًيا إضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات بمبلغ 12.9 مليون ريال سعودي وإثبات حق استخدام األصول بمبلغ 7.1 مليون ريال 
سعودي. وانخفضت األصول غير المتداولة بشكل إضافي في عام 2020م بسبب:

انخفاض قيمة الطاقة ومحطتي تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي بمبلغ 221.8 مليون ريال؛  	

485



االستهالك واإلطفاء السنوي للممتلكات واآلالت والمعدات واألصول غير الملموسة بمبلغ 75.2 مليون ريال سعودي؛ و 	
شطب قطع غيار بقيمة 8.6 مليون ريال سعودي في التوربين الغازي 1، 	

وقد قابل ذلك جزئًيا إضافة 56.6 مليون ريال سعودي إلى الممتلكات واآلالت والمعدات بسبب استبدال المكون الرئيسي خالل نشاط تمديد العمر 
اإلنتاجي الذي تم تنفيذه لتوربين الغاز رقم 1 خالل العام. 

ارتفعت األصول المتداولة بنسبة 114.4% أو بقيمة 178.7 مليون ريال سعودي من 156.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 334.9 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفضت بشكل طفيف بنسبة 0.6% أو بقيمة 2.2 مليون ريال سعودي إلى 332.7 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2020 م. تعزى الزيادة في عام 2019م بشكل رئيسي إلى: 

الزيادة في الذمم المدينة التجارية نتيجة احتجاز مشتري اإلنتاج مكون الوقود والغاز من اإليرادات البالغة 141.7 مليون ريال سعودي على غرار  	
ما تم القيام به في قطاع توليد الطاقة بأكملها في سلطنة عمان؛ 

الزيادة في الرصيد النقدي بسبب االحتفاظ بالنقد الناتج عن األنشطة التشغيلية في ضوء متطلبات العمل القادمة بقيمة 32.9 مليون ريال  	
سعودي؛ و 

الزيادة في األصول المتداولة األخرى بشكل رئيسي نتيجة لمطالبة بتغيير سلبي جوهري بمبلغ 6.3 مليون ريال سعودي تم تقديمها إلى مشتري  	
اإلنتاج بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه بعد تغيير النظام الضريبي في سلطنة عمان.

ويعزى االنخفاض في عام 2020م بشكل رئيسي إلى انخفاض الذمم المدينة التجارية نتيجة النخفاض اإليرادات في ديسمبر 2020م مقارنة بشهر ديسمبر 
2019م بمقدار 8.5 مليون ريال سعودي. كانت اإليرادات في ديسمبر 2020م أقل بسبب انخفاض الطلب من مشتري اإلنتاج. وقد قابل هذا االنخفاض 
جزئًيا ارتفاع في السيولة المتراكمة بمبلغ 7.6 مليون ريال سعودي لتمويل خدمة الدين ونشاط تمديد العمر اإلنتاجي لتوربين الغاز. باإلضافة إلى زيادة 

استخدام قطع غيار المخزون أثناء أعمال الصيانة بمبلغ 1.3 مليون ريال سعودي.

إجمالي االلتزامات 2 2 6 6
ارتفع صافي االلتزامات بنسبة 1.0% أو بقيمة 9.2 مليون ريال سعودي من 896.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018 م إلى 905.5 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفض بنسبة 16.5% أو بقيمة 149.4 مليون ريال سعودي إلى 756.1 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2020م. 

انخفضت االلتزامات غير المتداولة بنسبة 22.2% أو بقيمة 136.5 مليون ريال سعودي من 614.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
477.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، بانخفاض إضافي بنسبة 30.7% أو بقيمة 146.9 مليون ريال سعودي إلى 330.9 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يرجع سبب االنخفاض في عام 2019م إلى سداد قروض طويلة األجل بمبلغ 122.4 مليون ريال سعودي والقيد 
العكسي اللتزامات ضريبية مؤجلة بمبلغ 21.0 مليون ريال سعودي بسبب تسجيل انخفاض القيمة والقيد العكسي للفروق المؤقتة األخرى بين األساس 
المحاسبي والضريبي للسنة. وقد قابل ذلك جزئًيا زيادة في التزامات اإليجار بمبلغ 7.7 مليون ريال سعودي والتزامات سحب األصول بمبلغ 1.6 مليون 
ريال سعودي. يرجع سبب االنخفاض في عام 2020م بشكل رئيسي إلى سداد قروض طويلة األجل بمبلغ 129.5 مليون ريال سعودي والقيد العكسي 
اللتزامات ضريبية مؤجلة بمبلغ 39.0 مليون ريال سعودي بسبب تسجيل انخفاض القيمة والقيد العكسي للفروق المؤقتة األخرى بين األساس المحاسبي 
والضريبي للسنة. وقد قابل ذلك جزئًيا انخفاض في الجزء المتداول من القرض طويل األجل في عام 2020م بمبلغ 12.9 مليون ريال سعودي وصافي 

زيادة في التزامات سحب األصول والتزامات اإليجار بمبلغ 6.5 مليون ريال سعودي.

ارتفعت االلتزامات المتداولة بنسبة 51.7% أو بقيمة 145.7 مليون ريال سعودي من 282.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 427.7 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفضت بنسبة 0.6% أو بقيمة 2.5 مليون ريال سعودي إلى 425.2 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2020م. ترجع الزيادة في عام 2019م بشكل رئيسي إلى:

ارتفاع الذمم التجارية الدائنة بقيمة 141.7 مليون ريال سعودي حيث قامت شركة بركاء باحتجاز المدفوعات لموردي الغاز الطبيعي )وزارة  	
النفط والغاز في سلطنة عمان( في ظل حالة عدم استالم مكون عائدات الوقود والغاز من مشتري اإلنتاج بموجب الترتيبات المتعاقبة في اتفاقية 

توريد الغاز )راجع األصول المتداولة أعاله(؛ 
ارتفاع الجزء المتداول من القروض طويلة األجل بمبلغ 7.2 مليون ريال سعودي؛ 	
ارتفاع رسوم التشغيل والصيانة المستحقة لشركة نوماك عمان بمبلغ 4.7 مليون ريال سعودي؛ و 	
ارتفاع الذمم الدائنة لضريبة الدخل بمبلغ 1.3 مليون ريال سعودي. 	

وقد قابل ما ورد أعاله بشكل جزئي انخفاض في الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع األخرى بمبلغ 9.2 مليون ريال سعودي.

ويُعزى االنخفاض في عام 2020م بشكل رئيسي إلى ما يلي:

انخفاض الجزء المتداول من القروض طويلة األجل بمبلغ 12.9 مليون ريال سعودي؛ 	
انخفاض رسوم التشغيل والصيانة المستحقة لشركة نوماك عمان بمقدار 6.9 مليون ريال سعودي؛ و 	
انخفاض في قيمة الغاز مستحقة الدفع بسبب انخفاض توريد الطاقة بمقدار 2.4 مليون ريال سعودي. 	

وقد قابل ما ورد أعاله زيادة في الذمم الدائنة لضريبة الدخل بمبلغ 17.1 مليون ريال سعودي وزيادة في الذمم الدائنة والمستحقات األخرى 
بمبلغ 2.6 مليون ريال سعودي.
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قائمة التدفقات النقدية 3 6 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 9د1-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرقائمة التدفقات النقدية

 معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

3.3%7.4%-0.6%199,629198,517213,115التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
15.7%288.7%-65.6%)50,157()12,904()37,465(التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
2.7%1.7%3.6%)155,346()152,719()147,390(التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
د.1د%8.د7%49.5%77,487د44,59 9,819دالنقد والنقد وما في حكمه في البداية

8.1د%9.8%8.د7%77,48785,099د44,59النقد والنقد وما في حكمه الختامي

المصدر: القوائم المالية المدققة 
سعر الصرف: 1 ريال عماني = 9.8016 ريال سعودي

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 1 3 6 6
انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بنسبة 0.6% أو بقيمة 1.1 مليون ريال سعودي من 199.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2018م إلى 198.5 مليون ريال سعودي كما في 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 7.4% أو بقيمة 14.6 مليون ريال سعودي إلى 213.1 مليون ريال سعودي كما 

في 2020م.

 ويُعزى االنخفاض في عام 2019م بشكل رئيسي إلى ما يلي:

سداد ضريبة دخل مرتفعة بمبلغ 10.9 مليون ريال سعودي كضريبة دخل للسنة المالية 2011م-2012م في عام 2019م؛ 	
انخفاض صافي الدخل بحوالي 3.7 مليون ريال سعودي بعد التعديالت على البنود غير النقدية ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تأثير ترميم  	

الموقع بمبلغ 24.2 مليون ريال سعودي األمر الذي قابله جزئًيا أداء تشغيلي أفضل متعلق بانخفاض االنقطاعات على مدار عام 2019م

وقد قابل ذلك جزئًيا تأثير إيجابي لحركة رأس المال العامل بمبلغ 13.5 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك في المقام األول إلى الفرق في المبالغ المحتجزة 
من ذمم الوقود والغاز الدائنة مقابل المبالغ المستحقة من مشتري اإلنتاج واألثر اإليجابي الطفيف لحركة المخزون

ترجع الزيادة في عام 2020م بشكل أساسي إلى:

سداد ضريبة دخل منخفضة بمبلغ 18.0 مليون ريال سعودي كضريبة دخل للسنة المالية 2013م في عام 2020م والتي جاءت أقل نسبًيا مقارنًة  	
بمدفوعات السنة المالية 2011-2012 التي تم سدادها في عام 2019م؛

انخفاض الدخل التشغيلي بحوالي 15.6 مليون ريال سعودي بعد إجراء تسويات البنود غير النقدية ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض  	
إيرادات قدرة إنتاج الطاقة نتيجة الرتفاع االنقطاعات المجدولة، وانخفاض إيرادات مخرجات الطاقة بسبب انخفاض الطلب من الشبكة وعدم 

تحصيل عائدات التأمين على انقطاع األعمال المستردة في 2019م

األمر الذي قابله جزئًيا تأثير إيجابي لحركة رأس المال العامل بمبلغ 12.2 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك إلى الفرق في المبالغ المحتجزة من ذمم الوقود 
والغاز الدائنة مقابل المبالغ المستحقة من مشتري اإلنتاج

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية 2 3 6 6
شهدت التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة االستثمارية انخفاًضا كبيًرا بنسبة 65.6% أو بقيمة 24.6 مليون ريال سعودي من 37.5 مليون ريال 
سعودي كما في 2018م إلى 12.9 مليون ريال سعودي كما في 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 288.7% أو بقيمة 37.3 مليون ريال سعودي إلى 50.2 مليون 
البالغة  القيد األولي اللتزامات سحب األصول  ريال سعودي كما في 2020م. يرجع االنخفاض في عام 2019م بشكل أساسي إلى األخذ في االعتبار 
قيمتها 24.2 مليون ريال سعودي كتدفق نقدي خارج في عام 2018م. كما سجلت إضافة األصول األخرى خالل العام 2019م انخفاًضا بمقدار 0.4 مليون 
ريال سعودي. تمثل الزيادة البالغة قيمتها 37.3 مليون ريال سعودي في التدفقات النقدية الخارجة لعام 2020م التكاليف المتعلقة بأنشطة تمديد العمر 

اإلنتاجي لتوربين الغاز 1 والتي تم تنفيذها في الجزء األول من العام.

التدفقات النقدية الخارجة من أنشطة التمويل 3 3 6 6
ارتفعت التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة التمويلية بنسبة 3.6% أو بقيمة 5.3 مليون ريال سعودي من 147.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م 
إلى 152.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م كما زادت مرة أخرى بنسبة 1.7% أو بقيمة 2.6 مليون ريال سعودي إلى 155.3 مليون ريال سعودي 
كما في عام 2020م. تعزي الزيادة في عام 2019م بشكل أساسي إلى ارتفاع سداد القرض البالغة قيمته 11.3 مليون ريال سعودي والذي قابله جزئًيا 
انخفاض في مدفوعات الفائدة بمقدار 6.0 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض المبلغ األساسي المستحق. وبالمثل، في عام 2020م، ترجع الزيادة بشكل 
أساسي إلى ارتفاع سداد القرض بمبلغ 7.2 مليون ريال سعودي، والذي قابله جزئًيا مدفوعات أقل للفائدة بقيمة 4.6 مليون ريال سعودي بسبب القرض 

المستحق المخفض.
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي لشركة توليد الكهرباء المركزية ونتائج   7 6
عملياتها 

تُقدم مناقشة اإلدارة وتحليلها التالي مراجعة تحليلية للوضع المالي واألداء التشغيلي لشركة توليد الكهرباء المركزية للسنوات المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م و2019م و2020م. تم الحصول على المعلومات المالية الواردة في هذا القسم من البيانات المالية المدققة لشركة توليد الكهرباء المركزية 
كما في وللسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020. تم إعداد البيانات المالية لشركة توليد الكهرباء المركزية وفقا لمعايير التقارير 
المالية الدولية. لم يتم تضمين هذه البيانات المالية في هذه النشرة وقد تم تسجيل شركة توليد الكهرباء المركزية لدى وزارة الصناعة والتجارة في 12 
فبراير 1998م كشركة مساهمة عامة، وبدأت مزاولة أنشطتها الصناعية والتجارية في 1 يناير 1999م، وتمتلك فيها المجموعة حصة مساهمة فعلية 
بنسبة 40.93%. للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة توليد الكهرباء المركزية، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-16( )أوصاف المشاريع، 
مشاريع هامة مختارة، شركة توليد الكهرباء المركزية(. تم عرض البيانات المالية المدققة لشركة توليد الكهرباء المركزية بالدينار األردني. سعر التحويل 

المستخدم لترجمة المعلومات المالية بالدينار األردني إلى ريال سعودي هو 1 دينار أردني =  5.3305 ريال سعودي.

جميع اإلشارات إلى ارتفاع/ )انخفاض( في الجداول والتحليالت التالية تعني ما يلي: لعام 2019م مقارنًة بعام 2018م وعام 2020م مقارنًة بعام 2019م.

نتائج العمليات - قائمة الدخل 1 7 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم.(: 140-دالجدول  

ارتفاع/ للسنة المنتهية في 1د ديسمبر
  انخفاض(

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

-25.0%-18.8%-30.8%581.564402.550326,848اإليرادات

-16.6%10.3%-36.9%)289,977()262,882()416,451(التكاليف المباشرة

-41.0%-1.4%-64.7%)17,934()18,182()51,555(مصاريف أخرى

-د.59%-84.4%7.0%7د18,9د1,48د5581,د11الربح من العمليات

-32.8%-40.3%-24.5%)16,263()27,221()36,052(تكاليف التمويل

الدخل / )المصاريف( األخرى بما في ذلك 
-غير متوفر-162.8%-131.9%19,36950,893)60,638(الضرائب

د.78%-9.د5%د.د57%7د5,د45دد,د811د8,د1صافي الربح

المصدر: القوائم المالية المدققة 
سعر الصرف: 1 دينار أردني = 5.3305 ريال سعودي

اإليرادات  1 1 7 6
انخفضت اإليرادات بنسبة 30.8% أو بقيمة 179.0 مليون ريال سعودي من 581.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 402.6 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، كما انخفضت اإليرادات بنسبة 18.8% أو بقيمة 75.7 مليون ريال سعودي إلى  326.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م. يعود سبب 
االنخفاض في عام 2019م بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات تكلفة تمرير الوقود بقيمة 189.0 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض إنتاج الكهرباء، 
وكذلك التحول من الوقود الثقيل والخفيف إلى الغاز الطبيعي منخفض التكلفة بناًء على طلب مشتري اإلنتاج. وقابل هذا االنخفاض جزئًيا زيادة إيرادات 
الطاقة اإلنتاجية بقيمة 12.8 مليون ريال سعودي، نتيجة زيادة التوافر والتعديالت في مؤشر التعرفة في عام 2019م. ويعود االنخفاض في عام 2020م 
إلى انخفاض تكلفة الطاقة اإلنتاجية بقيمة 101.0 مليون ريال سعودي نتيجة إيقاف تشغيل ثالث وحدات في ذلك العام. وقابل ذلك جزئًيا ارتفاع إيرادات 
الوقود بمبلغ 15.2 مليون ريال سعودي نتيجة زيادة كميات االستهالك في عام 2020م في محطة الريشة وانخفاض تكلفة الطاقة المستوردة )من الشبكة 
الوطنية، وعند استخدامها، يتم تعويض تكلفة هذا البند باإليرادات( بقيمة 9.6 مليون ريال سعودي بسبب مزيج التعرفة والكميات )للحصول على مزيد من 
التفاصيل حول إيرادات الوقود البينية وتكلفته، يرجى الرجوع إلى القسم )6-3-2-1( )»العوامل الرئيسية التي تؤثر على اإليرادات من العمليات التشغيلية، 

والعوامل األخرى التي تؤثر على اإليرادات من العمليات التشغيلية، وتحويل ا لوقود وتمرير تكلفة الوقود«(.

التاكليف المباشرة  2 1 7 6
انخفضت التكلفة المباشرة بنسبة 36.9% أو بقيمة 153.6 مليون ريال سعودي من 416.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 262.9 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م، وارتفعت التكاليف المباشرة بنسبة 10.3% أو بقيمة 27.1 مليون ريال سعودي إلى 290.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م. 
ويعود سبب االنخفاض في عام 2019م بشكل أساسي إلى انخفاض تكلفة الوقود بقيمة 189.0 ريال سعودي، كما هو موضح أعاله في اإليرادات، وانخفاض 
تكلفة الصيانة بقيمة 11.8 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض فترات االنقطاع المخطط لها. وقابل ذلك جزئًيا ارتفاع مصاريف المخزون بطيء الحركة 
بقيمة 10.4 مليون ريال سعودي تتعلق بشطب كل قطع الغيار للوحدات التي تم إيقاف تشغيلها بنهاية عام 2019م، وزيادة مخصص مكافآت نهاية الخدمة 
للموظفين بقيمة 5.4 مليون ريال سعودي، وزيادة تكلفة الرواتب بقيمة 33.0 مليون ريال سعودي نتيجة إعادة تصنيف الرواتب اإلدارية في عام 2019م 
من بند المصاريف العامة واإلدارية إلى بند التكاليف المباشرة. ويعزى االرتفاع في عام 2020م بشكل أساسي إلى زيادة قيمة استهالك العقارات واآلالت 
والمعدات بمبلغ 46.0 مليون ريال سعودي نتيجة لتغيير العمر اإلنتاجي للمحطات، وزيادة تكلفة الوقود بقيمة 15.2 مليون ريال سعودي بسبب زيادة كمية 
استهالكه في عام 2020م في محطة الريشة، وقابل هذا االرتفاع انخفاض مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ورواتبهم بقيمة 24.6 مليون ريال 

سعودي نتيجة النخفاض عدد الموظفين وانخفاض تكاليف الصيانة بمبلغ 5.2 مليون ريال سعودي بسبب االنقطاعات المخطط لها في عام 2020م.
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الربح من العمليات  3 1 7 6
ارتفع الربح من العمليات بنسبة 7.0% أو بقيمة 7.9 مليون ريال سعودي من 113.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 121.5 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، كما انخفض الربح من العمليات بنسبة 84.4% أو بقيمة 102.5 مليون ريال سعودي إلى 18.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويُعزى 
االرتفاع في عام 2019م إلى األسباب الموضحة في بند اإليرادات والتكلفة المباشرة، في حين يُعزى االنخفاض في عام 2020م بشكل أساسي إلى تأثير 

انخفاض اإليرادات وارتفاع النفقات غير المتكررة المتعلقة بإيقاف وحدات اإلنتاج. 

تاكليف التمويل  4 1 7 6
انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 24.5% أو بقيمة 8.8 مليون ريال سعودي من 36.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 27.2 مليون ريال سعودي في 
عام 2019م، كما انخفضت مرة أخرى بنسبة 40.3% أو بقيمة 11.0 مليون ريال سعودي إلى 16.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويُعزى االنخفاض 
في عام 2019م بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف الفائدة على القروض طويلة األجل بقيمة 14.3 مليون ريال سعودي، وقابله جزئًيا ارتفاع تكاليف 
الفائدة على عمليات السحب على المكشوف من البنوك بقيمة 5.0 مليون ريال سعودي. ويُعزى االنخفاض في عام 2020م بشكل رئيسي إلى انخفاض 
تكاليف الفائدة على القروض طويلة األجل بقيمة 2.4 مليون ريال سعودي، وعلى عمليات السحب على المكشوف بقيمة 8.5 مليون ريال سعودي، نتيجة 

النخفاض أسعار الفائدة وانخفاض أرصدة السحب على المكشوف.

صافي الربح  5 1 7 6
ارتفع صافي الربح بنسبة 573.6% أو بقيمة 96.8 مليون ريال سعودي من 16.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 113.6 مليون ريال سعودي في 
عام 2019م، وانخفض بنسبة 52.9% أو بقيمة 60.1 مليون ريال سعودي إلى 53.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م. باإلضافة إلى الفروق في الدخل 
التشغيلي وتكاليف التمويل كما هو موضح أعاله، يرجع الفرق الرئيسي في عام 2019م إلى خسائر انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة 
63.9 مليون ريال سعودي، والتي تم تسجيلها في عام 2018م تحت بند الدخل اآلخر )النفقات(، شاملة الضريبة. باإلضافة إلى ذلك، ارتفعت اإليرادات 
األخرى بقيمة 27.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة بيع الوحدات التي تم إيقاف تشغيلها إلى محطة الحسين للطاقة الحرارية بقيمة 5.9 
مليون ريال سعودي وارتفاع إيرادات عقود التشغيل والصيانة بقيمة 8.2 مليون ريال سعودي. ارتفعت اإليرادات األخرى في عام 2020م بقيمة 21.4 مليون 
ريال سعودي، ويرجع ذلك أساًسا إلى بيع الوحدات التي تم إيقاف تشغيلها إلى محطة الحسين للطاقة الحرارية، وانخفاض مخصص ضريبة الدخل بقيمة 
18.6 مليون ريال سعودي، وقابل هذا االرتفاع جزئًيا انخفاض الربح من العمليات باإلضافة إلى خسائر صرف العمالت بقيمة 4.4 مليون ريال سعودي 

ورصد مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة بقيمة 4.1 مليون ريال سعودي. 

قائمة المركز المالي 2 7 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة المركز المالي كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم. (: 141-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبر

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

-13.9%-18.4%-9.2%690,526626,945511,654األصول غير المتداولة

1.0%5.4%-3.2%542,715525,243553,395األصول المتداولة

-7.1%-د.7%-د.د% 5,049د1,0 188,د411,15د,ددد,1إجمالي األصول

-11.4%-9.9%-13.0%216,508188,396169,791االلتزامات غير المتداولة

-13.0%-2.9%-22.0%756,740590,289573,204االلتزامات المتداولة

-12.6%-4.6%-20.0%973,248778,685742,995إجمالي االلتزامات

د.11%-8.د1%7.د4%054,دددد50,د7دد59,99دصافي األصول

المصدر: القوائم المالية المدققة 
سعر الصرف: 1 دينار أردني = 5.3305 ريال سعودي

تمثل األصول غير المتداولة لشركة توليد الكهرباء المركزية، والتي تتكون بشكل أساسي من الممتلكات واآلالت والمعدات، نسبة 56.0% و54.4% و%48.0 
من إجمالي األصول كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي. تتكون األصول المتداولة لشركة توليد الكهرباء المركزية بشكل أساسي 
من الذمم المدينة. تمثل االلتزامات المتداولة لشركة توليد الكهرباء المركزية، والتي تتكون أساًسا من الذمم الدائنة والمستحقة للبنوك، نسبة %77.8 

و75.8% و77.1% من إجمالي االلتزامات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي. 

ارتفع صافي األصول بنسبة 43.7% أو بقيمة 113.5 مليون ريال سعودي من 260.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018 م إلى 373.5 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفض صافي األصول بنسبة 13.8% أو بقيمة 51.4 مليون ريال سعودي إلى 322.1 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2019م. 
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إجمالي األصول 1 2 7 6
انخفض إجمالي األصول بنسبة 6.6% أو بقيمة 81.1 مليون ريال سعودي من 1,233.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 1,152.2 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، كما انخفض إجمالي األصول بنسبة 7.6% أو بقيمة 87.1 مليون ريال سعودي إلى 1,065.1 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، مدفوًعا بشكل رئيسي بالحركة في األصول غير المتداولة. 

انخفضت األصول غير المتداولة بنسبة 9.2% أو بقيمة 63.6 مليون ريال سعودي من 690.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 626.9 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وانخفضت األصول غير المتداولة بنسبة 18.4% أو بقيمة 115.3 مليون ريال سعودي إلى 511.7 مليون 
ريال سعودي، كما في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع ذلك في المقام األول إلى مصاريف االستهالك السنوية للممتلكات واآلالت والمعدات البالغة 67.3 مليون 
ريال سعودي و113.3 مليون ريال سعودي على التوالي. في عام 2020م، تضمنت تكلفة االستهالك تأثير االستهالك المتسارع نتيجة مراجعة افتراض 

العمر اإلنتاجي للمحطة. 

انخفضت األصول المتداولة بنسبة 3.2% أو بقيمة 17.5 مليون ريال سعودي من 542.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 525.2 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، و ارتفعت األصول المتداولة بنسبة 5.4% أو 28.2 مليون ريال سعودي إلى 553.4 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2020م. يرجع سبب االنخفاض في عام 2019م بشكل أساسي إلى انخفاض المخزون نتيجة إضافة إلى مخصص المخزون بطيء الحركة 
بمبلغ 22.2 مليون ريال سعودي، وكذلك االنخفاض في الذمم المدينة بمبلغ 30.4 مليون ريال سعودي، وهو ما قابله جزئًيا زيادة النقد في الصندوق في 

عام 2019م بمبلغ 37.4 مليون ريال سعودي.

وتعزى الزيادة في عام 2020م بشكل أساسي إلى الزيادة في الذمم المدينة بمبلغ 67.5 مليون ريال سعودي، حيث تأخر مشتري اإلنتاج مؤقًتا في سداد 
فواتير الطاقة، ويُزعم أن ذلك حدث بسبب تأثير جائحة كوفيد-19. وقابل هذه الزيادة بشكل جزئي انخفاض في المخزون من خالل مخصص إضافي 

للمخزون بطيء الحركة بمبلغ 17.7 مليون ريال سعودي.

إجمالي االلتزامات 2 2 7 6
انخفض إجمالي االلتزامات بنسبة 20.0% أو بقيمة 194.6 مليون ريال سعودي من 973.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 778.7 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، كما انخفض إجمالي االلتزامات بنسبة 4.6% أو بقيمة 35.7 مليون ريال سعودي إلى 743.0 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، مدفوًعا بااللتزامات المتداولة وغير المتداولة.

انخفضت االلتزامات غير المتداولة بنسبة 13.0% أو بقيمة 28.1 مليون ريال سعودي من 216.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
188.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، و انخفضت االلتزامات غير المتداولة بنسبة 9.9% أو بقيمة 18.6 مليون ريال سعودي إلى 169.8 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يرجع سبب االنخفاض في كال العامين بشكل رئيسي إلى انخفاض رصيد القروض طويلة األجل بمبلغ 

24.9 مليون ريال سعودي و20.9 مليون ريال سعودي على التوالي، نتيجة سداد األقساط السنوية. 

انخفضت االلتزامات المتداولة بنسبة 22.0% أو بقيمة 166.45 مليون ريال سعودي من 756.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
590.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، كما انخفضت االلتزامات المتداولة بنسبة 2.9% أو بقيمة 17.1 مليون ريال سعودي إلى 573.2 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يرجع سبب االنخفاض في عام 2019م بشكل أساسي إلى تسوية آخر قسط متعلق بقرض من أحد البنوك 
التجارية بمبلغ 105.5 مليون ريال سعودي وانخفاض رصيد السحب على المكشوف بمقدار 58.9 مليون ريال سعودي وذلك نظًرا لقيام مشتري اإلنتاج 
بالسداد. يتعلق االنخفاض اإلضافي في عام 2020م بشكل أساسي باالنخفاض في االلتزامات المتداولة األخرى نتيجة القيد العكسي لمبلغ 14.5 مليون 
ريال سعودي مستحق الدفع إلى الجمارك األردنية والذي لم يعد يشكل التزاًما، وانخفاض أرصدة السحب على المكشوف لدى البنوك بمبلغ 10.7 مليون 
ريال سعودي وانخفاض قيمة التزام المشتقات المالية بمبلغ 7.1 مليون ريال سعودي، وقد قابل ذلك زيادة في الذمم الدائنة بمبلغ 14.2 مليون ريال 

سعودي.

قائمة التدفقات النقدية 3 7 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: د14-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرقائمة التدفقات النقدية

 معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

-17.7%-53.6%46.1%177,055258,719120,041التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

102.0%395.3%6,09712,317)2,065(التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

-24.5%-6.1%-39.3%)158,382()168,637()277,886(النقد من األنشطة التمويلية

7.د8%-7.د8%8.0د5د%د941 4النقد في البداية

-100.0%-9.1د%71.8%)د149,88()155,د4د()4دد,د14(النقد والنقد وما في حكمه الختامي

المصدر: القوائم المالية المدققة 
سعر الصرف: 1 دينار أردني = 5.3305 ريال سعودي
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التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 1 3 7 6
ارتفعت التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية بنسبة 46.1% أو بقيمة 81.6 مليون ريال سعودي من 177.0 مليون ريال سعودي في عام 
2018م إلى 258.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ثم انخفضت بنسبة 53.6% أو بقيمة 138.7 مليون ريال سعودي إلى 120.0 مليون ريال سعودي 

في عام 2020م.

ترجع الزيادة في عام 2019م بشكل رئيسي إلى:

ارتفاع صافي الدخل بمبلغ 47.5 مليون ريال سعودي، بعد التعديالت للبنود غير النقدية، وهو ما يرجع في المقام األول إلى انخفاض تكلفة  	
واردات الطاقة وتكلفة الصيانة ذات الصلة باالنقطاعات المخطط لها، باإلضافة إلى زيادة اإليرادات من التشغيل والصيانة.

زيادة راس المال العامل بمبلغ 60.2 مليون ريال سعودي، وهذا يرجع في المقام األول إلى التغير الصافي في حساب الذمم المدينة والذمم  	
الدائنة بمبلغ 47.8 مليون ريال سعودي، والتأثير اإليجابي بشكل طفيف للمخزون وحركات الذمم المدينة والذمم الدائنة بمبلغ 12.4 مليون 

ريال سعودي.

وهو ما قابله جزئًيا سداد مستحقات نهاية الخدمة للموظفين والتزامات العطالت من المبلغ المسدد من المخصصات بقيمة 23.8 مليون ريال سعودي 
وارتفاع مدفوعات الضريبة بمبلغ 2.2 مليون ريال سعودي.

ويُعزى االنخفاض في عام 2020 بشكل أساسي إلى ما يلي:

انخفاض صافي الدخل بمبلغ 67.2 مليون ريال سعودي بعد التعديالت للبنود غير النقدية، وهو ما يرجع في المقام األول إلى انخفاض رسوم  	
الطاقة االستيعابية بسبب إيقاف تشغيل وحدتين في العقبة ووحدة في الرحاب كما في 2019م.

زيادة ر أس المال العامل بمبلغ 95.7 مليون ريال سعودي، وهو ما يرجع في المقام األول إلى التأثير السلبي لحركة الذمم المدينة بمبلغ 101.3  	
مليون ريال في ما يتعلق بفواتير الطاقة غير المسددة من مشتري اإلنتاج في عام 2020م، والتأثير اإليجابي لحسابات الذمم الدائنة بمبلغ 18.3 
مليون ريال سعودي في ما يتعلق بالشركة الوطنية للبترول )مورد الغاز( والتأثير السلبي إلى حد ما للمخزون، وحركة الذمم المدينة والذمم 

الدائنة بمبلغ 12.7 مليون ريال سعودي.

وهو ما قابله جزئًيا انخفاض مدفوعات مستحقات نهاية خدمة الموظفين والتزامات العطالت بمبلغ 24.8 مليون ريال سعودي.

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية 2 3 7 6
ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية بنسبة 395.3% أو بقيمة 8.2 مليون ريال سعودي من 2.1 مليون ريال سعودي كما في 2018م إلى 6.1 
مليون ريال سعودي كما في 2019م، ثم ارتفعت مرة أخرى بنسبة 102.0% أو بقيمة 6.1 مليون ريال سعودي إلى 12.3 مليون ريال سعودي كما في 2020م.

ترجع الزيادة في عام 2019م بشكل رئيسي إلى:

انخفاض التدفقات النقدية الخارجة من رسملة األصول في عام 2019م بمبلغ 11.5 مليون ريال سعودي، وهو ما قابله جزئًيا انخفاض في  	
اإليرادات النقدية من بيع الممتلكات واآلالت والمعدات في عام 2019م بمبلغ 3.7 مليون ريال سعودي

ترجع الزيادة في عام 2020م بشكل أساسي إلى:

ارتفاع المتحصالت النقدية من بيع الممتلكات واآلالت والمعدات والوقود من المحطة التي تم إيقاف تشغيلها بمبلغ 3.8 مليون ريال سعودي  	
وتأثير بيع حصة شركة توليد الكهرباء المركزية في شركة تابعة )بايو غاز( بمبلغ 2.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 3 3 7 6
ارتفعت التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة التشغيلية بنسبة 39.3% أو بقيمة 109.3 مليون ريال سعودي من 277.9 مليون ريال سعودي في عام 
2018م إلى 168.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ثم انخفضت بنسبة 6.1% أو بقيمة 10.3 مليون ريال سعودي إلى 158.4 مليون ريال سعودي 

في عام 2020م.

ويُعزى االنخفاض في عام 2019م بشكل رئيسي إلى ما يلي:

بسبب  	 سعودي  ريال  مليون   7.7 بمبلغ  القروض  فوائد  مدفوعات  وانخفاض  سعودي،  ريال  مليون   22.5 بمبلغ  القروض  مدفوعات  انخفاض 
انخفاض أصل الدين المتبقي وهو ما قابله ارتفاع مدفوعات عقود اإليجار بمبلغ 0.9 مليون ريال سعودي.

انخفاض توزيعات األرباح بمبلغ 80.0 مليون ريال سعودي حيث لم تكن هناك أي توزيعات أرباح في عام 2019م. 	

ويُعزى االنخفاض في عام 2020م بشكل أساسي إلى ما يلي:

انخفاض مدفوعات القروض بمبلغ 105.2 مليون ريال وانخفاض مدفوعات فوائد القروض بمبلغ 11.7 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض  	
مبلغ الدين األساسي المتبقي وانتهاء قروض بنك استاندرد في عام 2019م، وهو ما قابله جزئًيا ارتفاع مدفوعات أرباح األسهم في عام 2020م 

بمبلغ 106.6 مليون ريال سعودي.
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي لشركة الزرقاء ونتائج عملياتها  8 6
يقدم قسم مناقشة اإلدارة وتحليلها التالي مراجعة تحليلية للوضع المالي واألداء التشغيلي لشركة محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية )"شركة الزرقاء"( 
للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. تأسست شركة الزرقاء في 1436/6/5هـ )الموافق 2015/3/16م(، وتمتلك فيها 
المجموعة حصة مساهمة فعلية تبلغ 60%. للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة الزرقاء، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-11( )أوصاف 

المشاريع، المشاريع المختارة الهامة، الزرقاء(.

نتائج العمليات - قائمة الدخل 1 8 6
يوضح الجدول التالي قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم.(: د14-دالجدول  

 للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

56.6%0.5%144.1% 249,249  247,978 101,598اإليرادات
65.1%7.2%154.1%)107,039( )99,806( )39,271(التكلفة المباشرة
70.0%13.9%153.9%)10,668()9,369()3,689(مصاريف أخرى

49.8%)د.5%(7.دد1% د1,54د1  8,804د1 7دد,58الربح من العمليات
84.5%)6.7%(264.7%)92,839( )99,522( )37,288(تكاليف التمويل

اإليرادات / )المصاريف( األخرى بما في ذلك 
-)102.4%(44.5%275)11,599()8,030(الضرائب

71.1%40.8%107.8% 8,978د  د8د,7د 19د,د1صافي الربح

المصدر: القوائم المالية المدققة 
سعر الصرف: 1 دينار أردني = 5.3305 ريال سعودي

اإليرادات 1 1 8 6
زادت اإليرادات بنسبة 144.1% أو بقيمة 146.4 مليون ريال سعودي من 101.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 248.0 مليون ريال سعودي في 
عام 2019م، كما زادت بشكل طفيف مرة أخرى بنسبة 0.5% أو بقيمة 1.2 مليون ريال سعودي إلى 249.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وقد كانت 
الزيادة في عام 2019م مدفوعة بصفة أساسية بتشغيل المحطة بالطاقة االستيعابية القصوى على مدار االثني عشر شهًرا األولى من دون توقف )485 
ميجاواط( في عام 2019م. وفي عام 2018م، بداية من تاريخ التشغيل التجاري للمرحلة األولى، تم تشغيل المحطة لمدة ثالثة أشهر من يوليو 2018م 
وحتى سبتمبر 2018م في عمليات تشغيل ذات دورات بسيطة )315 ميجاواط(، عقب ذلك تشغيل دورات مركبة )485 ميجاواط( من تاريخ التشغيل التجاري 
للمرحلة الثانية في سبتمبر 2018م طوال ما تبقى من العام. ويعزى االرتفاع في عام 2020م في المقام األول إلى ارتفاع تكاليف القدرة اإلنتاجية نتيجة 
التعديل بقيمة 1.1 مليون ريال سعودي وإيرادات كفاءة الوقود بقيمة 0.5 مليون ريال سعودي، وقد قابل ذلك جزئًيا انخفاض في إيرادات الطاقة بقيمة 

0.3 مليون ريال سعودي.

التلكفة المباشرة 2 1 8 6
زادت التكلفة المباشرة بنسبة 154.1% أو بقيمة 60.5 مليون ريال سعودي من 39.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 99.8 مليون ريال سعودي في 
عام 2019م، كما زادت بشكل طفيف مرة أخرى بنسبة 7.2% أو بقيمة 7.2 مليون ريال سعودي إلى 107.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م. يتعلق االرتفاع 
في عام 2019م في المقام األول بالسنة الكاملة للتكاليف التشغيلية واستهالك المحطة في عام 2019م، مقارنة بستة أشهر من العمليات في عام 2018م في 
ظل مجموعة من عمليات الدورة البسيطة والدورة المركبة )كما هو موضح أعاله(. يُعزى االرتفاع في عام 2020م في المقام األول إلى ارتفاع رسوم االستهالك 
في عام 2020م بقيمة 7.9 مليون ريال سعودي، نظًرا لتعديل العمر اإلنتاجي للمحطة من 40 عاًما إلى 35 عاًما. وقد قابل هذا التأثير بشكل طفيف انخفاض 

مصاريف التزامات تقاعد األصول والمصاريف المكتبية بمبلغ 0.2 مليون ريال سعودي والتكلفة المباشرة بقيمة 0.5 مليون ريال سعودي.

الربح من العمليات 3 1 8 6
ارتفع الربح من العمليات بنسبة 136.7% أو بقيمة 80.2 مليون ريال سعودي من 58.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 138.8 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، وانخفض بنسبة 5.2% أو بقيمة 7.3 مليون ريال سعودي إلى 131.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م. يُعزى االرتفاع في عام 2019م 
في المقام األول إلى تشغيل المحطة طوال العام في 2019م، في حين يُعزى االنخفاض في عام 2020م في المقام األول إلى ارتفاع رسوم االستهالك، كما 

هو موضح أعاله.

تاكليف التمويل 4 1 8 6
ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 264.7% أو بقيمة 62.2 مليون ريال سعودي من 37.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 99.5 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، ثم انخفضت بنسبة 6.7% أو بقيمة 6.7 مليون ريال سعودي إلى 92.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م. يُعزى االرتفاع في عام 
2019م في المقام األول إلى تحميل تكلفة التمويل للعام بأكمله على قائمة الدخل خالل عام 2019م، في حين تمت رسملة تكاليف التمويل جزئًيا حتى 
تواريخ التشغيل في عام 2018م عندما كان المشروع قيد اإلنشاء. يرجع االنخفاض في عام 2020م في المقام األول إلى انخفاض تكاليف التمويل بسبب 
انخفاض أرصدة القروض القائمة بعد سداد األقساط الدورية وعدم وجود مستحقات محجوزة في 2020م للفائدة على قرض المساهمين قصير األجل، 
حيث تم االتفاق الحًقا على عدم احتساب أي فائدة على القرض، وتم عكس الفائدة البالغة 3.1 مليون ريال سعودي والمحملة في عام 2019م وتسجيلها 

تحت بند اإليرادات األخرى.
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صافي الربح 5 1 8 6
ارتفع صافي الربح بنسبة 107.8% أو بقيمة 14.4 مليون ريال سعودي من 13.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 27.7 مليون ريال سعودي في 
عام 2019م، كما ارتفع مرة أخرى بنسبة 40.8% أو بقيمة 11.3 مليون ريال سعودي إلى 39.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م، مدفوًعا في المقام 
األول بارتفاع الربح من العمليات، وقابله جزئًيا ارتفاع تكاليف التمويل في عام 2019م، كما هو موضح أعاله. ارتفع صافي الربح في عام 2020م نتيجة 
النخفاض تكاليف التمويل لألسباب الموضحة أعاله تحت بند تكاليف التمويل. ساهمت أيًضا اإليرادات األخرى من التعويضات المتفق عليها البالغة 9 

ماليين ريال سعودي في عام 2020م، بعد تسويتها مع مقاول الهندسة والمشتريات والبناء، في ارتفاع صافي الربح في عام 2020م.

قائمة المركز المالي 2 8 6
يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 144-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرقائمة المركز المالي

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

-2.5%-2.9%-2.0% 1,767,6301,715,549 1,803,543األصول غير المتداولة
2.5%-20.1%31.6% 252,797  316,510 240,559األصول المتداولة
-1.9%-د.5%0.د% د4د,8د084,1411,9,د د044,10,دإجمالي األصول

-63.1%-87.5%9.3% 162,652 1,305,247 1,194,618االلتزامات غير المتداولة
89.6%317.6%-13.9% 1,384,644  331,574 385,214االلتزامات المتداولة
-1.0%-5.5%د.د% د9د,11,547د8,ددد,1 دد1,579,8إجمالي االلتزامات

-4.8%-5.9%-7.د% 1,050د4  0دد,70447د,4د4صافي األصول

المصدر: القوائم المالية المدققة المعدة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
سعر الصرف: 1 دينار أردني = 5.3305 ريال سعودي

تتكون أصول شركة الزرقاء في المقام األول من األصول غير المتداولة – 88,2% و84,8% و87,2% من إجمالي األصول كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م 
و2020م على الترتيب - والتي تشكل منها الممتلكات واآلالت والمعدات أكثر من 99% )100% كما في 31 ديسمبر 2018م(. تمثلت التزامات شركة الزرقاء 
بشكل أساسي في االلتزامات غير المتداولة في 2018م و2019م، وتألفت في المقام األول من قروض طويلة األجل، والتي تم إعادة تصنيفها في عام 2020م 
كالتزامات متداولة بعد حدوث تقصير تقني متقاطع نتج عن التأخير في السداد من مشتري اإلنتاج )يُرجى الرجوع إلى بند االلتزامات غير المتداولة 

والمتداولة أدناه(.

انخفض صافي األصول بشكل تدريجي بنسبة 3,7% أو بقيمة 16,7 مليون ريال سعودي من 464,3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
447,3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، كما انخفض مرة أخرى بنسبة 5,9% أو بقيمة 26,3 مليون ريال سعودي إلى 421,1 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

إجمالي األصول 1 2 8 6
ارتفع إجمالي األصول بنسبة 2.0% أو بقيمة 40.0 مليون ريال سعودي من 2,044.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2,084.1 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفض بنسبة 5.6% أو بقيمة 115.7 مليون ريال سعودي إلى 1,968.3 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر. 2020م، مدفوًعا بكٍل من األصول المتداولة وغير المتداولة.

انخفضت األصول غير المتداولة بنسبة 2.0% أو بقيمة 35.9 مليون ريال سعودي من 1,803.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
1,767.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، كما انخفضت مرة أخرى بنسبة 2.9% أو بقيمة 52.0 مليون ريال سعودي إلى 1,715.5 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يعود سبب االنخفاض في عام 2019م في المقام األول إلى رسوم استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات التي 
بلغت 42.4 مليون ريال سعودي، والتي قابلها جزئًيا إضافات قطع غيار في بند األصول الثابتة بقيمة 3.1 مليون ريال سعودي، وتسجيل حق استخدام 
أصول بقيمة 3.4 مليون ريال سعودي عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16. ويعود االنخفاض في عام 2020م إلى رسوم استهالك الممتلكات 
واآلالت والمعدات للعام التي بلغت 41.9 مليون ريال سعودي، بارتفاع بلغ 7.9 مليون ريال سعودي عن عام 2019م بسبب تعديل العمر اإلنتاجي للمحطة 

من 40 عاًما إلى 35 عاًما.

ارتفعت األصول المتداولة بنسبة 31.6% أو بقيمة 75.9 مليون ريال سعودي من 240.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 316.5 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفضت بنسبة 20.1% أو 63.7 مليون ريال سعودي إلى 252.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م. يُعزى االرتفاع في عام 2019م في المقام األول إلى )أ( زيادة النقد وما في حكمه بقيمة 87.8 مليون ريال سعودي بسبب سحب الدفعة النهائية 
للقروض ذات األولوية في يونيو 2019م و)ب( ارتفاع الذمم المدينة بقيمة 26.0 مليون ريال سعودي، حيث قام مشتري اإلنتاج باحتجاز مدفوعات الفواتير 
مقابل التعويضات النقدية المتفق عليها عن تأخر تشغيل المحطة، وقابل ذلك جزئياً تسوية االلتزامات المتعلقة بقطع الغيار بقيمة 37.8 مليون ريال 
سعودي مقابل دفعة مقدمة للمورد. ويُعزى االنخفاض في عام 2020م في المقام األول إلى )أ( تسوية تعويضات نقدية متفق عليها مستحقة من مقاول 
الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 79 مليون ريال سعودي، و)ب( انخفاض النقد وما في حكمه بقيمة 28.6 مليون ريال سعودي نتيجة تسوية مستحقات 
المورد، وقابل ذلك جزئًيا ارتفاع الذمم المدينة على مشتري اإلنتاج بقيمة 42.7 مليون ريال سعودي. ونشأ هذا الوضع المؤقت نتيجة لمشاكل في السيولة 
لدى مشتري اإلنتاج بسبب جائحة كوفيد-19، حيث سّدد مشتري اإلنتاج 75% من الفواتير في الفترة الممتدة من أبريل إلى أكتوبر 2020م، و85% من 

الفواتير في شهري نوفمبر وديسمبر 2020م، وبعد ذلك سّدد كامل المدفوعات.
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إجمالي االلتزامات 2 2 8 6
ارتفع إجمالي االلتزامات بنسبة 3.6% أو بقيمة 57.0 مليون ريال سعودي من 1,579.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018 م إلى 1,636.8 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفض بنسبة 5.5% أو بقيمة 89.5 مليون ريال سعودي إلى 1,547.3 مليون ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2020م.

ارتفعت االلتزامات غير المتداولة بنسبة 9.3% أو بقيمة 110.6 مليون ريال سعودي من 1,194.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
1,305.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفضت بنسبة 87.5% أو بقيمة 1,142.6 مليون ريال سعودي إلى 162.6 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يُعزى االرتفاع في 2019م في المقام األول إلى: )أ( ارتفاع القرض ذي األولوية بقيمة 50.8 مليون ريال سعودي نتيجة 
سحب الدفعة النهائية في يونيو 2019م، و)ب( ارتفاع المشتقات المالية بقيمة 42.6 مليون ريال سعودي التفاقية مبادلة أسعار الفائدة الموّقع عليها خالل 
نوفمبر 2019م، و)ج( ارتفاع االلتزامات الضريبية المؤجلة بمبلغ 12.6 مليون ريال سعودي بسبب وجود فروق مؤقتة و)د( ارتفاع التزامات اإليجار بمبلغ 

3.4 مليون ريال سعودي في ما يتعلق بتسجيل االلتزامات المتعلقة بتأجير األرض عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16.

يعود سبب االنخفاض في االلتزامات غير المتداولة في عام 2020 م في المقام األول إلى إعادة التصنيف المؤقت لقرض طويل األجل بقيمة 1.178.0مليون 
ريال سعودي إلى التزامات متداولة، حيث لم يقم مشتري اإلنتاج بسداد كامل مبالغ الفواتير المقدمة عن الفترة الممتدة من فبراير إلى أكتوبر 2020م 
)كما هو مذكور أعاله تحت بند األصول المتداولة(، مما أدى إلى خرق التعهد الفني بموجب اتفاقية شراء الطاقة وأدى إلى تقصير متقاطع بموجب وثائق 
التمويل. تم استالم التنازل من المقرضين في 9 فبراير 2021 ودخل حيز السريان اعتباًرا من 31 ديسمبر 2020م، ولكن ال يمكن أن يؤدي إلى تغيير تصنيف 
القرض مرة أخرى إلى غير متداول بسبب المتطلبات الصارمة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ذي الصلة. وتم بالفعل إعادة تصنيف المبلغ 
بالكامل مرة أخرى على أنه غير متداول في يناير 2021م. وبخالف إعادة تصنيف القروض، ارتفعت التزامات المشتقات بقيمة 68.7 مليون ريال سعودي 

نتيجة النخفاض معدالت الليبور بشكل كبير.

انخفضت االلتزامات المتداولة بنسبة 13.9% أو بقيمة 53.6 مليون ريال سعودي من 385.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 331.5 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 317.6% أو 1,053.1 مليون ريال سعودي إلى 1,384.6 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م. ويُعزى االنخفاض في عام 2019م في المقام األول إلى سداد مبلغ بقيمة 32 مليون ريال سعودي لمقاول الهندسة والمشتريات والبناء 
إلنجاز بعض المراحل الرئيسية لإلنشاءات، وتسوية مصاريف مستحقة بقيمة 18.8 مليون ريال سعودي، والتكاليف المتعلقة باإلنشاءات والتزامات بعض 
األطراف ذات العالقة. ويُعزى االرتفاع في عام 2020م في المقام األول إلى ارتفاع بقيمة 1.178.0 مليون ريال سعودي في الجزء المتداول من رصيد 
القروض حيث تمت إعادة تصنيف الجزء طويل األجل إلى االلتزامات المتداولة بسبب حالة التخلف عن السداد، كما هو موضح أعاله في بند االلتزامات 

غير المتداولة، وقابل هذا االرتفاع جزئًيا ما يلي:

انخفاض بقيمة 75.5 مليون ريال سعودي لقرض المساهم قصير األجل حيث تم خصم صافي قيمته القائمة من المبلغ المتبقي من التعويضات  	
الهندسة  ومقاول  الزرقاء  بين شركة  المبرمة  التسوية  اتفاقية  بموجب  والبناء  والمشتريات  الهندسة  لمقاول  المستحقة  عليها  المتفق  النقدية 

والمشتريات والبناء؛
انخفاض في الرصيد المستحق لألطراف ذات العالقة بقيمة 37.9 مليون ريال سعودي حيث تم سداد أرصدة واجبة الدفع بموجب اتفاقية  	

الخدمات طويلة األجل والمستحقة لمقاول التشغيل والصيانة في 2020م، علًما بأن تلك األرصدة كانت مرحلة من عام 2019م؛
انخفاض الذمم الدائنة وااللتزامات المتداولة األخرى بقيمة 2.1 مليون ريال سعودي؛ و 	
انخفاض الرصيد المستحق للمقاول بقيمة 13.3 مليون ريال سعودي. 	

قائمة التدفقات النقدية 3 8 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة التدفقات النقدية كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 145-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرقائمة التدفقات النقدية

 معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

56.8%223.9%121,823190,966)98,356(التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

93.1%36.3%99.2%)1,425()2,237()297,933( التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

-585.7%-108.1%)218,206()31,824(393,536النقد من األنشطة التمويلية

100.0%5.دد5%-14.1%دد4104,5د7,د1 19,517النقد في البداية

100.0%-7.4د%5.دد5%1د75,8دد4104,5د7,د1النقد والنقد وما في حكمه الختامي

المصدر: القوائم المالية المدققة 
سعر الصرف: 1 دينار أردني = 5.3305 ريال سعودي

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 1 3 8 6
ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بنسبة 223.9% أو بقيمة 220.2 مليون ريال سعودي من 98.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2018م إلى 121.8 مليون ريال سعودي كما في 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 56.8% أو بقيمة 69.2 مليون ريال سعودي إلى 191.0 مليون ريال سعودي 

كما في 2020م.
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 كان االرتفاع في عام 2019م يرجع في المقام األول إلى تشغيل المحطة بالطاقة االستيعابية القصوى على مدار االثني عشر شهًرا األولى )485 ميجاواط( 
بينما في عام 2018، من تاريخ التشغيل التجاري للمرحلة األولى، عملت المحطة لمدة ثالثة أشهر من يوليو 2018م إلى سبتمبر 2018م في عمليات الدورة 
البسيطة )315 ميجاواط(، عقبتها عمليات الدورة المركبة )485 ميجاواط( من تاريخ التشغيل التجاري للمرحلة الثانية في سبتمبر 2018م للفترة المتبقية 
من العام والتأثير اإليجابي للتغيير في الذمم التجارية المدينة حيث قام مشتري اإلنتاج باحتجاز مدفوعات فواتير على حساب التعويضات النقدية المقررة 
من تأخر بدء تشغيل المحطة في 2018م وبدأ سداد المبلغ الكامل لفواتير اإليرادات في عام 2019م، وهو ما قابله جزئًيا مدفوعات أعلى لحسابات الذمم 

الدانئة واألطراف ذات العالقة في عام 2019م في ما يتعلق بتوفر النقدية مع سحب القسط النهائي للقروض ذات األولوية.

وقد كانت الزيادة في عام 2020م ترجع في المقام األول إلى تسوية التعويضات النقدية المستحقة من مقاول الهندسة والتوريد والتشييد والتأثير اإليجابي 
من التغيرات في الذمم التجارية الدائنة وهو ما قابلها جزئًيا

انخفاض في الواردات من مشتري اإلنتاج كما في 2020م من أبريل فما بعد حيث بدأ مشتري اإلنتاج سداد 75% من الفواتير المستحقة بسبب  	
كوفيد 19 حتى أكتوبر 202م ثم قام بسداد 85% لشهري نوفمبر وديسمبر.

سداد الذمم الدائنة المتراكمة إلى األطراف ذات العالقة 2020م 	

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية 2 3 8 6
انخفضت التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة التشغيلية بنسبة 99.2% أو بقيمة 295.7 مليون ريال سعودي من 298.0 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2018م إلى 2.2 مليون ريال سعودي كما في 2019م، ثم انخفضت بنسبة 36% أو بقيمة 0.8 مليون ريال سعودي إلى 1.4 مليون ريال سعودي 
كما في 2020م. كان االنخفاض في عام 2019م يرجع في المقام األولى إلى سداد تكاليف اإلنشاء بمبلغ 297.4 مليون ريال سعودي حتى إنجاز تاريخ 
التشغيل التجاري في عام 2018م. كان االنخفاض في عام 2020م يرجع في المقام األول إلى انخفاض النفقات الرأسمالية بمبلغ 0.8 مليون ريال سعودي 

في عام 2020م.

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 3 3 8 6
انخفضت التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية بنسبة 108% أو بقيمة 425.4 مليون ريال سعودي من 394 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2018م إلى 31.8 مليون ريال سعودي كما في 2019م، ثم انخفضت مرة أخرى بنسبة 586% أو بقيمة 186.3 مليون ريال سعودي إلى 218.2 

مليون ريال سعودي كما في 2020م.

كان االنخفاض في عام 2019م يرجع في المقام األول إلى ارتفاع السحوبات من القروض ذات األولوية والثانوية في عام 2018م بمبلغ 223 مليون ريال 
سعودي و76 مليون ريال سعودي وارتفاع مدفوعات أساس الدين للقروض ذات األولوية بمبلغ 56.0 مليون ريال سعودي وارتفاع مدفوعات الفائدة بمبلغ 
68.7 مليون ريال سعودي و32.2 مليون ريال سعودي إلى مقاول الهندسة والتوريد والتشييد في عام 2019م، وهو ما قابله جزئًيا تأثير إيجابي في التغير 
في الذمم الدائنة إلى أطراف ذات عالقة بمبلغ 28.1 مليون ريال سعودي. كان االرتفاع في التدفقات النقدية الخارجة في عام 2020م يرجع في المقام 
األول إلى انخفاض السحوبات من القروض بمبلغ 119.6 مليون ريال سعودي وسداد قرض ثانوي بمبلغ 76 مليون ريال سعودي، وهو ما قابله جزئًيا 
إلى مقاول  المدفوعات  والتأثير اإليجابي النخفاض  ريال سعودي  بمبلغ 22.9 مليون  األولوية  للقروض ذات  الدين األساسي  انخفاض مدفوعات مبلغ 

الهندسة والتوريد والتشييد بمبلغ 18.9 مليون ريال سعودي.

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي لشركة أكوا باور ورزازات ونتائج عملياتها   9 6
يقدم قسم مناقشة اإلدارة وتحليلها التالي مراجعة تحليلية للوضع المالي واألداء التشغيلي لشركة أكوا باور ورزازات )"شركة أكوا ورزازات "( للسنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. المعلومات المالية في هذا القسم مستمدة من حزمة تقارير المجموعة التي أعدتها إدارة شركة 
أكوا باور ورزازات والمستخدمة لغرض توحيد التقارير المالية للمجموعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م. تأسست شركة 
أكوا ورزازات في 1433/12/13هـ )الموافق 29 أكتوبر 2012م(، وتمتلك فيها المجموعة حصة مساهمة فعلية تبلغ 73.125%. للحصول على مزيد من 
المعلومات حول شركة أكوا ورزازات ، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-12( )أوصاف المشاريع - مشروع نور 1 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام 

الطاقة الشمسية المركزة(. 

جميع اإلشارات إلى الزيادة / )االنخفاض( في الجداول والتحليالت التالية تعني ما يلي: لعام 2019م مقارنًة بعام 2018م وعام 2020م مقارنًة بعام 2019م.

نتائج العمليات - قائمة الدخل  1 9 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: د14-دالجدول  

الزيادة /  االنخفاض(للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

16.0%25.9%6.8%148,564158,664199,785اإليرادات
4.6%11.2%-1.5%)75913()68282()69349(التكاليف المباشرة

8.1%105.3%-43.1%)21820()10627()18686(مصاريف أخرى
9.8د%8.0د%1.8د%د05,د979,75510د0,5دالربح من العمليات

-3.0%-4.9%-1.1%)71592()75287()76134(تكاليف التمويل
--2056%-56.5%83,619)4275()9820(الدخل / )المصاريف( األخرى بما في ذلك الضرائب

-59157.4%-100.8%114,079د19)5د54د(صافي  الخسارة(/الربح

المصدر: معلومات االدارة
سعر الصرف: 1 دوالر أمريكي = 3.75 رياالً سعودًيا
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اإليرادات  1 1 9 6
ارتفعت اإليرادات بنسبة 6.8% أو بقيمة 10.1 مليون ريال سعودي من 148.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 158.7 مليون ريال سعودي في 
عام 2019م، كما ارتفعت االيرادات بنسبة 25.9% أو 41.1 مليون ريال سعودي لتصل إلى 199.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م.و تتعلق الزيادة في 
عام 2019م بشكل أساسي بتأثير تعديل التعرفة، األمر الذي قابله جزئًيا انخفاض هامشي في صافي توليد الكهرباء في عام 2019م بمقدار 2 مليون ريال 
سعودي )من 398,764 ميجاواط ساعة في عام 2018 م إلى 395,295 ميجاواط ساعة( إلى جانب تأثير تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية على دخل 
التأجير التمويلي المسجل في عام 2019م بمبلغ 8 مليون ريال سعودي. ترجع الزيادة اإلضافية في عام 2020م إلى زيادة التوليد بمقدار 19.9 مليون ريال 
سعودي خالل عام 2020م )493,982 ميجاواط ساعة( باإلضافة إلى تأثير تقلبات أسعار الصرف األجنبي على إيرادات التأجير التمويلي المسجلة في 

عام 2020م بمقدار 21.2 مليون ريال سعودي. 

التاكليف المباشرة  2 1 9 6
انخفضت التكاليف المباشرة بنسبة 1.1% أو بقيمة 1.0 مليون ريال سعودي من 69.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 68.3 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، كما ارتفعت التكاليف المباشرة بنسبة بلغت 11.2% أو بقيمة 7.6 مليون ريال سعودي إلى 75.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ولم 
يشهد عام 2019م أي تغيير جوهري مقارنة بعام 2018م، إال أن الزيادة في عام 2020م ناتجة بشكل رئيسي عن ارتفاع تكلفة التأمين بمقدار 4.2 ماليين 

ريال سعودي والنفقات التشغيلية والفنية بمقدار 3.2 ماليين ريال سعودي. 

الربح من العمليات  3 1 9 6
ارتفع الربح من العمليات بنسبة 31.8% أو بقيمة 19.2 مليون ريال سعودي من 60.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 79.8 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، وارتفع الربح من العمليات بنسبة 28.0% أو بقيمة 22.3 مليون ريال سعودي إلى 102.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وترجع 
الزيادة في عام 2019م بشكل أساسي إلى ارتفاع اإليرادات مقارنة بعام 2018م ).110 ماليين ريال سعودي(، وانخفاض المصروفات األخرى على حساب 
ارتفاع الدخل التشغيلي اآلخر )13.1 مليون ريال سعودي( بسبب القيد العكسي الستحقاق طويل األجل لقطع الغيار، والذي كان قد قابله جزئًيا ارتفاع 
النفقات العامة واإلدارية بمبلغ 5.1 ماليين ريال سعودي. وترجع الزيادة في عام 2020م بشكل أساسي إلى ارتفاع اإليرادات مقارنة بعام 2019م بمقدار 
41.1 مليون ريال سعودي، والتي قابلها جزئًيا: 1( زيادة في التكلفة المباشرة بمبلغ 7.6ماليين ريال سعودي، 2( وارتفاع المصروفات األخرى خصوصاً 

الدخل التشغيلي اآلخر غير المتكرر في عام 2019م. 

تاكليف التمويل  4 1 9 6
انخفضت تكاليف التمويل بشكل طفيف بنسبة 1.1% أو بقيمة 0.8 مليون ريال سعودي من 76.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 75.3 مليون 
ريال سعودي في عام 2019م، ثم انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 4.9% أو بقيمة 3.7 مليون ريال سعودي إلى 71.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م. 

ويرجع سبب االنخفاض في عامي 2019م و2020م بشكل أساسي إلى السداد السنوي لقروض التسهيالت ذات األولوية خالل العام. 

صافي الربح )الخسائر( 5 1 9 6
ارتفع صافي الربح بنسبة 100.8 % أو بقيمة 25.6 مليون ريال سعودي من صافي خسارة بقيمة 25.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 0.2 مليون 
ريال سعودي في عام 2019م، ثم ارتفع مرة أخرى بقيمة 113.9 مليون ريال سعودي ليصل إلى 114.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م. كانت الزيادة 

في عام 2019م مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الدخل التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل. وتتعلق الزيادة في عام 2020م بما يلي:

ارتفاع األرباح من العمليات بمقدار 22.3 مليون ريال سعودي؛ 	
وانخفاض تكاليف التمويل بمقدار 3.7 مليون ريال سعودي على حساب مدفوعات أقساط القرض السنوية؛ 	

وارتفاع الدخل األخرى بما في ذلك الضرائب المستحقة لإليرادات األخرى بمبلغ 11.6 مليون ريال سعودي، والمبالغ المحجوزة فيما يتعلق 
بمطالبة التأمين على توقف األعمال وإيرادات الضرائب المؤجلة المسجلة في عام 2020م على الخسائر الضريبية غير المتنازع عليها فيما 
يتعلق باالستهالك بمبلغ 43 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى مكاسب صرف العمالت األجنبية المحجوزة على عقد إيجار تمويلي بمبلغ 33.3 

مليون ريال سعودي. 

قائمة المركز المالي 2 9 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة المركز المالي كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم. (: 147-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبر

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

0.0%1.7%-1.7% 2,547,632  2,504,063  2,548,180 األصول غير المتداولة
-6.1%32.1%-33.3% 276,747  209,423  313,991 األصول المتداولة
-0.7%4.1%-د.5% 79د,4د8,د  د48,د71,د  171,دد8,د إجمالي األصول

-10.4%-3.8%-16.6% 1,887,785 1,963,174  2,353,502 االلتزامات غير المتداولة
-29.2%31.0%-61.7% 303,298 231,577  604,441 االلتزامات المتداولة
-9.د1%-د.0%-5.8د% د191,08,د  194,751,د  د957,94,د إجمالي االلتزامات

-1.دد%د.41د%د9د,ددد5د518,7)د95,77(صافي األصول/  االلتزامات(

المصدر: معلومات االدارة
سعر الصرف: 1 دوالر أمريكي = 3.75 رياالً سعودًيا
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يتكون إجمالي أصول شركة أكوا باور ورزازات بشكل أساسي من األصول غير المتداولة، والتي شكلت نسب 89.0% و 92.3% و 90.2% من إجمالي األصول 
كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي. يتكون إجمالي التزامات شركة أكوا باور ورزازات بشكل أساسي من االلتزامات غير المتداولة، 

والتي تمثل 79.6% و89.4% و86.2% من إجمالي االلتزامات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي.

تتكون األصول غير المتداولة بشكل أساسي من ذمم تأجير تمويلي. يعتمد مشروع نور على أساس البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية، حيث سيتم نقل 
ملكية المحطة إلى مشتري اإلنتاج في نهاية فترة العقد. ووفًقا لذلك، يتم تصنيف األصول الرأسمالية )األصول غير المتداولة( كعقد إيجار تمويلي وفًقا 
للمعيار المحاسبي الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 لعقود اإليجار. تتكون االلتزامات غير المتداولة بشكل رئيسي من تسهيالت القروض الرئيسية 

التي تم الحصول عليها لتكاليف تشييد المشروع.

ارتفع صافي األصول بنسبة 641.6%% أو بقيمة 614.5 مليون ريال سعودي من 95.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018 م إلى 518.7 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفع صافي األصول بنسبة 22.1% أو بقيمة 114.6 مليون ريال سعودي إلى 633.3 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2019م. 

إجمالي األصول 1 2 9 6
انخفض إجمالي األصول بنسبة 5.2% أو بقيمة 148.7 مليون ريال سعودي من 2,862.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2,713.5 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفض إجمالي األصول بنسبة 4.1% أو بقيمة 110.9 مليون ريال سعودي إلى 2,824.4 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، مدفوًعا بشكل أساسي بانخفاض األصول غير المتداولة خالل فترة الثالث سنوات. 

انخفضت األصول غير المتداولة بنسبة 1.7% أو بقيمة 44.1 مليون ريال سعودي من 2,548.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
2,504.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت األصول غير المتداولة بنسبة 1.7% أو 43.6 مليون ريال سعودي إلى 2,547.6 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ويرجع سبب االنخفاض في عام 2019م بشكل رئيسي إلى انخفاض ذمم عقود اإليجار التمويلي المدينة 
بمبلغ 70 مليون ريال سعودي، وذلك بسبب تسجيل إيرادات التأجير التمويلي ودفعات اإليجار، بما في ذلك تأثير الصرف األجنبي على الرصيد المستحق 
من عقود اإليجار. وقد قابل ذلك جزئًيا ارتفاع في الذمم المدينة لضريبة القيمة المضافة بمبلغ 27 مليون ريال سعودي )الجزء غير المتداول(، والتي 
أعيد تصنيفها من األصول المتداولة. يرجع سبب االرتفاع في عام 2020م بشكل رئيسي إلى ارتفاع ذمم عقود اإليجار التمويلي بمبلغ 52.9 مليون ريال 
سعودي، وذلك بسبب تسجيل إيرادات التأجير التمويلي ودفعات اإليجار بما في ذلك تأثير الصرف األجنبي ذي الصلة على الرصيد المستحق من عقود 

اإليجار. وقد قابل ذلك جزئًيا انخفاض في ضريبة القيمة المضافة المدينة بمبلغ 9 مليون ريال سعودي على حساب تحصيل ضريبة القيمة المضافة. 

انخفضت األصول المتداولة بنسبة 33.3% أو بقيمة 104.6 مليون ريال سعودي من 314.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 209.4 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 32.1% أو 67.3 مليون ريال سعودي إلى 276.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2020م. ويرجع االنخفاض في عام 2019م بشكل رئيسي إلى:

انخفاض مستحقات عقود التأجير التمويلي بمبلغ 49.7 مليون ريال سعودي بسبب تسجيل الدخل التمويلي ودفعات اإليجار؛  	
وانخفاض ذمم ضريبة القيمة المضافة المدينة بمبلغ 35 مليون ريال سعودي، والتي تشمل إعادة تصنيف 27 مليون ريال سعودي إلى أصول غير  	

متداولة )كما هو موضح أعاله(؛ 
وانخفاض في المدفوعات بمبلغ 10.3 مليون ريال سعودي؛ 	
وانخفاض في النقد وما في حكمه بمبلغ 10.7 مليون ريال سعودي.  	

كما تتعلق الزيادة في عام 2020م بشكل رئيسي بما يلي:

ارتفاع ذمم اإليجارات التمويلية المدينة بمبلغ 27.1 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أسعار الصرف العمالت؛ 	
وزيادة أرصدة النقد بقيمة 9.8 مليون ريال سعودي؛  	
وزيادة في الذمم المدينة بمبلغ 3.4 مليون ريال سعودي، كما أيضاً زيادة الدفعات المقدمة للموردين بمبلغ 27.0 مليون ريال سعودي بسبب دّوار  	

الدفع المزمع استبداله في عام 2021م؛
وزيادة في المصروفات المدفوعة مقدًما بمبلغ 9.6 مليون ريال سعودي، والتي قابلها انخفاض بنفس المبلغ في الذمم المدينة التجارية. 	

إجمالي االلتزامات 2 2 9 6
انخفض إجمالي االلتزامات بنسبة 25.8% أو بقيمة 763.2 مليون ريال سعودي من 2,957.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2,194.8 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفض إجمالي االلتزامات بنسبة 0.2% أو بقيمة 3.7 مليون ريال سعودي إلى 2,191.1 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، م 

انخفضت االلتزامات غير المتداولة بنسبة 16.6% أو بقيمة 390.3 مليون ريال سعودي من 2,353.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
1,963.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفضت االلتزامات غير المتداولة بنسبة 3.8% أو بقيمة 75.4 مليون ريال سعودي إلى 
1,887.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يرجع االنخفاض في عام 2019م بشكل رئيسي إلى تحويل القرض الثانوي الذي تم تصنيفه 
كالتزام غير متداول في 2018م إلى قرض مساهمين مصنف ضمن حقوق الملكية بمبلغ 430.3 مليون ريال سعودي وكذلك مطلوبات ضريبية مؤجلة أقل 
بمبلغ 8.6 مليون ريال سعودي. تم تعويض تلك جزئيا من قبل ارتفاع القروض طويلة األجل بمبلغ 48.6 مليون ريال سعودي، ويرجع االنخفاض في عام 
2020م بشكل رئيسي إلى انخفاض في القرض طويل األجل بمبلغ 23.4 مليون ريال سعودي نتيجة سداد قرض رئيسي وانخفاض رصيد الضريبة المؤجلة 

بمقدار 51.9 مليون ريال سعودي بسبب أصول الضريبة المؤجلة المعترف بها في 2020م.
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انخفضت االلتزامات المتداولة بنسبة 61.7% أو بقيمة 372.9 مليون ريال سعودي من 604.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 231.6 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت االلتزامات المتداولة بنسبة 31.0% أو بقيمة 71.7 مليون ريال سعودي لتصل إلى 303.3 

مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ويُعزى االنخفاض في عام 2019م بشكل رئيسي إلى ما يلي:

السداد الجزئي للقروض طويلة األجل بمبلغ 122.9 مليون ريال سعودي وتسهيالت السحب على المكشوف بمبلغ 22.7 مليون ريال سعودي؛ 	
وانخفاض في الذمم الدائنة بمبلغ 227.3 مليون ريال سعودي، والتي تشمل دفع 141 مليون ريال سعودي إلى نوماك ومقاول الهندسة والتوريد  	

واإلنشاء، وانخفاض في الفوائد المستحقة بمبلغ 50.2 مليون ريال سعودي، وانخفاض في ضريبة القيمة المضافة المستحقة بمبلغ 24.6 مليون 
ريال سعودي، وبنود أخرى مثل تأثيرات أسعار صرف العمالت األجنبية. 

وتتعلق الزيادة في عام 2020م بما يلي:

زيادة في القروض طويلة األجل بمبلغ 37.5 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساًسا إلى تأثير أسعار صرف العمالت األجنبية؛  	
وزيادة تسهيالت السحب على المكشوف بمبلغ 17 مليون ريال سعودي؛ 	
وزيادة في الذمم الدائنة بمبلغ 16.4 مليون ريال سعودي، والتي تشمل 7 مليون ريال سعودي مستحقة الدفع لطرف ذي صلة )نوماك( و4 مليون  	

ريال سعودي زيادة في الفوائد المستحقة. 
زيادة في ضريبة الدخل المستحقة بمبلغ 0.8 مليون ريال سعودي. 	

قائمة التدفقات النقدية 3 9 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في 018دم و019دم و0د0دم:(: 148-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرقائمة التدفقات النقدية

 معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

--77.6%-165.8%)21,969()98,043(149,066التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

85.8%64.5%109.9%157330543التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

--64.1%-183.4%87,05331,263)104,414(النقد من األنشطة التمويلية

19.4%-8.5%55.8%1114,501د5,1د511د,80النقد والنقد وما في حكمه االفتتاحي

-د.0%د.8%-8.5%7دد,4د1114,5011د5,1د1النقد والنقد وما في حكمه الختامي

المصدر: معلومات اإلدارة
سعر الصرف: 1 دوالر أمريكي = 3.75 رياالً سعودًيا

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 1 3 9 6
انخفضت التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية بنسبة 165.8% أو بقيمة 247.1 مليون ريال سعودي من 149.1 مليون ريال سعودي في عام 
2018م إلى تدفقات نقدية خارجة بقيمة 98.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ثم انخفضت التدفقات النقدية الخارجة مرة أخرى بنسبة 77.6% أو 

بقيمة 76.0 مليون ريال سعودي من 98.0 مليون ريال سعودي إلى 22.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

ويُعزى االنخفاض في عام 2019م بشكل رئيسي إلى ما يلي:

انخفاض الدئنون وااللتزامات األخرى بمبلغ 264.3 مليون ريال مقابل دفعات إلى نوماك ومقاول الهندسة والتوريد واإلنشاء، و ارتفاع في مدينو  	
عقود االيجار التمويلي بمبلغ 19.1 مليون ريال .

وهو ما قابله جزئًيا:

في انخفاض في الذمم المدينة بقيمة 36.3 مليون ريال سعودي؛ 	

ويُعزى االنخفاض في التدفقات النقدية الخارجة عام 2020م بشكل أساسي إلى ما يلي:

زيادة في صافي الربح بمبلغ 114.1 مليون ريالريال و وارتفاع في الدائنون وااللتزامات األخرى بمبلغ 200.2 مليون ريال 	

وهو ما قابله جزئًيا:

ارتفاع في الذمم المدينة وذمم االيجار التمويلي المدينة بقيمة 239.3 مليون ريال سعودي؛ 	

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 2 3 9 6
 ارتفعت التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة االستثمارية بنسبة 109.9% أو بمبلغ 172.9 ألف ريال سعودي، من 157.3 ألف ريال سعودي في عام 
2018م إلى 330.3 ألف ريال سعودي في عام 2019م، مع زيادة إضافية بنسبة 64.5% أو بقيمة 212.2 ألف ريال سعودي، من 330.3 ألف ريال سعودي 

إلى 543.2 ألف ريال سعودي، وهذا يرجع في المقام األول إلى اإلضافات الرأسمالية إلى الممتلكات واآلالت والمعدات.
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التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 3 3 9 6
 ارتفعت التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة التمويلية بنسبة 183.4% أو بمبلغ 191.4 مليون ريال سعودي، من تدفقات نقدية خارجة بقيمة 104.4 
مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى تدفقات نقدية داخلة بقيمة 87.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى زيادة في 
قرض طويل األجل بمبلغ 260.2 مليون ريال سعودي وسداد تسهيل رأس المال العامل بمبلغ 68.7 مليون ريال سعودي. ثم انخفضت بنسبة 64.1% أو 
بقيمة 55.7 مليون ريال سعودي إلى 31.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م، بسبب سداد قرض طويل األجل بمبلغ 95.4 مليون ريال سعودي، وهو ما 

قابله جزئًيا زيادة في تسهيل رأس المال العامل بمبلغ 39.6 مليون ريال سعودي

ونتائج   10 6  2 باور ورزازات  أكوا  لشركة  المالي  للوضع  وتحليلها  اإلدارة  مناقشة 
عملياتها 

يقدم قسم مناقشة اإلدارة وتحليلها التالي مراجعة تحليلية للوضع المالي واألداء التشغيلي لشركة أكوا باور ورزازات 2 )"شركة أكوا ورزازات 2"( للسنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. المعلومات المالية في هذا القسم مستمدة من حزمة تقارير المجموعة التي أعدتها إدارة شركة 
أكوا ورزازات 2 والمستخدمة لغرض توحيد التقارير المالية للمجموعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م. تأسست شركة أكوا 
ورزازات 2 في 1436/5/12هـ )الموافق 3 مارس 2015م(، وتمتلك فيها المجموعة حصة مساهمة فعلية تبلغ 75%. للحصول على مزيد من المعلومات 
حول شركة أكوا ورزازات 2، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-13( )أوصاف المشاريع - مشروع نور 2 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة 

الشمسية المركزة(..

جميع اإلشارات إلى الزيادة / )االنخفاض( في الجداول والتحليالت التالية تعني ما يلي: لعام 2019م مقارنًة بعام 2018م وعام 2020م مقارنًة بعام 2019م.

نتائج عمليات - قائمة الدخل  1 10 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 149-دالجدول  

الزيادة /  االنخفاض(للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

24.9%-43.6%176.3%85,259235,603132,969اإليرادات

62.5%29.9%103.2%)106,698()82,138()40,414(التكاليف المباشرة

-0.5%430%-81.3%)65,612()12,379()66,218(مصاريف أخرى

5.7د%-7.9د1%-0.1د7%)41د,9د(د141,08)د7د,1د(الربح/ الخسارة( التشغيلي

18.6%-3.5%45.7%)128,439()133,112()91,360(تكلفة التمويل

الدخل/)المصاريف( األخرى بما في ذلك 
--828.0%-34.1%98,080)13,473()20,449(الضرائب

-7.7د%7.7د11%-95.9%)9,700د()5,498()د18,دد1(صافي الخسارة

المصدر: معلومات االدارة
سعر الصرف: 1 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي

اإليرادات  1 1 10 6
ارتفعت االيرادات بنسبة 176.3% أو بقيمة 150.3 مليون ريال سعودي من 85.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 235.6 مليون ريال سعودي في 
عام 2019م، وانخفضت االيرادات بنسبة 43.6% أو بقيمة 102.6 مليون ريال سعودي إلى 133.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وترجع الزيادة في 
عام 2019م بشكل أساسي إلى عمليات التشغيل على مدار العام بالكامل في 2019م، حيث بدأت المحطة التشغيل التجاري في أبريل 2018م واستمرت 
في العمل لمدة 8 أشهر. كما يرجع االنخفاض في عام 2020م بشكل أساسي إلى توقف المحطة خالل عام 2020م، ويشمل انقطاعات قسرية على مدار 

فبراير ويونيو / يوليو ونوفمبر / ديسمبر. 

التاكليف المباشرة  2 1 10 6
ارتفعت التكاليف المباشرة بنسبة 103.2 % أو بقيمة 41.7 مليون ريال سعودي من 40.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 82.1 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، كما زادت التكاليف المباشرة بشكل طفيف مرة أخرى بنسبة 29.9% أو بقيمة 24.6 مليون ريال سعودي إلى 106.7 مليون ريال سعودي 
في عام 2020م. وترجع الزيادة في عام 2019م بشكل أساسي إلى عمليات التشغيل على مدار العام بأكمله في 2019م، مقارنًة بثمانية أشهر من التشغيل 
في عام 2018م حيث بدأت المحطة التشغيل التجاري في أبريل 2018م، باإلضافة إلى زيادة تكلفة التأمين بمبلغ 17.9 مليون ريال سعودي بسبب زيادة 
أقساط التأمين لمحطات الطاقة الشمسية المركزة. كما ترجع الزيادة في عام 2020م بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التأمين بمبلغ 7.1 مليون ريال 

سعودي وتكاليف الصيانة المتكبدة بمبلغ 16 مليون ريال سعودي فيما يتعلق باالنقطاعات القسرية المغطاة أعاله في اإليرادات. 

الربح )الخسارة( التشغيلي  3 1 10 6
ارتفع الربح )الخسارة( التشغيلي بقيمة 162.5 مليون ريال سعودي من خسارة بقيمة 21.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 141.1 مليون ريال 
سعودي ربح تشغيلي في عام 2019م، ثم انخفض الربح التشغيلي بقيمة 180.4 مليون ريال سعودي إلى خسارة تشغيلية بقيمة 39.3 مليون ريال سعودي 
في عام 2020م. وتتعلق الزيادة في عام 2019م بشكل أساسي بالعمليات التشغيلية على مدار العام بالكامل في 2019م )كما هو موضح أعاله( باإلضافة 
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إلى 67.3 مليون ريال سعودي تعويضات نقدية متفق عليها في 2018م )المدرجة في المصروفات األخرى( من جانب مشتري اإلنتاج بسبب بدء تشغيل 
المحطة بعد التاريخ المتعاقد عليه وفًقا التفاقية شراء الطاقة. ويرجع سبب االنخفاض في عام 2020م بشكل رئيسي إلى: 1( انخفاض اإليرادات وارتفاع 
تكاليف الصيانة بمبلغ 102.6 مليون ريال سعودي و16 مليون ريال سعودي على التوالي بسبب االنقطاعات خالل عام 2020م؛ 2( ارتفاع أقساط التأمين 
بمبلغ 7.1 مليون ريال سعودي؛ 3( مخصص تعويضات نقدية متفق عليها )تعويضات نقدية عن الذروة والتي تمثل االنخفاض في التوليد في ساعات 
الذروة بحسب العقد المبرم( بمبلغ 44.9 مليون ريال سعودي في 2020م بسبب عدم االمتثال للحد األدنى من متطلبات التوليد خالل ساعات الذروة، 

وفًقا التفاقية شراء الطاقة. 

تاكليف التمويل  4 1 10 6
ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 45.7% أو بقيمة 41.8 مليون ريال سعودي من 91.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 133.1 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، وانخفضت تكاليف التمويل بنسبة 3.5% أو بقيمة 4.7 مليون ريال سعودي إلى 128.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م.و ترجع الزيادة 
في عام 2019م إلى رسوم السنة الكاملة لتكاليف التمويل في األرباح والخسائر بسبب عمليات العام بأكمله في عام 2019م، في حين تم رسملة جميع 
تكاليف التمويل حتى تاريخ بدء تشغيل المحطة في عام 2018م.و يرجع االنخفاض في عام 2020م بشكل أساسي إلى سداد قرض تسهيل ذي أولوية خالل 
العام باإلضافة إلى استبدال القرض المرحلي المقدم في شكل مساهمة رأسمالية بسعر فائدة 5.45% بقرض مساهمين بسعر فائدة أقل بنسبة %3.5، 

مما أدى إلى انخفاض الفائدة المتكبدة خالل العام. 

صافي الخسارة  5 1 10 6
انخفض صافي الخسارة بنسبة 95.9% أو بقيمة 127.7 مليون ريال سعودي من خسارة بقيمة 133.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى خسارة 
بقيمة 5.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ثم ارتفع صافي الخسارة بنسبة 1167.5% أو بقيمة 64.2 مليون ريال سعودي إلى خسارة بقيمة 69.7 
مليون ريال سعودي في عام 2020م. كما يرجع االنخفاض في الخسارة في عام 2019م بشكل أساسي إلى التعويضات النقدية المتفق عليها التي تحّملها 
مشتري اإلنتاج والمدرجة في المصاريف األخرى في عام 2018م، والتي قابلها جزئًيا ارتفاع في تكاليف التمويل.و ترجع الزيادة في الخسارة في عام 
2020م بشكل أساسي إلى انخفاض اإليرادات ومخصص مصروفات التعويضات النقدية المتفق عليها القصوى. ومع ذلك، فقد قابل هذا التأثير إلى حد 
ما مطالبة تأمين بمبلغ 27.2 مليون ريال  واسترداد مبالغ من مقاول الهندسة والتوريد والتشييد بمبلغ 14.2 مليون ريال سعودي تم استالمها خالل العام. 

قائمة المركز المالي 2 10 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة المركز المالي كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: 150-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرقائمة المركز المالي

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

1.1%4.6%-2.2%3,506,5503,429,8673,585,994األصول غير المتداولة

-18.5%-19.4%-17.7%365,744301,169242,683األصول المتداولة

-د.0%د.د%-د.د%77د,8د8,د7د1,0د7,د95د,د87,دإجمالي األصول

0.4%26.0%-20.1%3,259,8742,605,4593,282,988االلتزامات غير المتداولة

0.7%-41.1%71.9%721,1931,239,848730,761االلتزامات المتداولة

0.4%4.4%-4.د%749,د074,01د,845,د7د981,0,دإجمالي االلتزامات

0.4د%0.دد%5.1%)د185,07()70د,114()د108,77(صافي /  االلتزامات(

المصدر: معلومات االدارة
سعر الصرف: 1 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي

يتكون إجمالي أصول شركة أكوا ورزازات 2 بشكل أساسي من األصول غير المتداولة، والتي شكلت نسب 90.6% و91.9% و93.7% من إجمالي األصول 
كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي. يتكون إجمالي التزامات شركة أكوا ورزازات 3 بشكل أساسي من االلتزامات غير المتداولة، 
والتي تمثل 81.9% و67.8% و81.8% من إجمالي االلتزامات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي. تتكون األصول غير المتداولة 
بشكل أساسي من ذمم تأجير تمويلي مدينة. يعتمد مشروع نور 2 على أساس البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية، حيث سيتم نقل ملكية المحطة إلى 
مشتري اإلنتاج في نهاية فترة العقد. ووفًقا لذلك، يتم تصنيف األصول الرأسمالية )األصول غير المتداولة( كعقد إيجار تمويلي. تتكون االلتزامات غير 

المتداولة بشكل أساسي من تسهيالت القروض ذات األولوية التي تم الحصول عليها لتكاليف تشييد المشروع.

ارتفع صافي االلتزامات بنسبة 5.1% أو بقيمة 5.5 مليون ريال سعودي من 108.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 114.3 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، كما ارتفع صافي االلتزامات بنسبة 62.0% أو بقيمة 70.8 مليون ريال سعودي إلى 185.1 مليون ريال سعودي كما 

في 31 ديسمبر 2020م. ويعزى هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى الحركة في كل من إجمالي االلتزامات وإجمالي األصول.

إجمالي األصول  1 2 10 6
انخفض إجمالي األصول بنسبة 3.6% أو بقيمة 141.3 مليون ريال سعودي من 3,872.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 3,731.0 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، كما انخفض إجمالي األصول بنسبة 2.6% أو 97.6 مليون ريال سعودي إلى 3,828.7 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2020م.

500



انخفضت األصول غير المتداولة بنسبة 2.2% أو بقيمة 76.7 مليون ريال سعودي من 3,506.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
3,429.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وانخفضت األصول غير المتداولة بنسبة 4.6% أو بقيمة 156.1 مليون ريال سعودي إلى 

3,586.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

ويرجع سبب االنخفاض في عام 2019م بشكل أساسي إلى انخفاض الذمم المدينة للتأجير التمويلي بمبلغ 132.6 مليون ريال سعودي، األمر الذي قابله 
جزئًيا زيادة في الذمم المدينة لضريبة القيمة المضافة، والمعاد تصنيفها من األصول المتداولة، بمبلغ 41 مليون ريال سعودي.

ترجع الزيادة في عام 2020م بشكل أساسي إلى:

زيادة في الذمم المدينة لعقود التأجير التمويلي بمبلغ 96.1 مليون ريال سعودي نظًرا إلثبات إيرادات التأجير التمويلي بمبلغ 129 مليون ريال  	
سعودي، مخصوًما منها إطفاء اإليجار بمبلغ 228 مليون ريال سعودي، وقد قابله صرف عمالت أجنبية بمبلغ 195 مليون ريال سعودي؛ 

قيمة  	 في  زيادة  إلى  باإلضافة  ريال سعودي،  مليون  بمبلغ 48.6  عام 2020م  المثبتة في  المؤجلة  الضريبية  األصول  في  زيادة  إلى  باإلضافة 
الممتلكات والمنشآت والمعدات بمبلغ 27.3 مليون ريال سعودي، وذلك فيما يتعلق برسملة رسوم االلتزام المدفوعة على الجزء غير المسحوب 

من القرض ذي األولوية؛
وما قابله جزئًيا من انخفاض في الذمم المدينة لضريبة القيمة المضافة بمبلغ 2 مليون ريال سعودي. 	

انخفضت األصول المتداولة بنسبة 17.7% أو بقيمة 64.6 مليون ريال سعودي من 365.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 301.2 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وانخفضت األصول المتداولة بنسبة 19.4% أو بقيمة 58.8 مليون ريال سعودي إلى 242.7 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ويُعزى االنخفاض في عام 2019م بشكل أساسي إلى ما يلي: 

انخفاض في الذمم المدينة بمبلغ 24.9 مليون ريال سعودي بسبب التحصيل من مشتري اإلنتاج )الوكالة المغربية للطاقة المستدامة(؛  	
وتخفيض المصروفات المدفوعة مقدًما بمبلغ 10.8 مليون ريال سعودي نتيجة تحقيق المصاريف ذات الصلة؛  	
وانخفاض الذمم المدينة لضريبة القيمة المضافة بمبلغ 46.1 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إعادة التصنيف إلى أصول  	

غير متداولة بمبلغ 41 مليون ريال سعودي؛ 
وانخفاض النقد وما في حكمه بمبلغ 4.4 مليون ريال سعودي 	

والتي قابلها جزئًيا زيادة في الجزء المتداول من الذمم المدينة لإليجار التمويلي بمبلغ 22 مليون ريال سعودي.

ويُعزى االنخفاض في عام 2020م بشكل أساسي إلى ما يلي: 

انخفاض في الذمم المدينة بمبلغ 58.8 مليون ريال سعودي بسبب التحصيل من الوكالة المغربية للطاقة المستدامة؛  	
وانخفاض في النقد وما في حكمه بمبلغ 45.6 مليون ريال سعودي 	

والتي قابلها جزئًيا زيادة في الجزء المتداول من الذمم المدينة لإليجار التمويلي بمبلغ 3.1 مليون ريال سعودي وزيادة في المصاريف المدفوعة مقدًما 
بمبلغ 16.9 مليون ريال سعودي، وزيادة في رصيد الذمم المدينة لضريبة القيمة المضافة بمبلغ 5.4 مليون ريال سعودي وزيادة بمبلغ 7.9 مليون ريال 

سعودي في الدفعات المقدمة إلى الموردين. 

إجمالي االلتزامات 2 2 10 6
انخفضت االلتزامات المتداولة بنسبة 3.4% أو بقيمة 135.8 مليون ريال سعودي من 3,981.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
3,845.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت االلتزامات المتداولة بنسبة 4.4% أو بقيمة 168.4 مليون ريال سعودي إلى 4,013.7 

مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. 

انخفضت االلتزامات غير المتداولة بنسبة 20.1% أو بقيمة 654.4 مليون ريال سعودي من 3,259.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
2,605.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وارتفعت االلتزامات غير المتداولة بنسبة 26.0% أو بقيمة 677.5 مليون ريال سعودي إلى 
3,283.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يرجع االنخفاض في عام 2019م بشكل أساسي إلى إعادة تصنيف 662 مليون ريال سعودي 
من القرض المرحلي المقدم في شكل مساهمة رأسمالية من البنك الصناعي والتجاري الصيني والقرض المرحلي المقدم في شكل مساهمة من الوكالة 
المغربية للطاقة المستدامة من التزامات غير متداولة إلى التزامات متداولة مع اقتراب موعد استحقاق القرض )623 مليون ريال سعودي(، باإلضافة إلى 
سداد التسهيالت ذات األولوية وتأثير التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل العام. وقد قابل تأثير ذلك جزئًيا التزام ضريبي مؤجل إضافي 
بقيمة 9.7 مليون ريال سعودي، تم تسجيله لفروق التوقيت المؤقتة فيما يتعلق باالختالفات في االستهالك بين السجالت المحاسبية واإلقرارات الضريبية. 
تتعلق الزيادة في عام 2020م بشكل أساسي بضخ قروض المساهمين من شركة أكوا باور البحرين القابضة بمبلغ 542.4 مليون ريال سعودي تم إثباتها 
في 2020م، إلى جانب 135 مليون ريال سعودي صافي التغير في تسهيالت القروض ذات األولوية الناتجة عن عمليات السحب والسداد، بعد األخذ في 

االعتبار تأثير التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل العام. 

ارتفعت االلتزامات المتداولة بنسبة 71.9% أو بقيمة 518.7 مليون ريال سعودي من 721.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 1,239.8 
أو بقيمة 509.1 مليون ريال سعودي إلى 730.8  المتداولة بنسبة %41.1  مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفضت االلتزامات 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. وترجع الزيادة في عام 2019م بشكل أساسي إلى إعادة تصنيف كل من القرض المرحلي المقدم في 
شكل مساهمة رأسمالية من البنك الصناعي والتجاري الصيني والقرض المرحلي المقدم في شكل مساهمة من الوكالة المغربية للطاقة المستدامة من 
االلتزامات غير المتداولة إلى االلتزامات المتداولة بقيمة 623 مليون ريال سعودي. وقد قابل ذلك سداد تسهيل سحب على المكشوف بمبلغ 56.5 مليون 
ريال سعودي، وانخفاض في الذمم الدائنة والمستحقات وأرصدة المخصصات بمبلغ 47 مليون ريال سعودي. ويرجع االنخفاض في عام 2020م بشكل 
أساسي إلى إعادة تصنيف القرض المرحلي المقدم في شكل مساهمة رأسمالية من التزامات متداولة إلى التزامات غير متداولة لقروض المساهمين 
البالغة قيمتها 542.4 مليون ريال سعودي. وقد قابل ذلك جزئًيا زيادة في تسهيل السحب على المكشوف بمبلغ 36.8 مليون ريال سعودي، مصحوبة 
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بزيادة في الذمم الدائنة واألرصدة المستحقة بمبلغ 31 مليون ريال سعودي بسبب زيادة في أرصدة الموردين وكذلك زيادة في المخصصات والمصروفات 
المستحقة. 

قائمة التدفقات النقدية 3 10 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في 018دم و019دم و0د0دم:(: 151-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرقائمة التدفقات المالية

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

--125.6%-96.7%29,866)116,477()3,486,885(التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

-4994.5%-100.0%)28,094()551(3,285,605التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

--142.1%-33.6%)47,376(169,603112,627النقد من األنشطة التمويلية

-د.19%-د.د%-1.0د%5د0,دددد70,4د11,د10النقد والنقد وما في حكمه االفتتاحي

-1.د4%-9.1د%-د.د%دد0,4د5د0,دددد70,4النقد والنقد وما في حكمه الختامي

المصدر: معلومات اإلدارة
سعر الصرف: 1 دوالر أمريكي = 3.75 رياالً سعودًيا

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 1 3 10 6
نقدية خارجة قدرها  ريال سعودي من تدفقات  بقيمة 3,370.4 مليون  أو  بنسبة %96.7  التشغيلية  الصافية من األنشطة  النقدية  التدفقات  انخفاض 
3,486.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 116.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 125.6% أو بقيمة 146.3 مليون ريال 

سعودي إلى 29.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

وتعزى االنخفاضات في العم 2019م أساساً إلى تصنيف تكاليف المشاريع على أنها مستحقات إيجار تمويلي تبلغ 3,675.1 مليون ريال ريال سعودي في 
عام 2018م والتغير اإليجابي في االذمم المدينة والذمم األخرى بمبلغ 202,3 مليون ريال سعودي ، وهو ما عوض جزئياً بارتفاع عدد البائعين واحتجاز 

المدفوعات الضريبية بمبلغ 507,0 مليون ريال سعودي.

وتعزى الزيادة في 2020 كما تعزى االرتفاعات في عام 2020م إلى األثر اإليجابي للمبالغ المستحقة امن الدائنون من االلتزامات بمبلغ 350,3 مليون ريال 
سعودي ، وهو ما عوض جزئياً عن زيادة في المبالغ المدينة وغيرها بمبلغ 9,1 مليون ريال سعودي وعن اإليجارات المالية المستحقة القبض بمبلغ 194,9 

مليون ريال سعودي.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 2 3 10 6
انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية بنسبة 100.0% أو بقيمة 3,286.1 مليون ريال سعودي، من تدفقات نقدية بقيمة 3,285.6 مليون 
ريال سعودي في عام 2018م إلى تدفقات نقدية خارجة بقيمة 0.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وهو ما يرجع في المقام األول إلى تصنيف تكاليف 
المشاريع كذمم مدينة لعقود اإليجار التمويلي ثم ارتفعت التدفقات النقدية الخارجة بنسبة 4,994.5% أو بقيمة 27.5 مليون ريال سعودي من 0.5 مليون 

ريال سعودي إلى 28.0 مليون ريال سعودي، وهو ما يُعزى في المقام األول إلى رسملة رسوم االلتزامات.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 3 3 10 6
انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية بنسبة 33.6% أو بمبلغ 56.9 مليون ريال سعودي، من 169.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 
112.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م وهو ما جاء مدفوًعا في المقام األول بسداد تسهيل رأس المال العامل بقيمة 144.3 مليون ريال سعودي، 
األمر الذي قابله جزئًيا قرض طويل األجل بقيمة 87.3 مليون ريال سعودي. في حين انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية بنسبة %142.1 
أو بقيمة 160.0 مليون ريال سعودي، من 112.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى تدفقات نقدية خارجة بقيمة 47.3 مليون ريال سعودي في عام 
2020م، وهو ما جاء مدفوًعا في المقام األول بسداد قرض طويل األجل بقيمة 253.2 مليون ريال سعودي، األمر الذي قابله جزئًيا زيادة في تسهيل رأس 

المال العامل بقيمة 93.2 مليون ريال سعودي.

ونتائج   11 6  3 ورزازات  باور  أكوا  لشركة  المالي  للوضع  وتحليلها  اإلدارة  مناقشة 
عملياتها 

يقدم قسم مناقشة اإلدارة وتحليلها التالي مراجعة تحليلية للوضع المالي واألداء التشغيلي لشركة أكوا باور ورزازات )"شركة أكوا ورزازات 3"( للسنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. المعلومات المالية في هذا القسم مستمدة من حزمة تقارير المجموعة التي أعدتها إدارة شركة 
أكوا ورزازات 3 والمستخدمة لغرض توحيد التقارير المالية للمجموعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. تأسست شركة أكوا 
ورزازات 3 في 1436/5/12هـ )الموافق 3 مارس 2015م(، وتمتلك فيها المجموعة حصة مساهمة فعلية تبلغ 75%. للحصول على مزيد من المعلومات 
حول شركة أكوا باور ورزازات 3، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-14( )أوصاف المشاريع - مشروع نور 3 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة 

الشمسية المركزة(.. 

جميع اإلشارات إلى الزيادة / )االنخفاض( في الجداول والتحليالت التالية تعني ما يلي: لعام 2019م مقارنًة بعام 2018م وعام 2020م مقارنًة بعام 2019م.
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نتائج العمليات - قائمة الدخل  1 11 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم. (: د15-دالجدول  

الزيادة /  االنخفاض(للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

-35.7%-78.9%95.6%23,46145,8869,703اإليرادات
132.9%44.3%275.9%)82,212()56,965()15,154(التكاليف المباشرة

-39.6%-1442.3%)20,157()14,439(1,092دخل/ )مصاريف( أخرى
-1.ددد%-71.5د%)ددد,د9()5,518د(99د,9الربح/  الخسارة(التشغيلي

141.6%2.2%471.0%)109,599()107,236()18,780(تكلفة التمويل
اإليرادات/)المصاريف( األخرى بما في ذلك 

--387.8%-26.5%46,465)16,142()21,969(الضرائب

9.دد1%د.4%74.9د%)155,800()د148,89()50د,1د(صافي الخسارة

المصدر: معلومات االدارة
سعر الصرف: 1 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي

اإليرادات  1 1 11 6
ارتفعت اإليرادات بنسبة 95.6% أو بقيمة 22.4 مليون ريال سعودي من 23.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 45.9 مليون ريال سعودي في 31 
ديسمبر 2019م، كما انخفضت اإليرادات بنسبة 78.9% أو بقيمة 36.2 مليون ريال سعودي إلى 9.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م. و ترجع الزيادة 
في عام 2019م بشكل أساسي إلى مرور ستة أشهر من التشغيل التجاري في 2019م مقابل ثالثة أشهر من التشغيل في 2018م عقب تاريخ التشغيل 
التجاري األولي للمشروع في أكتوبر 2018م. ومع ذلك، في عام 2019 م، تأثر أداء المحطة بسبب االنقطاعات القسرية، وهو ما أدى إلى توقف المحطة 
عن العمل لنصف العام تقريًبا. يرتبط االنخفاض الذي شهده عام 2020م أيًضا بتوقف المحطة بسبب تعطل التوربينات واألعطال الميكانيكية األخرى 

لصمام األمالح وصمام التحكم في التوربينات. 

التاكليف المباشرة  2 1 11 6
ارتفعت التكاليف المباشرة بنسبة 275.9 % أو بقيمة 41.8 مليون ريال سعودي من 15.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 57.0 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، كم ارتفعت التكاليف المباشرة بلغت نسبتها 44.3% أو بقيمة 25.2 مليون ريال سعودي إلى 82.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م. 
تعكس الزيادة التي شهدها عام 2019م بشكل أساسي عمليات التشغيل لعام كامل على مدار عام 2019م )راجع الوضع المتعلق باالنقطاع القسري أعاله 
في اإليرادات فيما يتعلق بالفترة قيد التشغيل( مقارنًة بعام 2018م حيث كانت المحطة تعمل لمدة ثالثة أشهر فقط. كما أدت الزيادة في أقساط التأمين 
لمحطات الطاقة الشمسية المركزة إلى ارتفاع تكلفة التأمين بمبلغ 7.6 مليون ريال سعودي. ترجع الزيادة في عام 2020م إلى ارتفاع تكلفة التأمين بمبلغ 

9.3 مليون ريال سعودي وتكاليف الصيانة بمبلغ 3.8 مليون ريال سعودي بسبب االنقطاعات. 

الربح/ )الخسارة( التشغيلي  3 1 11 6
انخفض الربح التشغيلي بنسبة 371.5% أو بقيمة 34.9 مليون ريال سعودي من 9.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 25.5 مليون ريال سعودي 
خسارة تشغيلية في عام 2019م، وانخفض الربح التشغيلي بنسبة 263.1% أو بقيمة 67.1 مليون ريال سعودي إلى  92.7 مليون ريال سعودي خسارة 
تشغيلية في عام 2020م. يرجع االنخفاض في عام 2019م بشكل أساسي إلى االنقطاعات القسرية التي شهدها عام 2019م، وهو ما أدى إلى توقف 
المحطة عن العمل لنصف العام تقريًبا. وبناء على ذلك، لم يتم تحقيق أية إيرادات خالل فترة االنقطاع على عكس التكاليف ذات الصلة من حيث تكاليف 
التشغيل والصيانة، وارتفاع تكلفة التأمين نتيجة الزيادة العامة في أقساط محطات الطاقة الشمسية المركزة وتكبد نفقات عامة أخرى مثل الرواتب. 
التأمين وتكاليف  وترجع الزيادة اإلضافية في الخسائر في عام 2020م إلى االنقطاعات المستمرة التي أدت إلى انخفاض اإليرادات وارتفاع أقساط 

الصيانة. 

تاكليف التمويل  4 1 11 6
ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 471.0% أو بقيمة 88.5 مليون ريال سعودي من 18.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 107.2 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، كما ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 2.2% أو بقيمة 2.4 مليون ريال سعودي إلى 109.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وتتعلق الزيادة 
في 2019م بشكل أساسي بتأثير تكلفة التمويل على مدار العام الكامل مقابل ثالثة أشهر في 2018م )وفًقا لما هو موضح أعاله( عندما تمت رسملة تكلفة 
التمويل قبل هذا التاريخ )أي خالل فترة التشييد(. وترجع الزيادة في عام 2020م بشكل أساسي إلى زيادة الفائدة بمبلغ 2.4 مليون ريال سعودي بسبب 

ارتفاع رصيد تسهيالت رأس المال العامل. 

صافي الخسارة  5 1 11 6
ارتفع صافي الخسارة بنسبة 374.9 % أو بقيمة 117.5 مليون ريال سعودي من 31.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 148.9 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، ثم ارتفع صافي الخسارة بنسبة 4.6% أو بقيمة 6.9 مليون ريال سعودي إلى 155.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وترجع الزيادة 
في الخسائر في عامي 2019م و2020م بشكل أساسي إلى االنقطاعات القسرية الممتدة وتكاليف التمويل المرتفعة )كما هو موضح أعاله(. وقد قابل ذلك 

جزئًيا إثبات دخل ضريبي مؤجل بمبلغ 80.6 مليون ريال سعودي. 
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قائمة المركز المالي 2 11 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة المركز المالي كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم. (: د15-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرقائمة المركز المالي

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

2.8%5.7%-0.02%2,808,6782,808,1362,967,581األصول غير المتداولة
4.0%150.8%-56.9%173,10374,622187,120األصول المتداولة
9.د%9.4%-د.د%154,701,د758,د88,د981,781,دإجمالي األصول

2.0%33.1%-21.8%2,561,4282,003,2052,665,814االلتزامات غير المتداولة
36.6%-22.3%140.4%433,0201,041,116808,431االلتزامات المتداولة
7.7%14.1%1.7%د4د,474,د1دد,044,د994,448,دإجمالي االلتزامات

د.د40%97.8%1175.4%)19,545د()دد1,5د1()7دد,د1(صافي /  االلتزامات(

المصدر: معلومات اإلدارة
سعر الصرف: 1 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي

يتكون إجمالي أصول شركة أكوا ورزازات 3 بشكل أساسي من األصول غير المتداولة، والتي شكلت نسب 94.2% و97.4% و94.1% من إجمالي األصول 
كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي. يتكون إجمالي التزامات شركة أكوا ورزازات 3 بشكل أساسي من االلتزامات غير المتداولة، 
والتي تمثل 85.5% و65.8% و76.7% من إجمالي االلتزامات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي. تتكون األصول غير المتداولة 
بشكل أساسي من ذمم تأجير تمويلي مدينة. يعتمد مشروع نور 3 على أساس البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية، حيث سيتم نقل ملكية المحطة إلى 
مشتري اإلنتاج في نهاية فترة العقد. ووفًقا لذلك، يتم تصنيف األصول الرأسمالية )األصول غير المتداولة( كعقد إيجار تمويلي. تتكون االلتزامات غير 

المتداولة بشكل أساسي من تسهيالت القروض ذات األولوية التي تم الحصول عليها لتكاليف تشييد المشروع. 

ارتفعت االلتزامات الصافية بنسبة 1175.4% أو بقيمة 148.9 مليون ريال سعودي من 12.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 161.6 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، كما ارتفعت االلتزامات الصافية بنسبة 97.8% أو بقيمة 158.0 مليون ريال سعودي إلى 319.5 مليون 

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. 

إجمالي األصول 1 2 11 6
انخفض إجمالي األصول بنسبة 3.3% أو بقيمة 99.0 مليون ريال سعودي من 2981.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2,882.8 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت إجمالي األصول بنسبة 9.4% أو بقيمة 271.9 مليون ريال سعودي إلى 3,154.7 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، مدفوًعا باألصول المتداولة وغير المتداولة.

انخفضت األصول غير المتداولة بقيمة 0.5 مليون ريال سعودي من 2,808.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2,808.1 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت األصول غير المتداولة بنسبة 5.7% أو 159.4 مليون ريال سعودي إلى 2,967.6 مليون ريال سعودي كما 

في 31 ديسمبر 2020م. ترجع الزيادة في عام 2020م بشكل رئيسي إلى: 

زيادة في ذمم التأجير التمويلي المدينة بمبلغ 78.5 مليون ريال سعودي، نظًرا إلثبات إيرادات التأجير التمويلي بمبلغ 121.4 مليون ريال سعودي،  	
ومكاسب صرف عمالت أجنبية بمبلغ 117 مليون ريال سعودي قابلها جزئًيا إطفاء عقد اإليجار بمبلغ 160.5 مليون ريال سعودي؛

وزيادة في الجزء غير المتداول من الذمم المدينة لضريبة القيمة المضافة بمبلغ 17.8 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى زيادة في أصول ضريبة  	
مؤجلة بمبلغ 51.9 مليون ريال سعودي تم إثباتها في عام 2020م؛ و10.3 ماليين ريال سعودي نتيجة إثبات رسوم التزام على أحد القروض 

ذات األولوية. 

انخفضت األصول المتداولة بنسبة 56.9% أو بقيمة 98.5 مليون ريال سعودي من 173.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 74.6 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 150.8% أو 112.5 مليون ريال سعودي إلى 187.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2020م. ويُعزى االنخفاض في عام 2019م بشكل رئيسي إلى ما يلي:

انخفاض الذمم المدينة بمبلغ 62.9 مليون ريال سعودي يشمل بشكل رئيسي انخفاض في الذمم المدينة لضريبة القيمة المضافة بمبلغ 40.2  	
مليون ريال سعودي؛ 

وانخفاض النقد وما في حكمه بمبلغ 14.1 مليون ريال سعودي، وهو ما يرجع في المقام األول إلى سداد مستحقات للموردين  )هيئة الطاقة  	
الشمسية المغربية(، ؛

وانخفاض الذمم المدينة لعقود التأجير التمويلي بمبلغ 21.5 مليون ريال سعودي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى اإلطفاء.  	

كما ترجع الزيادة في عام 2020م بشكل رئيسي إلى:

زيادة في الذمم المدينة بمبلغ 83.2 مليون ريال سعودي بسبب أرصدة الذمم المدينة المستحقة من الهندسة والتوريد والتشييد بمبلغ 62.6  	
مليون ريال سعودي، وزيادة في المصاريف المدفوعة مقدًما بمبلغ 10 مليون ريال سعودي، وزيادة في الذمم المدينة لضريبة القيمة المضافة 

بمبلغ 10.4 مليون ريال سعودي؛ 
زيادة الجزء المتداول في الذمم المدينة لعقود اإليجار التمويلي بمبلغ 69.3 مليون ريال سعودي؛ 	
وقد قابل ذلك انخفاض النقد وما في حكمه بمبلغ 40.0 مليون ريال سعودي.  	
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إجمالي االلتزامات 2 2 11 6
ارتفع إجمالي االلتزامات المتداولة بنسبة 1.7% أو بقيمة 49.9 مليون ريال سعودي من 2,994.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
3,044.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وارتفع إجمالي االلتزامات المتداولة بنسبة 14.1% أو بقيمة 429.9 مليون ريال سعودي إلى 

3,474.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. 

انخفضت االلتزامات غير المتداولة بنسبة 21.8% أو بقيمة 558.2 مليون ريال سعودي من 2,561.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م 
إلى 2,003.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم ارتفعت االلتزامات غير المتداولة بنسبة 33.1% أو بقيمة 662.6 مليون ريال سعودي 
إلى 2,665.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ويرجع االنخفاض في عام 2019م بشكل أساسي إلى تصنيف قروض الشركة العربية 
لالستثمارات البترولية )أبيكورب( )452.6 مليون ريال سعودي( والبنك العربي )39 مليون ريال سعودي( من التزامات غير متداولة إلى التزامات متداولة 
على أساس االستحقاق، باإلضافة إلى 82 مليون ريال سعودي من الديون ذات األولوية التي تم تحويلها إلى االلتزامات المتداولة على أساس االستحقاق. 
وقد قابل هذه المبالغ جزئًيا زيادة في التزامات الضرائب المؤجلة بمبلغ 14.7 مليون ريال سعودي بسبب الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة بين القيمة 
الدفترية للممتلكات والمنشآت والمعدات في القيود المحاسبية والضريبية على حساب االستهالك. تتعلق الزيادة في عام 2020م بقرض المساهمين من 
أكوا باور البحرين القابضة البالغة قيمته 452.6 مليون ريال سعودي )غير متداول( مع آخر سحب للديون ذات األولوية بمبلغ 218 مليون ريال سعودي، ومع 
ذلك فقد قابل هذا التأثير إلى حد ما سداد التسهيالت ذات األولوية وتأثير التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل العام. كما زادت التزامات 

الضرائب المؤجلة بمبلغ 16 مليون ريال سعودي بسبب فروق التوقيت المؤقتة المتعلقة باالستهالك بين السجالت المحاسبية والضريبية.

ارتفعت االلتزامات المتداولة بنسبة 140.4% أو بقيمة 608.1 مليون ريال سعودي من 433.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 1,041.1 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ثم انخفضت بنسبة 22.3% أو بقيمة 232.7 مليون ريال سعودي إلى 808.4 مليون ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2020م. 

ترجع الزيادة في عام 2019م بشكل رئيسي تصنيفها إلى القروض طويلة األجل من الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( والبنك العربي 
)كما هو موضح أعاله( باإلضافة إلى زيادة في تسهيالت السحب على المكشوف بمبلغ 44.9 مليون ريال سعودي تم الحصول عليها خالل عام 2019م. 

يرجع االنخفاض في عام 2020م بشكل رئيسي إلى استبدال القرض المرحلي في شكل مساهمة رأسمالية بقرض مساهم طويل األجل بقيمة 418.1 
مليون ريال سعودي وسداد تسهيالت السحب على المكشوف بمبلغ 27.5 مليون ريال سعودي، وقد قابل هذه المبالغ جزئًيا زيادة في المبالغ المستحقة 
لطرف ذي عالقة بمبلغ 160.1 مليون ريال سعودي، وزيادة في الذمم الدائنة واألرصدة المستحقة بمبلغ 32.5 مليون ريال سعودي وزيادة في المخصصات 

والمصروفات المستحقة بمبلغ 17.6 مليون ريال سعودي. 

قائمة التدفقات النقدية 3 11 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في 018دم و019دم و0د0دم:(: 154-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرقائمة التدفقات النقدية

 معدل النمو السنوي المركب 0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

-69.2%624.0%-98.7%)261,674()36,142()2,758,052(التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
-9350.7%-100.0%)11,368()120(2,420,792التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

-17.3%949.6%-93.5%340,86022,204233,047النقد من األنشطة التمويلية
-10.5%-25.1%6.9%55,95241,894 52,353النقد في البداية

-د.81%-95.5%-5.1د%41,8941,899د55,95النقد والنقد وما في حكمه الختامي

المصدر: معلومات اإلدارة
سعر الصرف: 1 دوالر أمريكي = 3.75 رياالً سعودًيا

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 1 3 11 6
ارتفعت التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة التشغيلية بنسبة 98.7% أو بقيمة 2,721.9 مليون ريال سعودي من 2,758.0 مليون ريال سعودي في عام 
2018م إلى 36,1 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ثم ارتفعت بنسبة 624.0% أو بقيمة 225.5 مليون ريال سعودي إلى 261.6 مليون ريال سعودي 

في عام 2020م.

جاء االنخفاض في عام 2019م بصفة أساسية مدفوًعا بتصنيف تكاليف المشاريع كذمم مدينة لعقود اإليجار التمويلي بمبلغ 2,919.3 ميون ريال سعودي 
في العام 2018م وتغير الذمم المدينة واألخرى بمبلغ 47.8 مليون ريال سعودي ما قابلة جزئياً انخفاض في عدد البائعين واحتجاز المدفوعات الضريبية 

بمبلغ 128 مليون ريال سعودي وانخفاض صافي األرباح بمبلغ 117.2 مليون ريال 

كما تعزى االرتفاعات في العام 2020م إلى االثار السلبية للمدينون التجاريون بمبلغ 111.0 و مبالغ االيجار المستحقة بمبلغ 222.8 مليون ما قابلة جزئياً 
لثر إيجابي من سداد الدئنون بمبلغ 108.3مليون ريال
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التدفقات النقديات من األنشطة االستثمارية 2 3 11 6
انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية بنسبة 100.0% أو بقيمة 2,420.9 مليون ريال سعودي من تدفقات نقدية داخلة بقيمة 2,420.7 
مليون ريال سعودي في 2018م إلى تدفقات نقدية خارجة بقيمة 0.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وهو ما يرجع في المقام األول إلى تصنيف 
تكاليف المشاريع كذمم مدينة لعقود اإليجار التمويلي، ثم انخفضت مرة أخرى بنسبة 9,350.7% أو بقيمة 11.2 مليون ريال سعودي إلى تدفقات نقدية 

خارجة بمبلغ 11.3 مليون ريال سعودي، وهو ما قابله في المقام األول رسملة رسوم االلتزامات.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 3 3 11 6
انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية بنسبة 93.5% أو بقيمة 318.6 مليون ريال سعودي من 340.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 
22.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويُعزى ذلك في المقام األول إلى سداد قرض طويل األجل بقيمة 307.9 مليون ريال سعودي وتسهيل رأسمال 
عامل بقيمة 10.7 مليون ريال سعودي. في حين ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية بنسبة 949.6% أو بقيمة 210.8 مليون ريال سعودي، 
إلى 233.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م، األمر الذي كان مدفوًعا في المقام األول بالسحب األخير لقرض طويل األجل خالل 2020م بقيمة 283.2 

مليون ريال سعودي، وهو ما قابله جزئًيا سداد تسهيل رأس مال عامل بمبلغ 72.4 مليون ريال سعودي.

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي لشركة رابغ 3 ونتائج عملياتها  12 6
تُقدم مناقشة اإلدارة وتحليلها التالي مراجعة تحليلية للوضع المالي واألداء التشغيلي لشركة رابغ 3 )"رابغ 3"( للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2019م )السنة المالية األولى بعد التأسيس( و2020م. وقد تم استخالص المعلومات المالية المدرجة في هذا القسم من القوائم المالية المدققة لشركة 
رابغ 3 كما في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م. تم إعداد القوائم المالية لشركة رابغ 3 وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والتعميمات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها جمعاً بلفظ 
"المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية« المعتمدة في المملكة العربية المتحدة(. وهذه القوائم المالية غير مدرجة في هذه النشرة. تأسست شركة رابغ 
3 في 1440/2/20هـ )الموافق 29 أكتوبر 2018م(، وتمتلك فيها المجموعة حصة مساهمة فعلية تبلغ 70%. للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة 

رابغ 3، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3( )وصف المشاريع(. القوائم المالية المدققة لشركة رابغ 3 معروضة بالريال السعودي.

جميع اإلشارات إلى الزيادة/)الخفض( في الجداول والتحليالت التالية تعني ما يلي: لعام 2020م مقارنة بعام 2019م.

نتائج العمليات - قائمة الدخل 1 12 6
تعمل الشركة في الوقت الحالي على إنشاء وحدة تحلية من المتوقع استكمالها بنهاية عام 2021م. وسوف يُباع إنتاج وحدة التحلية إلى الشركة السعودية 
لشراكات المياه بموجب اتفاقية طويلة األجل لشراء المياه مدتها 25 عاًما. ونظًرا ألن التشغيل التجاري لم يبدأ، فلم يتم اإلبالغ عن تكاليف إيرادات 

وتشغيل في الفترات ذات الصلة.

ارتفاع /  انخفاض(للسنة المنتهية في 1د ديسمبر

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم*018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

---اإليرادات
-----التكلفة المباشرة
-99.3%-)165()83(-مصاريف أخرى
غير متوفرد.99%غير متوفر)5د1()د8(-الربح التشغيلي

-----تكلفة التمويل
اإليرادات / )المصاريف( األخرى بما في ذلك 

-----المصاريف الضريبية

غير متوفرد.99%غير متوفر)5د1()د8(-صافي الربح

*للفترة من 29 أكتوبر 2018م إلى 31 ديسمبر 2019م
المصدر: القوائم المالية المدققة المعدة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

ارتفعت "النفقات العمومية واإلدارية" بنسبة 99.3%، أو 82.4 ألف ريال سعودي في عام 2019م إلى 165.3 ألف في عام 2020م.
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قائمة المركز المالي 2 12 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة المركز المالي كما في 1د ديسمبر 019دم و0د0دم.(: 155-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرقائمة المركز المالي

معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

-160.2%-748,8011,948,381-األصول غير المتداولة
-12.7%-17,33119,532-األصول المتداولة

-156.9%-766,1321,967,913-إجمالي األصول
-151.8%-868,8882,188,283-االلتزامات غير المتداولة

-289.1%-28,868112,336-االلتزامات المتداولة
-156.3%-897,7562,300,619-إجمالي االلتزامات

-1.د15%-)971,ددد()5د0,دد1(-احتياطيات التحوط للتدفقات النقدية

--40.0%-4دد441-صافي األصول

المصدر: القوائم المالية المدققة المعدة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

شّكلت األصول اإلجمالية غير المتداولة لشركة رابغ 3، التي تتألف بشكل رئيسي من الممتلكات واآلالت والمعدات، بما يمثل 97.7% و99.0% و%93.8 
كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م على التوالي. وبالمثل، شّكلت االلتزامات اإلجمالية غير المتداولة لشركة رابغ 3 - التي تتألف بشكل رئيسي من ديون 

تمويل المشاريع - 96.8% و95.1% من إجمالي االلتزامات كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م على التوالي.

إجمالي األصول 1 2 12 6
ارتفع إجمالي األصول بنسبة 156.9% أو بقيمة 1,201.8 مليون ريال سعودي من 766.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1,967.9 

مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

ارتفعت األصول غير المتداولة بنسبة 160.2% أو بقيمة 1,199.6 مليون ريال سعودي من 748.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 
1,948.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، مدفوعة بصفة أساسية بالنفقات الرأسمالية إلنشاء المشروع.

ارتفعت األصول المتداولة بنسبة 12.7% أو بقيمة 2.2 مليون ريال سعودي من 17.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 19.5 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. جاءت الزيادة في عام 2020م مدفوعة بالزيادة االسمية في النقد وما في حكمه بمبلغ 1.9 مليون ريال سعودي.

إجمالي االلتزامات 2 2 12 6
ارتفع إجمالي االلتزامات بنسبة 156.3% أو بقيمة 1,402.9 مليون ريال سعودي من 897.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2,300.6 

مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

ارتفعت االلتزامات غير المتداولة بنسبة 151.8% أو بقيمة 1,319.4 مليون ريال سعودي من 868.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 
2,188.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. جاءت الزيادة في عام 2020م مدفوعة في المقام األول بالسحب من التسهيالت المالية بمبلغ 
1,164.3 مليون ريال سعودي لسداد تكلفة اإلنشاءات. وعالوة على ذلك، ثمة زيادة بمبلغ 155.4 مليون ريال سعودي مدرجة في الدفاتر بسبب الزيادة 

في االلتزامات مقابل القيمة العادلة للمشتقات.

زادت االلتزامات المتداولة بنسبة 289.1%، أو 83.5 مليون ريال سعودي، من 28.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 112.3 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وقد جاءت الزيادة في عام 2020م مدفوعة بصفة أساسية بالزيادة في الذمم الدائنة ألعمال الهندسة والتوريد 

والتشييد بمبلغ 41.3 مليون ريال سعودي وزيادة في الجزء المتداول من القيمة العادلة للمشتقات بمبلغ 45.4 مليون ريال سعودي.
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قائمة التدفقات النقدية 3 12 6
يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة التدفقات النقدية كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم:(: د15-دالجدول  

ارتفاع /  انخفاض(كما في 1د ديسمبرقائمة التدفقات النقدية

 معدل النمو السنوي المركب0د0دم019دم0د0دم019دم*018دمباأللف ريال سعودي
018دم-0د0دم

-139.6%-17,24141,311-التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
-59.6%-)1,144,745()717,063(-التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

-55.8%-709,6251,105,333-النقد من األنشطة التمويلية
-غير متوفر-د9,80--النقد في البداية

-19.4%-د11,70د9,80-النقد والنقد وما في حكمه الختامي

*للفترة من 29 أكتوبر 2018م إلى 31 ديسمبر 2019م
المصدر: القوائم المالية المدققة المعدة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

ثمة زيادة في صافي النقد في نهاية 2020م بنسبة 19.4% أو بقيمة 1.8 مليون ريال سعودي من 9.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 
11.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 1 3 12 6
ارتفع صافي النقد من األنشطة التشغيلية بنسبة 139.6% أو بقيمة 24.1 مليون ريال سعودي من 17.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
إلى 41.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. وهذا مدفوع في المقام األول بالزيادة في مبالغ الذمم الدائنة، أي زادت التزامات الذمم الدائنة 

بنحو 17 مليون ريال في نهاية السنة.

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية 2 3 12 6
ارتفع صافي النقد الخارج من األنشطة االستثمارية بنسبة 59.6% أو بقيمة 427.7 مليون ريال سعودي من 717.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م إلى 1,144.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. وجاء هذا مدفوًعا في المقام األول بالمبالغ المسددة للنفقات الرأسمالية 

إلنشاء المشروع.

التدفقات النقدية الخارجة من أنشطة التمويل 3 3 12 6
ارتفع صافي التدفقات النقدية الداخلة من أنشطة التمويل بنسبة 55.8% أو بقيمة 395.7 مليون ريال سعودي من 709.6 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2019م إلى 1,105.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. وقد جاء هذا مدفوًعا في المقام األول بالسحب من التسهيالت لتمويل 

النفقات الرأسمالية للمشروع.
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سياسة توزيع األرباح   	
وفقاً للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات، تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم، والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في الحصول 
على نصيب من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها. ويتولى مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أية أرباح وذلك قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع 
الجمعية العامة. وال تلتزم الشركة بتوزيع أرباح،  ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدة عوامل منها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية 
والتمويل ومتطلبات رأس المال وظروف السوق والظروف االقتصادية بشكل عام، والوضع الزكوي للشركة وكذلك االعتبارات القانونية والتنظيمية األخرى. 
ويخضع توزيع األرباح ألي قيود واردة في اتفاقيات التمويل واتفاقيات المشاريع التي تكون الشركة طرفاً فيها من وقت آلخر -علماً بأن كما في تاريخ هذه 
النشرة، ال توجد أي قيود على توزيع األرباح بموجب االتفاقيات المبرمة من قبل الشركة - وكذلك بعض القيود المحددة في النظام األساسي للشركة )كما 
هو موضح في القسم )12-14( )»ملخص حول النظام األساسي للشركة – توزيع األرباح«((. وفي حال تقرر توزيع أرباح، فسيتم توزيعها بالريال السعودي.  

وفقاً للمادة )53( من النظام األساسي، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى وتكوين االحتياطات 
الالزمة لتغطية خسائر االستثمارات والتزامات الشركة التي يرى مجلس إدارة الشركة ضرورتها، كما يلي: 

تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين، وتقوم الشركة بدفع المبالغ للجهات المختصة. 	
يرحل ما ال يقل عن )10%( من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الترحيل متى  	

بلغ االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.
للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة 1% من األرباح الصافية لتكون احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو  	

أغراض معينة.
للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على  	

المساهمين. وللجمعية العامة كذلك أن تجنب من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من 
هذه المؤسسات.

يوزع من الباقي بعد ذلك للمساهمين بما ال يقل عن 1% من رأس المال المدفوع، ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح أخرى بناًء  	
على توصية مجلس اإلدارة ووفق ما تراه مناسًبا. 

في حالة تحقيق خسائر يجوز ترحيلها للسنة المالية التالية وال توزع أي أرباح إال بعد تعويض الخسائر بالكامل. 	

وفيما يلي ملخص لألرباح التي قامت الشركة بتوزيعها للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر  2018م، 2019م، و 2020م وذلك حسب القوائم المالية 
المدققة للشركة. )لمزيد من التفاصيل عن التدفقات النقدية للشركة،  يرجى مراجعة القسم )6( )»مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي للشركة«((.

ملخص لألرباح التي قامت الشركة بتوزيعها للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر  018دم، 019دم، و 0د0دم.(: 1-7الجدول  

0د0دم  019دم  018دم  بآالف الرياالت السعودية 

2,700,981 322,811 235,107 األرباح المعلنة عن العام

1,000,000 322,811 235,107 األرباح الموزعة خالل العام

902,387 880,083 )898,914( صافي األرباح 

%299.3 %36.7 - نسبة األرباح المعلنة من صافي األرباح 

خالل عام 2020م أعلنت الشركة توزيعات أرباح قدرها 2,701.0 مليون ريال سعودي بواقع 4.18 ريال سعودي للسهم إلى المساهمين 2019م: 322.9 
مليون ريال سعودي بواقع 0.50 ريال سعودي للسهم، و2018م: 235.1 مليون ريال سعودي بواقع 0.43 ريال سعودي للسهم(. تم االتفاق على توزيع 
األرباح باإلجماع من قبل مساهمي الشركة قبل قيام صندوق االستثمارات العامة السعودي بزيادة حصته في الشركة من 33.36% إلى 50% في 19 نوفمبر 
2020م. ، دفعت الشركة 1,000.0 مليون ريال سعودي خالل عام 2020م و 800.0 مليون ريال أخرى سيتم دفعها خالل عام 2021م. تم تحويل جزء من 
إجمالي توزيعات األرباح لعام 2020م البالغ 901.0 مليون ريال سعودي إلى قرض طويل األجل ال يحمل عمولة من خالل شركة تابعة مملوكة بالكامل ألحد 
المساهمين. عالوة على ذلك، وخالل عام 2020م، قامت بعض الشركات التابعة للمجموعة بتوزيع أرباح بقيمة 83.4 مليون ريال سعودي )2019م: 15.7 

ريال سعودي مليون ريال سعودي، 2018م: 59.4 مليون ريال سعودي( الى المساهمين في حقوق الملكية غير المسيطرة.

وتستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة )إن وجدت( من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها.

ال يحق ألسهم الطرح الحصول على أية أرباح يتم اإلعالن عنها قبل تاريخ هذه النشرة. تم اإلعالن عن توزيعات أرباح بمبلغ 2,700,980,744.22 ريال 
سعودي على مساهمي الشركة تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 نوفمبر 2020 م. وتم توزيع 1,000 مليون ريال سعودي من 
هذا المبلغ في 2020/11/19م وسيتم توزيع 800 مليون ريال سعودي في 2021/9/30م. أما بالنسبة للمبلغ المتبقي البالغ 900,980,774,22 ريال سعودي 
والذي يمثل حصة صندوق االستثمارات العامة في توزيعات األرباح، فتم تحويله إلى قرض مساهم بموجب اتفاقية موقعة بين صندوق االستثمارات العامة 
وشركة المياه والكهرباء القابضة والشركة في 16 نوفمبر 2020 م. )لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بترتيب توزيع األرباح بين الشركة ومساهميها، يرجى 
مراجعة القسم )12-8( »ملخص االتفاقيات والمعامالت الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة«(. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة كما في تاريخ هذه 

النشرة بعدم وجود أرباح معلنة أو معلقة ألية فترات باستثناء ما هو مبين أعاله. 
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استخدام متحصالت الطرح   	

متحصالت الطرح

يقدر إجمالي متحصالت الطرح بحوالي 4,547,160,744 مليون ريال سعودي سيخصص منها حوالي 160 مليون ريال سعودي لتسديد جميع التكاليف 
والمصاريف المتعلقة بالطرح ويشمل ذلك أتعاب المستشارين الماليين، ومدير االكتتاب والمنسق المحلي، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، والمنسقين 
الدوليين، والجهات المستلمة، والمستشار القانوني، ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي، وغيرهم من مستشاري الشركة، باإلضافة إلى مصاريف 
التسويق والطباعة والتوزيع ومصاريف التعهد بالتغطية والمصاريف األخرى المتعلقة بالطرح.  وستتحمل الشركة كافة التكاليف واألتعاب والمصاريف 

المتعقلة بالطرح.

صافي المتحصالت 

 من المتوقع أن يبلغ صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح مبلغ وقدره 4,387,160,744 مليون ريال سعودي. لن يحصل المساهمون على 
أي جزء من متحصالت الطرح. 

استخدام متحصالت الطرح

سوف تستخدم الشركة 70% من صافي متحصالت الطرح لتمويل مساهماتها في رأس المال للمشاريع المستقبلية والتي تهدف الشركة إلى تمويلها عن 
طريق نسبة تمويل مستهدف من 70% إلى 80% ديون على شكل قروض تمويل مشروع )دون حق الرجوع او بحق رجوع منخفض( يتم سحبها على دفعات 
خالل فترة البناء والتشييد والتي تتراوح بين سنه إلى 3 سنوات )سنه عادة لمشاريع الطاقة المتجددة و3 سنوات للمشاريع التقليدة(. أما فيما يخص 
مساهمه الشركة في رأس مال المشروع فعادة ما تتراوح بين  20% إلى 30% حيث تقوم المجموعة عادة في الدول التي يمنح بها التسهيالت التجسيرية 
بتغطية مساهمتها الرأس مال عن طريق هذه التسهيالت في فتره التشييد والبناء مما يجنب المجموعة الدفع النقدي الفعلي لالستثمار إلى انتهاء فترة 

التسهيالت التجسيرية الممنوحة.

الشركة  بها  تتقدم  التي  العروض  وبسبب طبيعة  العامة.  أغراضها  الشركة  إدارة  قبل  من  المتبقية فستستخدم  الـ %30  نسبة  استخدام   الشركة  تنوي 
لمشاريعها عن طريق المناقصات والمنافسات وحيث أن االختيار يقع على مقدم العرض المنافس لتنفيذ المشروع، فال يمكن تحديد المشاريع التي ستتم 
ترسيتها على الشركة. ومع ذلك، فإن الشركة تتقدم بالعديد من العروض والعطاءات كل عام، و يتم ترسية بعض من هذه المشاريع عليها )علماً بأنه تم 
ترسية مشاريع على الشركة بمتوسط سبعة )7( مشاريع في السنة على مدار السنوات الخمس )5( الماضية، وبلغ متوسط معدل الفوز والترسية لكل 
المشاريع التي تقدمت الشركة بعروض لتنفيذها على مدار الخمس )5( سنوات الماضية ما نسبته 68%(. وقد أعدت الشركة إطاًرا زمنًيا لنوع الصفقات 
والمشاريع التي تتوقع الشركة  تقديم عروض بشأنها على مدار الثالث )3( سنوات القادمة )إال أن طبيعة كل مشروع وتوقيته قد يختلف بسبب األحداث 

والظروف المختلفة(.

تهدف المجموعة إلى تمويل مشاريعها عن طريق مزيج من الديون و رأس المال.

موضح أدناه بيانات بعض العطاءات القادمة التي تنوي الشركة المشاركة فيها والمشاريع التي ترغب الشركة في التفاوض عليها )من ضمنها تسعة مشاريع 
يتم تطويرها بموجب اتفاقية اإلطار االستراتيجي )يرجى الرجوع للقسم )4-5-8( المشاريع المستقيبلية المتوقعة((، كما هو موضح في القسم )4-2-6-4( 

)»الشركة - المشاريع«( بهذه النشرة:

العطاءات القادمة التي تنوي الشركة المشاركة فيها.(: 1-8الجدول  

الدولةميجاواطالتكنولوجيا المستخدمة

التكلفة التقديرية 
للمشروع

 مليون ريال 
سعودي(

اإلمارات العربية -500الطاقة الكهروضوئيةمحطة أم القوين للطاقة الشمسية الكهروضوئية1
1,875.00المتحدة

اإلمارات العربية -100تحويل النفايات إلى طاقةمحطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة2
1,875.00المتحدة

مشروع شركة مياه وكهرباء اإلمارات إلنتاج 3
اإلمارات العربية -1500الطاقة الكهروضوئيةالطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية 3

3,750.00المتحدة

مشروع محطة المرفأ 2 لتحلية المياه المستقل – 4
اإلمارات العربية 682,000 التناضح العكسي لمياه البحرشركة مياه و كهرباء االمارات

2,625.00المتحدة

مشروع معالجة و نقل مياه البحر المستقل - 5
اإلمارات العربية 954,660 معالجة المياهشركة بترول أبوظبي

5,625.00المتحدة

مشروع شويحات 4 لتحلية المياه المستقل – 6
اإلمارات العربية 227,300 التناضح العكسي لمياه البحرشركة مياه و كهرباء االمارات

843.75المتحدة

مشروع شركة مياه وكهرباء اإلمارات المستقل 7
اإلمارات العربية 682,000-التناضح العكسي لمياه البحرإلنتاج المياه في الرويس 

2,625.00المتحدة
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الدولةميجاواطالتكنولوجيا المستخدمة

التكلفة التقديرية 
للمشروع

 مليون ريال 
سعودي(

مشروع تحويل النفايات إلى الطاقة المستقل – 8
اإلمارات العربية  60تحويل النفايات إلى طاقةالعين

1,125.00المتحدة

مشروع ربط و أنتاج و تصدير الطاقة من األردن 9
المملكة العربية  2,600ربطإلى نيوم مع شركة ستيت غريد الصينية

13,125.00السعودية

محطة العقبة لتحلية المياه + خط األنابيب 10
4,500.00األردن270,000-التناضح العكسي لمياه البحر)مشروع العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه(

مشروع محطة الزور الشمالية المستقل إلنتاج 11
المياه والطاقة 2 + 3

التناضح العكسي لمياه البحر 
9,000.00الكويت 2700750,000+ الطاقة بالدورة المركبة

التناضح العكسي لمياه البحر مشروع الخيران المستقل إلنتاج المياه والطاقة12
6,375.00الكويت 1800568,250+ الطاقة بالدورة المركبة

1,125.00عمان-500الطاقة الكهروضوئيةمشروع منح 1, 2 للطاقة الشمسية )500 م.و(13

المملكة العربية 600,000-التناضح العكسي لمياه البحرمشروع مستقل جديد إلنتاج المياه14
2,700.00السعودية

المملكة العربية 300,000-التناضح العكسي لمياه البحرمشروع رأس محيسن المستقل إلنتاج المياه15
1,687.50السعودية

المملكة العربية 600,000 التناضح العكسي لمياه البحرمشروع رابغ 4 المستقل إلنتاج المياه16
2,625.00السعودية

المملكة العربية 0300,000التناضح العكسي لمياه البحرالجبيل 176
1,687.50السعودية

المملكة العربية 300,000-التناضح العكسي لمياه البحرمشروع جازان المستقل إلنتاج المياه18
1,687.50السعودية

المملكة العربية 600,000-التناضح العكسي لمياه البحرمشروع رأس الخير 2 المستقل إلنتاج المياه19
2,700.00السعودية

المملكة العربية 400,000-التناضح العكسي لمياه البحرمشروع الشقيق 4 المستقل إلنتاج المياه20
2,062.50السعودية

المملكة العربية 400,000-التناضح العكسي لمياه البحرمشروع رأس الخير 3 المستقل إلنتاج المياه21
2,062.50السعودية

المملكة العربية 400,000-التناضح العكسي لمياه البحرمشروع تبوك 1 المستقل إلنتاج المياه22
2,062.50السعودية

المملكة العربية 400,000-التناضح العكسي لمياه البحرمشروع رابغ 5 المستقل إلنتاج المياه23
2,062.50السعودية

المملكة العربية 300,000-التناضح العكسي لمياه البحرمشروع الجبيل 4 المستقل إلنتاج المياه24
1,687.50السعودية

المملكة العربية 300,000-التناضح العكسي لمياه البحرمشروع الرس 2 المستقل إلنتاج المياه25
1,687.50السعودية

26
مشروع سعد للطاقة الشمسية الكهروضوئية 

بقدرة 300 ميجاواط )الفئة )ب( من المرحلة) 3( 
لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة(

المملكة العربية -300الطاقة الكهروضوئية
1,237.50السعودية

27
مشروع الرس للطاقة الشمسية الكهروضوئية 

بقدرة 700 ميجاواط )الفئة )ب( من المرحلة )3( 
لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة(

المملكة العربية -700الطاقة الكهروضوئية
1,237.50السعودية

28

مشروع وادي الدواسر للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاواط )الفئة )أ( 

من المرحلة )3( لمكتب تطوير مشاريع الطاقة 
المتجددة(

المملكة العربية -120الطاقة الكهروضوئية
315.00السعودية

29
مشروع ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية 

بقدرة 80 ميجاواط )الفئة )أ( من المرحلة )3( 
لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة(

المملكة العربية -80الطاقة الكهروضوئية
180.00السعودية

مشروع ينبع إلنتاج الطاقة باستخدام الرياح بقدرة 30
المملكة العربية -850الرياح850 ميجاواط 

3,187.50السعودية
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الدولةميجاواطالتكنولوجيا المستخدمة

التكلفة التقديرية 
للمشروع

 مليون ريال 
سعودي(

الطاقة الشمسية المركزة )سيتم تحديد اسم 31
المملكة العربية -500الطاقة الشمسية المركزةالمشروع الحًقا(

9,375.00السعودية

مشروع إنتاج الطاقة باستخدام الرياح )سيتم 32
المملكة العربية -1000الرياحتحديد اسم المشروع الحًقا(

3,750.00السعودية

المملكة العربية -4000الهيدروجينمشروع نيوم للهيدروجين األخضر33
18,750.00السعودية

34
مشروع المملكة العربية السعودي المستقل النتاج 

الطاقة )لم يتم ذكر اسم المشروع ألغراض 
السرية(

المملكة العربية  3600الغاز الطبيعي
7,500.00السعودية

 محطة مخصصة لتوليد الطاقة الشمسية 35
المملكة العربية -24الطاقة الكهروضوئيةالكهروضوئية وتخزين البطاريات 

131.25السعودية

طاقة متجددة ومياه وتبيعاتها  )لم يتم ذكر اسم 36
المشروع ألغراض السرية(

الطاقة الكهروضوئية  + الرياح 
المملكة العربية   + التناضح العكسي

0.00السعودية

37
مشروع المملكة العربيه السعودية المستقل النتاج 

الطاقة )لم يتم ذكر اسم المشروع ألغراض 
السرية(

المملكة العربية  15000الطاقة الكهروضوئية  + الرياح
41,250.00السعودية

المملكة العربية  1115الغاز الطبيعيمشروع التوليد المشترك المقيد38
3,375.00السعودية

المملكة العربية  3600الغاز الطبيعيمشروع شمال القصيم للطاقة الغازية المركبة39
0.00السعودية

المملكة العربية  2000الطاقة الكهروضوئية  مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية )2000 م.و.( 40
0.00السعودية

المملكة العربية  300الطاقة الكهروضوئية  مشروع رابغ للطاقة الشمسية )300 م.و.( 41
0.00السعودية

المملكة العربية  1,100الطاقة الكهروضوئية  مشروع سعد للطاقة الشمسية )1100م.و.(42
0.00السعودية

المملكة العربية  2,000الطاقة الكهروضوئية  مشروع الرس للطاقة الشمسية )2000 م.و.( 43
0.00السعودية

المملكة العربية  800الطاقة الكهروضوئية  مشروع الحناكية للطاقة الشمسية 44
0.00السعودية

المملكة العربية  1,600الرياحمشروع الدوادمي لطاقة الرياح 45
0.00السعودية

المملكة العربية  1,000الطاقة الكهروضوئية  مشروع المويه للطاقة الشمسية 46
0.00السعودية

المملكة العربية  800الطاقة الكهروضوئية  مشروع الكهفه للطاقة الشمسية 47
0.00السعودية

المملكة العربية  800الطاقة الكهروضوئية  مشروع حضن للطاقة الشمسية 48
0.00السعودية

49
المرحلة الثانية من مشروع نور ميدلت، حوالي 

400 ميجاواط )الطاقة الكهروضوئية + الطاقة 
الشمسية المركزة(

الطاقة الكهروضوئية +   
3,750.00المغرب-400الطاقة بالدورة المركبة

50
مشروع نور إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة 

الكهروضوئية 2 )باتفاقيات شراء الطاقة 
للشركات

750.00المغرب-200الطاقة الكهروضوئية  

مشروع شتوكة النتاج الطاقة من الرياح )100 51
487.50المغرب 100الرياحم.و(

300 ميجاواط باستخدام الرياح )مشروعان 52
1,425.00تونس-300الرياحبقدرة 200 ميجاواط + 100 ميجاواط(

75 ميجاواط من طاقة الرياح في موقع )مشروع 53
337.50تونس-75الرياحواحد(
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الدولةميجاواطالتكنولوجيا المستخدمة

التكلفة التقديرية 
للمشروع

 مليون ريال 
سعودي(

مشروع الصخيرة إلنتاج الطاقة عن طريق الغاز 54
2,062.50تونس-650الغاز الطبيعيالطبيعي بالدورة المركبة بقدرة 650 ميجاواط 

محطة تحلية قصور الساف، 200,000-100,000 55
1,031.25تونس150,000-التناضح العكسي لمياه البحرمتر مكعب 

اتفاقية شراء الطاقة - )توليد الطاقة الشمسية 56
375.00تونس-100الطاقة الكهروضوئية  الكهروضوئية( - تم التفاوض عليها

مشروع خليج السويس 2 المستقل لتوليد الطاقة 57
2,625.00مصر-500الرياحباستخدام الرياح )تم التفاوض عليه(

محطة غرب النيل لتوليد الطاقة الشمسية 58
2,812.50مصر-600الرياحالكهروضوئية بقدرة 600 ميجاواط 

محطة تحلية المياه )سيتم تحديد الموقع الحقاً( 59
1,125.00مصر190,000-التناضح العكسي لمياه البحربقدرة 190,000 متر مكعب في اليوم

60
المرحلة الثانية من توسيع نطاق الطاقة الشمسية 

بقدرة 750 ميجاواط )6 مشاريع(؛ الطاقة 
الكهروضوئية

2,812.50إثيوبيا-750الطاقة الكهروضوئية  

61
محطة مخصصة للطاقة باستخدام الطاقة 
الكهروضوئية والرباح لقدرة تصل إلى 600 

ميجاواط )شركة ساسول المحدودة(
750.00جنوب أفريقيا-300الطاقة الكهروضوئية + الرياح  

4x75 ميجاواط باستخدام الطاقة الكهروضوئية 62
1,125.00جنوب أفريقيا-300الطاقة الكهروضوئية)نافذة المنافسة 5(

محطة مخصصة لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة 63
562.50جنوب أفريقيا-225الطاقة الكهروضوئيةالكهروضوئية

2x140 ميجاواط باستخدام الرياح )نافذة 64
1,125.00جنوب أفريقيا-280الرياح  المنافسة 5(

محطة  مخصصة لتوليد الغاز للطاقة بقدرة 950 65
1,968.75موزمبيق -950الغاز الطبيعيميجاواط 

محطة بقدرة 100 ميجاواط إلنتاج الطاقة 66
450.00بوتسوانا-100الطاقة الكهروضوئيةالشمسية الكهروضوئية )2 × 50 ميجاواط(

67
محطة بقدرة 150 ميجاواط إلنتاج الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية - طاقة الرياح )مع 

التخزين بالبطارية( - عرض مباشر / صناعات
450.00السنغال-150الغاز الطبيعي

محطة لتحلية المياه بقدرة 100,000 متر مكعب 68
675.00السنغال 100,000-التناضح العكسي لمياه البحر– عرض مباشر

مشروع ليمبي إلنتاج الطاقة عن طريق الغاز 69
1,312.50الكاميرون-300الغاز الطبيعيالطبيعي بالدورة المركبة بقدرة 350 

محطة بقدرة 180 ميجاواط إلنتاج الطاقة 70
750.00بنغالديش -180الطاقة الكهروضوئيةالشمسية الكهروضوئية 

7,500.00بنغالديش -1200الغاز الطبيعيمحطة توليد الطاقة بالغاز بقدرة 1.2 جيجاواط 71

محطة جافا البرية إلنتاج الطاقة باستخدام 72
300.00إندونيسيا-100الطاقة الكهروضوئيةالطاقة الكهروضوئية )2 × 50 ميجاواط(

محطة JTE العائمة إلنتاج الطاقة باستخدام 73
)PJT1( 1,312.50إندونيسيا-300الطاقة الكهروضوئيةالطاقة الكهروضوئية - جافا

محطة JTE العائمة إلنتاج الطاقة باستخدام 74
)PJT2( 750.00إندونيسيا-200الطاقة الكهروضوئيةالطاقة الكهروضوئية - جافا

75
محطة إنتاج الطاقة بقدرة 80 ميجاواط 

باستخدام الرياح مع أنظمة تخزين الطاقة 
بالبطارية - جنوب كاليمانتان 

562.50إندونيسيا-80الطاقة الكهروضوئية
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الدولةميجاواطالتكنولوجيا المستخدمة

التكلفة التقديرية 
للمشروع

 مليون ريال 
سعودي(

مشروع سومباجوت المستقل إلنتاج الطاقة 76
1,125.00إندونيسيا-200الغاز الطبيعيبالدورة المركبة من فوه البئر

مشروع رياو-2 المستقل إلنتاج الطاقة بالدورة 77
1,312.50إندونيسيا-250الغاز الطبيعيالمركبة من فوه البئر

مشروع  تحويل النفايات الى طافة جافا الغربية 78
450.00إندونيسيا-80تحويل النفايات إلى طاقة)240م م.و.( 

محطة توليد الطاقة بالدورة المركبة بقدرة 550 79
2,062.50أذربيجان-550الغاز الطبيعيميجاواط

80
مشروع IFC إلنتاج الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية بقدرة 2x  200 ميجاواط- يتم 
حالياً التقدم بعرض

1,200.00أوزباكستان-400الطاقة الكهروضوئية

محطة سرداريا 2 إلنتاج الطاقة بالدورة المركبة 81
4,500.00أوزباكستان-1500الطاقة الكهروضوئيةبقدرة 1500 ميجاواط - يتم حالياً التقدم بعرض

82
محطة شير آباد ADB إلنتاج الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية  بقدرة 200 ميجاواط - يتم حالياً 
التقدم بعرض

750.00أوزباكستان-200الطاقة الكهروضوئية

مشروع مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة 83
412.50أوزباكستان-100الرياحإلنتاج الطاقة بالرياح بقدرة 100 ميجاواط 

مشروعين شيراباد  للطاقة الشمسية  )200 84
1,200.00أوزباكستان 400الطاقة الكهروضوئيةم.و.(

مشروع سكيلينغ 3 للطاقة الشمسية) 500 م.و.( 85
1,650.00أوزباكستان 550الطاقة الكهروضوئيةمع تخزين للطاقة )200 م.و( أوزباكستان

7,312.50أوزباكستان 1,500الرياحمشروع طاقة الرياح )1500 م.و.(86

750.00بروناي 850غير ذلكمشروع تطوير محطات الكهرباء و نقل الطاقة87

562.50الفلبين 200الطاقة الكهروضوئيةمشروع الطاقة الشمسية )200 م.و.(88

231,945-66,1659,474,210-المجموع
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رسملة رأس مال الشركة والمديونية   	
يمتلك المساهمون الحاليون جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته 88.33% من إجمالي أسهم 

الشركة )من ضمنهم األسهم المخصصة للموظفين بموجب خطة منح الموظفين المذكورة في القسم )5-11( )»برنامج أسهم الموظفين«((.

يوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم المالية المعنية، بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها والواردة في القسم )19( )»تقرير المحاسب القانوني«(.

رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم(: 1-9الجدول  

كما في 1د ديسمبرقروض المجموعة

0د0دم019دم018دمباأللف ريال سعودي

3,185,1131,825,887753,314قروض حق الرجوع

12,369,34014,922,54415,746,631قروض بدون حق الرجوع

499,945,د11د748,4,د1د15,554,45إجمالي القروض المتعلقة بالمشروعات*

12,2371,125113,630قروض حق الرجوع

--187,500قروض بدون حق الرجوع

0دد,د511د71,1د199,7إجمالي تسهيالت الشركة

2,999,1293,002,6173,006,325سندات بدون حق الرجوع لشركة أكوا باور مانيجمينت أند إنفستمنتس ون ليميت

3,197,3501,827,012866,944قروض حق الرجوع

15,555,96917,925,16118,752,956قروض بدون حق الرجوع

19,900د,19د17,د1919,75د,د18,75قروض المجموعة الموحدة

6,429,3446,429,3446,429,344رأس المال

1,177,0311,177,0311,410,398عالوة االصدار

437,239554,626642,883احتياطي نظامي

2,363,2593,102,1081,184,908األرباح المبقاة

دد7,5دد,1099,ددد,11د87,د10,40حقوق الملكية المتعلقة إلى مالكي الشركة قبل االحتياطيات األخرى

)2,798,419()1,361,236()717,900(احتياطيات أخرى

9,114د8,دد9,901,87د88,97د,9حقوق الملكية المتعلقة إلى مالكي الشركة

1,385,184703,504531,041حقوق الملكية غير المسيطرة

777,400,155د,05د,11,074,15710إجمالي حقوق الملكية

0,055د7,0د57,550د,0دد7,47د9,8دإجمالي الرسملة  إجمالي القروض الموحدة للمجموعة + إجمالي حقوق الملكية(

1د.د7%5.07د%87.دد%إجمالي القروض/ إجمالي الرسملة

القوائم المالية المراجعة

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي:

ليس لدى الشركة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة عدى ما تم اإلفصاح عنه في القسم )9( )»رسملة رأس مال الشركة والمديونية«(. 	
العامل والنفقات  	 المال  المتوقعة لرأس  النقدية  العامل كافية لتغطية احتياجاتها  المال  النقدية وتسهيالت رأس  أن رصيد الشركة وتدفقاتها 

الرأسمالية لمدة اثني عشر )12( شهراً على االقل بعد تاريخ هذه النشرة.
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إفادات الخبراء   0	
تم الحصول على الموافقة الكتابية لجميع المستشارين، الذين وردت أسماؤهم في الصفحات من )هـ( إلى )ي(، على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم 

وإفاداتهم الواردة في هذه النشرة، ولم يتم سحب أي من هذه الموافقات حتى تاريخ هذه النشرة.

كما أن جميع المستشارين والعاملين لديهم من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة أو أقربائهم ال يملكون أسهم أو مصلحة من أي نوع 
في الشركة  أو الشركات التابعة لها كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقالليتهم.
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اإلقرارات   		
كما في تاريخ هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

بخالف ما ورد ذكره في القسم )4-9( )»األعطال الكبيرة في األعمال«( في الصفحة )250( من هذه النشرة، لم يكن هناك أي انقطاع في - 1
أعمال الشركة أو أي من شركاتها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أّثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة خالل الـ )12( شهراً الماضية.

لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل المصدر أو أي شركة من شركاتها التابعة خالل السنوات - 2
الثالثة السابقة مباشرةً لتاريخ طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أيٍ من األوراق المالية.

لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمصدر أو أي من شركاتها التابعة خالل السنوات المالية الثالثة السابقة - 3
مباشرةً لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى 

اعتماد نشرة اإلصدار.
بخالف ما ورد ذكره في القسم )5-8( )»اإلفصاح عن مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين السر في األسهم وأدوات الدين - 4

الخاصة بالشركة أو شركاتها التابعة«( من هذه نشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في 
المصدر أو في أي من شركاته التابعة.

أن لدى المصدر - منفرد أو بالمشاركة مع شركاته التابعة - رأس مال عامل يكفي لمدة 12 شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة - 5
اإلصدار.

لم يشهر أي منهم أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة في أي وقت من األوقات إفالسه أو خضع إلجراءات إفالس.- 6
لم يتم اإلعالن عن أي إعسار أو إفالس خالل السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو - 7

أمين سر مجلس اإلدارة معيًنا بمنصب إداري أو إشرافي فيها.
بخالف ما ورد ذكره في القسم )5-9( )»مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركة والشركات - 8

التابعة لها«(، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس أو أي شخص من أقربائهم أي مصلحة في أي عقود 
أو ترتيبات قائمة سواًء خطية أو شفهية أو عقود أو ترتيبات قيد الدراسة أو مزمع إبرامها مع الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.

أن كافة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة الموضحة في القسم )12-8( )»ملخص االتفاقيات والمعامالت الجوهرية المبرمة مع األطراف - 9
ذوي العالقة«(، بما في ذلك تحديد المقابل المالي للتعاقد، قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة كتلك التي تتم 

مع األطراف األخرى من الغير. 
ليست هناك نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال المجموعة يمكن أن يكون له تأثير جوهري على أعمال المجموعة وربحيتها.- 10
لن يشترك أعضاء مجلس اإلدارة في التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي يكون لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.- 11
الموظفين«(، ليس هنالك أي برامج أسهم لموظفي الشركة من شأنها أن تشرك - 12 أسهم  بخالف ما ورد ذكره في القسم )5-11( )»برامج 

الموظفين في رأس مال الشركة، وليس هنالك أي ترتيبات أخرى مشابهة قائمة.
بخالف ما ورد ذكره في القسم )2-3-6( )»المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار الفائدة واألوراق المالية المملوكة من المجموعة«( والقسم - 13

)4( )»الشركة«(، والقسم )د-د1-د( )»الميزانية العمومية«(، ال تملك الشركة أي أوراق مالية )تعاقدية أو غيرها( أو أي من األصول التي تكون 
قيمتها عرضة للتقلبات مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري في تقييم الموقف المالي.

بخالف ما ورد ذكره في القسم )2( )»عوامل المخاطرة«(، وعلى حسب علمهم واعتقادهم، ال توجد أي معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية - 14
أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( على عمليات الشركة.

بخالف ما ورد ذكره في القسم )2( )»عوامل المخاطرة«( ليست الشركة على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط - 15
قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة أو وضعها المالي.

أن المعلومات اإلحصائية المستخدمة في القسم )3( )»نظرة عامة عن القطاع والسوق«( والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية تمثل - 16
أحدث المعلومات المتاحة من مصدرها المعني كما في تاريخ إعداد تقرير دراسة السوق.

كافية - 17 تأمينية  تغطية  على  بالحصول  المرتبطة  المخاطرة«( والقسم )2-2-8( )»المخاطر  بخالف ما ورد ذكره في القسم )2( )»عوامل 
للمخاطر المتعلقة بعمليات المجموعة«(، إن وثائق التأمين الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة توفر غطاء تأميني بحدود كافية )وفق ما هو 
متعارف عليه في السوق للحاالت المشابهة( لممارسة الشركة وشركاتها التابعة ألعمالها، وتقوم الشركة وشركاتها التابعة بتجديد وثائق وعقود 

التأمين بشكل دوري لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر.
تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين - 18

باالستثمار في أسهم الطرح، وال يوجد هناك أي عقود اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها.
كما في تاريخ هذه النشرة، ال توجد عقود أو معامالت جوهرية مع أطراف ذوي عالقة ذات تأثير كبير على أعمال الشركة، باستثناء ما هو - 19

موضح بالقسم )12-8( )»ملخص االتفاقيات والمعامالت الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة«(.
أنهم قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة، ومن - 20

ضمنها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
إن جميع موظفي الشركة هم تحت كفالتها.- 21
إن الملكية القانونية والنفعية، المباشرة وغير المباشرة، لألسهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة تعود لألشخاص الواردة أسمائهم في - 22

القسم )4-12-2( )»هيكل الملكية«(.
إن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.- 23
بخالف ما ورد ذكره في القسم  )2( )»عوامل المخاطرة«(، وعلى حسب علمهم واعتقادهم، ال يوجد أي مخاطر جوهرية أخرى من الممكن أن - 24

تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الطرح.
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بخالف ما ورد ذكره في القسم )2-4-5( )»المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح ومتطلبات تسجيل الشركات«(، فإن الشركة وكل من - 25
شركاتها التابعة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.

بخالف ما ورد ذكره في القسم )12-11( )»التقاضي«(، إن الشركة ليسوا أطراًفا في أي نزاعات أو دعاوى أو قضايا أو إجراءات تحقيق قائمة - 26
يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على عمليات الشركة أو مركزها المالي.

ال توجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة، مع مراعاة أن عدد من أسهم الشركات التابعة المملوكة - 27
للشركة مرهونة كما هو موضح في القسم )2-3-3( )»المخاطر المتعلقة بحاالت اإلخالل بموجب ترتيبات التمويل الخاصة بالمجموعة«( 

والقسم )2-3-4( )»المخاطر المتعلقة  بسندات المجموعة«( والقسم )6( )»مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي للشركة«(.
ال يخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار، مع مراعاة أن أسهم عدد من شركات المشاريع المملوكة للشركة تخضع لحقوق خيار كما هو - 28

مبين في القسم )6( )»مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي للشركة«(.
بخالف ما ورد ذكره في القسم )12-10-2( )»حقوق الملكية الفكرية األخرى«( والقسم )4-6-4-3( )»البحث والتطوير«(، ليس لدى الشركة - 29

سياسة بشأن األبحاث والتطوير وكما أن الشركة ال تنتج أي منتجات.
إن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة حسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.- 30
بخالف ما ورد ذكره في القسم )2( )»عوامل المخاطرة«( والقسم )2-3-3( )»المخاطر المتعلقة بحاالت اإلخالل بموجب ترتيبات التمويل - 31

الخاصة بالمجموعة«(، كما في تاريخ هذه النشرة، ال يوجد هناك أي إخالل للشروط واألحكام التعاقدية بموجب االتفاقيات مع الجهات المانحة 
لجميع القروض والتسهيالت والتمويل، وتلتزم الشركة بجميع تلك الشروط واألحكام.

ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أدوات الدين الخاصة بالشركة أو شركاتها التابعة أو في أي أمر آخر - 32
يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة. 

ليس ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األسهم أو أدوات الدين الخاصة بالشركة أو شركاتها التابعة أو في - 33
أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة.

إضافة إلى اإلقرارات المشار إليها أعاله، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

يرون أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة، بما في ذلك المعلومات الواردة في تقرير دراسة السوق التي أعدها - 1
مستشار دراسة السوق، تم الحصول عليها من مصادر معتمدة وال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك المعلومات غير دقيقة بشكل 

جوهري.
أن هذه النشرة تتضمن جميع المعلومات المطلوب تضمينها بمقتضى قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وال توجد أي وقائع - 2

أخرى يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.
أنه قدم وسيقدم إلى الهيئة جميع المستندات المطلوبة بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. - 3
أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت من قبل الشركة على أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة - 4

حاالت التعارض المحتملة والتي من شأنها أن تمنع إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي 
العالقة. باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة بالتأكد من سالمة األنظمة المالية والتشغيلية ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر 
وفًقا لمتطلبات الباب الخامس من الئحة حوكمة الشركات. كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.

أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة.- 5
بخالف ما ورد ذكره في القسم )5-9( )»مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركة والشركات - 6

التابعة لها«(، كما في تاريخ هذه النشرة، لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أي أنشطة مماثلة أو منافسة للشركة، ويتعهد أعضاء مجلس 
اإلدارة بااللتزام بمتطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.

ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال - 7
بترخيص من الجمعية العامة. 

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة - 8
على أن يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.

أن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة سوف تتم على أساس تجاري وسيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة - 9
في اجتماعات مجلس اإلدارة – وفي حال تطلب النظام ذلك – الجمعية العامة للشركة مع امتناع عضو مجلس اإلدارة عن التصويت على القرارات 
المتعلقة باألعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون له مصلحة مباشرة أو غير المباشرة فيها سواء في مجلس اإلدارة أو الجمعية 

العامة وفًقا للمادة الحادية والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات.
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم.- 10
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أي حق يخولهم االقتراض من الشركة.- 11
يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة باآلتي:- 12

تسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.أ- 
اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.ب- 
االلتزام بأحكام المواد الحادية والسبعون والثانية والسبعون والثالثة والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من ج- 

الئحة حوكمة الشركات.

تم تقديم هذه اإلقرارات من قبل أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى أي إقرارات أخرى تضمنتها هذه النشرة. 
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 المعلومات القانونية    		

اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية  1 12
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية. 	
ال يخل اإلصدار بأي من العقود واالتفاقيات التي يكون المصدر طرفاً فيها. 	
تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالُمصدر في نشرة اإلصدار. 	
بخالف ما ورد  في القسم 12-11 )«التقاضي«( من هذه النشرة، الُمصدر وشركاته التابعة )إن وجدت( ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات  	

قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الُمصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي.
أعضاء مجلس إدارة الُمصدر ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً على أعمال الُمصدر أو  	

شركاته التابعة أو في وضعهم المالي.

الشركة  2 12
شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )يُشار إليها فيما بعد بـ »أكوا باور« أو »الشركة«( هي شركة مساهمة مقفلة مقيدة بالسجل التجاري رقم 1010253392 
وتاريخ 07/10/ 1429هـ )الموافق 13 يوليو 2008م(، بموجب القرار الوزاري رقم 215 / ق وتاريخ 07/02/ 1429هـ )الموافق 5 يوليو 2008م(. ويقع المقر 
الرئيسي للشركة ومكتبها المسجل بموجب السجل التجاري للشركة في الطابق الثاني، المبنى 5، البوابة االقتصادية، مخرج 8، الدائري الشرقي. ص.ب. 
رقم 22616 الرياض 11416 المملكة العربية السعودية. يبلغ رأس المال الحالي للشركة ستة مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون وستمائة وثمانية 
وعشرون ألف وسبعمائة وثمانين )6,457,628,780( ريال سعودي مدفوع بالكامل، ومقسم إلى ستمائة وخمسة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وستون 
ألف وثمانمائة وثمانية وسبعين )645,762,878( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. وتشمل األنشطة الرئيسية 
للشركة بحسب سجلها التجاري  تطوير وانشاء وتملك وتأجير محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه المالحة والبخار واألنشطة المتصلة 
والمتعلقة أو المكملة لذلك وأعمال توليد وبيع الطاقة الكهربائية والمياه المحالة واألنشطة المتعلقة والمتصلة أو المكملة لذلك وصيانة وتشعيل محطات 
الكهرباء والبخار وتحلية المياه المالحة وشراء محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ولمزيد 

من التفاصيل، يرجى مراجعة  القسم )4-1( )»نظرة عامة«(.

هيلك ملكية األسهم  3 12
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية المساهمين في الشركة قبل الطرح وبعده:

هيكل ملكية المساهمين في الشركة قبل الطرح وبعده(: 1-د1الجدول  

 بعد الطرح قبل الطرح

القيمة االسمية عدد األسهمالمساهم
القيمة االسمية عدد األسهمنسبة الملكية ريال سعودي(

نسبة الملكية ريال سعودي(

44,16%50.00322,881,4393,228,814,390%322,881,4393,228,814,390صندوق االستثمارات العامة

22,75%25.76166,320,1841,663,201,840%166,320,1841,663,201,840شركة رؤية العالمية لالستثمار

11,20%12.6981,918,658819,186,580%81,918,658819,186,580شركة مجموعة الراجحي القابضة

3,65%4.1326,651,452266,514,520%26,651,452266,514,520محمد بن عبداهلل راشد أبو نيان

2,67%3.0219,525,453195,254,530%19,525,453195,254,530شركة عبداهلل أبونيان التجارية

2,87%3.2520,989,705209,897,050%20,989,705209,897,050شركة مجموعة المطلق

0,40%0.462,959,24429,592,440%2,959,24429,592,440شركة بداد الدولية للتجارة والمقاوالت 

0,40%0.462,959,24429,592,440%2,959,24429,592,440شركة أجدى للخدمات الصناعية والتقنية

0,21%0.241,557,49915,574,990%1,557,49915,574,990شركة مجموعة الطوخي التجارية المحدودة

11,1%990,د99811,99د,81,199---الجمهور

0.57%*0د75,5د,41د7,55د4,1---األسهم المملوكة من الموظفين

100.0%90د,10,997د,97د1,099,7د100.07%8,780دد,457,د878,دد45,7داإلجمالي

المصدر: الشركة
* سيتملك الموظفين األسهم من خالل صندوق سيتم تأسيسه لهذا الغرض

تم توضيح التفاصيل المتعلقة بهيكل ملكية المساهمين في الشركة في القسم )4-12-1( )»هيكل الملكية في الشركة«(.
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الشراكت التابعة  4 12
يوجد للشركة نسب ملكية مباشرة وغير مباشرة في أكثر من )200( شركة.   تم تقسيم هذه الشركات إلى فئتين ألغراض هذا القسم من النشرة، كما يلي:

الشركات التابعة، والتي تشمل كافة الشركات التي تسيطر عليها الشركة والمحددة في القسم )1-3( )»قائمة الشركات التابعة للشركة«( من  	
هذه النشرة

شركات المجموعة المهمة، والتي تشمل شركات المجموعة التي تعتبرها الشركة مهمة ألغراض اإلفصاح عنها في هذه النشرة والتي تشمل  	
بشكل عام الشركات التي تشكل أصولها أو إيراداتها السنوية أو صافي الدخل السنوي ما يعادل 3% من أصول وإيرادات وصافي دخل المجموعة 
كما في 31 ديسمبر 2020م أو تلك الشركات التي رأت الشركة أهمية اإلفصاح عنها للمستثمرين باعتبار أنها قد تؤثر على قرار االستثمار في 
أسهم الشركة، وهي الشركات المحددة في القسم )1-5( )»قائمة شركات المجموعة المهمة«(. مع العلم أن هذه الشركات تشمل جميع الشركات 
التابعة الجوهرية البالغ عددها )8( والمشار إليها في القسم )1-4( )»قائمة الشركات التابعة الجوهرية«( باستثناء شركة توليد الكهرباء المركزية 

باعتبار أن المدة المتبقية من تشغيل أصولها قصيرة بالمقارنة مع باقي شركات المجموعة المهمة.

يعرض المخطط التالي جميع الشركات التي تملك فيها الشركة بشكل مباشر كما في 1 يونيو 2021م، وأغلبها من الشركات القابضة الوسيطة التي من 
خاللها تمتلك المجموعة حصص أو أسهم في الشركات التابعة األخرى.

هيكل الملكية في الشركات التابعة(: ددالشكل  

الشركة الوطنية 
األولى القابضة

شركة أكوا باور 
السعودية لتنمية املياه 

والطاقة

شركة اكوا باور 
للطاقة املتجددة 

القابضة

أكوا باور جلوبال 
سيرفيسز ليميتد

شركة أكوا باور 
إلعادة التأمني 

احملدودة

شركة كهروماء

شركة املساهمات 
املتعددة

شركة توسعة 
رابغ احملدودة

شركة الشعيبة الثانية لتحلية 
املياه القابضة احملدودة

شركة دي أي أي 
أكوا باور أذربيجان جي إم بي إتش

للطاقة املتجددة 
ذ.م.م

شركة أكوا باور 
مانيجمينت أند 

إنفستمنتس ون ليمتد

اكوا باورالبحرين 
للطاقة القابضة ذ م م

شركة أكوا لالستثمار 
الصناعيه

٪٥١٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪٩٩.٧٣٪١٠٠

٪١

٪٣٣.٣٣

٪٩٩.٩٧

٪١٪٩٥

٪١٠٠٪١٠٠

٪١٠٠

أصول/شركات مشروع فرع / مكتب متثيلشركات مملوكة من الدرجة األولىشركات مملوكة ١٠٠٪ بطريقة مباشرة/غير مباشرة وسيلة إيضاح:

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)

ولمزيد من المعلومات عن هيكل الملكية للمجموعة، راجع المخطط الوارد في القسم )4-6-1( )»الهيكل التنظيمي«( من هذه النشرة والذي يبين بشكل 
عام ملكية الشركة الفعلية في شركات المجموعة المهمة وغيرها من الشركات الرئيسية في المجموعة. 

الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية  5 12
تؤكد الشركة على أنها تمتلك جميع التراخيص والشهادات والموافقات الالزمة والتي تمكنها من مباشرة أعمالها. كما تؤكد الشركة بأنها ال تقوم بأي أعمال 
تشغيلية بشكل مباشر، وإنما تمارس تلك األعمال من خالل شركاتها التابعة واالستثمارات المصنفة ضمن حقوق المالك. ولذلك ال يوجد لدى الشركة 

تراخيص متعلقة باألعمال التشغيلية والصناعية )على سبيل المثال تراخيص هيئة تنظيم  المياه والكهرباء(.

وتجدر اإلشارة إلى أن شهادة السعودة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية تصدر بصالحية ثالثة أشهر عند الطلب، كما أن شهادة 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تصدر بصالحية شهر عند الطلب وذلك إلثبات التزام الشركة بالمتطلبات ذات الصلة. لم تواجه شركات المجموعة 

أي صعوبات بإصدار مثل هذه الشهادات باعتبارها ملتزمة بمتطلبات السعودة وكذلك متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

وفيما يلي ملخص للتراخيص والموافقات الرئيسية التي حصلت عليها الشركة:

الموافقات والتراخيص الخاصة بالشركة(: د-د1الجدول  

الجهة المصدرةتاريخ انتهاء الصالحيةتاريخ اإلصداررقم الترخيصنوع الترخيص

وزارة التجارة1445/7/10هـ1440/5/4هـ1010253392السجل التجاري

الغرفة التجارية1445/7/11هـ1440/6/19هـ1010253392شهادة الغرفة التجارية

هيئة الزكاة والضريبة والجماركال ينطبق2019/12/1م3001289598شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة
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الجهة المصدرةتاريخ انتهاء الصالحيةتاريخ اإلصداررقم الترخيصنوع الترخيص

وزارة الشؤون البلدية والقروية 1445/7/22هـال ينطبق40102434062رخصة نشاط تجاري
واإلسكان

المؤسسة العامة للتأمينات 1442/11/21هـ1442/10/21هـ38996431شهادة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية 1442/11/21هـ1442/8/19هـ20002104000139شهادة سعودة
االجتماعية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 1443/9/29هـ1442/9/20هـ111073589شهادة زكاة

المصدر: الشركة

كما تؤكد الشركة أيًضا على أن الشركات التابعة لها تملك جميع التراخيص والشهادات والموافقات الالزمة والتي تمكنها من مباشرة أعمالها ويتم تجديد 
تلك التراخيص والشهادات والموافقات  بصفة دورية. 

وفيما يلي ملخص للتراخيص والموافقات الرئيسية التي حصلت عليها شركات المجموعة المهمة:

 الموافقات والتراخيص الرئيسية الخاصة بشركات المجموعة المهمة (: د-د1الجدول  

الجهة المصدرةتاريخ انتهاء الصالحيةتاريخ اإلصداررقم الترخيصنوع الترخيص

المملكة العربية السعودية

شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

وزارة التجارة1445/1/5هـ1441/5/5هـ 4602006014السجل التجاري

ترخيص استثمار 
وزارة االستثمار1445/1/5هـ1426/6/19هـ11103001127خدمي

هيئة تنظيم  المياه 1455/2/26هـ1429/5/20هـ130508-ررخصة إنتاج مزدوج
والكهرباء

شهادة الغرفة 
الغرفة التجارية1445/1/5هـ1440/1/17هـ106378التجارية

وزارة الشؤون البلدية 1443/10/19هـال ينطبق3910703021رخصة نشاط تجاري
والقروية واإلسكان

ترخيص منشأة 
وزارة الصناعة والثروة 1445/8/28هـ1442/7/25هـ423102110987صناعية 

المعدنية

وزارة الموارد البشرية 1442/9/5هـ1442/6/4هـ20002101017720شهادة سعودة
والتنمية االجتماعية

شهادة تسجيل 
في ضريبة القيمة 

المضافة
هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق2019/1/21م3001234815

والجمارك 

شهادة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات 1442/8/19هـ1442/7/19هـ37024327

االجتماعية

المديرية العامة للدفاع 1443/9/8هـ1442/9/8هـ42-000327501-3شهادة الدفاع المدني
المدني

هيئة الزكاة والضريبة 1443/9/29هـ1442/10/5هـ1110694698شهادة الزكاة 
والجمارك 

شركة الشعيبة للمياه والكهرباء

وزارة التجارة1444/5/28هـ1441/7/6هـ700149737السجل التجاري

ترخيص استثمار 
وزارة االستثمار1444/5/28هـ1428/6/10هـ111030061426صناعي

هيئة تنظيم  المياه 1454/2/8هـ1428/5/2هـ080502-ررخصة إنتاج مزدوج
والكهرباء

شهادة الغرفة 
الغرفة التجارية1444/5/28هـ1439/6/5هـ11694التجارية

الهيئة العامة لألرصاد 1443/11/1هـ1441/10/29هـ23862تصريح بيئي للعمل
وحماية البيئة

521



الجهة المصدرةتاريخ انتهاء الصالحيةتاريخ اإلصداررقم الترخيصنوع الترخيص

شهادة تسجيل 
في ضريبة القيمة 

المضافة
هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق1439/2/20هـ3000013966

والجمارك 

ترخيص منشأة 
وزارة الصناعة والثروة 1445/8/11هـ1442/7/9هـ423102110571صناعية 

المعدنية

المديرية العامة للدفاع 1443/2/24هـ1442/2/24هـ42-000602720-1شهادة الدفاع المدني
المدني

وزارة الشؤون البلدية 1444/1/24هـال ينطبق39111443719رخصة نشاط تجاري
والقروية واإلسكان

وزارة الموارد البشرية 1442/10/13هـ1442/7/13هـ20002102034337شهادة سعودة 
والتنمية االجتماعية

شهادة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات 1442/9/10هـ1442/8/10هـ37579374

االجتماعية

هيئة الزكاة والضريبة 1443/9/29هـ1442/10/22هـ1110770499شهادة الزكاة 
والجمارك 

شركة الشقيق للمياه والكهرباء

وزارة التجارة1443/2/6هـ1442/1/4هـ5903012032السجل التجاري

ترخيص استثمار 
وزارة االستثمار1444/7/26هـ1428/3/1هـ171131026671صناعي

رخصة اإلنتاج 
هيئة تنظيم  المياه 1453/3/14هـ1428/2/24هـ070301-رالمزدوج

والكهرباء
شهادة الغرفة 

الغرفة التجارية1443/2/6هـ1438/1/4هـ1100373570التجارية

الهيئة العامة لألرصاد 1443/10/22هـ1441/10/22هـ23492تصريح بيئي للعمل
وحماية البيئة

ترخيص منشأة 
وزارة الصناعة والثروة 1445/8/18هـ1442/7/16هـ421102110737صناعية 

المعدنية
شهادة تسجيل 

في ضريبة القيمة 
المضافة

هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق1439/2/21هـ3000476145
والجمارك 

وزارة الموارد البشرية 1442/10/21هـ1442/7/18هـ20002103001862شهادة سعودة 
والتنمية االجتماعية

هيئة الزكاة والضريبة 1443/9/29هـ1442/9/23هـ1020650885شهادة الزكاة 
والجمارك 

شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز وللطاقة

وزارة التجارة1447/1/5هـ1442/1/5هـ5900123645السجل التجاري

شهادة الغرفة 
الغرفة التجارية1447/1/4هـ1442/1/5هـ702011109906التجارية

ترخيص استثمار 
وزارة االستثمار1446/9/13هـ1441/9/20هـ19103410995419صناعي

شهادة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات 1442/9/8هـ1442/8/8هـ37520459

االجتماعية

الهيئة الملكية للجبيل وينبع1445/10/11هـ1440/8/14هـJ-104-0419تصريح بيئي للعمل

وزارة الموارد البشرية 1442/11/11هـ1442/8/8هـ20002103016154شهادة سعودة 
والتنمية االجتماعية

شهادة تسجيل 
في ضريبة القيمة 

المضافة
هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق2020/12/1م3107035704

والجمارك 

هيئة الزكاة والضريبة 1443/5/20هـ1442/1/19هـ249200000289332شهادة الزكاة 
والجمارك 
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شركة الجبيل للمياه والكهرباء

وزارة التجارة1444/4/4هـ1442/3/19هـ2055008295السجل التجاري

هيئة تنظيم  المياه 1454/1/20هـ1428/4/13هـ070507-ررخصة إنتاج مزدوج
والكهرباء

شهادة الغرفة 
الغرفة التجارية1444/4/4هـ1442/4/7هـ97000التجارية

تصريح التشغيل 
البيئي )مشروع مياه 

وكهرباء  مستقل(
M17-288.1الهيئة الملكية للجبيل وينبع1442/10/13هـ1438/5/16هـ

شهادة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات 1442/8/16هـ1442/7/16هـ36938609

االجتماعية

شهادة تسجيل 
في ضريبة القيمة 

المضافة
هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق1438/12/2هـ3004173866

والجمارك 

الهيئة العامة لألرصاد ال ينطبق1429/3/16هـم1089/29/9شهادة موافقة بيئية 
وحماية البيئة

ترخيص استثمار 
وزارة االستثمار1444/4/1هـ1428/4/26هـ1031057683صناعي 

وزارة الموارد البشرية 1442/11/2هـ1442/8/17هـ2002103023621شهادة سعودة 
والتنمية االجتماعية

هيئة الزكاة والضريبة 1443/9/29هـ1442/9/24هـ1110701406شهادة الزكاة 
والجمارك 

شركة رابغ للكهرباء

وزارة التجارة1446/5/1هـ1441/1/26هـ4602002981السجل التجاري

ترخيص استثمار  
وزارة االستثمار1446/4/23هـ1430/6/6هـ101131061182-01صناعي

هيئة تنظيم  المياه 1456/4/19هـ1430/7/13هـ310709-ررخصة التوليد
والكهرباء

شهادة الغرفة 
الغرفة التجارية1446/5/1هـ1441/5/1هـ145844التجارية

الهيئة العامة لألرصاد 1443/8/5هـ1441/8/2 هـ21366تصريح بيئي للعمل
وحماية البيئة

وزارة الشؤون البلدية 1444/7/13هـال ينطبق41063433575رخصة نشاط تجاري
والقروية واإلسكان

شهادة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات 1442/8/5هـ1442/7/5هـ36744436

االجتماعية

وزارة الموارد البشرية 1442/8/29هـ1442/5/27هـ20002101010638شهادة سعودة 
والتنمية االجتماعية

ترخيص منشأة 
وزارة الصناعة والثروة 1445/8/28هـ1442/7/25هـ423102110984صناعية 

المعدنية

المركز الوطني للرقابة على 1443/6/7هـ1442/6/20هـ13766ترخيص بيئي للتشغيل 
االلتزام البيئي

المركز الوطني للرقابة على 1443/8/5هـ1441/8/2هـ21366ترخيص بيئي للتشغيل
االلتزام البيئي

شهادة تسجيل 
في ضريبة القيمة 

المضافة 
هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق1438/12/3هـ3000799571

والجمارك 

هيئة الزكاة والضريبة 1443/9/29هـ1442/10/21هـ1110778288شهادة الزكاة 
والجمارك 

شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
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وزارة التجارة1446/5/28هـ1435/3/11هـ4602005146السجل التجاري

هيئة تنظيم  المياه 1460/2/16هـ1434/5/11هـ410113-ررخصة التوليد
والكهرباء

ترخيص استثمار  
وزارة االستثمار1446/5/21هـ1435/6/7هـ1010350639229صناعي

شهادة الغرفة 
الغرفة التجارية1446/5/28هـ1441/5/29هـ194437التجارية

وزارة الشؤون البلدية 1443/8/2هـال ينطبق42034141521رخصة نشاط تجاري
والقروية واإلسكان

هيئة الزكاة والضريبة 1443/9/29هـ1442/9/20هـ1020731713شهادة الزكاة
والجمارك 

وزارة الموارد البشرية 1442/11/6هـ1442/8/3هـ2000213012858شهادة سعودة 
والتنمية االجتماعية

شهادة تسجيل 
في ضريبة القيمة 

المضافة 
هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق1439/1/15هـ3007654751

والجمارك 

الهيئة العامة لألرصاد 1444/4/3هـ1442/4/10هـ8186تصريح بيئي للتشغيل
وحماية البيئة

شهادة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات 1442/8/2هـ1442/7/2هـ36677399

االجتماعية

ترخيص منشأة 
وزارة الصناعة و الثروة 1445/8/28هـ1442/7/25هـ423102110988صناعية 

المعدنية

شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه

وزارة التجارة1444/7/6هـ1439/12/17هـ4030295105السجل التجاري

ترخيص استثمار 
وزارة االستثمار1444/7/6هـ1438/7/14هـ11103380775485صناعي

ترخيص مؤقت 
لمزاولة نشاط تحلية 

مياه البحر
هيئة تنظيم  المياه 1442/11/19هـ1441/11/8هـ570617-ر

والكهرباء

ترخيص منشأة 
وزارة الصناعة والثروة 1445/9/4هـ1442/8/1هـ4231102111089صناعية

المعدنية
شهادة الغرفة 

الغرفة التجارية1444/7/6هـ1439/7/15هـ269534التجارية

شهادة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات 1442/11/11هـ1442/10/11هـ38793865

االجتماعية

وزارة الموارد البشرية 1442/10/13هـ1442/7/13هـ20002102033925شهادة سعودة 
والتنمية االجتماعية

هيئة الزكاة والضريبة 1443/9/29هـ1442/9/17هـ1110723552شهادة الزكاة
والجمارك 

وزارة الشؤون البلدية 1445/10/23هـال ينطبق40102477654رخصة نشاط تجاري
والقروية واإلسكان

الهيئة العامة لألرصاد 1443/2/15هـ1442/2/28هـ5043تصريح بيئي للعمل
وحماية البيئة

وزارة الشؤون البلدية 1445/10/23هـال ينطبق40102477654رخصة نشاط تجاري
والقروية واإلسكان

المديرية العامة للدفاع 1443/10/27هـ1442/10/27هـ42-000364046-2شهادة الدفاع المدني
المدني

شهادة تسجيل 
في ضريبة القيمة 

المضافة 
هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق1439/3/24هـ3101243562

والجمارك 

شركة سدير األولى للطاقة المتجددة
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وزارة التجارة1443/7/2هـ1441/7/2هـ1010629422السجل التجاري

شهادة الغرفة 
الغرفة التجارية1443/7/1هـ1441/7/3هـ10100554072التجارية

هيئة الزكاة والضريبة 1442/11/16هـ1442/2/9هـ102200002367798شهادة الزكاة
والجمارك 

شهادة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات 1442/8/11هـ1442/7/11هـ36862787

االجتماعية

رخصة توليد الكهرباء 
)باستخدام الطاقة 

الشمسية(
هيئة تنظيم المياه والكهرباء1468/6/28هـ1442/9/24هـ210276-ر

المركز الوطني للرقابة على 1445/7/26هـ1442/8/10هـ17312تصريح بيئي لإلنشاء
االلتزام البيئي

شهادة تسجيل 
في ضريبة القيمة 

المضافة 
هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق1442/9/3هـ310713276200003

والجمارك 

شركة هجر إلنتاج الكهرباء

وزارة التجارة1444/7/9هـ1440/6/6هـ2065003749السجل التجاري

ترخيص استثمار 
وزارة االستثمار1444/9/12هـ1432/9/17هـ1010320910919صناعي

هيئة تنظيم  المياه 1458/6/3هـ1432/5/23هـ390711-ررخصة التوليد
والكهرباء

شهادة اشتراك غرفة 
الغرفة التجارية1443/7/9هـ1438/6/23هـ199199تجارية

وزارة الموارد البشرية 1442/5/14هـ1442/2/12هـ20002009024181شهادة سعودة 
والتنمية االجتماعية

هيئة الزكاة والضريبة 1443/9/29هـ1441/10/12هـ1110752734شهادة الزكاة 
والجمارك 

الهيئة العامة لألرصاد 1444/4/23هـ1442/4/29هـ9825تصريح بيئي للتشغيل
وحماية البيئة

ترخيص منشأة 
وزارة الصناعة والثروة 1445/8/12هـ1442/7/10هـ423102110632صناعية 

المعدنية

وزارة الشؤون البلدية ال ينطبق1433/1/25هـ1140/تترخيص إنشاء
والقروية واإلسكان

شهادة تسجيل 
في ضريبة القيمة 

المضافة  
هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق1438/12/2هـ3003770635

والجمارك 

شهادة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات 1442/9/16هـ2021/3/29هـ37720622

االجتماعية

الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة

وزارة التجارة1445/5/5هـ1428/5/5هـ4030169575السجل التجاري

السجل التجاري 
وزارة التجارة1443/7/23هـ1438/8/6هـ1010212185)فرع(

ترخيص استثمار 
وزارة االستثمار1445/1/20هـ1438/1/29هـ10204380172317خدمي

الغرفة التجارية1445/5/5هـ1428/5/5هـ4030169575شهادة الغرفة تجارية

هيئة الزكاة والضريبة 1443/9/29هـ1442/9/23هـ1110738909شهادة الزكاة 
والجمارك 

وزارة الموارد البشرية 1442/11/20هـ1442/8/17هـ20002103023288شهادة سعودة )فرع(
والتنمية االجتماعية
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شهادة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية  )فرع(
المؤسسة العامة للتأمينات 1442/9/3هـ1442/8/3هـ37375143

االجتماعية

وزارة الشؤون البلدية 1444/2/5هـ1439/2/6هـ39111342667رخصة نشاط تجاري
والقروية واإلسكان

شهادة تسجيل 
في ضريبة القيمة 

المضافة 
هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق1442/5/28هـ3000844633

والجمارك 

المديرية العامة للدفاع 1443/4/14هـ1442/4/14هـ42-000421748-2شهادة الدفاع المدني
المدني

شركة طاقة رابغ

وزارة التجارة1444/8/2هـ1441/10/15هـ460211625السجل التجاري

ترخيص استثمار 
وزارة االستثمار1444/8/2هـ1436/8/13هـ11604360855307خدمي

شهادة الغرفة 
الغرفة التجارية1444/8/2هـ1435/6/16هـ198225التجارية

وزارة الشؤون البلدية 1443/11/26هـ1442/11/26هـ39111506456رخصة بلدية
والقروية واإلسكان

شهادة تسجيل 
في ضريبة القيمة 

المضافة 
هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق1438/12/3هـ3011780635

والجمارك 

هيئة الزكاة والضريبة 1443/9/29هـ1442/9/20هـ1110731829شهادة الزكاة 
والجمارك 

المديرية العامة للدفاع 1443/5/26هـ1442/5/26هـ200048106342شهادة الدفاع المدني 
المدني

شهادة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات 1442/9/10هـ1442/8/10هـ37593512

االجتماعية

وزارة الموارد البشرية 1442/11/18هـ1442/8/15هـ200021030210652شهادة سعودة 
والتنمية االجتماعية

الشركة الوطنية األولى القابضة

وزارة التجارة1443/12/15هـ1440/8/25هـ4030291553السجل التجاري

ترخيص استثمار 
وزارة االستثمار1443/12/15هـ1437/12/16هـ11204371271227خدمي

شهادة الغرفة 
الغرفة التجارية1443/12/15هـ1438/12/29هـ254321التجارية

هيئة الزكاة والضريبة 1443/9/29هـ1442/9/20هـ1020732361شهادة الزكاة 
والجمارك 

وزارة الشؤون البلدية 1444/2/5هـ1439/2/6هـ39111342667رخصة نشاط تجاري
والقروية واإلسكان

شهادة تسجيل 
في ضريبة القيمة 

المضافة
2021/1/12م )الموافق 3000844633

هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق1442/5/28هـ(
والجمارك

المديرية العامة للدفاع 1443/4/14هـ1442/4/14هـ42-000421748-2شهادة الدفاع المدني 
المدني

شركة مرافق البحر األحمر المشتركة للطاقة

وزارة التجارة1447/6/1هـ1442/4/17هـ1010671553السجل التجاري

الجمهورية التركية

شركة كيركالي

هيئة تنظيم سوق الطاقة10 سبتمبر 2063م10 سبتمبر 2014مEÜ /5202-37/03108رخصة توليد الطاقة
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شهادة السجل 
وزارة الصناعة والتكنولوجيا14 فبراير 2023م 14 فبراير 2021م697965الصناعي

شهادة تقييم األثر 
وزارة البيئة والتحضرال ينطبق12 فبراير 2014م02161البيئي اإليجابية

المملكة األردنية الهاشمية

شركة محطة الزرقاء

التسجيل في غرفة 
غرفة صناعة عمان31 ديسمبر 2021م3 يناير 2021مال ينطبقصناعة عمان

هيئة تنظيم قطاع الطاقة ال ينطبق23 يونيو 2016مال ينطبقرخصة التوليد
والمعادن

وزارة البيئة15 مايو 2026م16 مايو 2021م3666/7/4تصريح بيئي

مملكة البحرين

شركة حيا للطاقة والتحلية  ش.م.ب

رخصة توليد الكهرباء 
30 أكتوير 2018مال ينطبقوإنتاج المياه

سارية حتى تاريخ انتهاء اتفاقية 
شراء الطاقة والمياه أو إنهائها 

المبكر 
هيئة الكهرباء والماء

شهادة قيد السجل 
وزارة الصناعة والتجارة ال ينطبق14 يونيو 2021م125376 -1التجاري

والسياحة
موافقة موقع لمرة 
واحدة الستخدام 

الموقع لتزويد 
الكهرباء والغاز 

والبخار وتكييف 
الهواء

1 يونيو 2052مال ينطبقال ينطبق
وزارة األشغال وشئون 
البلديات والتخطيط 

العمراني

الموافقة البيئية على 
المجلس األعلى للبيئةال ينطبق5 مايو 2020مEL-2381-18مزاولة نشاط صناعي

اإلمارات العربية المتحدة

شركة حصيان للطاقة المرحلة األولى

اقتصادية دبي 6 أبريل 2022م 7 أبريل 2016م756126رخصة صناعية

شهادة تسجيل شركة 
وزارة االقتصاد15 مايو 2022م 15 يونيو 2016م320مساهمة خاصة

مكتب التنظيم والرقابة 1 أكتوبر 2048م29 سبتمبر 2016مEG-01/2016رخصة توليد الكهرباء
لقطاع الكهرباء والمياه

شركة نور الطاقة 1

اقتصادية دبي 29 يناير 2022م30 يناير 2018م799510رخصة صناعية

اإلعفاء من الرسوم 
وزارة الطاقة والصناعة28 مارس 2022م4 أبريل 2018م16443الجمركية

شركة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي ذ.م.م

دائرة التنمية االقتصادية24 يوليو 2021م25 يوليو 2019مCN-2837593رخصة تجارية

دائرة التنمية االقتصادية6 يوليو 2021م7 يوليو 2019مIN-2003459رخصة صناعية

وزارة الطاقة والصناعة في 28 يناير 2045م29 يناير 2020مEED/L01/100رخصة تحلية المياه
اإلمارات العربية المتحدة

عمان

شركة اكوا باور بركاء

هيئة تنظيم الكهرباء27 أكتوبر 2025م19 نوفمبر 2000م1660403رخصة تحلية المياه

رخصة توليد الطاقة 
هيئة تنظيم الكهرباء1 مايو 2030م1 مايو 2005مال ينطبقوتحلية المياه

وزارة البيئة والشؤون 26 أغسطس 2021م27 أغسطس  2018م13072تصريح بيئي
المناخية
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الجهة المصدرةتاريخ انتهاء الصالحيةتاريخ اإلصداررقم الترخيصنوع الترخيص

شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء 

شهادة السجل 
وزارة التجارة والصناعة 4 يناير 2026م26 يناير 2016م1242634التجاري

وترويج االستثمار

هيئة تنظيم الكهرباء12 مارس 2044م12 مارس 2019مال ينطبقرخصة توليد الطاقة

وزارة البيئة والشؤون 4 مايو 2022م 29 مايو 2017م3726تصريح بيئي
المناخية

شركة شناص لتوليد الكهرباء

شهادة السجل 
وزارة التجارة والصناعة 10 يناير 2026م26 يناير 2016م1242633التجاري

وترويج االستثمار

هيئة تنظيم الكهرباء12 مارس 2044م12 مارس 2019مال ينطبقرخصة توليد الطاقة

رخصة الشؤون 
وزارة البيئة والشؤون 5 مايو 2022م6 مايو 2020م7120/10/195المناخية

المناخية

المملكة المغربية

شركة اكوا ورزازات

وزارة الداخليةال ينطبق7 فبراير 2017مال ينطبقترخيص البناء

الموافقة البيئية 
وزارة الطاقة والمعادن ال ينطبق19 يناير 2017م2017/07المقبولة

والمياه والبيئة

وزارة الداخليةال ينطبق31 ديسمبر 2015م2015/01شهادة المطابقة

شركة اكوا ورزازات د

وزارة الداخليةال ينطبق11 مايو 2015م2015/05تصريح البناء والبيئة

دائرة المحافظة على ال ينطبق23 أبريل 2015مF249691شهادة ملكية
االراضي

شركة اكوا ورزازات د

وزارة الداخليةال ينطبق11 مايو 2015م2015/06تصريح البناء والبيئة

الموافقة البيئية 
وزارة الطاقة والمعادن ال ينطبق22 مايو 2015م4156المقبولة

والمياه والبيئة

دائرة المحافظة على ال ينطبق10 أبريل 2015مF249513شهادة ملكية
االراضي

أوزباكستان

اكوا باور سرداريا

رخصة تطوير وثائق 
وزارة اإلنشاءال ينطبق8 يونيو 2021م01/744/-06المشروع )تصميم(

رخصة تطوير وثائق 
المشروع إلنشاء 
وتصميم وتشغيل 

مرافق اإلنتاج الخطرة

وزارة اإلنشاء3 فبراير 2025م3 فبراير 2020م00263

أكوا باور باش ويند

مركز خدمات الدولةال ينطبق29 أبريل 2020م839862شهادة تسجيل

أكوا باور دزهانكيلدي ويند

مركز خدمات الدولةال ينطبق29 أبريل 2020م839766شهادة تسجيل

المصدر: الشركة

نظرة عامة عن اتفاقيات المجموعة  6 12
تدخل المجموعة في سياق عملها المعتاد في عدد كبير من الترتيبات التعاقدية، تتضمن عقود واتفاقيات مع أطراف خارجية وكذلك عقود واتفاقيات 
فيما بين شركات المجموعة. ويوضح هذا القسم )12-6( )»المعلومات القانونية – نظرة عامة عن اتفاقيات المجموعة«( وصف عام لطبيعة أهم العقود 
واالتفاقيات التي تبرمها المجموعة بشكل متكرر ومعتاد، فيما يوضح القسم )12-7( )»المعلومات القانونية – ملخص االتفاقيات الجوهرية«( ملخص 

للعقود واالتفاقيات الجوهرية بشكل منفصل.
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تجدر اإلشارة إلى أن الوصف العام الوارد في هذا القسم باإلضافة إلى ملخص االتفاقيات في القسم )12-7( )»المعلومات القانونية – ملخص االتفاقيات 
الجوهرية«( ال يشمل جميع الشروط واألحكام وال يمكن اعتبارها بدياًل عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات.

وفيما يلي ملخص لعدد وحجم أهم العقود واالتفاقيات حسب طبيعتها، وهي فقط فئات العقود التي تبرمها المجموعة بشكل متكرر ومعتاد. لذا، فال 
يلخص كافة عقود الشركة أو المجموعة. 

ملخص لعدد وحجم أهم العقود واالتفاقيات حسب طبيعتها(: 4-د1الجدول  

الحجم/القيمة  مليون ريال(*العددطبيعة العقد أو االتفاقية

5220,462اتفاقيات شراء اإلنتاج

371,862اتفاقيات التشغيل والصيانة

1654,166اتفاقيات الهندسة والمشتريات والبناء

11195اتفاقيات الخدمات الفنية

اتفاقيات خدمات طويلة األجل واتفاقيات صيانة طويلة 
27410األجل واتفاقيات توريد قطع الغيار طويلة األجل

200160اتفاقيات خدمات اإلدارة واتفاقيات الخدمات المساندة

3163اتفاقيات خدمات إدارة التشييد

5273اتفاقيات إدارة المشاريع والخدمات االستشارية

*  أ( بالنسبة لالتفاقيات التي ينتج عنها إيرادات سنوية أو تكلفة مثل اتفاقيات شراء اإلنتاج واتفاقيات خدمات اإلدارة واتفاقيات الخدمات المساندة واتفاقيات الخدمات الفنية واتفاقيات 
خدمات طويلة األجل واتفاقيات صيانة طويلة األجل، فتم تحديد حجم هذه االتفاقيات بناًء على التكلفة أو اإليرادات الناتجة عنها في عام 2020م قبل االستبعاد المحاسبي للمعامالت بين 

الشركات الموحدة، ولم يتم تعديل القيمة حسب نسب ملكية المجموعة الفعلية في شركات المجموعة ذات الصلة التي تكون طرف في االتفاقيات المذكورة.
ب( بالنسبة لعقود المشاريع التي لم يبدأ تشغيلها بعد، فتم احتساب القيمة بناًء على التكاليف أو اإليرادات السنوية المتوقعة عند التشغيل.

ج( بالنسبة للعقود واالتفاقيات التي يكون لها قيمة محددة، مثل اتفاقيات الهندسة والمشتريات والبناء، يوضح الجدول القيمة اإلجمالية للعقد حسب أحكامه.

اتفاقيات شراء اإلنتاج واالتفاقيات المتعلقة بها 1 6 12
أبرمت جميع شركات المشاريع )باستثناء شركة أكوا غوك( اتفاقيات شراء إنتاج والتي إما أن تكون اتفاقيات شراء طاقة، أو اتفاقيات شراء مياه، أو 
اتفاقيات شراء مياه وطاقة، أو اتفاقيات تحويل مياه وطاقة )ويُشار إلى تلك اتفاقيات مجتمعة بـ "اتفاقيات شراء اإلنتاج"(. وبموجب اتفاقيات شراء اإلنتاج، 
تقوم المجموعة ببيع )1( السعة اإلنتاجية للمشروع ذو الصلة سواًء أكانت سعة توليد الكهرباء و/أو المياه المحالة أو السعة اإلنتاجية للبخار وفق تعرفة 
متفق عليها مسبًقا، أو )2( الكهرباء المولدة و/أو المياه المحالة المنتَجة من المشروع ذي الصلة إلى مشترين اإلنتاج. ويتضمن مشترين اإلنتاج عادة 
جهات حكومية وشبه حكومية )يملكون تصنيف من الفئة االستثمارية( باإلضافة إلى الشركات الصناعية القائمة على الموارد/السلع )يملكون تصنيف من 
الفئة االستثمارية( التي تطلب كميات كبيرة من خدمات المياه والكهرباء والتي عادة ما تكون قادرة على تزويد المشاريع بموارد الوقود العائدة لها )مثل 
محطات الطاقة المستقلة المخصصة لشركات النفط والغاز(. لمزيد من المعلومات، راجع القسم )2-1-1(  »المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تحقيق 
المستويات المتوقعة للسعة اإلنتاجية المتاحة لتوليد الكهرباء و/ أو إنتاج المياه المحالة، أو المستويات المتوقعة للكهرباء المولدة أو المياه المنتجة 
، لشركات المشاريع أو الحفاظ عليها« والقسم )2-1-6( »المخاطر المتعلقة بالصعوبات المالية التي قد يواجها مشترو اإلنتاج بموجب اتفاقيات شراء 

اإلنتاج أو االتفاقيات المماثلة مع شركات المشاريع« من هذه النشرة.

كما تقوم شركة المشروع عادًة بإبرام اتفاقيات توريد الوقود فيما يتعلق باتفاقية شراء اإلنتاج والتي يقوم بموجبها طرف ثالث -أو من وقت آلخر مشتري 
اإلنتاج- بتوريد المشاريع ذات الصلة بالغاز الطبيعي أو الوقود أو الفحم حسب الالزم لتشغيل مرافق المشروع. وفي أغلب الحاالت يتم تغطية تكاليف 
التوريد من خالل دفعات مشتري اإلنتاج لشركة المشروع بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج وذلك وفق آلية تسعير محددة. وتكون مدد اتفاقيات التوريد هذه 

بشكل عام مرتبطة بمدد اتفاقيات شراء اإلنتاج.

وفي بعض الحاالت، قد تقوم الشركة )عن طريق الشركات القابضة الوسيطة أو بشكل مباشر( بإبرام اتفاقية استثمار أو اتفاقية تنفيذ مع حكومة الدولة 
التي يقع فيها المشروع المزمع تنفيذه وتطويره، وتلتزم الحكومة ذات الصلة بتقديم الدعم والضمانات الالزمة فيما يتعلق باستثمار المجموعة في المشاريع 
المعنية، بما في ذلك ضمانات حول التزامات مشتري اإلنتاج في اتفاقية شراء اإلنتاج. وتكون مدد هذه االتفاقيات مرتبطة بمدد اتفاقيات شراء اإلنتاج.

وباستثناء أصول شركة توليد الكهرباء المركزية في المملكة األردنية الهاشمية ومشروع بوكبورت في جنوب أفريقيا )التي تملك فيها المجموعة العقارات 
الخاصة بتلك المشاريع(، تبرم كل شركة مشروع عادًة ترتيبات متعلقة بموقع المشروع ومنها اتفاقية إيجار أو اتفاقية انتفاع  أو اتفاقية مساطحة وذلك 
مقابل مبلغ رمزي ولمدة طويلة تكون في األغلب نفس مدة اتفاقية شراء اإلنتاج ذات الصلة أو أطول في بعض الحاالت عندما تلتزم شركة المشروع بالقيام 

ببعض األعمال المحددة على الموقع بعد إنتهاء اتفاقية شراء اإلنتاج.

ووفًقا التفاقيات شراء اإلنتاج، يتم تحديد إيرادات شركات المشروع بشكل أساسي من خالل )1( السعة اإلنتاجية المتاحة للمحطة ذات الصلة لتوليد 
الطاقة و/أو إنتاج المياه المحالة أو المياه المحالة والبخار كما هو مطلوب من قبل مشتري اإلنتاج المعني وذلك فيما يتعلق بالمحطات التقليدية ذات 
الحمل األساسي، وهي المحطات التي تنتج طاقة كافية و/أو مياه محالة لتلبية الحد األدنى من الطلب على شبكة كهرباء/مياه معينة، و)2( الكهرباء المولدة 
)أو التي يتم اعتبارها مولدة( إلى مشتري اإلنتاج فيما يتعلق بالطاقة المتجددة. ويتم إبرام جميع اتفاقيات شراء اإلنتاج على أساس تجاري بحت وتتضمن 

أحكاًما متعارف عليها توجد عادًة في مثل هذه الترتيبات.
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ويرجى الرجوع إلى القسم )12-7( )»المعلومات القانونية – ملخص االتفاقيات الجوهرية«( لملخص عن اتفاقيات شراء اإلنتاج واتفاقيات االستثمار 
واتفاقيات التوريد الجوهرية الخاصة بالمجموعة.

 اتفاقيات التشغيل والصيانة 2 6 12
أبرمت كل شركة مشروع اتفاقية تشغيل وصيانة مع مقدم خدمات تشغيل وصيانة يتم بموجبها تعيين األخير لتقديم خدمات التشغيل والصيانة فيما يتعلق 
بمحطة شركة المشروع ذات الصلة. وتتولى شركة نوماك أو الشركة التابعة لها ذات الصلة تقديم خدمات التشغيل والصيانة بالنسبة لجميع مشاريع 
المجموعة -باستثناء أصول شركة توليد الكهرباء المركزية )التي تشمل ثالث محطات طاقة تقليدية( ومشروع الزرقاء ومشروع الريشة المستقل إلنتاج 
الطاقة ومشروع المفرق ومشروع نور 3 المستقل النتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة ومشروع نيوم ومشروع محطة الدورة المتكاملة لتحويل 
الغاز والطاقة )آي جي سي سي( بجازان - وذلك بموجب اتفاقية تشغيل وصيانة يتم إبرامها بين شركة المشروع ذو الصلة وبين نوماك أو إحدى شركاتها 
التابعة. وعادة ما تكون مدة اتفاقية التشغيل والصيانة مساوية لمدة اتفاقية شراء اإلنتاج الخاصة بشركة المشروع )باستثناء شركة كيريكالي، التي أبرمت 
اتفاقية تشغيل وصيانة مع نوماك لمدة )20( عاًما(. لمزيد من التفاصيل عن شركة نوماك وشركاتها التابعة، راجع القسم )4-6-2-2( )»شركة نوماك«( 

من هذه النشرة.

وبشكل عام، يتحمل مقدم خدمات التشغيل والصيانة بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة مسؤولية الوفاء بالتزامات التشغيل والصيانة الخاصة بشركة 
المشروع المقررة بموجب اتفاقيات شراء اإلنتاج ذات الصلة وذلك خالل مرحلة تجهيز المحطة للتشغيل )التشغيل المبدئي( وفترة تشغيل المحطة. وفي 
الغالب يتم تعويض مقدمو خدمات التشغيل والصيانة برسوم ثابتة خالل فترة ما قبل التشغيل، وبرسوم ثابتة ومتغيرة )بحسب اإلنتاج(، في معظم الحاالت، 
خالل فترة التشغيل. باإلضافة إلى ذلك، توجد حوافز تشجيعية وتعويضات متفق عليها مستحقة الدفع من وإلى مقدم خدمات التشغيل والصيانة تحدد 

بناًء على مدى توفر السعة اإلنتاجية للمحطة. 

وتبرم شركة نوماك من وقت آلخر عقود من الباطن للتشغيل والصيانة يتم بموجبها تفويض مسؤوليات تشغيل وصيانة معينة لشركات تابعة لشركة نوماك 
أو مقدمي خدمات التشغيل والصيانة التابعين ألطراف ثالثة.  ويتم التعاقد من الباطن عادًة مع مقاولين خارج المجموعة لتولي أجزاء محددة من أعمال 
التشغيل الصيانة مثل أعمال األمن والتنظيف وغيرها من األعمال المتخصصة ، ولكن ال تشكل هذه األعمال جزء كبير من أعمال التشغيل والصيانة 
الخاصة بالمجموعة.ويتم إبرام جميع اتفاقيات التشغيل والصيانة على أساس تجاري بحت وتشتمل على أحكام متعارف عليها في مثل هذه النوع من 
االتفاقيات. لمزيد من التفاصيل عن شركة نوماك وشركاتها التابعة، راجع القسم )4-6-2-2-3( )»التنظيم التعاقدي لشركة نوماك«( من هذه النشرة.

ويرجى الرجوع إلى القسم )12-7( )»المعلومات القانونية – ملخص االتفاقيات الجوهرية«( لملخص عن اتفاقيات التشغيل والصيانة الجوهرية الخاصة 
بالمجموعة.

اتفاقيات الهندسة والمشتريات والبناء 3 6 12
تبرم المجموعة خالل مرحلة تطوير مشاريعها اتفاقيات هندسة ومشتريات وبناء مع مقاولين موثوقين وصانعين أصليين للمعدات. ويتم اختيار المقاولين 
والتعاقد معهم حسب طبيعة المشروع وبناًء على متطلبات مشتري اإلنتاج ومعايير المجموعة ) لمزيد من المعلومات، راجع القسم )4-1( »نظرة عامة« 
والبناء وصانعي  والمشتريات  الهندسة  مقاولين  إن جميع  النشرة(.  من هذه  التطوير«   - التشغيل  عناصر   – التشغيل  »تنظيم   )1-1-2-6-4( والقسم 
المعدات األصليين تكون أطراف خارج المجموعة. ويتم تنفيذ المشاريع التي تطورها المجموعة إما بموجب اتفاقية هندسة ومشتريات وبناء واحدة أو 
اتفاقيات متعددة مع تولي المقاول أو تحالف من المقاولين المعني المسؤولية عن تنفيذ كامل المشروع على أساس تسليم المفتاح بما في ذلك التصميم 
والهندسة والمشتريات الخاصة بالمواد والبناء واختبار مختلف العناصر. وعادًة ما تتضمن اتفاقيات الهندسة والمشتريات والبناء الخاصة بالمجموعة 
شروًطا للتسليم في الوقت المحدد لمراحل المشروع وشروط تتعلق بأداء المحطة من أجل التخفيف من ارتفاع التكلفة وشروط متعلقة بضوابط إسناد 
بعض من األعمال للمقاولين من الباطن. وتشرف المجموعة بفاعلية على األعمال اإلنشائية التي يجريها مقاوليها وتهدف إلى الحفاظ على عالقات وطيدة 
مع األطراف التي تتعامل معها للحصول على أسعار أفضل من أسعار السوق والحفاظ على قدرتها التنافسية من حيث التكلفة. ويتحمل المقاول الرئيسي 

عادة كامل المسؤولية تجاه شركة المشروع ذات الصلة، بما في ذلك المسؤولية حول األعمال المتعاقد عليها من الباطن. 

وبحكم طبيعة هذه العقود، ال يكون هناك مدة محددة للعقد بل مدة محددة لمباشرة األعمال واتمامها وتكون تلك المدد بطبيعتها قابلة للتمديد والتعديل 
وفق مراحل اإلنجاز المعنية ووفق أحكام العقد ذات الصلة. وتشمل جميع اتفاقيات الهندسة والمشتريات والبناء فترات ضمان كافية تمتد إلى بعد إتمام 
األعمال -وقد تختلف تلك المدد وفق طبيعة األعمال- وأحكام عن المسؤولية عن العيوب للمشاريع ذات الصلة وأحكام متعلقة بدفع التعويض المتفق عليه.

ويرجى الرجوع إلى القسم )12-7( )»المعلومات القانونية – ملخص االتفاقيات الجوهرية«( لملخص عن اتفاقيات الهندسة والمشتريات والبناء الجوهرية 
الخاصة بالمجموعة.

 ترتيبات التمويل 4 6 12
تبرم شركات مشاريع المجموعة عادًة ترتيبات تمويل )"ترتيبات التمويل"( مع مؤسسات مالية محلية ودولية، بما في ذلك اتفاقيات الشروط المشتركة 

واتفاقيات التسهيالت وكذلك وثائق التمويل ذات الصلة. 

المثال،  ذلك، على سبيل  بما في  اتفاقيات فرعية منفصلة  وفق  الحصول عليها  يتم  التي  للتسهيالت  العام  اإلطار  المشتركة  الشروط  اتفاقيات  وتوفر 
التسهيالت التجارية، والتسهيالت اإلسالمية، تسهيالت رأس المال العامل والتسهيالت الخاصة بتمويل خدمة االلتزامات المجدولة. وتحصل المجموعة 
أيًضا على قروض تجسيرية رأسمالية لتمويل التزامها بالمساهمةفي رؤوس أموال المشاريع وذلك في األسواق التي يكون فيها ذلك مجدًيا تجارًيا. وتتم 

هيكلة هذه القروض التجسيرية الرأسمالية كقروض مباشرة للشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة مقابل ضمان مقدم من الشركة. 

ويرجع ذلك إلى أن تكلفة المساهمة الرأسمالية )أي من أموال الشركة دون الحصول على تمويل( تكاد تكون دائًما أكبر من تكلفة الديون. وتُستخدم القروض 
التجسيرية الرأسمالية لتأجيل ضخ رأس المال حتى مراحل متأخرة من مرحلة إنشاء المشروع )أو بعد ذلك إذا كان ممكًنا( وذلك بهدف تقليل تكلفة تمويل 

المشروع وتقليل التعرفة المقدمة وزيادة كفاءة استخدام الموارد المالية للمجموعة. 
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وتتضمن ترتيبات التمويل الخاصة بالمجموعة إقرارات وتعهدات اعتيادية مقدمة من شركة المشروع ذات الصلة، بما في ذلك التعهدات المتعلقة بالحفاظ 
على نسب مالية معينة، وعدم التصرف في األصول، وعدم تحمل مديونية مالية )عدا بعض االستثناءات(، وتوزيع األرباح والوفاء بمتطلبات التحوط وضمان 
دفع إيرادات المشروع في حسابات محددة مضمونة لصالح ممولي شركة المشروع، باإلضافة إلى متطلبات حاالت اإلخالل المتعلقة باألطراف الملزمة 

بتقديم رؤوس المال لشركة المشروع واألطراف الرئيسيين في المشروع. 

ويُقدم التمويل في العادة على أساس حق الرجوع  على شركة ذات أغراض خاصة تكون فيها الشركة من المساهمين غير المباشرين. وعادًة تكون التزامات 
شركات المشاريع -بموجب اتفاقيات التمويل ذات الصلة- مضمونة بعدة ضمانات من بينها بعض الحسابات البنكية العائدة للمشروع، وكذلك المعدات 
واآلالت والملكية الفكرية ومتحصالت التأمين العائدة لشركة المشروع، وأسهم شركة المشروع. ويحق للممولين التنفيذ ضد الضمان في حالة اإلخالل 
المستمر وفق ما هو منصوص عليه في اتفاقيات التمويل ذات الصلة. ولمزيد من التفاصيل حول أعمال المجموعة، بما في ذلك طبيعة ترتيبات التمويل، 

يرجى الرجوع إلى القسم )4-1( )»نبذة عامة«(. 

وتبرم جميع شركات المشاريع ترتيبات التمويل وذلك من تاريخ اإلغالق المالي لكل مشروع. ولمعرفة إجمالي المديونية الموحدة للمجموعة، راجع القسم 
)6-8-16-12( )»المطلوبات غير المتداولة«( و)6-8-16-13( )»قروض وتسهيالت طويلة األجل«(

ويرجى الرجوع إلى القسم )12-7( )»المعلومات القانونية – ملخص االتفاقيات الجوهرية«( لملخص عن ترتيبات التمويل  والبناء الجوهرية الخاصة 
بصفتها  مباشر  بشكل  الشركة  أبرمتها  التي  التمويل  اتفاقيات  عن  لملخص  بالشركة«(  الخاصة  التسهيل  )»اتفاقيات   )5-7-12( والقسم  بالمجموعة 
المقترض. حصلت المجموعة على جميع الموافقات الالزمة بموجب ترتيبات التمويل الجوهرية للتغيير في ملكية الشركة نتيجة لطرح أسهم الشركة 

طرحاً عاماً بموجب هذه النشرة.

 اتفاقيات المساهمين واتفاقيات التطوير المشترك 5 6 12
تبرم المجموعة اتفاقيات مساهمين فيما يتعلق بكل شركة من شركات المشاريع التابعة لها، عادًة عن طريق الشركات القابضة الوسيطة للمجموعة والتي 
تمتلك من خاللها حصة غير مباشرة في شركة المشروع. وتنظم هذه االتفاقيات العالقة بين المساهمين في شركة المشروع مثل كيفية إدارة الشركة 
وتكوين مجلس إدارتها وحقوق كل مساهم فيما يتصل بترشيح أعضاء في مجلس اإلدارة والحصول على نسبة من األرباح. وعادًة يكون لكل مساهم -بموجب 
أحكام اتفاقيات المساهمين- ترشيح عدد معين من أعضاء مجلس اإلدارة بشرط امتالك هذا المساهم لنسبة معينة من رأس مال شركة المجموعة ذات 
الصلة، باإلضافة إلى بعض الحقوق المتصلة بالحوكمة. باإلضافة إلى ذلك، عادًة ما يكون للشركة القابضة الوسيطة للمجموعة )أي التي تمتلك المجموعة 
من خاللها حصة ملكية( حقوق إضافية تعزز سيطرتها الفعلية على المشروع، مثل الحق في تعيين مسؤولي اإلدارة التنفيذيين لشركة المجموعة المعنية، 
والذين يكونون مسؤولين عن اإلدارة اليومية للمشروع. وتمنح اتفاقيات المساهمين كما هو معتاد مجلس إدارة شركة المجموعة ذات الصلة مسؤولية 
إدارة وتشغيل المشروع مع تقييد بعض األمور بموافقة المساهمين باإلجماع كما هو معتاد في المشاريع المشتركة، وقد تشمل تلك األمور: )1( مساهمة 
المساهمين في المشروع عن طريق منح دين لشركة المشروع أو )2( أي تغيير في رأس المال بما في ذلك أي إصدار جديد لألسهم أو )3( أي اندماج 
أو استحواذ يتعلق بالشركة أو )4( أي تغيير في صالحيات المدير التنفيذي وسلطاته وواجباته ومسؤولياته أو )5( أي قرار يتعلق بتوزيعات األرباح أو 
)6( إنشاء حقوق شراء أو بيع الحصص. وفي أغلب الحاالت يتم تضمين أهم أحكام االتفاقية في وثائق تأسيس الشركة ذات الصلة مع مراعاة متطلبات 

األنظمة المعمول بها في دولة تسجيل الشركة المعنية.

وباستثناء الحاالت التي يتم الحصول فيها على األموال من خالل االقتراض أو من تدفقات نقدية حققتها الشركة، يتعهد المساهمون في العادة بموجب 
اتفاقيات المساهمين بتلبية متطلبات الميزانية الخاصة بالشركةمن خالل مساهمات في رأس المال أو منح قروض للشركة تتناسب مع نسبة مليكتهم فيها 
)أو بحسب ما يُتفق عليه( علًما بأن الموافقة على تلك الميزانية من األمور التي تتطلب  موافقة  عدد محدد من أعضاء مجلس اإلدارة على األقل )بما في 
ذلك ممثلي المساهمين أو المعينين من قبلهم( أو جميع األعضاء. وفي هذه الحالة، إذا تخلف أي مساهم عن تقديم مساهمة تتناسب مع نسبة ملكيته 
بموجب اتفاقية المساهمين، يتاح لكل مساهم من المساهمين اآلخرين خيار السداد عن ذلك المساهم ويعتبر ذلك قرًضا بين المساهمين يتم ضمانه 

بأسهم  ذلك المساهم )مع مراعاة أي ضمانات أخرى قائمة على تلك األسهم(. 

وبموجب اتفاقيات المساهمين، تلتزم الشركة أيًضا عادًة باالحتفاظ بحد أدنى من األسهم في الشركة القابضة الوسيطة التي تمتلك من خاللها حصة في 
شركة المشروع حتى تواريخ محددة معينة بعد تاريخ التشغيل التجاري، وبعد ذلك قد يُسمح بنقل هذه الحصة وفًقا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية 
المساهمين. وتعتبر هذه الشروط اعتيادية في مثل هذه المشاريع وتُأخذ بعين االعتبار عند اتخاذ القرار من قبل المجموعة باالستثمار في مشروع جديد. 
كما يقدم كل من المساهمين بموجب هذه االتفاقيات تعهدات وضمانات لبعضهم البعض كما هو متعارف عليه في المشاريع من هذا النوع، والتي تشمل 
على سبيل المثال دون حصر ضمانات حول صالحيتهم وأهليتهم بإبرام االتفاقية والوفاء بالتزاماتهم وتأكيد عدم وجود دعاوى أو مطالبات مما قد تعيق 

بصورة جوهرية قدرتهم على الوفاء بااللتزامات.

وفي بعض الحاالت بعد أن يتم ترسية مشروع جديد على المجموعة، قد تقوم بإبرام اتفاقيات التطوير المشترك وتقاسم التكاليف مع شركائها في المشروع 
قبل أن يتم توقيع اتفاقيات المساهمين. وتنظم هذه االتفاقيات بشكل عام عالقة األطراف فيما يتعلق باستثماراتهم وتوزيع التكاليف بينهم ومساهمتهم 

في تأسيس شركة المشروع ذات الصلة تطوير المشروع حتى تاريخ إبرام اتفاقية المساهمين.

ويرجى الرجوع إلى القسم )12-7( )»المعلومات القانونية – ملخص االتفاقيات الجوهرية«( والقسم )12-8( )»ملخص االتفاقيات والمعامالت الجوهرية 
المبرمة مع األطراف ذوي العالقة«( لملخص عن االتفاقيات الجوهرية الخاصة بالمجموعة. علماً بأنه لم يتم تلخيص أي من اتفاقيات المساهمين في 
القسم )12-7( )»المعلومات القانونية – ملخص االتفاقيات الجوهرية«( باعتبار أن الشركة ال تعتبرها جوهرية كونها تحتوي على أحكام متعارف عليها 
وإنها غير جوهرية بحد ذاتها وإن أغلب أحكامها مشمولة في وثائق تأسيس الشركة ذات الصلة،  كما أنه ليس لها قيمة محددة وإنما قيمة المشروع مبنية 

على اتفاقيات المشروع األخرى مثل اتفاقية شراء اإلنتاج واتفاقية التشغيل والصيانة.
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 اتفاقيات الخدمات الفنية 6 6 12
تبرم الشركة أو شركاتها التابعة، ومنها شركة نوماك على وجه خاص، من وقت آلخر اتفاقيات الخدمات الفنية فيما يتعلق بشركات المشاريع، والتي 
بموجبها تقدم المجموعة أو شركة نوماك أو إحدى الشركات التابعة لها الخبرة واإلشراف على الجوانب الفنية للمشروع سواء فيما يتصل بالتشييد أو 
التجربة أو التشغيل. وقد تشمل مثل هذه الخدمات تقديم االستشارات بخصوص أمور فنية تتعلق بالمحطة وخدمات الشراء وتقديم االستشارات حول 
تصميم المحطة لتحسين أعمال التشغيل والصيانة وإدارة شؤون الصحة والسالمة والبيئة المستمرة. وبالنسبة لهذه الخدمات، تتلقى المجموعة أو شركة 
نوماك رسوًما، عادًة في شكل رسوم  تعاقدية سنوية متكررة، ويتم ربطها بمؤشرات التضخم المحلية و/أو الخاصة بالدوالر األمريكي. وعلى الرغم من أن 
كما في تاريخ هذه النشرة جميع هذه الترتيبات تتم بين شركات المجموعة، إال أن اتفاقيات الخدمات الفنية يتم إبرامها على أساس تجاري بحت وتشتمل 
على أحكام متعارف عليها في مثل هذه االتفاقيات. ولم تعد هذه الترتيبات جوهرية ألغراض هذه النشرة نظراً لقيمة االتفاقية وحيث إن الشركة ال ترى 

أية مخاطر جوهرية ناشئة عن مثل هذه الترتيبات كونها ال ينتج عنها التزامات مالية تجاه أطراف خارج المجموعة أو عليها.

اتفاقيات خدمات طويلة األجل واتفاقيات صيانة طويلة األجل واتفاقيات توريد قطع  7 6 12
الغيار طويلة األجل

تبرم الشركة أو شركاتها التابعة، ومنها شركة نوماك على وجه خاص، عادًة اتفاقيات خدمات طويلة األجل أو اتفاقيات صيانة طويلة األجل، تقدم بموجبها 
شركة نوماك أو أي شركة تابعة لها )بما في ذلك شركة نوماك لخدمات صيانة الطاقة وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة نوماك( خدمات الصيانة 
المجدولة وغير المجدولة للمعدات ووحدات توليد الطاقة أو تحلية المياه، باإلضافة إلى أعمال إضافية حسب ما يتم طلبه. وتكون جميع هذه االتفاقيات 
بين شركات المجموعة. وبخالف اتفاقيات الخدمات الفنية )التي تكون عادًة لمدد أقصر(، تمتد مدة اتفاقيات الصيانة طويلة األجل واتفاقيات خدمات 
طويلة األجل الخاصة بالمجموعة لعدة سنوات )عادة ما بين 15 إلى 20 سنة( وتنتهي في تاريخ التشغيل التجاري للمشروع أو التاريخ الذي تصل فيه 
الرغم من أن جميع  أوالً(. وعلى  )أيهما يحل  إلى مستوى محدد من االستخدام  باالتفاقية  المشمولة  المياه  أو تحلية  الطاقة  توليد  المعدات ووحدات 
هذه الترتيبات تتم بين شركات المجموعة، إال أن هذه االتفاقيات يتم إبرامها على أساس تجاري بحت وتشتمل على أحكام متعارف عليها في مثل هذه 
االتفاقيات. ولم تعد هذه الترتيبات جوهرية ألغراض هذه النشرة حيث إن الشركة ال ترى أية مخاطر جوهرية ناشئة عن مثل هذه الترتيبات كونها ال ينتج 

عنها التزامات مالية تجاه أطراف خارج المجموعة أو عليها.

وقد تبرم المجموعة من وقت آلخر )من خالل شركة نوماك أو شركاتها التابعة( اتفاقيات توريد قطع الغيار طويلة األجل مع صانعي المعدات األصليين 
لتوريد قطاع الغيار )مثل قطاع التوربينات(. ويتم إبرامها على أساس تجاري بحت وتشتمل على أحكام متعارف عليها في مثل هذه االتفاقيات. ولم تعد هذه 

االتفاقيات جوهرية ألغراض هذه النشرة  كونها مبرمة ضمن األنشطة المعتادة وحجمها وقيمة كل منها غير جوهرية بالنسبة للمجموعة.

بين  8 6 12 االتفاقيات  من  وغيرها  المساندة  الخدمات  واتفاقيات  اإلدارة  خدمات  اتفاقيات 
شراكت المجموعة

التابعة )ومن ضمنها الشركات القابضة الوسيطة( مع شركات المشاريع، من وقت آلخر اتفاقيات خدمات اإلدارة واتفاقيات  تبرم الشركة أو شركاتها 
الخدمات المساندة، والتي بموجبها تقوم الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها بتقديم الخدمات اإلدارية/المساندة تشمل خدمات المحاسبة والمالية 
والقانونية والضريبية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات إدارية أخرى وكذلك إعارة الموظفين في بعض الحاالت. وتتلقى الشركة رسوًما، عادًة في شكل رسوم 
تعاقدية شهرية متكررة خالل فترة التشغيل، ويتم ربطها بمؤشرات التضخم المحلية و/أو الخاصة بالدوالر األمريكي. وهذه الترتيبات تتم بين شركات 
المجموعة، إال أن جميع هذه االتفاقيات يتم إبرامها على أساس تجاري بحت وتشتمل على أحكام متعارف عليها في مثل هذه االتفاقيات. ولم تعد هذه 
الترتيبات جوهرية ألغراض هذه النشرة نظراً لقيمة االتفاقية وحيث إن الشركة ال ترى أية مخاطر جوهرية ناشئة عن مثل هذه الترتيبات كونها ال ينتج 

عنها التزامات مالية تجاه أطراف خارج المجموعة أو عليها.

اتفاقيات خدمات إدارة التشييد 9 6 12
تبرم الشركة أو شركاتها التابعة، من وقت آلخر اتفاقيات خدمات إدارة التشييد فيما يتعلق بشركات المشروع، والتي بموجبها تقوم الشركة أو إحدى 
الشركات التابعة لها بتقديم الخبرات المتعلقة بالجوانب اإلنشائية العديدة خالل فترة إنشاء المشروع، حسبما ينطبق. وبالنسبة لهذه الخدمات، تتلقى 
المجموعة رسوًما، عادًة في شكل رسوم تعاقدية شهرية متكررة. وأغلب هذه الترتيبات تتم بين شركات المجموعة، ويتم إبرامها على أساس تجاري بحت 
وتشتمل على أحكام متعارف عليها في مثل هذه االتفاقيات.  ولم تعد هذه االتفاقيات جوهرية ألغراض هذه النشرة نظراً لقيمة االتفاقية وحيث إن الشركة 

ال ترى أية مخاطر جوهرية ناشئة عن مثل هذه االتفاقيات كونها ال ينتج عنها التزامات مالية تجاه أطراف خارج المجموعة أو عليها.

اتفاقيات إدارة المشاريع والخدمات االستشارية  10 6 12
تبرم الشركة أو شركاتها التابعة، من وقت آلخر اتفاقيات إدارة المشاريع والخدمات االستشارية مع مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء، والتي بموجبها 
تقدم المجموعة أو إحدى الشركات التابعة لها الخبرة والخدمات االستشارية على جوانب عديدة بشأن تخطيط وتشييد وتجربة المشروع مقابل رسوم 
يتم تحديدها في االتفاقيات بشكل مجدول أو على أساس استكمال مراحل متفق عليها. ويتم إبرام هذه االتفاقيات على أساس تجاري بحت وتشتمل على 
أحكام متعارف عليها في مثل هذه االتفاقيات. ولم تعد هذه االتفاقيات جوهرية ألغراض هذه النشرة  كونها مبرمة ضمن األنشطة المعتادة وحجمها وقيمة 

كل منها غير جوهرية بالنسبة للمجموعة.
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ملخص االتفاقيات الجوهرية  7 12
يوضح هذا القسم ملخص االتفاقيات والعقود التي يعتقد أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنها قد تكون جوهرية أو مهمة فيما يتعلق بأعمال الشركة أو قد 
تؤثر على قرار المستثمرين في االكتتاب في أسهم الطرح. وألغراض هذا القسم، اعتبرت الشركة أن االتفاقية تعد جوهرية في حال ينطبق عليها أي من 
المعايير اآلتية: )1( إذا كانت تؤثر على التدفقات المالية أو الربح والخسارة للمجموعة بنسبة 5% أو أكثر من إجمالي إيرادات المجموعة أو أرباحها أو 
خسائرها السنوية، أو )2( إذا تتعلق بأصول أو أمور مالية، تكون قيمتها 5% أو أكثر من إجمالي أصول المجموعة، أو )3( إذا رأت الشركة أنها قد تؤثر على 

قرار االستثمار في أسهم الشركة بحسب طبيعة االتفاقية.

وتجدر اإلشارة إلى إن ملخص االتفاقيات والعقود المشار إليها أدناه ال يشمل جميع الشروط واألحكام وال يمكن اعتبار الملخص بدياًل عن الشروط 
واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات.

وفي ما يلي قائمة لالتفاقيات الجوهرية الملخصة في هذا القسم، علماً بأن هذه القائمة ال تشمل جميع االتفاقيات الجوهرية مع األطراف ذوي العالقة 
وغيرها من االتفاقيات الغير جوهرية التي تم ذكرها في أقسام أخرى من هذه النشرة.

قائمة االتفاقيات الجوهرية  الملخصة في هذا القسم(: 5-د1الجدول  

الرقم 
المرجعي في 

النشرة
القيمةمدة االتفاقيةتاريخ االتفاقيةأطراف االتفاقيةنوع االتفاقية

اتفاقية شراء 11-1-7-12
الطاقة

شركة المرجان إلنتاج 
الكهرباء )مشتري 

اإلنتاج( 

والشركة السعودية 
للكهرباء )شركة 

المشروع(

1435/1/26هـ )الموافق 
2013/11/30م( بصيغتها 

المعدلة في تاريخ 
1435/9/24هـ )الموافق 

2014/7/22م(.

20 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري للمشروع 

الواقع في 1439/6/7هـ 
)الموافق 2018/2/23م(

تقريباً  561 مليون  ريال 
سعودي

اتفاقية شروط 21-1-7-12
مشتركة

شركة المرجان إلنتاج 
الكهرباء وبعض 

المؤسسات المالية

1435/1/29هـ )الموافق 
2013/12/2م( والمعدلة 

بتاريخ 1436/9/27هـ 
)الموافق 2014/7/24م(

تقريباً  23 سنة )تاريخ 
االستحقاق النهائي عند 

اإلغالق المالي: 30 نوفمبر 
2036م(

تقريباً  4,360 مليون ريال 
سعودي

اتفاقية شراء 32-1-7-12
المياه والطاقة

شركة الجبيل للمياه 
والكهرباء )وذلك 

بعد التنازل لها عن 
االتفاقية من شركة أس 

جي أ مرافق القابضة 
ذ.م.م(  )شركة 

المشروع( 

وشركة توريد )مشتري 
اإلنتاج(

1427/12/25هـ )الموافق 
2007/1/15م( بصيغتها 

المعدلة من وقت ألخر

20 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري للمشروع 
الواقع في 1431/11/20هـ 

)الموافق 2010/10/28م(

تقريباً  1,131 ميلون  ريال 
سعودي

اتفاقية التشغيل 42-1-7-12
والصيانة

شركة الجبيل للمياه 
والكهرباء وشركة 
الجبيل للتشغيل 

والصيانة المحدودة 
)بعد التنازل لها عن 
االتفاقية من شركة 

سويز نوماك القابضة 
للتشغيل والصيانة( 

)المقاول(

1428/5/23هـ )الموافق 
2007/6/9م(

 ستنتهي مدة اتفاقية 
التشغيل والصيانة بانتهاء 
مدة اتفاقية شراء المياه 

والطاقة )والمقرر أن 
تنتهي مدتها في تاريخ 

2030/10/27م(

تقريباً  382,5 مليون ريال 
سعودي

اتفاقية شروط 52-1-7-12
مشتركة

شركة الجبيل للمياه 
والكهرباء وبعض 

المؤسسات المالية

1428/4/27هـ )الموافق 
2007/5/14م(

تقريباً  22 سنة للمرافق 
العالمية و 17 سنة لشركة  

كوريا لتأمين الصادرات 
،منشأة مغطاة

مبلغ التمويل عند اإلغالق 
المالي: 10,563 مليون ريال 

سعودي

اتفاقية شراء 63-1-7-12
طاقة

شركة هجر شركة 
المشروع( والشركة 
السعودية للكهرباء 

)المشتري(

1432/10/23هـ 
)الموافق 2011/9/21م( 
بصيغتها المعدلة بتاريخ 
1433/3/8هـ )الموافق 

2012/3/1م(

20 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري للمشروع 

الواقع في 1437/8/6هـ 
)الموافق 2016/5/13م(

تقريباً  1,000 مليون ريال 
سعودي
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الرقم 
المرجعي في 

النشرة
القيمةمدة االتفاقيةتاريخ االتفاقيةأطراف االتفاقيةنوع االتفاقية

اتفاقية التشغيل 73-1-7-12
والصيانة

شركة هجر وشركة 
نوماك )المقاول(

1432/10/23هـ )الموافق 
2011/9/21م( بصيغتها 

بتاريخ 1433/3/11هـ 
)الموافق 2012/2/3م(

20 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري للمشروع 

الواقع في 1437/8/6هـ 
)الموافق 2016/5/13م( 
ويحق لشركة هجر تمديد 

المدة لمدد مماثلة لتمديدات 
اتفاقية شراء الطاقة

تقريباً  167 مليون ريال 
سعودي

اتفاقية شراء 84-1-7-12
طاقة

شركة رابغ للكهرباء  
)شركة المشروع( 

والشركة السعودية 
للكهرباء )مشتري 

اإلنتاج(

1430/7/18هـ )الموافق 
2009/7/11م(

20 سنة تبدأ من تاريخ 
اكتمال محطة توليد الطاقة 
الواقع في 1434/5/29هـ 

)الموافق 2013/4/10م(

تقريباً  930 مليون  ريال 
سعودي

اتفاقية شروط 94-1-7-12
مشتركة

شركة رابغ للكهرباء 
وبعض المؤسسات 

المالية

1430/8/5هـ )الموافق 
2009/7/28م( المعدلة 
بتاريخ 1430/8/19هـ 

)الموافق 2009/8/11م( 
والمعدلة وفقاً التفاقية 
التعديل المبرمة بتاريخ 

1437/9/22هـ )الموافق 
2016/6/22م(

تقريباً  20 سنة )تاريخ 
االستحقاق النهائي عند 
اإلغالق المالي: 1 أبريل 

2029م(

تقريباً  7,137 مليون ريال 
سعودي

اتفاقية تحويل 105-1-7-12
المياه والطاقة

شركة رابغ العربية 
للمياه والكهرباء 

)شركة المشروع( 
وشركة رابغ للتكرير 

والبتروكيماويات 
)مشتري اإلنتاج( 

)بعد أن تم التنازل 
عن االتفاقية من 

شركة الزيت العربية 
السعودية وشركة 

سوميتومو المحدودة 
للمواد الكيميائية(

1426/7/2هـ )الموافق 
2005/8/7م( بصيغتها 
المعدلة من وقت ألخر

25 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري 

للمرحلة الثانية الواقع في 
1439/5/29هـ )الموافق 

2018/2/15م(

تقريباً  1,155 مليون  ريال 
سعودي

اتفاقية التشغيل 115-1-7-12
والصيانة

شركة رابغ العربية 
للمياه والكهرباء وشركة 

طاقة رابغ )المقاول(

1435/8/13هـ )الموافق 
2014/6/12م( 

)بصيغتها المعدلة بتاريخ 
1442/1/13هـ )الموافق 

2020/9/1م(

25 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري 

للمرحلة الثانية الواقع في 
1439/5/29هـ )الموافق 

2018/2/15م(

تقريباً  309 مليون ريال 
سعودي

اتفاقية دعم رأس 125-1-7-12
المال

شركة رابغ العربية 
للمياه والكهرباء   
وشركة ماروبيني 
وشركة جيه جي 

سي وشركة ايتوشو 
كوربوريشن والشركة 

العربية ألعمال المياه 
والطاقة وشركة 

رابغ للتكرير وشركة 
بترورابغ

1427/2/27هـ )الموافق 
2006/3/28م(

تاريخ االستحقاق النهائي 
للمرحلة األولى: 20 30 

ديسمبر 2020نوفمبر2023م
تاريخ االستحقاق النهائي 

للمرحلة الثانية:  30 يونيو 
2031م

مبلغ التمويل عند اإلغالق 
المالي: تقريباً 997 مليون ريال 

سعودي

135-1-7-12
اتفاقية 

التسهيالت )كما 
هي معدلة(

شركة بترورابغ بصفتها 
المقرض وشركة 

رابغ العربية للمياه 
والكهرباء

1427/2/27هـ )الموافق 
2006/3/28م(

تاريخ االستحقاق النهائي 
للمرحلة األولى: 20 30 

ديسمبر 2020نوفمبر2023م
تاريخ االستحقاق النهائي 

للمرحلة الثانية:  30 يونيو 
2031م

مبلغ التمويل عند اإلغالق 
المالي: تقريباً 3,990 مليون  

ريال سعودي.
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الرقم 
المرجعي في 

النشرة
القيمةمدة االتفاقيةتاريخ االتفاقيةأطراف االتفاقيةنوع االتفاقية

اتفاقية شراء 146-1-7-12
المياه والطاقة

شركة الشقيق للمياه 
والكهرباء مع الشركة 

السعودية لشراكات 
المياه )المعروفة سابًقا 

باسم شركة الماء 
والكهرباء(

1428/2/10هـ )الموافق 
2007/2/28م(

20 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري للمشروع، 
الواقع في 05/01/ 2011م

تقريباً  777 مليون  ريال 
سعودي

اتفاقية شراء 157-1-7-12
المياه والطاقة

شركة الشعيبة للمياه 
والكهرباء والشركة 
السعودية لشراكات 

المياه )المعروفة سابًقا 
باسم شركة الماء 

والكهرباء(

1426/10/13هـ )الموافق 
2005/11/15م(

20 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري للمحطة، 

الواقع في 11/29/ 1430هـ 
)الموافق 2009/11/17م(

تقريباً  1,051 مليون ريال 
سعودي

167-1-7-12

مذكرة تفاهم 
بشأن إعادة هيكلة 

شركة مشروع 
الشعيبة الثالث 
المستقل إلنتاج 
المياه والطاقة 
وتطوير محطة 

جديدة للتناضح 
العكسي

شركة الشعيبة للمياه 
والكهرباء والشركة 
السعودية لشراكات 

المياه وكل من 
“مساهمي مشاريع 

إنتاج المياه والكهرباء 
المستقلة” )كما هو 

موضح في الملخص(

ال يوجد قيمةالرجاء الرجوع للملخص22 أكتوبر 2020م

اتفاقية شراء 178-1-7-12
الطاقة

شركة أكوا ورزازات 
)شركة المشروع(  
والوكالة المغربية 

للطاقة المستدامة 
)مشتري اإلنتاج(

1434/1/5هـ )الموافق 
2012/11/19م( المعدلة 

بتاريخ 1434/6/16هـ 
)الموافق 2013/4/26م(

25 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري المبدئي 
لمحطة الطاقة الشمسية 

الواقع في 1437/3/19هـ 
)الموافق 2015/12/31م(.

تقريباً  200 مليون ريال 
سعودي

اتفاقية تسهيالت188-1-7-12

شركة أكوا ورزازات 
والوكالة المغربية 

للطاقة المستدامة 
)المقرض( )واتحاد 

من مؤسسات التمويل 
لين  الدولية كمموِّ

مشتركين كمقرضين 
متعاقبين للوكالة 
المغربية للطاقة 

المستدامة(

1434/6/15هـ )الموافق 
تقريباً 1,836 مليون ريال 25 سنة من االستخدام األول2013/4/26م(

سعودي

اتفاقية شراء 199-1-7-12
المياه والطاقة

شركة بركاء والشركة 
العمانية لشراء الطاقة 

والمياه )التي حلَّت 
محل وزارة اإلسكان 

والكهرباء والماء التابعة 
لحكومة سلطنة عمان(

1421/8/20هـ )الموافق 
2000/11/26م بصيغتها 

المعدلة من وقت ألخر

15 سنة وشهر واحد تبدأ 
من تاريخ التشغيل التجاري 

المحدد

تقريباً  498 مليون   ريال 
سعودي

اتفاقية بيع الغاز 209-1-7-12
الطبيعي

شركة بركاء ووزارة 
الطاقة والمعادن 

بسلطنة عمان

1421/8/14هـ )الموافق 
2000/11/26م( بصيغتها 

المعدلة من وقت ألخر

15 سنة وشهر واحد تبدأ 
من تاريخ التشغيل التجاري 

المحدد
تقريباً  87 مليون  ريال سعودي

219-1-7-12
اتفاقية شراء 

المياه )توسعة 
بركاء(

شركة بركاء )شركة 
المشروع( والشركة 

العمانية لشراء الطاقة 
والمياه )مشتري 

اإلنتاج(

1433/10/11هـ )الموافق 
2012/8/29م(  تم 

تعديل االتفاقية بتاريخ 
1439/2/10هـ )الموافق 

2017/10/30م(

تم تمديدها حتى تاريخ 
1443/5/27هـ )الموافق 

2021/12/31م(
تقريباً  40 مليون ريال سعودي

229-1-7-12

اتفاقية شراء 
المياه )المرحلة 

الثانية من توسعة 
مشروع بركاء 1(

شركة بركاء )شركة 
المشروع( والشركة 

العمانية لشراء الطاقة 
والمياه )مشتري 

اإلنتاج(

1436/3/14هـ )الموافق 
2015/5/4م( تم 

تعديل االتفاقية بتاريخ 
1439/2/10هـ )الموافق 

2017/10/30م(

تم تمديد حتى تاريخ 
1443/5/27هـ )الموافق 

2021/12/31م(

تقريباً  498 مليون ريال 
سعودي

535



الرقم 
المرجعي في 

النشرة
القيمةمدة االتفاقيةتاريخ االتفاقيةأطراف االتفاقيةنوع االتفاقية

اتفاقية شراء 2310-1-7-12
المياه

شركة مشروع الشعيبة 
الثانية لتنمية المياه 
والشركة السعودية 

لشراكات المياه 

1438/9/19هـ )الموافق 
2017/6/14م( بصيغتها 

المعدلة من وقت ألخر

25 سنة من تاريخ التشغيل 
التجاري للمحطة )والذي كان 

في 2019/5/27م(

تقريباً  166 مليون ريال 
سعودي(

اتفاقية شروط 2410-1-7-12
مشتركة

شركة مشروع الشعيبة 
الثانية لتنمية المياه 
وبعض المؤسسات 

المالية

1438/11/25هـ )الموافق 
2017/8/17م(  المعدلة 

بتاريخ 1439/1/20هـ 
)الموافق 2017/10/10م(

تقريباً  23 سنة )تاريخ 
االستحقاق النهائي عند 

اإلغالق المالي: 30 نوفمبر 
2040م

تقريباً  1,000 مليون  ريال 
سعودي

اتفاقية شراء 2511-1-7-12
الطاقة

شركة محطة الزرقاء 
والشركة الوطنية 
للطاقة الكهربائية

1437/3/9هـ )الموافق 
2015/12/21م( 

25 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري 

للمرحلة األولى الواقع في 
1439/10/17هـ )الموافق 1 

يوليو 2018م(.

تقريباً  249  مليون ريال 
سعودي

اتفاقية شراء 2612-1-7-12
الطاقة

شركة أكوا ورزازات 
2 )شركة المشروع( 

والوكالة المغربية 
للطاقة المستدامة 
)مشتري اإلنتاج( 

1436/5/20هـ )الموافق 
2015/3/10م( المعدلة 

والمعاد صياغتها في 
تاريخ 1436/7/11هـ 

)الموافق 2015/5/10م( 
و1436/09هـ )الموافق 

2015/07م(.

25 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري األولي 

الواقع في 24 أبريل 2018م(
تقريباً 135 مليون ريال سعودي

اتفاقية تسهيالت2712-1-7-12

شركة أكوا ورزازات 
2 و الوكالة المغربية 

للطاقة المستدامة 
)المقرض( واتحاد 

من مؤسسات التمويل 
لين  الدولية كمموِّ

مشتركين )كمقرضين 
متعاقبين للوكالة 
المغربية للطاقة 

المستدامة(

1436/5/19هـ )الموافق 
2015/3/10م(

25 سنة من االستخدام 
األول الواقع في تاريخ 

2015/9/23م

تقريباً  2,809مليون  ريال 
سعودي

اتفاقية شراء 2813-1-7-12
الطاقة

شركة أكوا ورزازات 
3 )شركة المشروع( 

والوكالة المغربية 
للطاقة المستدامة 
)مشتري اإلنتاج( 
والمكتب الوطني 

للكهرباء والماء الصالح 
للشرب

1436/7/22هـ )الموافق 
2015/5/10م( ويوليو 

2015م

25 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري األولي 

لمحطة الطاقة الشمسية 
الواقع في 1440/2/9هـ 

)الموافق 2018/10/20م(

تقريباً  233 مليون ريال 
سعودي

اتفاقية تسهيالت2913-1-7-12

شركة أكوا ورزازات 
3 والوكالة المغربية 
للطاقة المستدامة 

)القرض( واتحاد من 
مؤسسات التمويل 
لين  الدولية )مموِّ

مشتركين )كمقرضين 
متعاقبين للوكالة 
المغربية للطاقة 

المستدامة(

1436/5/20هـ )الموافق 
2015/3/10م( وتم 

الدخول في اتفاقيات 
تعديل الحقة لوثائق تمويل 

أكوا ورزازات 3.

25 سنة تبدأ من االستخدام 
األول الواقع في تاريخ 

2015/9/22م

تقريباً  1,373 مليون ريال 
سعودي

اتفاقية شراء 3014-1-7-12
الطاقة

شركة الظاهرة لتوليد 
الكهرباء )شركة 

المشروع( والشركة 
العمانية لشراء الطاقة 

والمياه )مشتري 
اإلنتاج(

1437/5/22هـ )الموافق 
2016/3/2م(

15 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري الواقع في 

1440/7/26هـ )الموافق 
2019/4/1م(

تقريباً  861 مليون ريال 
سعودي
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اتفاقية بيع الغاز 3114-1-7-12
الطبيعي

شركة الظاهرة لتوليد 
الكهرباء ووزارة الطاقة 

والمعادن بسلطنة 
عمان

بتاريخ 1437/5/21هـ 
)الموافق 2016/3/1م(

15 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري الواقع في 

1440/7/26هـ )الموافق 
2019/4/1م(

تقريباً  535 مليون  ريال 
سعودي

اتفاقية شراء 3215-1-7-12
الطاقة

شركة شناص )شركة 
المشروع( والشركة 

العمانية لشراء الطاقة 
والمياه )مشتري 

اإلنتاج(

1437/5/22هـ )الموافق 
2016/3/2م(

15 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري الواقع في 

1440/4/23هـ )الموافق 
2019/1/1م(

تقريباً  953 مليون  ريال 
سعودي

اتفاقية بيع الغاز 3315-1-7-12
الطبيعي

شركة شناص ووزارة 
الطاقة والمعادن 

بسلطنة عمان

1437/5/21هـ )الموافق 
2016/3/1م(

15 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري الواقع في 

1440/4/23هـ )الموافق 
2019/1/1م(

تقريباً  545 مليون ريال 
سعودي

اتفاقية شراء 3416-1-7-12
المياه والطاقة

شركة حيا للطاقة 
والتحلية )شركة 
المشروع( وهيئة 

الكهرباء والماء في 
حكومة مملكة البحرين 

)مشتري اإلنتاج(

1440/2/19هـ )الموافق 
2018/10/30م( والمعدلة 
في تاريخ 1440/10/14هـ 

)الموافق 2019/6/17م(

20 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري المقرر 

تقريباً  445 مليون  ريال 
سعودي

3516-1-7-12
عقد الهندسة 
والمشتريات 

والبناء

شركة حيا للطاقة 
والتحلية )المالك( 
وشركة تشينغداو 

هونغروي الستشارات 
هندسة الطاقة 

الكهربائية المحدودة،  
وشركة بناء الطاقة في 
الصين وشركة التحلية 

الدولية )المقاول 
الهندسة الخارجي( 

وشركة تيجون 
إنترناشونال )هونج 

كونج( ليمتد وغيرها 
من األطراف )كما هو 
موضح في الملخص(

جزء العمل الخارجي، 
و عقد أعمال التوريد 

الخارجية، جزء االعمال 
الداخلية ، وعقد التنسيق 

بتاريخ 2019/1/10م

قيمة تكاليف المشروع تقارب  الرجاء الرجوع للملخص
4,125 مليون  ريال سعودي 24

3616-1-7-12

الوثيقة األولى 
لتعديل عقد 

األعمال الهندسة 
الخارجي لشركة 

حيا للطاقة 
والتحلية

شركة حيا للطاقة 
والتحلية وكل من شركة 

تشينغداو هونغروي 
الستشارات هندسة 

الطاقة الكهربائية 
المحدودة وشركة بناء 

الطاقة في الصين 
والجمعية الدولية 

لتحلية المياه

2019/1/10م 
الرجاء الرجوع للملخص

ال يوجد قيمة باعتبار أنها 
وثيقة تعديل ال تؤتر على قيمة 

العقد األساسي

3716-1-7-12

الوثيقة األولى 
لتعديل عقد 

أعمال التوريد 
الخارجية لشركة 

حيا للطاقة 
والتحلية

شركة حيا للطاقة 
والتحلية  وشركة 

تيجون إنترناشونال 
)هونج كونج( ليمتد 

وشركة بناء الطاقة في 
الصين وشركة التحلية 

الدولية

2019/1/10م 
الرجاء الرجوع للملخص

ال يوجد قيمة باعتبار أنها 
وثيقة تعديل ال تؤتر على قيمة 

العقد األساسي

24  تتراوح قيمة عقد الهندسة والمشتريات والبناء ما بين 70% إلى 90% من إجمالي تكاليف المشروع. 
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3816-1-7-12

الوثيقة األولى 
لتعديل عقد 

الخدمات 
الداخلية لشركة 

حيا للطاقة 
والتحلية

شركة حيا للطاقة 
والتحلية  وكل من 
وشركة سيبكو 3 

البحرين لإلنشاءات 
ذ.م.م وشركة بناء 
الطاقة في الصين 

وشركة التحلية الدولية

الرجاء الرجوع للملخص2019/1/10م 
ال يوجد قيمة باعتبار أنها 

وثيقة تعديل ال تؤتر على قيمة 
العقد األساسي

3916-1-7-12

الوثيقة األولى 
لتعديل عقد 

التنسيق لشركة 
حيا للطاقة 

والتحلية

شركة حيا للطاقة 
والتحلية وكل من شركة 
مشروع الشعيبة الثالث 

إلنشاءات الطاقة 
الكهربائية وشركة 

تشينغداو هونغروي 
الستشارات هندسة 

الطاقة الكهربائية 
المحدودة وغيرها 

من األطراف )كما هو 
موضح في الملخص(

الرجاء الرجوع للملخص2019/1/10م 
ال يوجد قيمة باعتبار أنها 

وثيقة تعديل ال تؤتر على قيمة 
العقد األساسي

اتفاقية بيع الغاز 4016-1-7-12
الطبيعي

شركة حيا للطاقة 
والتحلية وشركة تطوير 

للبترول ذ.م.م.

1440/2/19هـ )الموافق 
2018/10/30م( تم 

تعديلها بموجب اتفاقية 
التعديل األول بتاريخ 

1440/9/7هـ )الموافق 
2019/5/12م(

20 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري المقرر 

تقريباً  1,067 مليون ريال 
سعودي

اتفاقية الشروط 4116-1-7-12
المشتركة

شركة حيا للطاقة 
والتحلية مع بعض من 

المؤسسات المالية

1440/8/11هـ )الموافق 
2019/4/16م( كما يتم 
تعديلها وإعادة صياغتها 
من وقت آلخر والمعدلة 
والمعاد صياغتها مؤخًرا 

في 1442/4/26هـ 
)الموافق 2020/12/11م(

تقريباً  22 سنة )تاريخ 
االستحقاق النهائي عند 

اإلغالق المالي: 30 نوفمبر 
2041م

تقريباً  2,945 مليون ريال 
سعودي

4217-1-7-12
عقد الهندسة 
والمشتريات 

والبناء

شركة الطويلة 
)"المالك"( واتحاد 
يضم شركة أبنغوا 

أغوا إس.إيه وشركة 
الشعيبة إلنشاءات 
الطاقة الكهربائية 

وشركة بناء الطاقة 
في الصين )كـ"مقاول 
اإلنشاء والمشتريات 

والهندسة”(. 

نطاق عقد هندسية 
وتصميم وشراء خارجي 

وعقد تشييد أعمال داخلية 
و اتفاقية التنسيق بتاريخ 

2021/3/8م

قيمة تكاليف المشروع تقارب الرجاء الرجوع للملخص
3,278 مليون ريال سعودي 25

اتفاقية شراء 4318-1-7-12
الطاقة

شركة سدير األولى 
للطاقة المتجددة 
)شركة المشروع) 

والشركة السعودية 
لشراء الطاقة )مشتري 

اإلنتاج(

1442/5/14هـ )الموافق 
2020/12/29م(

25 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري للمشروع 

)والمتوقع أن يحدث في 
الربع الرابع من عام 2024م

تقريباً  205 مليون ريال 
سعودي

4418-1-7-12
عقد الهندسة 
والمشتريات 

والبناء

شركة سدير )المالك( 
وشركة الرسن آند 
توبرو إنترناشونال 

م.م.ح )مقاول توريد 
األعمال الخارجية(.

نطاق األعمال الخارجية 
ونطاق االعمال الداخلية 
واتفاقية التنسيق مبرمة 

بتاريخ 2021/4/18م

قيمة تكاليف المشروع تقارب الرجاء الرجوع للملخص
3,563 مليون ريال سعودي26

25  تتراوح قيمة عقد الهندسة والمشتريات والبناء ما بين 70% إلى 90% من إجمالي تكاليف المشروع. 
26  تتراوح قيمة عقد الهندسة والمشتريات والبناء ما بين 70% إلى 90% من إجمالي تكاليف المشروع. 
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اتفاقية الشروط 4518-1-7-12
المشتركة

شركة سدير مع بعض 
المؤسسات المالية 

)الرجاء الرجوع 
للملخص(

1442/11/7هـ )الموافق 
2021/6/17م(

تاريخ االستحقاق النهائي: 
30 أبريل 2049م

تقريباً  2,312,290,355 ريال 
سعودي

اتفاقية شراء 461-2-7-12
الطاقة

شركة المرحلة األولى 
من مشروع حصيان  

)شركة المشروع( 
وهيئة كهرباء ومياه 

دبي )مشتري اإلنتاج(

1 يونيو 2016م 
بصيغتها المعدلة بتاريخ 

2016/11/29م

تبدأ  من تاريخ السريان حتى 
السنة 28 )من تاريخ التشغيل 

التجاري المتوقع أن يقع 
في الربع األول من 2030م( 
ألول وحدة طاقة والسنة 25 
من تاريخ التشغيل التجاري 

للمحطة

تقريباً  1,314 مليون  ريال 
سعودي

471-2-7-12
عقد الهندسة 
والمشتريات 

والبناء

شركة حصيان للطاقة 
المرحلة األولى 

)المالك(  واتحاد 
يتكون من شركة 

جنرال إلكتريك وشركة 
هاربين الكتريك 

انترناشيونال المحدودة 
)يشار إليهم مجتمعين 

بـ"المقاول”(

1437/9/21هـ )الموافق 
قيمة تكاليف المشروع تقارب الرجاء الرجوع للملخص2016/6/26م(

12,140 مليون ريال سعودي.27

اتفاقية شروط 481-2-7-12
مشتركة

شركة حصيان للطاقة 
المرحلة األولى وبعض 

المؤسسات المالية

1437/12/7هـ )الموافق 
2016/9/10م( والمعدلة 

في 1438/2/29هـ 
)الموافق 2016/11/29م(

تقريباً  25 سنة )تاريخ 
االستحقاق النهائي عند 

اإلغالق المالي: 28 فبراير 
2041م(

تقريباً  8,480 مليون ريال 
سعودي

اتفاقية شراء 492-2-7-12
الطاقة

شركة نور للطاقة 1 
ذ.م.م )شركة المشروع( 

وهيئة كهرباء ومياه 
دبي )مشتري اإلنتاج(

1439/6/27هـ )الموافق 
2018/3/15م( كما تم 

تعديلها وإعادة صياغتها 
في 1440/2/19هـ 

)الموافق 2018/10/30م( 
والمعدلة في 1440/7/7هـ 

)الموافق 2019/3/14م(.

35 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري للمحطة.

تقريباً  1,000 مليون ريال 
سعودي

اتفاقية شروط 502-2-7-12
مشتركة

شركة نور للطاقة 1 
وبعض المؤسسات 

المالية المحددة

1440/5/25هـ )الموافق 
2019/1/31م(

تاريخ االستحقاق النهائي 
عند اإلغالق المالي: 

الشريحة 1: 1466/1/20هـ 
)الموافق 2043/12/22م(؛ 

الشريحة 2: 1468/2/13هـ 
)الموافق 2045/12/22م(

مبلغ التمويل عند اإلغالق 
المالي:

التسهيالت ذات األولوية: 
9,394 مليون ريال سعودي

التسهيالت متوسطة المخاطر 
“لميزانين”: 675 مليون ريال 

سعودي 

512-2-7-12
عقد الهندسة 
والمشتريات 

والبناء

جزء األعمال الخارجية 
والداخلية المبرمة 

بين شركة نور للطاقة 
1 عقد الهندسة 

والمشتريات والبناء، 
وشركة شنغهاي 

إلكتريك هونغ كونغ 
المحدودة وشركة 
مجموعة شنغهاي 
إلكتريك المحدودة

جزء األعمال الخارجية 
والداخلية المبرمة 

واتفاقية التنسيق بتاريخ 
1439/7/27هـ )الموافق 

2018/4/13م( 

قيمة تكاليف المشروع تقارب  الرجاء الرجوع للملخص
16,233 مليون ريال سعودي.28

اتفاقية شراء 523-2-7-12
الطاقة

أكوا باور سرداريا 
)شركة المشروع( 

وشركة شبكة الكهرباء 
الوطنية في أوزبكستان 

)مشتري اإلنتاج(

5 مارس 2020م

25 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري للمشروع 
)والذي من المقرر أن يحل 

بعد 36 شهَرا من تاريخ 
اإلتمام(.

تقريباً  1,200 مليون  ريال 
سعودي

27  تتراوح قيمة عقد الهندسة والمشتريات والبناء ما بين 70% إلى 90% من إجمالي تكاليف المشروع.

28  تتراوح قيمة عقد الهندسة والمشتريات والبناء ما بين 70% إلى 90% من إجمالي تكاليف المشروع.
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الرقم 
المرجعي في 

النشرة
القيمةمدة االتفاقيةتاريخ االتفاقيةأطراف االتفاقيةنوع االتفاقية

533-2-7-12
عقد الهندسة 
والمشتريات 

والبناء

أكوا باور سرداريا 
وشركة تشــاينا 

جيزهوبــا جــروب 
كومباني ليمتد

وشركة تشاينا جيزهوبا 
جروب انترناشيونال 
انجينيرنغ سينترال 

آسيا 

نطاق األعمال الخارجية 
ونطاق االعمال الداخلية 
واتفاقية التنسيق مبرمة 

بتاريخ 2020/12/31م

قيمة تكاليف المشروع تقارب  الرجاء الرجوع للملخص
4,500 مليون ريال سعودي.29

اتفاقية شروط 543-2-7-12
مشتركة

أكوا باور سرداريا 
وبعض المؤسسات 

المالية

1442/7/18هـ )الموافق 
2021/3/2م(

تاريخ االستحقاق النهائي 
عند اإلغالق المالي: 30 

يونيو 2039م.

تقريباً  2,704 مليون  ريال 
سعودي

اتفاقية شراء 554-2-7-12
الطاقة

شركة أكوا باور باش 
ويند )شركة المشروع( 

وشركة الكهرباء 
الوطنية في أوزبكستان 

)مشتري اإلنتاج( 

24 يناير 2021م

25 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري للمشروع، 

الذي من المقرر أن يحل بعد 
24 شهًرا من تاريخ اإلتمام.

تقريباً  245 مليون ريال 
سعودي

اتفاقية االستثمار564-2-7-12

حكومة جمهورية 
أوزبكستان واكوا باور 
وشركة أكوا باور باش 

ويند

24 يناير 2021م
تبدأ في التاريخ الذي تم فيه 
تعديل قانون "مراقبة العملة" 

المؤرخ 22 أكتوبر 2019م.
ال يوجد قيمة

اتفاقية شراء 575-2-7-12
الطاقة

شبكة الكهرباء 
الوطنية في أوزبكستان 

)مشتري اإلنتاج( 
وشركة أكوا باور 

دزهانكيلدي ويند 
المحدودة )شركة 

المشروع(

24 يناير 2021م

20 سنة تبدأ من تاريخ 
التشغيل التجاري للمشروع، 

الذي من المقرر أن يحل بعد 
24 شهًرا من تاريخ إتمام 

المشروع

تقريباً  230 مليون ريال 
سعودي

اتفاقية االستثمار585-2-7-12

حكومة جمهورية 
أوزبكستان واكوا 

باور وشركة أكوا باور 
دزهانكيلدي ويند 

المحدودة

24 يناير 2021م

تبدأ مدة اتفاقية االستثمار 
في التاريخ الذي تم فيه 

تعديل قانون "مراقبة العملة" 
المؤرخ 22 أكتوبر 2019م.

ال يوجد قيمة

596-2-7-12
عقد الهندسة 
والمشتريات 

والبناء

شركة البحر األحمر 
وشركة مشروع الشعيبة 

الثالث لالستشارات 
الدولية، فرع مركز 

دبي للسلع المتعددة 
وفرع شركة شاندونغ 
تيجون إليكتريك باور 
إنجينيرينغ المحدودة

نطاق األعمال الخارجي 
و نطاق األعمال الداخلية 

بتاريخ 2021/2/7م
قيمة تكاليف المشروع تقارب  الرجاء الرجوع للملخص

5,790 مليون ريال سعودي.30

اتفاقية امتياز 606-2-7-12
)UCA( المرافق

شركة البحر األحمر 
للتطوير )مشتري 

اإلنتاج( وشركة أمواج 
العالمية المحدودة 

ذ.م.م )شركة المشروع(

15 نوفمبر 2020م

25 سنة من تاريخ اإلتمام 
التجاري لمشروع ُشريرة، 

المقرر أن يقع في 31 
ديسمبر 2023م.

تقريباً  454 مليون ريال 
سعودي

616-2-7-12
اتفاقية تعديل 

األعمال 
المستعجلة

شركة البحر األحمر 
للتطوير وشركة أمواج 

العالمية المحدودة 
ذ.م.م

تقريباً  74،000،000 ريال الرجاء الرجوع للملخص16 ديسمبر 2020م
سعودي

627-2-7-12

اتفاقية قرض 
واتفاقية متابعة 
واتفاقية تقييم 

خطاًبا جانبًيا

شركة جازان المتكاملة 
لتحويل الغاز والطاقة  

وصندوق التنمية 
الصناعية السعودي 

)الممول(

1442/9/7هـ )الموافق 
2021/4/19م(

تاريخ االستحقاق النهائي 
عند اإلغالق المالي: 

1457/8/15هـ )الموافق 
2035/10/17م.

قرض بقيمة 6,000,000,000 
ريال سعودي

29  تتراوح قيمة عقد الهندسة والمشتريات والبناء ما بين 70% إلى 90% من إجمالي تكاليف المشروع.
30 تتراوح قيمة عقد الهندسة والمشتريات والبناء ما بين 70% إلى 90% من إجمالي تكاليف المشروع.
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الرقم 
المرجعي في 

النشرة
القيمةمدة االتفاقيةتاريخ االتفاقيةأطراف االتفاقيةنوع االتفاقية

اتفاقية شروط 637-2-7-12
مشتركة )مسودة(

شركة جازان المتكاملة 
لتحويل الغاز والطاقة   

مع بعض المؤسسات 
المالية

)مسودة()مسودة()مسودة(

647-2-7-12
اتفاقية توريد 

المنتجات 
)مسودة(

شركة جازان المتكاملة 
لتحويل الغاز والطاقة   
وشركة الزيت العربية 

السعودية )أرامكو(

)مسودة(

25 سنة من تاريخ نقل 
األصول ذات الصلة إلى 

شركة جازان في المرحلة 
األولى وفًقا التفاقية شراء 

األصول

)مسودة(

اتفاقية توريد 657-2-7-12
الوقود )مسودة(

شركة جازان المتكاملة 
لتحويل الغاز والطاقة 

كمشتري  وشركة 
الزيت العربية 

السعودية )أرامكو( 
كبائع

)مسودة(

تصبح اتفاقية توريد الوقود 
سارية في تاريخ نقل األصول 
ذات الصلة إلى شركة جازان 
وفًقا التفاقية شراء األصول 
وتستمر حتى انهائها باتفاق 

األطراف أو إنهاء اتفاقية 
توريد المنتجات )انظر 
أعاله( أيهما يأتي أوالً

)مسودة(

اتفاقية شراء 667-2-7-12
األصول )مسودة(

شركة الزيت العربية 
السعودية )بصفتها 

البائع( وشركة جيزان 
المتكاملة لتحويل الغاز 

والطاقة )بصفتها 
المشتري(

)مسودة(

تصبح اتفاقية شراء األصول 
سارية المفعول في تاريخ 
إبرامها، وتنتهي في تاريخ 

استيفاء اختبارات الموثوقية 
المتفق عليها التي تُجرى 
فيما يتعلق بأصول مجمع 
جيزان للتغويز المتكامل 

بنظام الدورة المركبة

440,687,157,500 ريال 
سعودي تقريباً

اتفاقية توريد673-7-12

إحدى شركات 
المجموعة المهمة 

كمشتري وطرف آخر 
كمورد

لم يتم تضمين عن تاريخ 
االتفاقية ألغراض عدم 
اإلفصاح عن معلومات 

سرية

تسري مدة االتفاقية طوال 
مدة سريان اتفاقية شراء 

الطاقة الخاصة بالمشروع 
ذو الصلة

400 مليون ريال سعودي 
تقريبا31ً

الشركة كضامن لصالح خطاب ضمان683-7-12
مورد الوقود

لم يتم تضمين عن تاريخ 
خطاب الضمان ألغراض 

عدم اإلفصاح عن معلومات 
سرية

ترتبط مدة الخطاب باتفاقية 
ال ينطبقتوريد الوقود ذات العالقة

31  مبلغ الشراء السنوي المقدر في حال قامت المجموعة بشراء بعض من الوقود بموجب هذه االتفاقية.
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شراكت المشاريع العاملة القائمة حاليًا 1 7 12
شركة المرجان إلنتاج الكهرباء  1 1 7 12

لمزيد من المعلومات عن مشروع هذه الشركة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-2-1-3( )»مشروع المرجان )شركة المرجان إلنتاج الطاقة(«( من هذه 
النشرة.

اتفاقية شراء الطاقة
أبرمت شركة المرجان إلنتاج الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء اتفاقية شراء الطاقة في 1435/1/26هـ )الموافق 2013/11/30م( بصيغتها المعدلة 
في 1435/9/24هـ )الموافق 2014/7/22م( ، وتبلغ قيمتها ما يقارب 561 مليون ريال سعودي بموجبها تكون الشركة السعودية للكهرباء هي المشتري 

الحصري لكامل الكهرباء وسعة اإلنتاج لمحطة رابغ 2 المستقلة للطاقة. 

تلتزم الشركة السعودية للكهرباء بأن تدفع مبلغاً شهريًا بالريال السعودي لشركة المرجان إلنتاج الكهرباء طوال مدة اتفاقية شراء الطاقة وذلك مقابل 
)1( سعة اإلنتاج )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة المرجان إلنتاج الكهرباء عن )أ( التكاليف الرأسمالية لتطوير المشروع، )ب( التكاليف 
الثابتة للتشغيل والصيانة، )ج( الضرائب(  و)2( الطاقة المستهلكة )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة المرجان إلنتاج الطاقة عن التكاليف 

المتغيرة للتشغيل والصيانة(.

وبموجب اتفاقية شراء الطاقة، تلتزم الشركة السعودية للكهرباء بتوفير الوقود لشركة المرجان إلنتاج الكهرباء من خالل شركة أرامكو السعودية بموجب 
آلية تعديل  لتوليد الطاقة. كما تتضمن االتفاقية  الطبيعي كوقود وتقوم بحرقه  الغاز  الكهرباء  المرجان إلنتاج  ترتيب تحصيل.حيث أن تستخدم شركة 
لتكاليف استهالك الوقود تُحدد بناًء على كفاءة الطاقة من عدمها في استهالك الوقود. وإذا لم تتمكن الشركة السعودية للكهرباء من توفير الوقود بالشكل 
 )net dependable capacity( المطلوب بموجب اتفاقية شراء الطاقة، فستعتبر شركة المرجان إلنتاج الكهرباء مقدمة لسعة إنتاجية صافية موثوق بها

معادلة لسعة اإلنتاج المتعاقد عليها، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة السعودية للكهرباء بتعويض شركة المرجان إلنتاج الكهرباء وفقاً لذلك.

وبموجب اتفاقية شراء الطاقة، تتمتع شركة المرجان إلنتاج الكهرباء بالحماية في حال تأثر توفر المحطة بشكل سلبي بسبب أحداث معينة مثل حاالت 
القوة القاهرة الطبيعية )مثل األوبئة والكوارث الطبيعية( وحاالت القوة القاهرة السياسية )مثل الحروب، وتغير القانون، والمقاطعات واألعمال اإلرهابية( 

والحاالت المتعلقة بالتعرفة الجمركية وغير ذلك.

وسوف يتم الخصم من المبالغ التي تحصل عليها شركة المرجان إلنتاج الكهرباء مقابل سعة اإلنتاج إذا كانت المحطة، أو جزء منها، تعاني من انخفاض 
في سعة اإلنتاج أو كانت المحطة غير قادرة على العمل بسبب وجود عطل أو خلل بأحد مكونات المعدات أو بسبب قيود خارجية أو إجراء االختبارات أو 
أي أعمال قائمة أو غيرها من الحاالت السلبية التي ال تتمتع شركة المرجان إلنتاج الكهرباء بالحماية ضدها أو ليس لديها أي إعفاء منها بموجب اتفاقية 
بأّن شركة المرجان إلنتاج الكهرباء لن تتكبد أي خصومات من المبالغ التي تدفعها الشركة السعودية للكهرباء مقابل سعة اإلنتاج  شراء الطاقة )علماً 
فيما يتعلق بالمشاكل التشغيلية التي تسببت بها الشركة السعودية للكهرباء(. ومع ذلك، فإن هذه المخاطر معالجة جزئياً عن طريق تمرير جزء من هذه 
المطالبات بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة بحيث يلتزم مشغل خدمات التشغيل والصيانة بدفع تعويضات متفق عليها لشركة المرجان إلنتاج الكهرباء. 

ولمزيد من التفاصيل عن طبيعة اتفاقيات  التشغيل والصيانة، يرجى الرجوع إلى القسم )12-6-2( )»اتفاقيات التشغيل والصيانة«( من هذه النشرة.

المبالغ  يتم ربط  الطاقة،  اتفاقية شراء  فترة  العملة على مدى  أو تحركات  بالتضخم  الكهرباء سلًبا  المرجان إلنتاج  إيرادات شركة  تأثر  ولضمان عدم 
المستحقة بمؤشرات التضخم في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة االمريكية سنوًيا وذلك لحمايتها ضد تحركات سعر الريال السعودي مقابل 

الدوالر األمريكي.

وتماشًيا مع مشاريع إنتاج الطاقة المستقلة للشركة السعودية للكهرباء، ال يتم تقديم دعم حكومي أو غيره من أنواع الدعم االئتماني الخارجي لضمان 
التزامات الشركة السعودية للكهرباء بالسداد بموجب اتفاقية شراء الطاقة. إال أن الشركة السعودية للكهرباء تتمتع بتصنيف ائتماني قوي على المدى 
الطويل، وفي حال لم تحافظ الشركة السعودية للكهرباء على تصنيف طويل األجل ال يقل عن )ب ب ب( أو )ب أ أ 2( -حسب األحوال- لفترة ستة أشهر 
صادر من من ستاندرد آند بورز أو وكالة فيتش أو مؤسسة موديز، تلتزم الشركة السعودية للكهرباء بالحصول على دعم ائتماني )سواء من جهة ذات تصنيف 
ائتماني معين )تصنيف طويل األجل ال يقل عن )-أ( أو )أ3( -حسب األحوال - صادر من ستاندرد آند بورز أو وكالة فيتش أو مؤسسة موديز( أو دعم 

ائتماني من حكومة المملكة العربية السعودية نفسها( فيما يتعلق بالتزامات الشركة السعودية للكهرباء بالسداد بموجب اتفاقية شراء الطاقة.

يُعد عدم التزام الشركة السعودية للكهرباء بتوفير الدعم االئتماني ذي الصلة خالل الفترة الزمنية المنصوص عليها إخالل باتفاقية شراء الطاقة، والذي 
بدوره يعطي شركة المرجان إلنتاج الكهرباء الصالحية بإنهاء اتفاقية شراء الطاقة، والطلب من الشركة السعودية للكهرباء شراء المشروع. 

ويجوز لشركة المرجان إلنتاج الكهرباء أو الشركة السعودية للكهرباء إنهاء اتفاقية شراء الطاقة في حاالت معينة ناتجة عن إخالل الطرف اآلخر.

لن تدفع الشركة السعودية للكهرباء لشركة المرجان إلنتاج الكهرباء أي رؤوس أموال )بما في ذلك أي عوائد على رؤوس األموال( التي يتم استثمارها 
في المشروع من قبل المساهمين فيه إذا تم إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب )1( إخالل شركة المرجان إلنتاج الكهرباء أو )2( إخالل الشركة السعودية 
للكهرباء بسبب عدم نفاذ أحكام معينة في االتفاقية أو )3( حاالت القوة القاهرة الطبيعية التي تدوم لفترة طويلة و تؤثر على شركة المرجان إلنتاج الكهرباء 
أو )4( تضرر محطة توليد الكهرباء بشكل ال يمكن تداركه نتيجة لحالة قوة قاهرة طبيعية. وفي كل من الحاالت المذكورة في الفقرتين )3( و)4( أعاله، 

يحق لشركة المرجان إلنتاج الكهرباء تقديم مطالبات بموجب وثيقة التأمين الخاصة بها )في حال كان الحدث مؤمًنا ضده(.32

32   تجدر اإلشارة إلى أن أصول هذا المشروع مؤمن عليها حسب متطلبات اتفاقيات المشروع ووفق ما هو متعارف عليه في السوق للحاالت المشابهة.
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إذا تم إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب إخالل شركة المرجان إلنتاج الكهرباء، فإنه يحق للشركة السعودية للكهرباء شراء المحطة، ولكنها ليست ملزمة 
بذلك. وفي حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب إخالل الشركة السعودية للكهرباء، فإنه يحق للشركة المرجان إلنتاج الكهرباء إلزام الشركة السعودية 
للكهرباء بشراء المحطة. كما تلتزم الشركة السعودية للكهرباء أيًضا بشراء المحطة في بعض الحاالت األخرى التي يتم فيها إنهاء اتفاقية شراء الطاقة قبل 
نهاية مدتها، بما في ذلك في حالة تعرض المحطة ألضرار ال يمكن إصالحها نتيجة لحاالت القوة القاهرة الطبيعية أو حاالت القوة القاهرة السياسية )في 
كل حالة يتم فيها إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من قبل الشركة السعودية للكهرباء( أو حاالت القوة القاهرة السياسية التي تدوم لفترة طويلة أو حاالت القوة 
القاهرة الطبيعية التي تدوم لفترة طويلة. وسيغطي السعر المستحق الدفع من قبل الشركة السعودية للكهرباء في كل حالة الديون الممتازة )ذات األولوية( 
في المشروع. وفي بعض الحاالت التي يتم فيها إنهاء اتفاقية شراء الطاقة ألسباب معينة مثل  إخالل الشركة السعودية للكهرباء )بما في ذلك وقوع حدث 

يحول دون تنفيذ االتفاقية(، سيغطي السعر أيضاً رؤوس األموال المستثمرة والعوائد عليها )ويعتمد ذلك على وقت إنهاء االتفاقية(.

يقوم المشروع على أساس نظام "البناء والتملك والتشغيل"، إال أنه، وكما هو مذكور أعاله، هناك حاالت معينة تلتزم فيها الشركة السعودية للكهرباء بشراء 
المحطة في حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة قبل نهاية مدتها. وتبلغ مدة اتفاقية شراء الطاقة )20( سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، الواقع 
في 1439/6/7هـ )الموافق 2018/2/23م(. ويمكن تمديد مدة اتفاقية شراء الطاقة بعد انقضاء المدة األصلية )20( سنة باالتفاق بين كٍل من شركة 

المرجان إلنتاج الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء.

تخضع اتفاقية شراء الطاقة لقوانين دولتي انجلترا وويلز. وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء الطاقة إلجراءات متسلسلة لتسويتها حيث 
يتم البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في المنامة في مملكة البحرين بموجب قواعد التحكيم الدولي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

وثائق التمويل
أبرمت شركة المرجان إلنتاج الكهرباء اتفاقية شروط مشتركة مع بعض المؤسسات المالية بتاريخ 1435/1/29هـ )الموافق 2013/12/2م( )والمعدلة 
بموجب اتفاقية التعديل األولى بتاريخ 1436/9/27هـ )الموافق 2014/7/24م(( )"اتفاقية الشروط المشتركة لشركة المرجان إلنتاج الكهرباء"( باإلضافة 
إلى وثائق تمويل أخرى ذات صلة )يُشار إليها مجتمعة بـ "وثائق تمويل شركة المرجان إلنتاج الكهرباء"(. توضح اتفاقية الشروط المشتركة لشركة المرجان 
إلنتاج الكهرباء األحكام المنظمة لعدد من التسهيالت المالية التي يتم الحصول عليها وفق اتفاقيات فرعية منفصلة، بما في ذلك التسهيالت التجارية 
والتسهيالت اإلسالمية وتسهيالت رأس المال العامل وتسهيالت لتمويل خدمة االلتزامات المجدولة لكل فترة ستة )6( أشهر بعد تاريخ اإلتمام وكل تاريخ 

سداد يوافق في تاريخ االستحقاق النهائي أو يحل قبله، والتي تم الحصول عليها ألغراض تمويل مشروع رابغ 2 المستقل إلنتاج الطاقة.

وتشتمل وثائق تمويل شركة المرجان إلنتاج الكهرباء على إقرارات وتعهدات اعتيادية مقدمة من شركة المرجان إلنتاج الكهرباء، بما في ذلك التعهدات 
الوفاء  األرباح،  وتوزيع  الحاالت(،  بعض  )باستثناء  مالية  التصرف في األصول، وعدم تحمل مديونية  معينة، وعدم  مالية  بالحفاظ على نسب  المتعلقة 
بمتطلبات التحوط وضمان دفع إيرادات المشروع في حسابات محددة مضمونة لصالح ممولي شركة المرجان إلنتاج الكهرباء باإلضافة إلى حاالت اإلخالل 

المتعلقة باألطراف الملزمة بتقديم مساهمات رأس المال لشركة المرجان إلنتاج الكهرباء واألطراف الرئيسيين في المشروع.

يُقدم التمويل على أساس حق الرجوع المحدود إلى شركة ذات أغراض خاصة تكون فيها شركة أكوا باور من المساهمين غير المباشرين.

وتم تقديم عدة ضمانات مقابل التزامات شركة المرجان إلنتاج الكهرباء بموجب اتفاقية الشروط المشتركة من بينها بعض حسابات المشروع والمعدات 
واآلالت والملكية الفكرية ومتحصالت التأمين واألسهم في شركة المرجان إلنتاج الكهرباء، ويحق للممولين التنفيذ ضد هذه الضمانات في حالة اإلخالل 

المستمر وفق ما هو منصوص عليه في وثائق التمويل. وقد يؤدي ذلك إلى خسارة المساهمين كل استثماراتهم في المشروع أو بعضها.

تخضع اتفاقية الشروط المشتركة لشركة المرجان إلنتاج الكهرباء قانون دولتي إنجلترا وويلز.

الممولون عند اإلغالق المالي: بنك ميزوهو المحدود؛ مجموعة سامبا المالية؛ وبنك ستاندرد تشارترد؛ وبنك KFW IPEX-BANK GMBH؛ والبنك 
السعودي الفرنسي والبنك األهلي التجاري ومصرف اإلنماء؛ ومصرف الراجحي.

الممولين كما في تاريخ هذه النشرة: بنك ميزوهو المحدود؛ البنك األهلي السعودي؛ وبنك ستاندرد تشارترد؛ وبنك KFW IPEX-BANK GMBH؛ والبنك 
السعودي الفرنسي ومصرف اإلنماء؛ ومصرف الراجحي وبنك سوميتومو ميتسوي وبنك ووري.

مبلغ التمويل عند اإلغالق المالي: ما يقارب 4,360 مليون ريال سعودي 

تاريخ االستحقاق النهائي عند اإلغالق المالي: 30 نوفمبر 2036م.

شركة الجبيل للمياه والكهرباء  2 1 7 12
لمزيد من المعلومات عن مشروع هذه الشركة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-8( )»مشروع مرافق المستقل إلنتاج المياه والطاقة  شركة الجبيل 

للمياه والكهرباء(«( من هذه النشرة.

اتفاقية شراء المياه والطاقة

دخلت كل من شركة توريد وشركة الجبيل للمياه والكهرباء )وذلك بعد التنازل لها عن االتفاقية من شركة أس جي أ مرافق القابضة ذ.م.م( في اتفاقية 
شراء المياه والطاقة بتاريخ 1427/12/25هـ )الموافق 2007/1/15م( )بصيغتها المعدلة من وقت آلخر( وتبلغ قيمتها ما يقارب 1,131 مليون ريال سعودي 

وبموجب هذه االتفاقية تكون شركة توريد المشتري الحصري للكهرباء المولدة والمياه المحالة المنتجة من المحطة.
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 وبموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة، توفر شركة الجبيل للمياه والكهرباء سعة اإلنتاج للمحطة لصالح شركة توريد. وتقوم شركة توريد بدفع مبلغاً شهرًيا 
بالريال السعودي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء مقابل تلك السعة )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة الجبيل للمياه والكهرباء عن )1( 

التكاليف الرأسمالية لتطوير المشروع )ويكون السداد طوال مدة االتفاقية( و)2( التكاليف الثابتة للتشغيل والصيانة و)3( الضرائب(.

ويرتبط استحقاق شركة الجبيل للمياه والكهرباء لمبالغ السعة االنتاجية بتوفر السعة في المحطة.

بالريال السعودي مقابل الطاقة والمياه المنتجة لتعويض شركة الجبيل للمياه والكهرباء عن التكاليف المتغيرة للتشغيل  تدفع شركة توريد أيًضا مبلغاً 
والصيانة على أساس إنتاج الكهرباء والمياه.

وبموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة، تتحمل شركة توريد مسؤولية توفير الوقود لشركة الجبيل للمياه والكهرباء، كما تتضمن االتفاقية آلية تعديل لتكاليف 
استهالك الوقود تُحدد بناًء على كفاءة الطاقة من عدمها في استهالك الوقود. وتتمتع شركة الجبيل للمياه والكهرباء بالحماية في حال تأثر توفر المحطة 

بشكل سلبي بسبب أحداث معينة مثل األوبئة والكوارث الطبيعية والحروب، وتغير القانون، والمقاطعات واألعمال اإلرهابية، وغيرها.

وسيتم الخصم من المبالغ المستحقة لشركة الجبيل للمياه والكهرباء من شركة توريد مقابل سعة اإلنتاج للمياه أو الكهرباء وذلك في حالة تعرض المحطة أو 
جزء منها النخفاض في سعة اإلنتاج للكهرباء أو المياه أو في حال كانت غير قادرة على العمل بسبب ظروف سلبية ال تتمتع شركة الجبيل للمياه والكهرباء 
بالحماية ضدها أو ليس لديها أي إعفاء منها بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة. حيث تتمثل هذه الحماية في تعديل المبلغ المستحق مقابل سعة اإلنتاج 
أو المبلغ المستحق مقابل اإلنتاج الفعلي مما يعني أن شركة الجبيل ستتحمل التكلفة األولية )والتي قد تكون جوهرية( ومن ثم ستحصل على التعويض 
ذو الصلة. باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه المخاطر معالجة جزئياً عن طريق تمرير جزء من هذه المطالبات بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة بحيث يلتزم 
مشغل خدمات التشغيل والصيانة بدفع تعويضات متفق عليها لشركة الجبيل للمياه والكهرباء. ولمزيد من التفاصيل عن هذه المخاطر والترتيبات، يرجى 
مراجعة القسم )2-1-1( ) »المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تحقيق المستويات المتوقعة للسعة اإلنتاجية المتاحة لتوليد الكهرباء و/ أو إنتاج 

المياه المحالة، أو المستويات المتوقعة للكهرباء المولدة أو المياه المنتجة ، لشركات المشاريع أو الحفاظ عليها »(.

لضمان عدم تأثر إيرادات شركة الجبيل للمياه والكهرباء سلًبا بالتضخم أو تحركات العملة على مدى فترة اتفاقية شراء المياه والطاقة، يتم ربط المبالغ 
المستحقة بمؤشرات التضخم في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة االمريكية سنوًيا وذلك لحمايتها ضد تحركات سعر الريال السعودي مقابل 

الدوالر األمريكي.

بموجب اتفاقية دعم منفصلة مؤرخة في 1428/4/27هـ )الموافق 2007/5/14م(، تضمن وزارة المالية السعودية التزامات شركة توريد في سداد المبالغ 
المستحقة عليها بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة، على أن ال توجد أي نزاعات قائمة حول هذه المبالغ وفًقا التفاقية شراء المياه والطاقة. ويجوز 

لشركة الجبيل للمياه والكهرباء أو شركة توريد إنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة في حاالت معينة ناتجة عن إخالل الطرف اآلخر.

في حال إنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة بسبب إخالل شركة الجبيل للمياه والكهرباء، فلشركة توريد حق في شراء المحطة. وفي كل الحاالت األخرى 
التي يتم فيها إنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة، تكون شركة توريد ملزمة بشراء المحطة. وفي الحالتين السابقة، يغطي السعر الذي تدفعه شركة توريد 
الديون الممتازة )ذات األولوية( في المشروع باإلضافة إلى رؤوس األموال والعائد عليها باستثناء حالة إنهاء االتفاقية بسبب إخالل شركة الجبيل للمياه 

والكهرباء فلن يغطي السعر رؤوس األموال والعوائد عليها.

تبلغ مدة اتفاقية شراء المياه والطاقة )20( سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع الواقع في 1431/11/20هـ )الموافق 2010/10/28م(. ويقوم 
المشروع على أساس نظام "البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية".

 تخضع اتفاقية شراء المياه والطاقة لقوانين دولتي انجلترا وويلز. وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء المياه والطاقة إلجراءات متسلسلة 
لتسويتها حيث يتم البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في مدينة لندن بإنجلترا بموجب قواعد التحكيم الدولي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري 

الدولي.

اتفاقية التشغيل والصيانة
دخلت شركة الجبيل للمياه والكهرباء وشركة الجبيل للتشغيل والصيانة المحدودة )"شركة الجبيل للتشغيل والصيانة المحدودة"( )بعد التنازل لها عن 
بتاريخ 1428/5/23هـ  تشغيل وصيانة  اتفاقية  المقاول( في  )بصفتها  )"سويز نوماك"((  والصيانة  للتشغيل  القابضة  نوماك  االتفاقية من شركة سويز 
التشغيل  لتقديم خدمات  والصيانة  للتشغيل  الجبيل  بموجبها شركة  ُعينت  ريال سعودي.  يقارب 382,5 مليون  ما  وتبلغ قيمتها  )الموافق 2007/6/9م( 
والصيانة للمحطة. وحيث تم نقل كل حقوق شركة سويز نوماك وصفتها وحصتها والتزاماتها في اتفاقية التشغيل والصيانة إلى شركة الجبيل للتشغيل 
والصيانة المحدودة بموجب اتفاقية التجديد المبرمة بتاريخ 1429/4/23هـ )الموافق 2008/6/28م(. وستنتهي مدة اتفاقية التشغيل والصيانة بانتهاء مدة 
اتفاقية شراء المياه والطاقة )والمقرر أن تنتهي مدتها في تاريخ 2030/10/27م(، علًما أنه في حالة تمديد تاريخ االنتهاء األصلي التفاقية شراء المياه 

والطاقة ألكثر من عامين، فسيتطلب تمديد اتفاقية التشغيل والصيانة موافقة كتابية صريحة من المقاول.

وبشكل عام، بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة، تتعاقد شركة الجبيل للمياه والكهرباء مع المقاول لعدة أغراض، منها الوفاء بالتزامات التشغيل والصيانة 
الواقعة على شركة الجبيل للمياه والكهرباء بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة خالل الفترة التشغيلية للمحطة.

تخضع مطالبات شركة الجبيل للتشغيل والصيانة المحدودة ضد شركة الجبيل للمياه والكهرباء في حاالت محددة )بما في ذلك في حالة تغير القانون( 
بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة لمبدأ "اإلعفاء المماثل للمشروع"، أي أن استحقاق شركة الجبيل للتشغيل والصيانة المحدودة لقيمة أي تكاليف إضافية 
أو التزامها بسداد قيمة أي وفورات سيعتمد على اإلعفاء الذي تحصل عليه أو االلتزام الذي تتكبده شركة الجبيل للمياه والكهرباء بموجب اتفاقية شراء 

المياه والطاقة.
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يتم تعويض شركة الجبيل للتشغيل والصيانة المحدودة من خالل دفع رسوم المشغل المكونة من عناصر ثابتة تشمل: رسوم تهيئة مقطوعة،  ورسوم 
شهرية ثابتة لمرحلة التهيئة المبكرة بموجب العقد، ورسوم شهرية ثابتة لفترة التشغيل المبكرة بموجب العقد، ورسوم شهرية ثابتة لفترة تشغيل المرافق، 
والعناصر المتغيرة التي تشمل: الرسوم الشهرية المتغيرة لفترة التشغيل المبكرة بموجب العقد، والرسوم الشهرية المتغيرة لفترة تشغيل المرافق، ورسوم 
ساعات التشغيل بأثر رجعي، ورسوم بدء التشغيل، ورسوم زيت الوقود االحتياطي خالل فترات تشغيل المحطةباإلضافة إلى ذلك، توجد حوافز تشجيعية 
المحدودة  للتشغيل والصيانة  الجبيل  تلتزم شركة  المقابل يوجد تعويضات متفق عليها  المحدودة كما في  للتشغيل والصيانة  الجبيل  يتم دفعها لشركة 
بدفعها ويكون ذلك كله مرتبط بتوفر سعة اإلنتاج للمحطة. تساوي التعويضات المتفق عليها التي تلتزم شركة الجبيل للتشغيل والصيانة المحدودة بدفعها 
إلى شركة الجبيل للمياه والكهرباء 30% من االنخفاض في دخل شركة الجبيل للمياه والكهرباء بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة والناتج عن الخسارة 
الفعلية المتكبدة بسبب عدم توفر الكمية المطلوبة من الكهرباء أو المياه. ويكون أقصى مبلغ تدفعه شركة الجبيل للتشغيل والصيانة المحدودة كتعويضات 
متفق عليها هو 5.6 مليون ريال سعودي )1.5 مليون دوالر أمريكي( لكل سنة من سنوات االتفاقية. وهناك أيًضا مبالغ تحفيزية وتعويضات نقدية متعلقة 

باستهالك الوقود لضمان مشاركة شركة الجبيل للتشغيل والصيانة المحدودة في ارتفاع وانخفاض كفاءة المحطة.

يبلغ الحد األقصى لمسؤولية شركة الجبيل للتشغيل والصيانة 48.75 مليون ريال سعودي )13 مليون دوالر أمريكي( )يتم تعديله وفًقا لمؤشر أسعار 
المستهلك( وتستثنى من ذلك أمور محددة. وتنص اتفاقية التشغيل والصيانة على تنازل متبادل عن المسؤولية بين األطراف عن الخسائر التبعية، شريطة 

أال تكون المسؤولية ناجمة عن احتيال أو سوء سلوك متعمد أو إهمال جسيم.

يمكن إنهاء اتفاقية التشغيل والصيانة من قبل شركة الجبيل للمياه والكهرباء في حال إخالل شركة الجبيل للتشغيل والصيانة المحدودة بأحكام االتفاقية، 
وفي تلك الحالة سيتم تخفيض أي مبالغ مستحقة في ذلك الوقت لشركة الجبيل للتشغيل والصيانة المحدودة من قبل شركة الجبيل للمياه والكهرباء 
بمقدار التكاليف التي تكبدتها شركة الجبيل للمياه والكهرباء نتيجة إلنهاء االتفاقية، بما في ذلك تكاليف استبدال المقاول. وفي المقابل، تستطيع شركة 
الجبيل للتشغيل والصيانة المحدودة إنهاء اتفاقية التشغيل والصيانة في حالة إخالل شركة الجبيل للمياه والكهرباء ألحكامها. وفي تلك الحالة ستكون 
شركة الجبيل للمياه والكهرباء مسؤولة عن تسديد التكاليف المعقولة المتكبدة نتيجة لإلنهاء )على سبيل المثال ال الحصر، تكاليف التسريح( لشركة الجبيل 
للتشغيل والصيانة المحدودة. ووفقاً ألحكام االتفاقية، لكل طرف الحق بإنهاء االتفاقية بدون تقديم أي سبب مشروع، بشرط تقديم إخطار خطي مدته 
)18( شهًرا )وفي تلك الحالة ستكون شركة الجبيل للمياه والكهرباء مسؤولة عن سداد التكاليف المعقولة التي تكبدتها شركة الجبيل للتشغيل والصيانة 
المحدودة نتيجة لهذا االنهاء، مثل تكاليف تسريح الموظفين باإلضافة إلى مبلغ التعويض المتفق عليه(. وباإلضافة إلى ذلك، يجوز لكال الطرفين إنهاء 

االتفاقية بسبب استمرارية حاالت القوة القاهرة وعند إنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة )على أن يتم توجيه إخطار مسبق مدته )10( أيام(.

متسلسلة  إلجراءات  والصيانة  التشغيل  اتفاقية  عن  تنشأ  التي  النزاعات  كل  وتخضع  وويلز،  إنجلترا  دولتي  لقوانين  والصيانة  التشغيل  اتفاقية  تخضع 
لتسويتها، حيث يتم البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في مدينة لندن بإنجلترا بموجب قواعد التحكيم الدولي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري 

الدولي.

وثائق التمويل 
أبرمت شركة الجبيل للمياه والكهرباء اتفاقية شروط مشتركة مع بعض المؤسسات المالية في 1428/4/27هـ )الموافق 2007/5/14م( »اتفاقية الشروط 
المشتركة لشركة الجبيل للمياه والكهرباء«(، باإلضافة إلى وثائق التمويل األساسية ذات الصلة )يشار إليها مجتمعة بـ »وثائق تمويل شركة الجبيل للمياه 
والكهرباء«(. تنص اتفاقية الشروط المشتركة لشركة الجبيل للمياه والكهرباء على اإلطار الذي يحكم عدًدا من التسهيالت التمويلية الموثقة بشكل منفصل، 
بما في ذلك التسهيالت الدولية، وهي عبارة عن تسهيل مشمول التغطية من شركة تأمين الصادرات الكورية )KEIC(، وتسهيل إسالمي، وتسهيل رأس المال 
العامل وتسهيل لتمويل حساب احتياطي االلتزامات لخدمة الديون المجدولة المستحقة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في تاريخ السداد األول ولكل فترة 
ستة أشهر تنتهي في كل تاريخ سداد يأتي بعد ذلك وحتى تاريخ االستحقاق النهائي. باإلضافة إلى ذلك، يوجد تسهيل مرحلي في شكل مساهمة رأسمالية 
تغطي من خالله الشركة التزامات حقوق الملكية. وبذلك تم الحصول على التسهيالت لغايات تمويل توليد الطاقة وتحلية المياه لمشروع مرافق بقدرة 

طاقة صافية تبلغ حوالي 2,745 ميجاوات وحوالي 800 ألف متر مكعب يومياً من الطاقة اإلنتاجية للمياه في المملكة العربية السعودية.

وتشتمل وثائق تمويل شركة الجبيل للمياه والكهرباء على إقرارات وتعهدات اعتيادية مقدمة من شركة الجبيل للمياه والكهرباء، بما في ذلك التعهدات 
المتعلقة بعدم التصرف في األصول، وعدم تحمل مديونية مالية حسب الحاالت المحددة، وتقديم توزيعات األرباح والوفاء بمتطلبات التحوط وضمان دفع 
إيرادات المشروع في حسابات محددة مضمونة لصالح ممولي شركة الجبيل للمياه والكهرباء باإلضافة إلى حاالت اإلخالل المتعلقة بملتزمي أسهم شركة 

الجبيل للمياه والكهرباء واألطراف األساسيين في المشروع.

طبيعة التمويل: يُقدم التمويل - على أساس حق الرجوع المحدود- إلى شركة ذات أغراض خاصة تكون فيها الشركة من المساهمين غير المباشرين.

وهناك ضمانات حول التزامات شركة الجبيل للمياه والكهرباء وذلك بموجب اتفاقية الشروط المشتركة لشركة الجبيل للمياه والكهرباء مقابل عدة أشياء 
من بينها بعض حسابات المشروع والمعدات واآلالت والملكية الفكرية ومتحصالت التأمين واألسهم في شركة الجبيل للمياه والكهرباء المملوكة من قبل 
شركة أس جي أ مرافق القابضة ذ.م.م. )التي تمتلك من خاللها الشركة استثمارها في المشروع هذا( . ويحق للممولين التنفيذ ضد  هذه الضمانات في 

حالة اإلخالل المستمرة وفق ما هو منصوص عليه في وثائق التمويل. وقد يؤدي ذلك إلى خسارة المساهمين كل استثماراتهم في المشروع أو بعضها.

أبرمت الشركة اتفاقية اكتتاب باالسهم واالحتفاظ بها في ما يتعلق بالمشروع، ويهدف ذلك إلى تحقيق عدة أمور من بينها االلتزام بالمساهمة بحقوق 
االسهم األساسية واالحتياطية، والتعهد باالحتفاظ بجزء من أسهمها في المشروع لفترات محددة وتقديم اإلقرارات والضمانات االعتيادية. توافق الشركة 
كذلك على تعويض الممولين )حسب نسبة االستثمار الخاصة بها( عن أي تكاليف ومطالبات وخسائر والتزامات معقولة متكبدة فيما يتعلق بممارس 

الممولين لحق التعجيل بالوفاء حسب اتفاقية الشروط المشتركة لشركة الجبيل للمياه والكهرباء.

تغيير السيطرة: لم تحدث أي تغيرات في المسائل المتعلقة بالسيطرة.

النظام واجب التطبيق: تخضع اتفاقية الشروط المشتركة لشركة الجبيل للمياه والكهرباء للقانون اإلنجليزي.
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الممولون عند اإلغالق المالي:
 التسهيالت الدولية: مصرف بي إن بي باريبا؛ بنك الخليج الدولي ش.م.ب.؛ مجموعة سامبا المالية؛ البنك السعودي الفرنسي؛ البنك العربي الوطني؛ 
البنك السعودي البريطاني؛ البنك السعودي الهولندي؛ الشركة العربية لالستثمارات البترولية؛ Landesbank Bayerische )الذي يعمل من خالل فرع 
لندن(؛ بنك طوكيو ميتسوبيشي - يو إف جي ليمتد؛ بنك كاليون؛ بنك ديكسيا كريدي لوكال؛ بنك دي زد المحدود؛ بنك فورتيس إس ايه/ ان ايه؛ بنك 
إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود؛ آي إن جي بنك إن في؛ بنك كي بي سي فاينانس أيرلندا؛ بنك التنمية األلماني )KfW(؛ بنك ميزوهو كوربوريت 
المحدود؛ بنك ناتيكسيس؛ ذي رويال بنك أوف سكوتالند بي ال سي؛ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية؛ بنك سوسيتيه جنرال؛ بنك ستاندرد تشارترد؛ 

بنك AG WestLB، فرع لندن؛ البنك العربي ش م ع؛ بنك المشرق ش م ع؛ بنك شينهان؛ بنك ووري جلوبال ماركتس آسيا ليمتد

تسهيالت شركة تأمين الصادرات الكورية: مصرف بي إن بي باريبا؛ بنك Landesbank Bayerische )الذي يعمل من خالل فرع لندن(؛ بنك طوكيو 
ميتسوبيشي - يو إف جي ليمتد؛ بنك كاليون؛ بنك ديكسيا كريدي لوكال؛ بنك بنك دي زد المحدود؛ بنك فورتيس إس ايه/ ان ايه؛ شركة هونغ كونغ وشنغهاي 
المصرفية المحدودة، فرع سيول، بنك كي بي سي فاينانس إيرلندا؛ بنك التنمية األلماني )KfW(؛ بنك ميزوهو كوربوريت المحدود؛ بنك ناتيكسيس؛ ذي 
رويال بنك أوف سكوتالند بي ال سي؛ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية؛ بنك سوسيتيه جنرال؛ بنك ستاندرد تشارترد؛ بنك AG WestLB، فرع لندن

التسهيالت اإلسالمية: بنك الرياض؛ شركة الراجحي المصرفية لالستثمار؛ البنك األهلي التجاري

وتسهيل لتمويل حساب احتياطي: بنك الخليج الدولي ش. م. ب.

مبلغ التمويل عند اإلغالق المالي: 10,563 مليون ريال سعودي )تتألف من التسهيالت الدولية: 5,894,381,250 ريال سعودي؛ شركة تأمين الصادرات 
الكورية: 2,418,750,000 ريال سعودي؛ تسهيالت إسالمية 2,250,000,000 ريال سعودي(

الكورية  الصادرات  تأمين  شركة  2029/3/31م(؛  )الموافق  1442/10/5هـ  الدولية:  التسهيالت  المالي:  اإلغالق  عند  النهائي  االستحقاق  تاريخ 
1445/9/21هـ )الموافق 2024/3/31م(

شركة هجر  3 1 7 12
لمزيد من المعلومات عن مشروع هذه الشركة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-1( )»مشروع هجر )شركة هجر(«( من هذه النشرة.

اتفاقية شراء الطاقة
أبرمت شركة هجر والشركة السعودية للكهرباء اتفاقية شراء طاقة بتاريخ 1432/10/23هـ )الموافق 2011/9/21م(، )بصيغتها المعدلة بموجب اتفاقية 
تعديل اتفاقية شراء الطاقة المؤرخة 1433/3/8هـ )الموافق 2012/3/1م( ، وتبلغ قيمتها ما يقارب 1,000 مليون ريال بموجبها تكون الشركة السعودية 
للكهرباء المشتري الحصري لكامل الكهرباء وسعة اإلنتاج لمحطة القرية المستقلة لتوليد الكهرباء.. وقد تم االنتهاء من تطوير المحطة وهي حالًيا قيد 

التشغيل.

تمنح اتفاقية شراء الطاقة شركة هجر الحق وااللتزام بتطوير وتشغيل وصيانة محطة القرية المستقلة لتوليد الطاقة طوال مدة االتفاقية، بسعة تقريبية 
تبلغ )3927( ميجاواط.

واعتباًرا من اكتمال بناء محطة توليد الطاقة أو المرحلة ذات الصلة، تلتزم الشركة السعودية للكهرباء بأن تدفع مبلغاً شهرًيا بالريال السعودي لشركة هجر 
طوال مدة االتفاقية وذلك مقابل )1( سعة اإلنتاج )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة هجر عن )أ( التكاليف الرأسمالية الخاصة بتطوير 
المشروع، )ب( والتكاليف الثابتة للتشغيل والصيانة، )ج( والضرائب(، )2( الطاقة المستهلكة )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة هجر عن 

التكاليف المتغيرة للتشغيل والصيانة(.

وبموجب اتفاقية شراء الطاقة، تتمتع شركة هجر بالحماية في حال تأثر توفر المحطة بشكل سلبي بسبب أحداث معينة مثل حاالت القوة القاهرة الطبيعية 
المتعلقة  القانون، والمقاطعات واألعمال اإلرهابية( والحاالت  الحروب، وتغير  السياسية )مثل  القاهرة  القوة  الطبيعية( وحاالت  والكوارث  )مثل األوبئة 

بالتعرفة الجمركية وغير ذلك. 

وسوف يتم الخصم من المبالغ التي تحصل عليها شركة هجر مقابل سعة اإلنتاج للطاقة إذا كانت المحطة، أو جزء منها، تعاني من انخفاض في سعة 
اإلنتاج أو كانت المحطة غير قادرة على العمل بسبب وجود عطل أو خلل بأحد مكونات المعدات أو بسبب قيود خارجية أو إجراء االختبارات أو أي أعمال 
قائمة أو غيرها من الحاالت السلبية التي ال تتمتع شركة هجر بالحماية ضدها أو ليس لديها اإلعفاء منها بموجب اتفاقية شراء الطاقة. ومع ذلك، فإن 
هذه المخاطر معالجة جزئياً عن طريق تمرير جزء من هذه المطالبات بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة بحيث يلتزم مشغل خدمات التشغيل والصيانة 

بدفع تعويضات متفق عليها لشركة هجر.

لضمان عدم تأثر إيرادات شركة هجر سلًبا بالتضخم أو تحركات العملة على مدى فترة اتفاقية شراء المياه والطاقة، يتم ربط المبالغ المستحقة بمؤشرات 
التضخم في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة االمريكية سنوًيا وذلك لحمايتها ضد تحركات سعر الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي.

وتماشًيا مع مشاريع إنتاج الطاقة المستقلة للشركة السعودية للكهرباء، ال يتم تقديم دعم حكومي أو غيره من أنواع الدعم االئتماني الخارجي لضمان 
التزامات الشركة السعودية للكهرباء بالسداد بموجب اتفاقية شراء الطاقة. إال أنه في حال لم تحافظ الشركة السعودية للكهرباء على تصنيف طويل 
األجل ال يقل عن ب ب ب أو ب أ أ 2 -حسب األحوال- لفترة ستة أشهر صادر من ستاندرد آند بورز أو فيتش أو موديز، تلتزم الشركة السعودية للكهرباء 
بالحصول على دعم ائتماني )سواء من جهة ذات تصنيف ائتماني معين )تصنيف طويل األجل ال يقل عن -أ أو أ3 -حسب األحوال - صادر من ستاندرد 
آند بورز أو فيتش أو موديز( أو دعم ائتماني من حكومة المملكة العربية السعودية نفسها( فيما يتعلق بالتزامات الشركة السعودية للكهرباء بالسداد بموجب 
اتفاقية شراء الطاقة. تتحمل الشركة السعودية للكهرباء مسؤولية توفير الكميات المطلوبة من الوقود لشركة هجر )وفقاً للحد األقصى المتفق عليه(، كما 
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تتضمن االتفاقية آلية تعديل لتكاليف استهالك الوقود تُحدد بناًء على كفاءة الطاقة من عدمها في استهالك الوقود. 

ويجوز لشركة هجر والشركة السعودية للكهرباء إنهاء اتفاقية شراء الطاقة في حاالت معينة ناتجة عن إخالل الطرف اآلخر.

سيغطي سعر الشراء الذي تدفعه الشركة السعودية للكهرباء الديون الممتازة ولكن لن يغطي أي رؤوس أموال )بما في ذلك أي عوائد على رؤوس األموال( 
التي يتم استثمارها في المشروع من قبل المساهمين فيه إذا تم إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب )1( إخالل شركة هجر أو )2( إخالل الشركة السعودية 
للكهرباء الناتج عن عدم نفاذ أحكام معينة في االتفاقية )في حال عدم قيام شركة هجر بتصحيح إخاللها( أو )3( حاالت القوة القاهرة الطبيعية التي 
تدوم لفترة طويلة و تؤثر على شركة هجر أو )4( تضرر محطة توليد الكهرباء بشكل ال يمكن تداركه نتيجة لحالة قوة قاهرة طبيعية. وفي كل من الحاالت 

المذكورة في الفقرتين )3( و)4( أعاله، يحق لشركة هجر تقديم مطالبات بموجب وثيقة التأمين الخاصة بها )في حال كان الحدث مؤمًنا ضده(.

يقوم المشروع على أساس "البناء والتملك والتشغيل "، ومع ذلك تلتزم الشركة السعودية للكهرباء بشراء المحطة في بعض الحاالت التي يتم فيها إنهاء 
اتفاقية شراء الطاقة قبل نهاية مدتها )على سبيل المثال، بسبب إخالل الشركة السعودية للكهرباء، وحاالت القوة القاهرة التي تدوم لفترة طويلة، وحاالت 
القوة القاهرة الطبيعية التي تدوم لفترة طويلة، وتعرض المحطة ألضرار ال يمكن إصالحها(. وتبلغ مدة اتفاقية شراء الطاقة )20( سنة، تحتسب من 
تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، الواقع في 1437/8/6هـ )الموافق 2016/5/13م(، وذلك ما لم يتم تمديد اتفاقية شراء الطاقة باالتفاق بين شركة هجر 

والشركة السعودية للكهرباء.

تخضع اتفاقية شراء الطاقة لقوانين دولتي انجلترا وويلز. وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء الطاقة إلجراءات متسلسلة لتسويتها حيث يتم 
البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في المنامة بمملكة البحرين بموجب قواعد التحكيم الدولي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

اتفاقية التشغيل والصيانة
أبرمت شركة هجر وشركة نوماك )بصفتها المقاول( اتفاقية تشغيل وصيانة بتاريخ 1432/10/23هـ )الموافق 2011/9/21م( )بصيغتها المعدلة بموجب 
اتفاقية تعديل مؤرخة في 1433/3/11هـ )الموافق 2012/2/3م(، وتبلغ قيمتها ما يقارب 167 مليون ريال سعودي  والتي بموجبها ُعينت شركة نوماك 
لتوفير خدمات التشغيل والصيانة فيما يتعلق بالمحطة. وتبلغ مدة اتفاقية التشغيل والصيانة )20( سنة تبدأ اعتباًرا من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع 

الواقع في 1437/8/6هـ )الموافق 2016/5/13م( ويحق لشركة هجر تمديد المدة لمدد مماثلة لتمديدات اتفاقية شراء الطاقة.

بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة، تتعاقد شركة هجر مع المقاول لعدة أغراض، منها الوفاء بالتزامات شركة هجر المتعلقة بالتشغيل والصيانة بموجب 
اتفاقية شراء الطاقة خالل الفترات التشغيلية للمحطة.

وما لم تنص اتفاقية التشغيل والصيانة على خالف ذلك، تخضع جميع مطالبات المقاول التي يرفعها ضد شركة هجر بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة 
لمبدأ "اإلعفاء المماثل للمشروع"، أي أن االعفاء الممنوح للمقاول سيعادل اإلعفاء الذي يُمنح لشركة هجر من الشركة السعودية للكهرباء بموجب اتفاقية 

شراء الطاقة، وذلك فيما يتعلق بحصة المقاول في المطالبة بموجب اتفاقية شراء الطاقة.

تحصل شركة نوماك مقابل الخدمات التي تقدمها أثناء فترات التشغيل على رسوم ثابتة ومتغيرة )تخضع للربط بمؤشرات معينة(. باإلضافة إلى ذلك، 
توجد حوافز تشجيعية يتم دفعها لشركة نوماك كما في المقابل يوجد تعويضات متفق عليها تلتزم شركة نوماك بدفعها، ويكون ذلك كله مرتبط بتوفر سعة 
اإلنتاج للمحطة واستهالك الغاز. فيما يتعلق بتوفر سعة اإلنتاج للمحطة، تساوي التعويضات المتفق عليها التي يجب على شركة نوماك سدادها لشركة 
هجر بموجب االتفاقية 30% من حجم االنخفاض في الدخل الناتج عن تراجع نسبة التوفر في المحطة، ومع ذلك، يكون أقصى مبلغ تدفعه شركة نوماك 
كتعويضات متفق عليها هو )3( ماليين دوالر أمريكي سنوًيا. وفيما يتعلق باستهالك الغاز، تساوي التعويضات المتفق عليها التي يجب على شركة نوماك 
سدادها لشركة هجر 30% من المبلغ المستحق الدفع للشركة السعودية للكهرباء بموجب اتفاقية شراء الطاقة، ويكون أقصى مبلغ لهذه التعويضات المتفق 
عليها هو )3( ماليين دوالر أمريكي )أو 500,000 دوالر أمريكي في حالة الوقود االحتياطي( سنوًيا )أي، زيت الوقود الذي تورده الشركة السعودية للكهرباء 

بموجب اتفاقية شراء الطاقة، ومن ثم، تورده شركة هجر إلى شركة نوماك(.

ويبلغ الحد األقصى لمسؤولية شركة نوماك  )32( مليون ريال سعودي )يتم تعديله وفق مؤشر أسعار المستهلك( باستثناء حاالت محددة )مثل المسؤولية 
عن االحتيال، واإلخالل المتعمد، والمسؤوليات المشمولة بغطاءات تأمينية وأي مسؤولية يكون المقاول ملتزم بالتعويض عنها بموجب اتفاقية التشغيل 
والصيانة(. وتنص اتفاقية التشغيل والصيانة على تنازل متبادل بين األطراف عن الخسائر االقتصادية والتبعية، وتستثنى من ذلك المسؤولية: )1( المتعلقة 
باالحتيال أو اإلخالل المتعمد المرتبط باالتفاقية أو بمقاولي التشغيل والصيانة وتابعيهم أو أي مقاول من الباطن أو موظفيه؛ و)2( التي يتم تغطيتها من 
عائدات التأمين وفًقا لالتفاقية؛ و)3( الناشئة بموجب أي التزام بالتعويض على مقاول التشغيل والصيانة بموجب االتفاقية )بما في ذلك التعويض في ما 

يتعلق بحقوق الملكية الفكرية(؛ و)4( المرتبطة بمدفوعات إنهاء الخدمة.

يمكن لشركة هجر إنهاء اتفاقية التشغيل والطاقة في حالة حدوث قوة قاهرة أو في حال إخالل شركة نوماك أو في حالة إنهاء اتفاقية شراء الطاقة. 
وبموجب حالة اإلنهاء هذه، تلتزم شركة نوماك بالتعويض عن أي تكاليف تتكبدها شركة هجر في استبدال المقاول. ويمكن أيًضا إنهاء اتفاقية التشغيل 
والصيانة من جانب شركة نوماك في حال إخالل شركة هجر، وفي هذه الحالة تكون شركة هجر ملزمة بتسديد أي مبالغ إنهاء مستحقة على شركة نوماك 

بموجب اتفاقية الخدمات طويلة األجل لشركة نوماك.

تخضع اتفاقية التشغيل والصيانة لقوانين دولتي إنجلترا وويلز، وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية التشغيل والصيانة إلجراءات متسلسلة لتسويتها 
حيث يتم البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في مدينة لندن بإنجلترا بموجب قواعد التحكيم الدولي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
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شركة رابغ للكهرباء 4 1 7 12
لمزيد من المعلومات عن مشروع هذه الشركة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-3( )»مشروع رابغ المستقل إلنتاج الطاقة  شركة رابغ للكهرباء(«( 

من هذه النشرة.

اتفاقية شراء الطاقة
أبرمت شركة رابغ للكهرباء والشركة السعودية للكهرباء اتفاقية شراء طاقة بتاريخ 1430/7/18هـ )الموافق 2009/7/11م(، وتبلغ قيمتها ما يقارب 930 

مليون ريال سعودي بموجبها تكون الشركة السعودية للكهرباء المشتري الحصري لكامل الكهرباء وسعة اإلنتاج لمشروع رابغ المستقل إلنتاج الطاقة.

تلتزم الشركة السعودية للكهرباء بأن تدفع مبلغاً شهرًيا بالريال السعودي لشركة رابغ للكهرباء على مدار مدة اتفاقية شراء الطاقة وذلك مقابل )1( سعة 
الثابتة للتشغيل  اإلنتاج )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة رابغ للكهرباء عن )أ( التكاليف الرأسمالية لتطوير المشروع، )ب( التكاليف 
والصيانة )ج( الضرائب(، )2( الطاقة المستهلكة )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة رابغ للكهرباء عن التكاليف المتغيرة للتشغيل والصيانة(.

وبموجب اتفاقية شراء الطاقة، تتحمل الشركة السعودية للكهرباء مسؤولية توفير الوقود لشركة رابغ للكهرباء، كما تتضمن االتفاقية آلية تعديل لتكاليف 
استهالك الوقود تُحدد بناًء على كفاءة الطاقة من عدمها في استهالك الوقود.

وسوف يتم الخصم من المبالغ التي تحصل عليها شركة رابغ للكهرباء مقابل إنتاج الشركة السعودية للكهرباء للطاقة إذا كانت المحطة، أو جزء منها، تعاني 
من انخفاض في سعة اإلنتاج أو كانت المحطة غير قادرة على العمل بسبب وجود عطل أو خلل بأحد مكونات المعدات أو بسبب قيود خارجية أو إجراء 
االختبارات أو أي أعمال قائمة أو غيرها من الحاالت السلبية التي ال تتمتع شركة رابغ للكهرباء بالحماية ضدها أو ليس لديها إعفاء منها بموجب اتفاقية 
شراء الطاقة )علًما بأن شركة رابغ للكهرباء لن تتكبد أي خصومات من المبالغ التي يتم دفعها من قبل الشركة السعودية للكهرباء مقابل سعة اإلنتاج فيما 
يتعلق بالمشاكل التشغيلية التي تسببت بها الشركة السعودية للكهرباء(. وبموجب اتفاقية شراء الطاقة، تتمتع شركة رابغ للكهرباء بالحماية الالزمة في حال 

تأثر توفر المحطة بشكل سلبي بسبب أحداث سياسية معينة مثل تغير القانون وغيرها.

ولضمان عدم تأثر إيرادات شركة رابغ للكهرباء سلًبا بالتضخم أو تحركات العملة على مدى فترة اتفاقية شراء الطاقة، يتم ربط المبالغ المستحقة بمؤشرات 
التضخم في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة االمريكية سنوًيا، لحمايتها ضد تحركات سعر الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي.

وتماشًيا مع مشاريع إنتاج الطاقة المستقلة للشركة السعودية للكهرباء، ال يتم تقديم دعم حكومي أو غيره من أنواع الدعم االئتماني الخارجي لضمان 
التزامات الشركة السعودية للكهرباء بالسداد بموجب اتفاقية شراء الطاقة. إال أن الشركة السعودية للكهرباء تتمتع بتصنيف ائتماني قوي على المدى 
الطويل، وفي حال لم تحافظ الشركة السعودية للكهرباء على تصنيف طويل األجل ال يقل عن ب ب ب أو ب أ أ 2 -حسب األحوال- لفترة ستة أشهر صادر 
من من ستاندرد آند بورز أو فيتش أو موديز، تلتزم الشركة السعودية للكهرباء بالحصول على دعم ائتماني )سواء من جهة ذات تصنيف ائتماني معين 
)تصنيف طويل األجل ال يقل عن -أ أو أ3 -حسب األحوال -  صادر من ستاندرد آند بورز أو فيتش أو موديز( أو دعم ائتماني من حكومة المملكة العربية 

السعودية نفسها( فيما يتعلق بالتزامات الشركة السعودية للكهرباء بالسداد بموجب اتفاقية شراء الطاقة. 

يُعد عدم التزام الشركة السعودية للكهرباء بتوفير الدعم االئتماني ذي الصلة خالل الفترة الزمنية المنصوص عليها إخالل باتفاقية شراء الطاقة، والذي 
بدوره يعطي شركة رابغ للكهرباء الصالحية بإنهاء اتفاقية شراء الطاقة، والطلب من الشركة السعودية للكهرباء شراء المشروع.

ويجوز لشركة رابغ للكهرباء والشركة السعودية للكهرباء إنهاء اتفاقية شراء الطاقة في حاالت معينة ناتجة عن إخالل الطرف اآلخر.

سيغطي سعر الشراء الذي تدفعه الشركة السعودية للكهرباء الديون الممتازة ولكن لن يغطي أي رؤوس أموال )بما في ذلك أي عوائد على رؤوس األموال( 
التي يتم استثمارها في المشروع من قبل المساهمين فيه إذا تم إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب )1( إخالل شركة رابغ للكهرباء أو )2( إخالل الشركة 
السعودية للكهرباء الناتج عن عدم تنفيذ أحكام معينة في االتفاقية )في حال عدم قيام شركة رابغ للكهرباء بتصحيح إخاللها( أو )3( حاالت القوة القاهرة 
الطبيعية التي تدوم لفترة طويلة وتؤثر على شركة رابغ للكهرباء أو )4( تضرر محطة توليد الكهرباء بشكل ال يمكن تداركه نتيجة لحالة قوة قاهرة طبيعية. 
وفي كل من الحاالت المذكورة في الفقرتين )3( و)4( أعاله، يحق لشركة رابغ للكهرباء تقديم مطالبات بموجب وثيقة التأمين الخاصة بها )في حال كان 

الحدث مؤمًنا ضده(.

تم إنشاء المشروع على أساس "البناء والتملك والتشغيل "، ومع ذلك تلتزم الشركة السعودية للكهرباء بشراء المحطة في بعض الحاالت التي يتم فيها 
إنهاء اتفاقية شراء الطاقة قبل نهاية مدتها )على سبيل المثال، بسبب تقصير الشركة السعودية للكهرباء، وحاالت القوة القاهرة التي تستمر لفترة طويلة، 

وحاالت القوة القاهرة الطبيعية التي تدوم فترة طويلة، وتعرض المحطة ألضرار ال يمكن إصالحها(.

تبلغ مدة اتفاقية شراء الطاقة )20( سنة تحتسب من تاريخ اكتمال محطة توليد الطاقة الموافق 1434/5/29هـ )الموافق 2013/4/10م(، وذلك ما لم يتم 
تمديد اتفاقية شراء الطاقة باالتفاق بين شركة رابغ للكهرباء والشركة السعودية للكهرباء.

تخضع اتفاقية شراء الطاقة لقوانين دولتي انجلترا وويلز. وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء الطاقة إلجراءات متسلسلة لتسويتها حيث 
يتم البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في المنامة في مملكة البحرين بموجب قواعد التحكيم الدولي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

وثائق التمويل
بتاريخ  والمعدلة  2009/7/28م(  )الموافق  1430/8/5هـ  بتاريخ  المالية  المؤسسات  بعض  مع  مشتركة  شروط  اتفاقية  للكهرباء  رابغ  شركة  أبرمت 
)الموافق 2016/6/22م( )"اتفاقية الشروط  بتاريخ 1437/9/22هـ  المبرمة  التعديل  التفاقية  )الموافق 2009/8/11م( والمعدلة وفقاً  1430/8/19هـ 
المشتركة لشركة رابغ"(، باإلضافة إلى وثائق تمويل أخرى ذات صلة )يُشار إليها مجتمعة بـ"وثائق تمويل شركة رابغ"(. توضح اتفاقية الشروط المشتركة 
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لشركة رابغ األحكام المنظمة لعدد من التسهيالت المالية التي يتم الحصول عليها وفق اتفاقيات فرعية منفصلة، والتي تشمل تسهياًل تجارًيا لقرض 
بأجل، وتسهيالت إسالمية وتسهيل رأس المال العامل، وتسهيل لتمويل خدمة االلتزامات المجدولة المقررة لكل ستة )6( أشهر تلي كل تاريخ سداد يوافق 
تاريخ االستحقاق النهائي أو يحل قبله، والتي تم الحصول عليها ألغراض تمويل مشروع رابغ وأعيد تمويلها من قبل شركة رابغ للكهرباء في يونيو 2016م.

وتشمل وثائق تمويل شركة رابغ إقرارات وتعهدات اعتيادية مقدمة من شركة رابغ للكهرباء، بما في ذلك التعهدات المتعلقة بالحفاظ على نسب مالية معينة، 
وعدم التصرف في األصول، وعدم تحمل مديونية مالية )باستثناء بعض الحاالت( وتوزيع األرباح والوفاء بمتطلبات التحوط وضمان دفع إيرادات المشروع 

في حسابات محددة مضمونة لصالح ممولي شركة رابغ للكهرباء.

وقد حل تاريخ التشغيل التجاري للمشروع في 1434/5/29هـ )الموافق 2013/4/10م(.

يُقدم التمويل على أساس حق الرجوع المحدود إلى شركة تكون فيها شركة مشروع رابغ للكهرباء ضمن المساهمين المباشرين. وتشمل الجهات الراعية 
الشركة العربية ألعمال المياه والطاقة وشركة الطاقة الكهربائية الكورية.

وتم تقديم عدة ضمانات مقابل ضمان التزامات شركة رابغ للكهرباء بموجب اتفاقية الشروط المشتركة من بينها بعض حسابات المشروع والمعدات 
واآلالت والملكية الفكرية ومتحصالت التأمين واألسهم في شركة رابغ للكهرباء، ويحق للممولين التنفيذ ضد هذه الضمانات في حالة اإلخالل المستمر 

وفق ما هو منصوص عليه في وثائق التمويل. 

تخضع اتفاقية الشروط المشتركة لشركة رابغ لقانون إنجلترا وويلز.

الممولون عند اإلغالق المالي: كاليون وبنك إتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد وبنك الصين ومصرف اإلنماء ومصرف الراجحي والبنك التجاري 
الوطني ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي.

الممولين كما في تاريخ هذه النشرة: مصرف الراجحي ومصرف اإلنماء والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي البريطاني والبنك األهلي السعودي 
والبنك العربي الوطني وناتيكسيس دبي وكريديت أجريكول وبنك توكيو ميتسوبيشي يو إف جي وبنك ستاندرد تشارترد وشركة سامسونج للتأمين على 

الحياة المحدودة وشركة هيونداي  باور بروفيشونال وشركة هيونداي برايفيت سبيشل.

مبلغ التمويل عند اإلغالق المالي: ما يقارب 7,137 مليون ريال سعودي .

تاريخ االستحقاق النهائي عند اإلغالق المالي: 1 أبريل 2029م.

شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء 5 1 7 12
لمزيد من المعلومات عن مشروع هذه الشركة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-4( )»مشروع بترورابغ  شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء(«( من 

هذه النشرة.

اتفاقية تحويل المياه والطاقة
أبرمت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )"شركة بترورابغ"( بصفتها مشتري اإلنتاج )بعد أن تم التنازل لها عن 
االتفاقية من مشترين اإلنتاج السابقين وهما شركة الزيت العربية السعودية وشركة سوميتومو المحدودة للمواد الكيميائية( باإلضافة إلى جهات أخرى 
اتفاقية تحويل المياه والطاقة بتاريخ 1426/7/2هـ )الموافق 2005/8/7م( )بصيغتها المعدلة من وقت آلخر(. وتبلغ قيمتها ما يقارب 1,155 مليون ريال 

سعودي. 

وبموجب اتفاقية تحويل المياه والطاقة، تلتزم شركة بترورابغ بأن تدفع مبلغاً شهرًيا بالريال السعودي لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء طوال مدة 
االتفاقية وذلك مقابل )1( سعة اإلنتاج للمياه والبخار والطاقة بناًء على التوفر المعلن )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة رابغ العربية 
للمياه والكهرباء عن )أ( التكاليف الرأسمالية التي تكبدتها في تطوير المشروع، )ب( والتكاليف الثابتة للتشغيل والصيانة، )ج( والضرائب(، )2( إنتاج 
الطاقة والمياه والبخار )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء عن التكاليف المتغيرة للتشغيل والصيانة(. ويتوقف 
استحقاق شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء لمبالغ مقابل سعة اإلنتاج على توفر السعة في المحطة. وتعتمد المبالغ التي تدفع مقابل اإلنتاج على كمية 

المياه والطاقة والبخار المرسلة والمسلّمة إلى بترورابغ.

وسيتم الخصم من المبالغ التي تحصل عليها شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء مقابل سعة اإلنتاج إذا كانت المحطة، أو جزء منها، تعاني من انخفاض 
في سعة اإلنتاج أو كانت المحطة غير قادرة على العمل بسبب وجود عطل أو خلل بأحد مكونات المعدات أو بسبب قيود خارجية أو إجراء االختبارات أو 
أي أعمال قائمة أو غيرها من الحاالت السلبية التي ال تتمتع شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء إلنتاج الكهرباء بالحماية ضدها أو ليس لديها أي إعفاء 

منها بموجب اتفاقية تحويل المياه والطاقة.

دخل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء ال يخضع ألي حماية من قبل شركة بترو رابغ في حال عدم تمكن شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء من توفير 
سعة اإلنتاج المتفق عليها إلرسال أو توريد صافي اإلنتاج نتيجة أي حالة من الحاالت التالية: )1( تغير القانون؛ )2( أعمال نزع الملكية؛ )3( الحروب 
والغزو والنزاع المسلح وما إلى ذلك من األمور التي تحدث داخل المملكة أو تخص المملكة؛ )4( أعمال التمرد، أو الشغب، أو االضطرابات المدنية، أو 
اإلضرابات السياسية، أو األعمال أو الحمالت اإلرهابية أو التخريبية ذات الطابع السياسي التي تحدث داخل المملكة؛ )5( المقاطعة أو العقوبات أو 

الحظر المفروض مباشرة على المملكة.

ولضمان عدم تأثر إيرادات شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء سلًبا بالتضخم أو تحركات العملة على مدى فترة اتفاقية شراء الطاقة، يتم ربط المبالغ 
السعودي مقابل  الريال  المتحدة االمريكية سنوًيا لحمايتها ضد تحركات سعر  والواليات  السعودية  العربية  المملكة  التضخم في  المستحقة بمؤشرات 

الدوالر األمريكي.
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وال يتم تقديم أي دعم حكومي أو دعم ائتماني خارجي آخر فيما يتعلق بالتزامات الدفع لشركة بترورابغ والتزاماتها بدفع أي مبالغ عند إنهاء االتفاقية 
وذلك بموجب اتفاقية تحويل المياه والطاقة.

الضغط  وبخار  المتكثف،  والبخار  والوقود  الطاقة  من  الالزمة  بالكميات  والكهرباء  للمياه  العربية  رابغ  شركة  تزويد  مسؤولية  بترورابغ  شركة  تتحمل   
المنخفض، ومياه البحر غير الملوثة وذلك من خالل محطات مستقلة، حيث تقوم شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء باستخدامها بعد ذلك إلنتاج الطاقة 
لتكاليف  آلية تعديل  يتعلق بهذا المشروع. وتتضمن االتفاقية  المياه فيما  أو  البخار  أو  الوقود  لتوريد  اتفاقية منفصلة  والبخار والمياه. وعليه ال يوجد 

استهالك الوقود تُحدد بناًء على كفاءة الطاقة من عدمها في استهالك الوقود.

ويجوز لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء وشركة بترورابغ إنهاء اتفاقية تحويل المياه والطاقة في حاالت معينة ناتجة عن إخالل الطرف اآلخر.

وال يحق لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء إنهاء اتفاقية تحويل المياه والطاقة والحصول على أي سعر شراء مماثل من أي طرف آخر، في حالة وقوع أي 
)1( عمل من أعمال نزع الملكية؛ أو )2( حالة من حاالت القوة القاهرة التي تستمر لفترة طويلة. ومع ذلك، إذا أنهت شركة بترورابغ اتفاقية تحويل المياه 
والطاقة لهذه األسباب، فستحصل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء على مبالغ مقابل سعر الشراء بما يشمل الديون الممتازة، ورؤوس األموال والعائد 

عليها )بالنظر إلى وقت حدوث اإلنهاء(.

باستثناء الحاالت التي يتم فيها إنهاء هذه االتفاقية لوقوع خسارة، يتعين على شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء أن تقدم إلى شركة بتروابغ شهادة تحدد 
فيها سعر الشراء الذي تدفعه بترورابغ لشراء المشروع )ويغطي هذا المبلغ الديون الممتازة، بما في ذلك رؤوس األموال حيثما ينطبق ذلك( وذلك في 
أقرب وقت ممكن من الناحية العملية وبعد تقديم إخطار باإلنهاء. وتلتزم شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء فور إنهاء اتفاقية تحويل المياه والطاقة وذلك 
عند تحديد سعر الشراء أو في حالة عدم وجود مبالغ تلتزم شركة بتروابغ بسدادها، بنقل حقوق ملكيتها وحصصها في المشروع، بما في ذلك المحطة 

المتكاملة إلى شركة بترورابغ. باإلضافة إلى ذلك، يحق لشركة بترورابغ في حاالت معينة ممارسة حقها في التدخل فيما يتعلق بالمشروع.

التجاري  التشغيل  تاريخ  من  اعتباًرا  سنة   )25( والطاقة  المياه  تحويل  اتفاقية  مدة  وتبلغ  والتشغيل".  والتملك  "البناء  نظام  أساس  على  المشروع  يقوم 
للمرحلة الثانية الواقع في 1439/5/29هـ )الموافق 2018/2/15م(، مع إمكانية تمديدها لمدة خمسة سنوات إضافية. وفي تاريخ اكتمال المرحلة األولى 
)1455/3/2هـ )الموافق 2033/5/31م(، تلتزم بترورابغ بأن تسدد لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء مبلغ قدره 360 مليون ريال سعودي )96 مليون 
دوالر أمريكي( ما لم تتفق شركة بترورابغ وشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء خطياً على التمديد و/أو فرض تعريفة في ضوء المبلغ المستحق لشركة 

رابغ العربية للمياه والكهرباء.

تخضع اتفاقية تحويل المياه والطاقة لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية تحويل المياه 
والطاقة إلجراءات متسلسلة لتسويتها، ويتم البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في مدينة لندن بإنجلترا بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة 

الدولية.

اتفاقية التشغيل والصيانة
1435/8/13هـ  بتاريخ  وصيانة  تشغيل  اتفاقية  المقاول(  )بصفتها  رابغ"(  )"شركة طاقة  رابغ  طاقة  وشركة  والكهرباء  للمياه  العربية  رابغ  أبرمت شركة 
)الموافق 2014/6/12م( )بصيغتها المعدلة بتاريخ 1442/1/13هـ )الموافق 2020/9/1م( وتبلغ قيمتها ما يقارب 309 مليون ريال سعودي. ُعينت بموجبها 
شركة طاقة رابغ لتقديم خدمات التشغيل والصيانة فيما يتعلق بالمحطة. ومن المقرر أن تنتهي مدة اتفاقية التشغيل والصيانة بانتهاء مدة اتفاقية تحويل 

المياه والطاقة )مع األخذ باالعتبار أي تمديد التفاقية تحويل المياه والطاقة قد يتفق عليها الطرفان فيما بينهما(.

وبشكل عام، بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة تعاقدت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء مع المقاول للقيام بعدة أمور منها الوفاء بالتزامات التشغيل 
والصيانة الواقعة على شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بموجب اتفاقية تحويل المياه والطاقة خالل الفترات التشغيلية. 

أو  التكاليف اإلضافية  والصيانة بشأن  التشغيل  اتفاقية  بموجب  والكهرباء  للمياه  العربية  رابغ  رابغ ضد شركة  ترفعها شركة طاقة  أي مطالبة  تخضع 
الوفورات المتعلقة بحاالت القوة القاهرة )بما في ذلك في حالة تغير القانون( لمبدأ "اإلعفاء المماثل للمشروع"، أي أن استحقاق شركة طاقة رابغ لقيمة 
أي تكاليف إضافية أو التزامها بسداد قيمة أي وفورات سيعتمد على اإلعفاء الذي تحصل عليه أو االلتزام الذي تتكبده شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء 

بموجب اتفاقية تحويل المياه والطاقة.

بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة، تحصل شركة طاقة رابغ مقابل خدماتها خالل فترة التشغيل على )1( الرسوم الثابتة )تخضع للربط بمؤشرات معينة(، 
المبالغ  إلى جانب  بالتكلفة  المسعرة  للخدمات  الفعلية  التكاليف  التعويض عن  التشغيلي و)3(  بالمخزون  الخاصة  الفعلية  التكاليف  التعويض عن  و)2( 
اإلضافية المتفق عليها )التي تمثل 10% من التكاليف الفعلية للخدمات المسعرة بالتكلفة  باإلضافة إلى 10% من أي مدفوعات مخزون تشغيلي باإلضافة 
إلى 10% من تكلفة أي قطع غيار تم شراؤها قبل تاريخ االتفاقية المعدلة ولكن تم استعمالها أو تثبيتها بعد هذا التاريخ في فترة تقديم الفواتير ذات الصلة(. 
فيما يتعلق بالخدمات المسعرة بالتكلفة، يتعين على شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء أن تقدم لشركة طاقة رابغ نسبة 8.33% من ميزانية الخدمات 

المسعرة بالتكلفة لكل سنة تقويمية مع تسويتها بعد سداد مقابل الخدمات المسعرة بالتكلفة في هذه السنة التقويمية.

 توجد تعويضات متفق عليها تلتزم شركة طاقة رابغ بدفعها لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة وتعتمد على )1( كمية 
الكهرباء والبخار والماء المتاحة و)2( استهالك الوقود، ويتم احتساب التعويضات المتفق عليها )1( بنسبة 30% من االنخفاض في الدخل من المبالغ 
المدفوعة مقابل سعة اإلنتاج فيما يتعلق بكل من الطاقة والبخار والمياه و)2( 30% من دفعة تعديل الوقود المستحقة الدفع من قبل شركة رابغ العربية 
للمياه والكهرباء إلى بترورابغ بموجب اتفاقية تحويل المياه والطاقة فيما يتعلق باستهالك الوقود، مع مراعاة سقف سنوي قدره 30% من هامش الخدمات 
المسعرة بالتكلفة باإلضافة إلى 5% من دفعة رسوم الخدمات الثابتة المستحقة الدفع في السنة التقويمية ذات الصلة. كما توجد تعويضات متفق عليها 
ملتزم بدفعها  حال تجاوزت تكاليف التشغيل الفعلية ميزانية الخدمات المسعرة بالتكلفة ))Cost-plus services، يتم احتسابها بنسبة 30% من المبلغ 
الذي تتجاوز به تكاليف التشغيل الفعلية نسبة 105% من ميزانية الخدمات المسعرة بالتكلفة. وهناك دفعات تحفيزية مقابلة تتعلق باستهالك الوقود 
وتكاليف التشغيل )في حال انخفضت تكاليف التشغيل الفعلية عن 95% من ميزانية الخدمات المسعرة بالتكلفة( لضمان مشاركة رابغ للطاقة في بعض 

جوانب ارتفاع وانخفاض كفاءة المحطة.
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تخضع مسؤولية شركة طاقة رابغ لسقف إجمالي يبلغ 25 مليون دوالر أمريكي )باإلضافة إلى القيمة اإلجمالية للمبالغ التشجيعية المستلمة( باستثناء 
حاالت محددة )مثل المسؤولية عن االحتيال والتقصير المتعمد والمسؤوليات المشمولة بالتأمين(. وتنص اتفاقية التشغيل والصيانة على تنازل متبادل بين 

األطراف عن الخسائر التبعية، وتستثنى من ذلك أمور محددة.

يمكن إنهاء اتفاقية التشغيل والصيانة من جانب شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في حال إخالل شركة طاقة رابغ، وفي تلك الحالة سيتم تخفيض 
أي مبالغ مستحقة في ذلك الوقت لشركة طاقة رابع من قبل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بمقدار التكاليف التي تكبدتها شركة رابغ العربية للمياه 
والكهرباء كنتيجة إلنهاء االتفاقية، بما في ذلك تكاليف البحث عن مقاول بديل والتعاقد معه. وفي المقابل، يحق لشركة طاقة رابغ إنهاء اتفاقية التشغيل 
والصيانة في حالة إخالل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء ألحكامها، وفي تلك الحالة ستكون شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء مسؤولة عن تسديد 
التكاليف المعقولة المتكبدة نتيجة لإلنهاء )مثل تكاليف تسريح الموظفين( لشركة طاقة رابغ. ويجوز لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء أيًضا إنهاء اتفاقية 
التشغيل والصيانة بموجب إخطار كتابي في حال )1( نزع الملكية التي تحول دون قدرة شركة طاقة رابغ على تشغيل المحطة وتوفير صافي اإلنتاج ألي 
فترة أو )2( حدوث قوة قاهرة التي تحول دون قدرة شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء أو شركة طاقة رابغ على تشغيل المحطة أو توفير صافي اإلنتاج 

لفترة متواصلة تبلغ )365( يوًما أو )3( انهاء اتفاقية تحويل المياه والطاقة ألي سبب غير راجع لشركة طاقة رابغ.

تخضع اتفاقية التشغيل والصيانة لقوانين دولتي إنجلترا وويلز، وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية التشغيل والصيانة إلجراءات متسلسلة لتسويتها 
ويتم البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في مدينة لندن، بإنجلترا بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

وثائق التمويل
 JGC( وشركة جيه جي سي)Marubeni Corporation(  دخلت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في اتفاقية لدعم رأس المال مع شركة ماروبيني
مجتمعين  إليهم  )يُشار  مطورين  بصفتهم  والطاقة  المياه  ألعمال  العربية  والشركة   )Itochu Corporation(كوربوريشن ايتوشو  وشركة   )Corporation
بـ"المطورون"( وشركة رابغ للتكرير وشركة بترورابغ كمقرضين وأطراف ملزمة بتقديم مساهمات رأس المال في 1427/2/27هـ )الموافق 2006/3/28م( 

)بصيغتها المعدلة من وقت آلخر( )"اتفاقية دعم رأس المال"(.

توضح اتفاقية دعم رأس المال اإلطار الذي يحكم التزام المطورين وشركة بترورابغ )يُشار إليهم مجتمعين بـ"األطراف الملزمة بتقديم مساهمات رأس 
المال"( لتقديم مساهمات بسقف محدد في رأس مال شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء لتمويل عمليات التصميم والهندسة والبناء والتكليف والملكية 
والتشغيل الخاصة بمحطة معالجة المياه وتوليد البخار والطاقة الكهربائية المستقلة بموجب اتفاقية تحويل المياه والطاقة المؤرخة في 1426/7/2هـ 
وتمتلك شركة  المعدلة(.  )بصيغتها  اإلنتاج  بترورابغ بصفتها مشتري  والكهرباء وشركة  للمياه  العربية  رابغ  بين شركة  المبرمة  )الموافق 2005/8/7م( 

بترورابغ ما نسبته 1% من أسهم شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء. وتم دفع كل مساهمات رأس المال بموجب اتفاقية دعم رأس المال بالكامل.

بموجب األحكام الواردة في اتفاقية التسهيالت المؤرخة في 1427/2/27هـ )الموافق 2006/3/28م( المبرمة بين عدة جهات من بينها شركة بترورابغ 
بصفتها المقرض وشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بصفتها المقترض )بصيغتها المعدلة من حين آلخر( )"اتفاقية تسهيالت شركة رابغ العربية للمياه 
والكهرباء لعام د00د"( باإلضافة إلى وثائق تمويل أخرى ذات الصلة )يُشار إليها مجتمعة بـ "وثائق تمويل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء لعام د00د"(، 
قامت شركة بترورابغ بتمويل جزء من المحطة )" المرحلة األولى من المشروع"( وتوسعة المحطة )"المرحلة الثانية للمشروع"(. وتوضح اتفاقية تسهيالت 
شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء لعام 2006م األحكام المنظمة لعدًدا من التسهيالت المالية بما في ذلك تسهيل القروض ألجل، وتسهيل تجاوز التكاليف 

وتسهيل الرسوم الجمركية، لكل مرحلة من مراحل المشروع.

حل تاريخ اإلكمال المالي للمشروع بموجب اتفاقية دعم رأس المال في 1436/5/26هـ )الموافق 2015/3/16م( فيما يتعلق بالمرحلة األولى من المشروع. 
وقد حل تاريخ التشغيل التجاري المتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع في 1439/5/29هـ )الموافق 2018/2/15م( ولكن تبقى وثائق التمويل سارية حتى 

حلول تواريخ االستحقاق النهائية المحددة أدناه )مع مراعاة أي تمديدات تتم عليها في المستقبل(.

وتشتمل وثائق تمويل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء لعام 2006م على إقرارات وتعهدات اعتيادية مقدمة من شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، بما في 
ذلك التعهدات المتعلقة بالحفاظ على نسب مالية معينة، وعدم التصرف في األصول، وعدم تحمل مديونية مالية )باستثناء بعض الحاالت( وتوزيع األرباح 
والوفاء بمتطلبات التحوط وضمان دفع إيرادات المشروع في حسابات محددة مضمونة لصالح ممولي شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، باإلضافة إلى 

حاالت اإلخالل التي ترتبط بحاالت اإلخالل الواردة في اتفاقية تحويل المياه والطاقة.

وتم تقديم عدة ضمانات مقابل التزامات شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بموجب وثائق تمويل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء لعام 2006 من بينها 
بعض حسابات المشروع والمعدات واآلالت. ويحق للممولين التنفيذ ضد هذه الضمانات في حالة اإلخالل المستمر وفق ما هو منصوص عليه في وثائق 

التمويل. وقد يؤدي ذلك إلى خسارة المساهمين كل استثماراتهم في المشروع أو بعضها. 

تخضع اتفاقية تسهيالت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء لعام 2006 واتفاقية دعم رأس المال ألحكام قانون دولتي انجلتزا وويلز.

الممولون عند اإلغالق المالي: شركة بترورابغ وبنك اليابان للتعاون الدولي؛ وأبيكورب؛ وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جي المحدود؛ وبنك  بي إن بي 
باريبا؛ وبنك كاليون؛ وسيتي بنك؛ وبنك الخليج الدولي ش.م.ب؛ وبنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود؛ وبنك ميزوهو المحدود؛ وبنك الرياض؛ 
والبنك السعودي البريطاني؛ ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية المحدودة؛ وبنك ويست إل بي إيه جي، فرع لندن؛ والبنك السعودي الفرنسي؛ والبنك 

السعودي الهولندي.

الممولين كما في تاريخ هذه النشرة: شركة بترورابغ

قيمة اتفاقية دعم رأس المال: 997 مليون 0 ريال سعودي.

مبلغ التمويل عند اإلغالق المالي بموجب اتفاقية التسهيالت: 3,990 مليون 5,840,000,000 ريال سعودي.
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تاريخ االستحقاق النهائي للمرحلة األولى: 30 نوفمبر2023م.

تاريخ االستحقاق النهائي للمرحلة الثانية:  30 يونيو 2031م

شركة الشقيق للمياه والكهرباء 6 1 7 12
لمزيد من المعلومات عن مشروع هذه الشركة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-5( )»مشروع الشقيق المستقل إلنتاج المياه والطاقة  شركة الشقيق 

للمياه والكهرباء(«( من هذه النشرة.

اتفاقية شراء المياه والطاقة
أبرمت شركة الشقيق للمياه والكهرباء مع الشركة السعودية لشراكات المياه )المعروفة سابًقا باسم شركة الماء والكهرباء( اتفاقية شراء المياه والطاقة 
بتاريخ 1428/2/10هـ )الموافق 2007/2/28م(، وتبلغ قيمتها ما يقارب 777 مليون ريال سعودي، ويحق بموجبها لشركة الشقيق للمياه والكهرباء توليد 

الكهرباء وتحلية المياه بمحطة الشقيق 2 لتوليد الطاقة وتحلية المياه.

وبموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة، تلتزم الشركة السعودية لشراكات المياه بأن تدفع مبلغاً شهرًيا بالريال السعودي لشركة الشقيق للمياه والكهرباء 
خالل مدة االتفاقية وذلك مقابل )1( سعة اإلنتاج للمياه والكهرباء بناًء على سعة اإلنتاج المتاحة المعلنة )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة 
الشقيق للمياه والكهرباء عن )أ( التكاليف الرأسمالية لتطوير المشروع، )ب( التكاليف الثابتة للتشغيل والصيانة )3( الضرائب(، )2( الكهرباء والمياه 

المنتجة )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة الشقيق للمياه والكهرباء عن التكاليف المتغيرة للتشغيل والصيانة(.

ويرتبط استحقاق شركة الشقيق للمياه والكهرباء لمبالغ مقابل سعة اإلنتاج بتوفر السعة في المحطة.

تدفع الشركة السعودية لشركات المياه أيًضا مقابل الكهرباء والمياه المنتجة مبلغ بالريال السعودي والذي يهدف لتعويض شركة الشقيق للمياه والكهرباء 
عن التكاليف المتغيرة للتشغيل والصيانة على أساس إنتاج الكهرباء والمياه. وتعتمد المبالغ التي تدفع مقابل اإلنتاج على كمية المياه والكهرباء التي يتم 

تسليمها وتوريدها إلى الشركة السعودية لشراكات المياه.

تتضمن  كما  والكهرباء  للمياه  الشقيق  الوقود لشركة  توفير  المياه مسؤولية  السعودية لشراكات  الشركة  تتحمل  والطاقة،  المياه  اتفاقية شراء  وبموجب 
االتفاقية آلية تعديل لتكاليف استهالك الوقود تُحدد بناًء على كفاءة الطاقة من عدمها في استهالك الوقود.

وتتمتع شركة الشقيق للمياه والكهرباء بالحماية الالزمة في حال تأثر توفر المحطة بشكل سلبي بسبب أحداث معينة مثل حاالت القوة القاهرة الطبيعية 
المتعلقة  القانون، والمقاطعات واألعمال اإلرهابية( والحاالت  الحروب، وتغير  السياسية )مثل  القاهرة  القوة  الطبيعية( وحاالت  والكوارث  )مثل األوبئة 

بالتعرفة الجمركية وغير ذلك.

وسيتم الخصم من المبالغ المستحقة لشركة الشقيق للمياه والكهرباء من الشركة السعودية لشراكات المياه مقابل سعة اإلنتاج إذا كانت المحطة، أو جزء 
منها، تعاني من انخفاض في الطاقة اإلنتاجية أو كانت غير قادرة على العمل بسبب وجود عطل أو خلل بأحد مكونات المعدات أو بسبب قيود خارجية أو 
إجراء االختبارات أو أي أعمال قائمة أو غيرها من الحاالت السلبية التي ال تتمتع شركة الشقيق للمياه والكهرباء بالحماية ضدها أو اإلعفاء منها بموجب 
اتفاقية شراء المياه والطاقة. ومع ذلك، فإن هذه المخاطر معالجة جزئياً عن طريق تمرير جزء من هذه المطالبات بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة 

بحيث يلتزم مشغل خدمات التشغيل والصيانة بدفع تعويضات متفق عليها لشركة الشقيق للمياه والكهرباء.

وللتخفيف من آثار التضخم أو تحركات العملة على إيرادات شركة الشقيق للمياه والكهرباء على مدار فترة اتفاقية شراء الطاقة والمياه، يتم ربط جزء 
من المبالغ المستحقة بمؤشرات التضخم في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة االمريكية سنوًيا لحمايتها ضد تحركات سعر الريال السعودي 

مقابل الدوالر األمريكي.

بموجب اتفاقية منفصلة مؤرخة في 1428/2/10هـ )الموافق 2007/2/28م(، تضمن وزارة المالية السعودية التزامات الشركة السعودية لشراكات المياه 
في سداد المبالغ المستحقة عليها )بما في ذلك المبالغ المستحقة المرتبطة بإنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة( بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة. 
ويجوز لشركة الشقيق للمياه والكهرباء والشركة السعودية لشراكات المياه إنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة في حاالت معينة ناتجة عن إخالل الطرف 

اآلخر.

إذا تم إنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة بسبب إخالل شركة الشقيق للمياه والكهرباء، فإنه يحق للشركة السعودية لشراكات المياه شراء المحطة، ولكن ال 
تكون ملزمة بذلك. وإذا تم إنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة بسبب إخالل الشركة السعودية لشراكات المياه، فإنه يحق لشركة الشقيق للمياه والكهرباء 
إلزام الشركة السعودية لشراكات المياه بشراء المحطة. وتلتزم الشركة السعودية لشراكات المياه أيًضا بشراء المحطة في بعض الحاالت األخرى التي يتم 
فيها إنهاء اتفاقية شراء الطاقة قبل نهاية مدتها، بما في ذلك حاالت القوة القاهرة السياسية التي تدوم فترة طويلة أو حاالت القوة القاهرة الطبيعية التي 
تدوم فترة طويلة )في حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه( أو تعرض المحطة ألضرار ال يمكن إصالحها 
نتيجة لحاالت القوة القاهرة الطبيعية أو حاالت القوة القاهرة السياسية. وفي الحالتين السابقة، يغطي السعر الذي تدفعه الشركة السعودية لشراكات 
المياه الديون الممتازة، وفي الحاالت التي يتم فيها إنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة بسبب إخالل الشركة السعودية لشراكات المياه )بما في ذلك وقوع 

حدث يحول دون نفاذ االتفاقية(، فإن السعر المستحق يشمل أيًضا رؤوس األموال والعائد عليها )وذلك بالنظر إلى وقت حدوث اإلنهاء(.

يقوم المشروع على أساس نظام "البناء والتملك والتشغيل"، إال أنه، وكما هو مذكور أعاله، هناك حاالت معينة تلتزم فيها الشركة السعودية لشراكات المياه 
بشراء المحطة في حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة قبل نهاية مدتها. وتبلغ مدة اتفاقية شراء المياه والطاقة )20( سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري 

للمشروع، الواقع في 1 مايو 2011م، ويمكن تمديد االتفاقية باالتفاق بين شركة الشقيق للمياه والكهرباء والشركة السعودية لشراكات المياه.
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تخضع اتفاقية شراء المياه والطاقة لقوانين دولتي انجلترا وويلز. وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء المياه والطاقة إلجراءات متسلسلة 
لتسويتها حيث يتم البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في المنامة في مملكة البحرين بموجب قواعد التحكيم الدولي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري 

الدولي.

شركة الشعيبة للمياه والكهرباء 7 1 7 12
لمزيد من المعلومات عن مشروع هذه الشركة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-7( )»مشروع الشعيبة المستقل إلنتاج المياه والطاقة  شركة الشعيبة 

للمياه والكهرباء(«( من هذه النشرة.

اتفاقية شراء المياه والطاقة
المياه  اتفاقية شراء  الماء والكهرباء(  المياه )المعروفة سابًقا باسم شركة  للمياه والكهرباء والشركة السعودية لشراكات  الشعيبة  أبرمت كٌل من شركة 
والطاقة بتاريخ 1426/10/13هـ )الموافق 2005/11/15م(، وتبلغ قيمتها ما يقارب 1,051 مليون ريال سعودي ، وبموجبها يحق لشركة الشعيبة للمياه 

والكهرباء توليد الكهرباء وتحلية المياه في محطة الشعيبة 3 لتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر.

 وبموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة، تلتزم الشركة السعودية لشراكات المياه بأن تدفع مبلغاً شهرًيا بالريال السعودي إلى شركة الشعيبة للمياه والكهرباء 
خالل مدة االتفاقية وذلك مقابل )1( سعة اإلنتاج للطاقة والمياه بناًء على سعة اإلنتاج المتاحة المعلنة )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة 
الشعيبة للمياه والكهرباء عن )أ( التكاليف الرأسمالية لتطوير المشروع، )ب( التكاليف الثابتة للتشغيل والصيانة )ج( الضرائب(، )2( الطاقة والمياه المنتجة 
)ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة الشعيبة للمياه والكهرباء عن التكاليف المتغيرة للتشغيل والصيانة(. ويرتبط استحقاق شركة الشعيبة 

للمياه والكهرباء لمبالغ مقابل سعة اإلنتاج بتوفر السعة في المحطة.

وتعتمد المبالغ التي يتم دفعها مقابل اإلنتاج على كمية المياه والكهرباء التي يتم تسليمها وتوريدها إلى الشركة السعودية لشراكات المياه.

والكهرباء كما تتضمن  للمياه  الشعيبة  الوقود لشركة  توفير  المياه مسؤولية  السعودية لشراكات  الشركة  والطاقة، تتحمل  المياه  اتفاقية شراء  وبموجب 
االتفاقية آلية تعديل لتكاليف استهالك الوقود تُحدد بناًء على كفاءة الطاقة من عدمها في استهالك الوقود.

وتتمتع شركة الشعيبة للمياه والكهرباء بالحماية في حال تأثر توفر المحطة بشكل سلبي بسبب أحداث معينة مثل حاالت القوة القاهرة الطبيعية )مثل 
األوبئة والكوارث الطبيعية( وحاالت القوة القاهرة السياسية )مثل الحروب، وتغير القانون، والمقاطعات واألعمال اإلرهابية( والحاالت المتعلقة بالتعرفة 

الجمركية وغير ذلك.

وسيتم الخصم من المبالغ المستحقة لشركة الشعيبة للمياه والكهرباء من الشركة السعودية لشراكات المياه مقابل سعة اإلنتاج إذا كانت المحطة، أو 
جزء منها، تعاني من انخفاض في سعة اإلنتاج أو كانت المحطة غير قادرة على العمل بسبب وجود عطل أو خلل بأحد مكونات المعدات أو بسبب قيود 
خارجية أو إجراء االختبارات أو أي أعمال قائمة أو غيرها من الحاالت السلبية التي ال تتمتع شركة الشعيبة للمياه والكهرباء بالحماية ضدها أو اإلعفاء 
منها بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة. ومع ذلك، فإن هذه المخاطر معالجة جزئياً عن طريق تمرير جزء من هذه المطالبات بموجب اتفاقية التشغيل 

والصيانة بحيث يلتزم مشغل خدمات التشغيل والصيانة بدفع تعويضات متفق عليها لشركة الشعيبة للمياه والكهرباء.

ولضمان عدم تأثر إيرادات شركة الشعيبة للمياه والكهرباء سلًبا بالتضخم أو تحركات العملة على مدار فترة اتفاقية شراء المياه والطاقة، يتم ربط المبالغ 
السعودي مقابل  الريال  المتحدة االمريكية سنوًيا لحمايتها ضد تحركات سعر  والواليات  السعودية  العربية  المملكة  التضخم في  المستحقة بمؤشرات 

الدوالر األمريكي.

بموجب اتفاقية منفصلة مؤرخة في 1426/12/8هـ )الموافق 2006/1/8م(، تضمن وزارة المالية السعودية التزامات الشركة السعودية لشراكات المياه 
في سداد المبالغ المستحقة عليها )بما في ذلك المبالغ المستحقة المرتبطة بإنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة( بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة

ويجوز لشركة الشعيبة للمياه والكهرباء أو الشركة السعودية لشراكات المياه إنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة في حاالت معينة ناتجة عن إخالل الطرف 
اآلخر.

سيغطي سعر الشراء الذي تدفعه الشركة السعودية لشراكات المياه الديون الممتازة ولكن لن يغطي أي رؤوس أموال )بما في ذلك أي عوائد على رؤوس 
األموال( التي يتم استثمارها في المشروع من قبل المساهمين فيه إذا تم إنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة بسبب )1( إخالل شركة الشعيبة للمياه 
والكهرباء أو )2( إخالل الشركة السعودية لشراكات المياه الناتج عن عدم تنفيذ أحكام معينة في االتفاقية )في حال عدم قيام شركة الشعيبة للمياه 
والكهرباء بتصحيح إخاللها( أو )3( حاالت القوة القاهرة الطبيعية التي تدوم لفترة طويلة وتؤثر على شركة الشعيبة للمياه والكهرباء أو )4( تضرر محطة 
توليد الطاقة وتحلية المياه بشكل ال يمكن تداركه نتيجة لحالة قوة قاهرة طبيعية. وفي كل من الحاالت المذكورة في الفقرتين )3( و)4( أعاله، يحق لشركة 

الشعيبة للمياه والكهرباء تقديم مطالبات بموجب وثيقة التأمين الخاصة بها )في حال كان الحدث مؤمًنا ضده(.

تم إنشاء المشروع على أساس "البناء والتملك والتشغيل "، ومع ذلك تلتزم الشركة السعودية لشراكات المياه بشراء المحطة في بعض الحاالت التي يتم فيها 
إنهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه قبل نهاية مدتها )على سبيل المثال، بسبب إخالل الشركة السعودية لشراكات المياه، وحاالت القوة القاهرة التي تدوم 
فترة طويلة، وحاالت القوة القاهرة الطبيعية التي تدوم فترة طويلة، وتعرض المحطة ألضرار ال يمكن إصالحها(. وتبلغ مدة اتفاقية شراء المياه والطاقة 
)20( سنة، تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة الذي حل بتاريخ 1430/11/29هـ )الموافق 2009/11/17م( ويمكن تمديد االتفاقية باالتفاق بين كل 

من الشركة السعودية لشراكات المياه وشركة الشعيبة للمياه والكهرباء.

تخضع اتفاقية شراء المياه والطاقة لقوانين دولتي انجلترا وويلز. وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء المياه والطاقة إلجراءات متسلسلة 
لتسويتها حيث يتم البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في المنامة بمملكة البحرين بموجب قواعد التحكيم الدولي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري 

الدولي.
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مذكرة تفاهم بشأن إعادة هيلكة شركة مشروع الشعيبة الثالث المستقل إلنتاج المياه والطاقة 
)»المحطة الحالية«( وتطوير محطة جديدة للتناضح العكسي )»المحطة الجديدة«(

أبرمت شركة الشعيبة للمياه والكهرباء والشركة السعودية لشراكات المياه مذكرة تفاهم في 22 أكتوبر 2020م مع كل من »مساهمي مشاريع إنتاج المياه 
والكهرباء المستقلة« )وهم الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء وشركة الشعيبة القابضة للمياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء(، وذلك فيما 
يتعلق بعملية إعادة الهيكلة المقترحة للمحطة الحالية، والتي تهدف إلى إدخال تعديل على اتفاقية شراء الطاقة والمياه، وتتضمن بخصوص تطوير المحطة 

الجديدة )»مذكرة التفاهم«(.

تنص مذكرة التفاهم على أنه قامت الشركة السعودية لشراكات المياه بإصدار لشركة الشعيبة للمياه والكهرباء في تاريخ 26 مايو 2021م  تعليمات لتقديم 
عرض لتطوير محطة جديدة والتي ترغب شركة الشعيبة للمياه والكهرباء أن تستجيب له. 

في حالة قيام بعض أو جميع مساهمي مشاريع إنتاج المياه والكهرباء المستقلة بتقديم عرض متوافق مع تعليمات تقديم العرض، أن نية األطراف أن تقوم 
الشركة السعودية لشراكات المياه وشركة المشروع ذات األغراض الخاصة المقرر إنشاؤها بإبرام اتفاقية شراء المياه لتطوير المحطة الجديدة وتمويلها 
وتشغيلها. ومن المتفق عليه أن أحكام توزيع المخاطر على الطرف من القطاع الخاص بموجب اتفاقية شراء المياه يجب أال تكون أخف من أحكام توزيع 
المخاطر المتعلقة بمشروع الجبيل 3أ المستقل إلنتاج المياه الذي تم ترسيته من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه. باالضافة إلى ذلك، تم االتفاق 
على أال تتجاوز تكلفة المياه الموحدة للمحطة الجديدة بموجب اتفاقية شراء المياه التكلفة المقابلة لمشروع الجبيل 3أ المستقل إلنتاج المياه )مع مراعاة 
تحقيق أي توفير إضافي من خالل استخدام األصول الحالية للمحطة القائمة في تطوير المحطة الجديدة(، وتحتفظ الشركة السعودية لشراكات المياه 

بالحق في عدم منح المحطة الجديدة لمساهمي مشاريع إنتاج المياه والكهرباء المستقلة المعنيين إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط.

شركة أكوا ورزازات 8 1 7 12
لمزيد من المعلومات عن مشروع هذه الشركة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-12(  »مشروع نور  1 المستقل النتاج الطاقة باستخدام الطاقة 

الشمسية المركزة  شركة أكوا باور ورزازات(«( من هذه النشرة.

اتفاقية شراء الطاقة
دخلت كل من شركة أكوا ورزازات )شركة المشروع( والوكالة المغربية للطاقة المستدامة )مشتري اإلنتاج( في اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 1434/1/5هـ 
)الموافق 2012/11/19م( كما تم تعديلها بتاريخ 1434/6/16هـ )الموافق 2013/4/26م( وتبلغ قيمتها ما يقارب 200 مليون ريال سعودي بحضور المكتب 

الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتضم محطة الطاقة الشمسية حقاًل شمسًيا وتوربيًنا ومرفًقا لتخزين الطاقة الحرارية.

وتماشًيا مع هيكل التعرفة المستخدم بكثرة فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، فإنه ال يوجد مبالغ محددة تدفعها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة 
إلى شركة أكوا ورزازات مقابل توفير الطاقة الشمسية. وبدالً من ذلك، يتعين على الوكالة المغربية للطاقة المستدامة أن تدفع، بالدرهم المغربي: )1( 
التعرفة خارج ساعات الذروة، )2( وتعرفة ساعات الذروة إلى شركة أكوا ورزازات مقابل صافي الكهرباء التي يتم تسليمها خالل تلك الفترات. ونظًرا 
إلى أنه ال يُدفع إلى شركة أكوا ورزازات إال مقابل صافي الكهرباء التي يتم تسليمها، فسوف يتم تعويضها عن الكهرباء التي كانت ستقوم بتوصيلها لو لم 
تتعرض إنتاجية الكهرباء إلى انخفاض أو توقف ناتج عن: )1( حالة القوة القاهرة السياسية )بما في ذلك تغير القانون( أو )2( إغالق المحطة )ألسباب 
ال ال تتعلق بالمحطة نفسها أو شركة أكوا ورزازات( أو )3( جداول التوليد أو تعليمات التوزيع الواردة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 
الصالح للشرب أو )4( حاالت القوة القاهرة الطبيعية التي تؤثر على الشبكة أو مرافق النقل أو بعض البنية التحتية أو بعض الخدمات اإلستراتيجية أو 
)5( عدم تقديم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بحلول تاريخ االستحقاق البنية التحتية والخدمات اإلستراتيجية أو الحفاظ عليها أو )6( عدم قبول 

الوكالة المغربية للطاقة المستدامة صافي إنتاج الكهرباء بشكل كلي أو جزئي بخالف ما هو منصوص عليه في االتفاقية.

ال يجوز لشركة أكوا ورزازات إسناد أو توفير أي جزء من سعة إنتاج محطة الطاقة الشمسية أو الكهرباء المنتجة منها ألي جهة أخرى خالف الوكالة 
المغربية للطاقة المستدامة، وتلتزم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بأن تستلم وتشتري من شركة أكوا ورزازات كامل الكهرباء الصافية التي تنتجها 

وتوفرها المحطة.

ويحق لشركة أكوا ورزازات الحصول على حماية على دخلها من قبل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة إذا خسرت شركة أكوا ورزازات دخلها بسبب 
حاالت معينة )معظمها حاالت ال يمكن التأمين عليها(، بما في ذلك تغير القانون )من أجل الحفاظ على التوازن المالي التفاقية شراء الطاقة المبرمة بين 

أكوا ورزازات والوكالة المغربية للطاقة المستدامة(.

م بعض مكونات التعرفة بالدوالر األمريكي واليورو والدرهم  وفي حين أن التعرفة المستحقة بموجب اتفاقية شراء الطاقة مقومة بالدرهم المغربي، قد تُقوَّ
المغربي، ويتم حماية التعرفة الخاصة بالتشغيل والصيانة التي يتم ربطها بمؤشرات تضخم سنوية محددة بالدوالر األمريكي واليورو والدرهم المغربي، 

والتعرفة جميعها)المقومة بالدوالر األمريكي واليورو( من تقلبات أسعار صرف الدرهم المغربي مقابل الدوالر األمريكي واليورو حسبما ينطبق.

وقد قدمت حكومة المغرب خطاب دعم تلتزم بموجبه بإلزام وفاء الوكالة المغربية للطاقة المستدامة اللتزامات سداد المبالغ المستحقة عليها مقابل نقل 
المحطة إليها عند إنهاء اتفاقية شراء الطاقة )بما في ذلك اإلنهاء لألسباب التالية: )1( إخالل شركة أكوا ورزازات و)2( إخالل الوكالة المغربية للطاقة 
المستدامة )ويشمل إخالل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة عن السداد بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة (60) يوًما أو أكثر((. ويختلف مستوى خطاب 
الدعم المقدم عن مستوى الضمان الحكومي الذي إن تم تقديمه يضمن التزامات الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بموجب اتفاقية شراء الطاقة. ولم 

يتم تقديم أي دعم ائتماني حكومي أو دعم ائتماني خارجي آخر فيما يتعلق بالتزامات الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بموجب اتفاقية شراء الطاقة.

ويجوز لشركة أكوا ورزازات والوكالة المغربية للطاقة المستدامة إنهاء اتفاقية شراء الطاقة في حاالت معينة ناتجة عن إخالل الطرف اآلخر.
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باإلضافة إلى ذلك، يوجد عدد من المخاطر التي ترتبط بإنهاء االتفاقية بشكل عام:

للطاقة  المغربية  لوكالة  النهائي، يجوز  التجاري  التشغيل  تاريخ  بعد  أكوا ورزازات  الطاقة بسبب إخالل شركة  اتفاقية شراء  إنهاء  تم  إذا  أ- 
المستدامة أن تطالب بالحصول على تعويضات من شركة أكوا ورزازات.

تولي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة السيطرة الفعلية للمحطة بعد انهاء اتفاقية شراء الطاقة ليس مشروطاً باستيفاء المبالغ المستحقة  ب- 
عليها، مما يعرض شركة أكوا ورزازات ألن تصبح دائًنا غير مضمون لوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

يجب أن تكون المحطة، عند نقلها إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، في حالة تشغيلية جيدة، األمر الذي قد ال يكون ممكًنا دائًما  ج- 
وذلك عند تعرض المحطة ألضرار.

لن تدفع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة لشركة أكوا ورزازات أي رؤوس أموال )بما في ذلك أي عوائد عليها( التي يتم استثمارها في المشروع من قبل 
المساهمين في شركة أكوا ورزازات وذلك إذا تم إنهاء اتفاقية شراء الطاقة نتيجة )1( إخالل شركة أكوا ورزازات أو )2( حاالت القوة القاهرة الطبيعية 

التي تدوم لفترة طويلة وتؤثر على شركة أكوا ورزازات. 

يقوم المشروع على أساس نظام "البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية". وتبلغ مدة اتفاقية شراء الطاقة )25( سنة تُحتسب من تاريخ التشغيل التجاري 
المبدئي لمحطة الطاقة الشمسية الواقع في 1437/3/19هـ )الموافق 2015/12/31م(. وال يحق لشركة أكوا ورزازات بيع الطاقة إلى الوكالة المغربية 

للطاقة المستدامة أو غيرها من المشترين بعد انقضاء مدة اتفاقية شراء الطاقة.

تخضع اتفاقية شراء الطاقة لقوانين المملكة المغربية. وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء الطاقة إلجراءات متسلسلة لتسويتها حيث يتم 
البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في باريس في فرنسا، بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

وثائق التمويل
أبرمت شركة أكوا ورزازات اتفاقية تسهيالت )يُشار إليها بـ"اتفاقية تسهيالت أكوا ورزازات"( مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة كمقرض، )واتحاد من 
)الموافق 2013/4/26م(،  المستدامة( في 1434/6/15هـ  للطاقة  المغربية  للوكالة  لين مشتركين كمقرضين متعاقبين  الدولية كمموِّ التمويل  مؤسسات 
باإلضافة إلى وثائق تمويل أخرى ذات صلة )يُشار إليها مجتمعة بـ "وثائق تمويل أكوا ورزازات"(. وتم الدخول في اتفاقيات تعديل الحقة لوثائق تمويل أكوا 

ورزازات.

يتم توفير ثالث )3( تسهيالت قروض ألجل بموجب وثائق تمويل أكوا ورزازات كما يلي: ))1( تسهيل بقيمة 143,582,002.58 دوالر أمريكي؛ و)2( تسهيل 
بقيمة 377,192,147.47 يورو؛ و)3( تسهيل بقيمة 242,753,087.36 درهم مغربي( لغرض تمويل ما يصل إلى 80% من تكاليف تطوير المشروع فيما يتعلق 
بتطوير وتشغيل محطة الطاقة الشمسية الحرارية التي تبلغ سعتها 160 ميجاواط التي تم بناؤها في ورزازات بالمغرب، ومرافق الربط البيني المرتبطة 

بها )كما يتم تقديم باقي التمويل في شكل مساهمة في رأس المال(.

بموجب وثائق تمويل أكوا ورزازات، تقوم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بإقراض شركة أكوا ورزازات األموال التي تقترضها الوكالة المغربية للطاقة 
المستدامة من مؤسسات التمويل الدولية بموجب تسهيالت منفصلة.

وتشتمل وثائق تمويل أكوا ورزازات على إقرارات وتعهدات اعتيادية مقدمة من شركة أكوا ورزازات، بما في ذلك التعهدات المتعلقة بالحفاظ على نسب 
مالية معينة، وعدم التصرف في األصول، وعدم تحمل مديونية مالية )باستثناء بعض الحاالت( وضمان دفع إيرادات المشروع في حسابات محددة مضمونة 
لصالح ممولي شركة أكوا ورزازات، باإلضافة إلى حاالت اإلخالل المتعلقة باألطراف الملزمة بتقديم مساهمات رأس المال لشركة أكوا ورزازات واألطراف 

الرئيسيين في المشروع )ويشمل ذلك شركة أكوا باور(.

يُقدم التمويل على أساس حق الرجوع المحدود إلى شركة تكون فيها شركة أكوا البحرين مساهًما مباشًرا )وتكون شركة أكوا باور مساهًما غير مباشر(.

بأعمالها  االستمرار  ورزازات على  أكوا  منها قدرة شركة  بعدة ضمانات  ورزازات مضمونة  أكوا  تمويل  وثائق  بموجب  ورزازات  أكوا  التزامات شركة  إن 
وأنشطتها، وبعض حسابات المشروع، األسهم في شركة أكوا ورزازات، والحقوق التعاقدية لشركة أكوا ورزازات، والتأمين وإعادة التأمين، وحقوق شركة أكوا 
ورزازات بموجب ترتيبات التحوط. ويحق للممولين التنفيذ ضد هذه الضمانات في حالة اإلخالل المستمر وفق ما هو منصوص عليه في وثائق التمويل. 

وقد يؤدي ذلك إلى خسارة المساهمين كل استثماراتهم في المشروع أو بعضها.

التغير في السيطرة: إذا كان هناك تغير في السيطرة على مستوى شركة أكوا باور وكان لذلك التغير "أثر سلبي جوهري"، فسيمثل ذلك حالة إخالل وفقاً 
لـحاالت اإلخالل المتعلقة بـ "تغير أعمال وأنشطة الشركة أو الوضع القانوني" وذلك فيما يتعلق بأحد األطراف الرئيسية في المشروع )ومنهم شركة أكوا 
باور( كما تم النص عليها في االتفاقية. ومع ذلك، فإذا لم ينتج عن التغير في السيطرة "تأثير سلبي جوهري" )التأثير على شركة أكوا ورزازات، االتفاقيات 
التي دخلت فيها شركة أكوا ورزازات، وفاء شركة أكوا ورزازات واألطراف الرئيسية بالمشروع بالتزاماتهم بموجب االتفاقيات(، فإن التغير في السيطرة 

على مستوى شركة أكوا باور لن يمثل حالة إخالل. ويكون هناك حقوق بالتعويض في هذه الحالة.

حّل تاريخ التشغيل التجاري األولي في 1437/3/19هـ )الموافق 2015/12/31م(. وحل تاريخ التشغيل التجاري النهائي للمشروع في 31 ديسمبر 2018م.

وتخضع اتفاقية تسهيالت أكوا ورزازات للقوانين المغربية.

الممولون عند اإلغالق المالي: ماسن؛ وبنك التنمية األفريقي؛ والوكالة الفرنسية للتنمية؛ واالتحاد األوروبي؛ وبنك االستثمار األوروبي؛ والبنك الدولي 
.Kreditanstalt Für Wiederaufbau لإلنشاء والتعمير؛ وبنك االئتمان إلعادة اإلعمار

الممولين كما في تاريخ هذه النشرة: وكالة المغربية للطاقة الشمسية )بتمويل مشترك من البنك األفريقي للتنمية ؛ الوكالة الفرنسية للتنمية ؛ االتحاد 
Kreditanstalt Für Wiederaufbau األوروبي ؛ بنك االستثمار األوروبي ؛ البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ؛
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مبلغ التمويل: 1,836 مليون ريال سعودي تقريباً 
تاريخ االستحقاق النهائي عند اإلغالق المالي: بعد 25 عام من االستخدام األول.33

شركة براكء 9 1 7 12
لمزيد من المعلومات عن مشروع هذه الشركة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-15( )»مشروع بركاء  شركة بركاء(«( من هذه النشرة.

اتفاقية شراء المياه والطاقة
أبرمت كٌل من شركة بركاء والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه )التي حلَّت محل وزارة اإلسكان والكهرباء والماء التابعة لحكومة سلطنة عمان( اتفاقيًة 
لشراء المياه والطاقة وذلك في 1421/8/20هـ )الموافق 2000/11/26م( )بصيغتها المعدلة من وقت آلخر(. وتبلغ قيمتها ما يقارب 498 مليون ريال 

سعودي.  

وبعد إبرام اتفاقية شراء المياه والطاقة، أبرمت كٌل من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة بركاء )1( اتفاقية شراء مياه بتاريخ 1433/10/11هـ 
)الموافق 2012/8/29م( فيما يتعلق بالمرحلة األولى من توسعة مشروع بركاء 1و)2( اتفاقية شراء مياه بتاريخ 1436/3/14هـ )الموافق 2015/1/4م( 
فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من توسعة مشروع بركاء 1. واشتملت كل من اتفاقيتي شراء المياه على بعض التعديالت ألحكام اتفاقية شراء المياه والطاقة.

وبموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة، توفر شركة بركاء للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه سعة إنتاج المحطة  للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 
والتي تقوم بدورها بدفع مبلغاً شهرًيا بالريال الُعماني لشركة بركاء خالل مدة االتفاقية مقابل )1( سعة إنتاج المحطة للماء والكهرباء بناًء على سعة اإلنتاج 
المتاحة المعلنة )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة بركاء عن )1( التكاليف الرأسمالية لتطوير المشروع، )ب( النفقات الثابتة للتشغيل 
والصيانة باإلضافة إلى )ج( الضرائب(،و )2( الطاقة الكهربائية والمياه المنتجة )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة بركاء عن التكاليف 
المتغيرة للتشغيل والصيانة(. ويرتبط استحقاق شركة بركاء لمبالغ مقابل سعة اإلنتاج بتوفر السعة في المحطة. وتعتمد المبالغ التي يتم دفعها مقابل 

اإلنتاج على كمية المياه والكهرباء التي يتم تسليمها وتوريدها إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

وتتمتع شركة بركاء بالحماية الالزمة في حال تأثر توفر المحطة بشكل سلبي بسبب أحداث معينة، مثل الحروب في سلطنة عمان وتغير القانون، ونزع 
الملكية )وتمثل هذه الحاالت حاالت مخاطر حكومية(. 

وسيتم الخصم من المبالغ المستحقة لشركة بركاء من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مقابل سعة اإلنتاج إذا كانت المحطة، أو جزء منها، 
تعاني من انخفاض سعة اإلنتاج أو كانت المحطة غير قادرة على العمل بسبب وجود عطل أو خلل بأحد مكونات المعدات أو بسبب قيود خارجية أو إجراء 
االختبارات أو أي أعمال قائمة أو غيرها من الحاالت السلبية التي ال تتمتع شركة بركاء بالحماية ضدها أو اإلعفاء منها بموجب اتفاقية شراء المياه 
والطاقة. ومع ذلك، فإن هذه المخاطر معالجة جزئياً عن طريق تمرير جزء من هذه المطالبات بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة بحيث يلتزم مشغل 

خدمات التشغيل والصيانة بدفع تعويضات متفق عليها لشركة بركاء.

للتخفيف من آثار التضخم أو تحركات العملة على إيرادات شركة بركاء على مدى فترة اتفاقية شراء الطاقة والمياه، يتم ربط جزء من المبالغ المستحقة 
بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة بمؤشرات التضخم في سلطنة عمان والواليات المتحدة االمريكية سنوًيا لحمايتها ضد تحركات الريال العماني مقابل 
الدوالر األمريكي. ويتم احتساب الربط القياسي للريال العماني بالدوالر األمريكي بمتوسط سعر الصرف الفوري للريال العماني مقابل الدوالر األمريكي في 
آخر يوم عمل من فترة إعداد الفواتير، وبالتالي تتحمل شركة بركاء مخاطر صرف العمالت وما ينتج عن ذلك من انخفاض في قيمة المبالغ المستحقة لها 

بسبب الفرق بين )1( متوسط سعر الصرف وسعر صرف الريال العماني مقابل الدوالر األمريكي )2( قيمة المبالغ في تاريخ صدور الفواتير وتاريخ الدفع.

تضمن وزارة المالية في سلطنة عمان التزامات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في السداد بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة، وذلك بموجب 
اتفاقية ضمان منفصلة. وال يوجد دعم ائتماني حكومي أو دعم ائتماني خارجي آخر فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من توسعة مشروع بركاء 1.

شركة بركاء هي المسؤولة عن الحصول على اإلمدادات الالزمة من الغاز الطبيعي الستخدامه وتحويله إلى طاقة كهربائية من خالل المحطة، بموجب 
اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المبرمة في 1421/8/29هـ )الموافق 2000/11/26م( )"اتفاقية توريد الغاز "(. كما تلتزم شركة بركاء بالحصول على ما 
 guaranteed net( يكفي من زيت الوقود لتشغيل المحطة لمدة ال تقل عن ثالثة أيام وفق صافي سعة اإلنتاج المتعاقد عليها والمضمونة من زيت الوقود
contracted fuel oil capacity(. وبموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة، لن تقوم شركة بركاء بتشغيل المحطة باستخدام زيت الوقود إال في حال كانت 
إمدادات الغاز الطبيعي غير متوفرة. وفي حال عدم توفر الغاز الطبيعي من الموّرد أو عدم توفر زيت الوقود في سلطنة عمان، سوف تغطي وزارة الطاقة 

والمعادن بسلطنة عمان الخسارة في دخل شركة بركاء فيما يتعلق بالمبالع المستحقة مقابل سعة اإلنتاج )مع مراعاة أحكام اتفاقية توريد الغاز(.

يجوز للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة في حاالت معينة بما في ذلك أي حالة إخالل من جانب شركة بركاء. ال يحق 
لشركة بركاء إنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة ألي سبب من األسباب بما في ذلك إخالل المشتري، ولكن يحق لها بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة 

مطالبة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعويض عن األضرار الناتجة عن إخفاق المشتري.

في حالة إنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة بسبب إخالل شركة بركاء بعد تاريخ التشغيل التجاري، فإنه يمكن للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مطالبة 
شركة بركاء بالتعويض عن األضرار التي قد تلحق بها. وال تمنح اتفاقية شراء المياه والطاقة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الخيار في شراء 
المحطة، وال تمنح كذلك الخيار لشركة بركاء ببيع المحطة، مما يعني أنه في حال إنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة، فال يكون للشركة العمانية لشراء 

الطاقة والمياه الخيار بشراء هذه المحطة ولن تكون ملزمة بذلك.

يقوم المشروع على أساس نظام "البناء والتملك والتشغيل". وتبلغ مدة اتفاقية شراء المياه والطاقة )15( سنة وشهًرا واحًدا تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري 
المحدد. وبموجب اتفاقية التعديل المؤرخة في 1439/2/10هـ )الموافق 2017/10/30م(، تم تمديد اتفاقية شراء المياه والطاقة حتى 1443/5/27هـ 

)الموافق 2021/12/31م(.
33  حصل االستخدام األول في تاريخ 13 سيبتمبر 2013م )فيما يتعلق بمبالغ اليورو والدوالر األمريكي( وفي 12 سيبتمبر 2013م )فيما يتعلق بمبالغ الدرهم المغربي(.
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وتخضع اتفاقية شراء المياه والطاقة لقوانين سلطنة عمان. وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء المياه والطاقة إلجراءات متسلسلة لتسويتها 
حيث يتم البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في مسقط، بسلطنة عمان بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

اتفاقية بيع الغاز الطبيعي
أبرمت شركة بركاء ووزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي في 1421/8/14هـ )الموافق 2000/11/26م( )بصيغتها المعدلة 

من وقت آلخر( لبيع الغاز وتسليمه وشرائه والمقرر استخدامه في مشروع بركاء 1 )"اتفاقية بيع الغاز"( وتبلغ قيمتها ما يقارب 87 مليون ريال سعودي.

تقوم وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان بموجب االتفاقية بتوريد الغاز وفقاً للكميات التي تحددها شركة بركاء. ويبلغ الثمن المستحق الدفع من جانب 
شركة بركاء للغاز الطبيعي الذي تستلمه وتوافق عليه في نقطة تسليم الغاز بالريال العماني ما يعادل 3.00 دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 
)BTU(   )على أساس القيمة الحرارية الدنيا(. يشمل ذلك المبلغ تكاليف نقل الغاز إلى نقطة تسليم الغاز وكل الضرائب والرسوم وغيرها من الضرائب 

المفروضة على بيع الغاز الطبيعي وشرائه.

في حالة حصول شركة بركاء على كمية زائدة من الغاز الطبيعي غير منصوص عليها في االتفاقية )باستثناء ما يكون وفق طلب تغيير الكميات أو بموجب 
موافقة كتابية من وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان(، يجب على شركة بركاء أن تدفع مقابل الكمية الزائدة بما يعادل 110% من الثمن المتفق عليه 

في االتفاقية.

باإلضافة إلى ذلك، في حالة عدم مطابقة المواصفات المتفق عليها في أي كمية غاز طبيعي موردة بموجب االتفاقية ألي سبب مهما كان طبيعته، يجوز 
لشركة بركاء وفق ما تراه )1( رفض استالم كمية الغاز الطبيعي كلها أو بعضها حتى يتم تدارك ذلك اإلخالل أو )2( قبول استالم كل أو بعض تلك الكمية 
التي ال تطابق المواصفات بشرط أال يزيد طبيعة وحجم اإلخالل في مواصفات الغاز الطبيعي المورد بالفعل عن ذلك الذي تكون شركة بركاء على علم 
به بالفعل. وفي هذه الحالة، ال تتحمل وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان أي مسؤولية أمام شركة بركاء وتلتزم شركة بركاء بدفع قيمة الكمية المقررة 

بما يعادل 97% من الثمن المتفق عليه في االتفاقية.

يجوز لوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان وشركة بركاء إنهاء اتفاقية بيع الغاز في حاالت معينة ناتجة عن إخالل الطرف اآلخر. وتتزامن اتفاقية بيع 
الغاز مع اتفاقية شراء المياه والطاقة وتنتهي بانتهائها.

وتخضع اتفاقية بيع الغاز لقوانين سلطنة عمان. وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية بيع الغاز إلجراءات متسلسلة لتسويتها يتم البت فيها نهائًيا 
عن طريق التحكيم في مسقط، بسلطنة عمان بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

اتفاقية شراء المياه )توسعة براكء(
بموجبها  تلتزم  حيث  2012/8/29م(  )الموافق  1433/10/11هـ  في  المياه  شراء  اتفاقية  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  والشركة  بركاء  أبرمت شركة 
شركة بركاء بتوفير سعة اإلنتاج للمياه للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وبيع مياه الشرب الناتجة عن تلك السعة في محطة تحلية مياه البحر في 
الموقع الحالي لشركة بركاء في واليات بسلطنة عمان. وقد تم االنتهاء من تطوير المحطة وهي حالًيا قيد التشغيل. وبموجب اتفاقية التعديل المؤرخة 
في 1439/2/10هـ )الموافق 2017/10/30م(، تم تمديد اتفاقية شراء المياه والطاقة حتى 1443/5/27هـ )الموافق 2021/12/31م(، وتبلغ قيمتها ما 

يقارب 40 مليون ريال سعودي.

تنص اتفاقية شراء المياه على التزامات شركة بركاء بالتفصيل فيما يتعلق بتطوير محطة لتحلية المياه بسعة 45,460 متًرا مكعًبا في اليوم الواقعة بجوار 
المتعاقد علها  اإلنتاج  بتوفير سعة  بركاء  التزام شركة  االتفاقية على  األولية. وتنص  التوسعة  من مرحلة  تمثل جزءاً  والتي  الحالي  بركاء  موقع مشروع 
المضمونة للمحطة وبيع الناتج من مياه الشرب إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. وال يجوز لشركة بركاء بيع أو توريد المياه التي يتم إنتاجها في 

المحطة ألي جهة غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

تلتزم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بأن تدفع مبلغاً شهرًيا بالريال العماني لشركة بركاء خالل مدة االتفاقية وذلك مقابل )1( سعة إنتاج المحطة 
للمياه بناًء على سعة اإلنتاج المتاحة المعلنة )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة بركاء عن )أ( التكاليف الرأسمالية الخاصة بتطوير المشروع، 
)ب( والتكاليف الثابتة المتعلقة بالتشغيل والصيانة، )ج( والضرائب( )2(  المياه المنتجة )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة بركاء عن 
التكاليف المتغيرة المتعلقة بالتشغيل والصيانة(. وقد تدفع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أيًضا مبالغ إضافية لتعويض شركة بركاء عن بعض 
التكاليف اإلضافية التي تكبدتها أو أية خسارة في الدخل ترجع إلى مخاطر حكومية. يتوقف استحقاق شركة بركاء لمبالغ مقابل سعة االنتاج على توفر 

تلك السعة في المحطة.

وتتمتع شركة بركاء بالحماية الالزمة في حال تأثر توفر المحطة بشكل سلبي نتيجة ألحداث معينة، مثل الحروب في سلطنة عمان وتغير القانون، ونزع 
الملكية )وتمثل هذه الحاالت حاالت مخاطر حكومية( وانعدام جودة مياه البحر )يمثل حدث قوة قاهرة(، وغير ذلك.

وسيتم الخصم من المبالغ المستحقة لشركة بركاء من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مقابل سعة اإلنتاج إذا كانت المحطة، أو جزء منها، تعاني 
من انخفاض في سعة اإلنتاج أو كانت المحطة غير قادرة على العمل بسبب وجود عطل أو خلل بأحد مكونات المعدات أو بسبب قيود خارجية أو إجراء 
االختبارات أو أي أعمال قائمة أو غيرها من الحاالت السلبية التي ال تتمتع شركة بركاء بالحماية ضدها أو الحصول على إعفاء منها بموجب اتفاقية شراء 
المياه. ومع ذلك، فإن هذه المخاطر معالجة جزئياً عن طريق تمرير جزء من هذه المطالبات بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة بحيث يلتزم مشغل خدمات 

التشغيل والصيانة بدفع تعويضات متفق عليها لشركة بركاء.

للتخفيف من آثار التضخم أو تحركات العملة على إيرادات شركة بركاء على مدى فترة اتفاقية شراء المياه، يتم ربط بعض المبالغ المستحقة بموجب 
اتفاقية شراء المياه بمؤشرات التضخم في سلطنة عمان والواليات المتحدة االمريكية سنوًيا لحمايتها ضد تحركات العمالت مقابل الدوالر األمريكي. 
ويتم احتساب الربط القياسي للريال العماني بالدوالر األمريكي بمتوسط سعر الصرف الفوري للريال العماني مقابل الدوالر األمريكي في آخر يوم عمل 
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من فترة إعداد الفواتير، وبالتالي تتحمل شركة بركاء مخاطر صرف العمالت وما ينتج عن ذلك من انخفاض في قيمة المبالغ المستحقة لها بسبب الفرق 
بين )1( متوسط سعر الصرف وسعر صرف الريال العماني مقابل الدوالر األمريكي و )2( قيمة المبالغ في تاريخ صدور الفواتير وتاريخ الدفع.

وتماشًيا مع مشاريع الطاقة والمياه المستقلة التي جرى تنفيذها مؤخًرا في عمان، فإن التزامات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالسداد بموجب 
اتفاقية شراء المياه ليست مضمونة من قبل حكومة سلطنة عمان.

كما عدلت اتفاقية شراء المياه اتفاقية شراء المياه والطاقة وذلك للسماح لشركة بركاء بتوريد الكهرباء لمحطة التوسعة في نقطة التوصيل ذات الصلة. 
ومع ذلك، تلتزم شركة بركاء باستيراد الكهرباء من الشبكة للحفاظ على عمليات تشغيل محطة التوسعة في الحاالت المحددة التالية: )1( في حالة توقف 
مشروع بركاء 1 عن التشغيل ألي سبب من األسباب أو تأثيرها على قدرة شركة بركاء على تشغيل محطة التوسعة بموجب اتفاقية شراء المياه أو )2( في 

حالة توجيه تعليمات من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو مشغل نظام النقل المصرح له لشركة بركاء بفعل ذلك.

يجوز للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إنهاء اتفاقية شراء المياه عند وقوع عدة حاالت من بينها ما يلي: )1( إعسار شركة بركاء )2( انسحاب شركة 
بركاء من المشروع، )3( إنهاء اتفاقية توصيل المياه نتيجة إخالل شركة بركاء، )4( سحب رخصة تحلية المياه، )5( إنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة 
)بشرط أال تكون هذه الحاالت ناتجة عن )1( حاالت مخاطر تتعلق بالمشتري أو )2( أي إخالل من جانب الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو )3( 

أي حالة من حاالت القوة القاهرة. 

ال يحق لشركة بركاء إنهاء اتفاقية شراء المياه ألي سبب من األسباب بما في ذلك حالة إخالل المشتري، ولكن يحق لها مطالبة الشركة العمانية لشراء 
الطاقة والمياه بالتعويض عند حدوث حالة إخالل من جانب المشتري.

في حالة إنهاء اتفاقية شراء المياه بسبب إخالل شركة بركاء بعد تاريخ التشغيل التجاري، فإنه يمكن للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مطالبة شركة 
بركاء بالتعويض عن األضرار التي د تلحق بها. وال تمنح اتفاقية شراء المياه الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الخيار في شراء المحطة وال تمنح 
كذلك الخيار لشركة بركاء ببيع المحطة، مما يعني أنه في حال إنهاء اتفاقية شراء المياه فال يكون للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الخيار بشراء 

هذه المحطة ولن تكون ملزمة بذلك ايضاً. 

يقوم المشروع على أساس نظام "البناء والتملك والتشغيل". وتتوافق مدة سريان اتفاقية شراء المياه مع مدة سريان اتفاقية شراء المياه والطاقة وسينتهي 
العمل بها عند انتهاء العمل باتفاقية شراء المياه والطاقة.

تخضع اتفاقية شراء المياه لقوانين سلطنة عمان. وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء المياه إلجراءات متسلسلة لتسويتها، ويتم البت فيها 
نهائًيا عن طريق التحكيم في مسقط، بسلطنة عمان بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

اتفاقية شراء المياه )المرحلة الثانية من توسعة مشروع براكء 1(
أبرمت شركة بركاء والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه اتفاقية شراء المياه في 1436/3/14هـ )الموافق 2015/5/4م( حيث تلتزم بموجبها شركة 
بركاء بتوفير سعة االنتاج للمياه للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وبيع مياه الشرب المتعلقة بتلك السعة في محطة تحلية مياه البحر في الموقع 
الحالي لشركة بركاء في واليات بسلطنة عمان، وتبلغ قيمة اتفاقية شراء المياه ما يقارب 498 مليون ريال سعودي. وقد تم االنتهاء من تطوير المحطة 

وهي حالًيا قيد التشغيل.

تنص اتفاقية شراء المياه على التزامات شركة بركاء بالتفصيل فيما يتعلق بمحطة تحلية المياه الواقعة بجوار موقع مشروع بركاء الحالي والتي تبلغ سعتها 
اإلنتاجية الثابتة 56,826 متر مكعب. وال يجوز لشركة بركاء بيع أو توريد المياه التي يتم إنتاجها في المحطة أو أي وحدة من وحدات التحلية ألي جهة 

غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

تلتزم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بأن تدفع مبلغاً شهرًيا بالريال العماني لشركة بركاء خالل مدة االتفاقية )فيما يتعلق بفترة إنتاج المياه في 
المرحلة األولى وفترة إنتاج المياه في المرحلة الثانية وفترة التشغيل حسبما ينطبق( وذلك مقابل )1( سعة إنتاج المحطة للمياه بناًء على سعة االنتاج 
المتاحة المعلنة )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة بركاء عن )أ( التكاليف الرأسمالية الخاصة بتطوير المشروع، )ب( والتكاليف الثابتة 
المتعلقة بالتشغيل والصيانة، )ج( والضرائب( )2( المياه المنتجة )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة بركاء عن التكاليف المتغيرة المتعلقة 
بالتشغيل والصيانة(. وقد تدفع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أيًضا مبالغ إضافية لتعويض شركة بركاء عن بعض التكاليف اإلضافية التي تكبدتها 

أو أية خسارة في الدخل ترجع إلى مخاطر حكومية. يتوقف استحقاق شركة بركاء لمبالغ مقابل سعة اإلنتاج على توفر تلك السعة في المحطة.

وتتمتع شركة بركاء بالحماية الالزمة في حال تأثر توفر المحطة بشكل سلبي بسبب بأحداث معينة، مثل الحروب في سلطنة عمان وتغير القانون، ونزع 
الملكية )وتمثل هذه الحاالت جميعها حاالت مخاطر حكومية( وانعدام جودة مياه البحر )يمثل حدث قوة قاهرة(، وغير ذلك.

وسيتم الخصم من المبالغ المستحقة لشركة بركاء من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مقابل سعة اإلنتاج إذا كانت المحطة، أو جزء منها، تعاني 
من انخفاض في سعة اإلنتاج أو كانت المحطة غير قادرة على العمل بسبب وجود عطل أو خلل بأحد مكونات المعدات أو بسبب قيود خارجية أو إجراء 
االختبارات أو أي أعمال قائمة أو غيرها من الحاالت السلبية التي ال تتمتع شركة بركاء بالحماية ضدها أو اإلعفاء منها بموجب اتفاقية شراء المياه. ومع 
ذلك، فإن هذه المخاطر معالجة جزئياً عن طريق تمرير جزء من هذه المطالبات بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة بحيث يلتزم مشغل خدمات التشغيل 

والصيانة بدفع تعويضات متفق عليها لشركة بركاء.

للتخفيف من آثار التضخم أو تحركات العملة على إيرادات شركة بركاء على مدى فترة اتفاقية شراء المياه، يتم ربط بعض المبالغ المستحقة بموجب 
اتفاقية شراء المياه بمؤشرات التضخم في سلطنة عمان والواليات المتحدة االمريكية سنوًيا لحمايتها ضد تحركات العملة مقابل الدوالر األمريكي. ويتم 
احتساب الربط القياسي للريال العماني بالدوالر األمريكي بمتوسط سعر الصرف الفوري للريال العماني مقابل الدوالر األمريكي في آخر يوم عمل من 
فترة إعداد الفواتير، وبالتالي تتحمل شركة بركاء مخاطر صرف العمالت وما ينتج عن ذلك من انخفاض في قيمة المبالغ المستحقة لها بسبب الفرق بين 

)1( متوسط سعر الصرف وسعر صرف الريال العماني مقابل الدوالر األمريكي و )2( قيمة المبالغ في تاريخ صدور الفواتير وتاريخ الدفع.
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وتماشًيا مع مشاريع الطاقة والمياه المستقلة التي جرى تنفيذها مؤخًرا في سلطنة عمان، فإن التزامات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالسداد 
بموجب اتفاقية شراء المياه ليست مضمونة من قبل حكومة سلطنة عمان.

وتلتزم شركة بركاء باستيراد الكهرباء من الشبكة للحفاظ على عمليات تشغيل محطة التوسعة في الحاالت المحددة التالية: )1( في حالة توقف محطة 
بركاء عن التشغيل ألي سبب من األسباب أو تأثيرها على قدرة شركة بركاء على تشغيل محطة التوسعة بموجب اتفاقية شراء المياه أو )2( في حالة توجيه 

تعليمات من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو مشغل نظام النقل المصرح له لشركة بركاء بفعل ذلك.

يجوز للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إنهاء اتفاقية شراء المياه عند وقوع عدة حاالت من بينها ما يلي: )1( إعسار شركة بركاء )2( انسحاب شركة 
بركاء من المشروع )3( إنهاء اتفاقية توصيل المياه نتيجة إخالل شركة بركاء )4( إنهاء رخصة تحلية المياه )5( إنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة )بشرط 
أال تكون هذه الحاالت ناتجة عن )1( حاالت مخاطر تتعلق بالمشتري أو )2( أي إخالل من جانب الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو )3( أي حالة 

من حاالت القوة القاهرة(.

في حالة إنهاء اتفاقية شراء المياه بسبب إخالل شركة بركاء قبل تاريخ التشغيل التجاري، يحق للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه التصرف بضمان 
حسن التنفيذ واالحتفاظ بكامل قيمته. إذا تم إنهاء اتفاقية شراء المياه بسبب إخالل شركة بركاء بعد تاريخ التشغيل التجاري، فإنه يمكن للشركة العمانية 
لشراء الطاقة والمياه مطالبة شركة بركاء بالتعويض عن األضرار التي تلحق بها. وال تمنح اتفاقية شراء المياه الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 
الخيار في شراء المحطة، وال تمنح كذلك الخيار لشركة بركاء ببيع المحطة، مما يعني أنه في حال إنهاء اتفاقية شراء المياه، فال يكون للشركة العمانية 

لشراء الطاقة والمياه الخيار لشراء هذه المحطة ولن تكون ملزمة بذلك أيضاً.

يقوم المشروع على أساس نظام "البناء والتملك والتشغيل". تتوافق مدة سريان اتفاقية شراء المياه مع مدة سريان اتفاقية شراء المياه والطاقة وسينتهي 
العمل بها عند انتهاء العمل باتفاقية شراء المياه والطاقة. وبموجب اتفاقية التعديل المؤرخة في 1439/2/10هـ )الموافق 2017/10/30م(، تم تمديد 

اتفاقية شراء المياه والطاقة حتى 1443/5/27هـ )الموافق 2021/12/31م(.

تخضع اتفاقية شراء المياه لقوانين سلطنة عمان. وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء المياه إلجراءات متسلسلة لتسويتهاويتم البت فيها 
نهائًيا عن طريق التحكيم في مسقط، بسلطنة عمان بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه 10 1 7 12
لمزيد من المعلومات عن مشروع هذه الشركة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-6( )»التوسعة الثانية لمشروع الشعيبة المستقل إلنتاج المياه  شركة 

مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه(«( من هذه النشرة.

اتفاقية شراء المياه
أبرمت شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه والشركة السعودية لشراكات المياه )المعروفة سابًقا باسم شركة الماء والكهرباء( اتفاقية شراء المياه 
بتاريخ 1438/9/19هـ )الموافق 2017/6/14م( بصيغتها المعدلة من وقت آلخر، يحق بموجبها لشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه تحلية المياه 

بمحطة تحلية مياه البحر، وتبلغ قيمتها ما يقارب 166 مليون ريال سعودي.

تتمتع شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه بموجب هذه االتفاقية بالحق مع االلتزام )1( بتطوير وتشغيل وصيانة المحطة بسعة إنتاج تقريبية للمياه 
تصل إلى 250,000 متر مكعب في اليوم طوال مدة االتفاقية، و)2( توفير سعة إنتاج المحطة لشركة السعودية لشراكات المياه، و )3( بيع إنتاج المحطة من 
المياه لصالح الشركة السعودية لشراكات المياه. تلتزم شركة الماء والكهرباء بأن تدفع مبلغاً شهرًيا بالريال السعودي لشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية 
المياه خالل مدة االتفاقية وذلك مقابل )1( سعة انتاج المحطة للمياه بناًء على سعة االنتاج المتاحة المعلنة )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض 
شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه عن )أ( التكاليف الرأسمالية الخاصة بتطوير المشروع، )ب( والتكاليف الثابتة المتعلقة بالتشغيل والصيانة، 
)ج( والضرائب( )2( المياه المنتجة )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه عن التكاليف المتغيرة المتعلقة 
بالتشغيل والصيانة(. ويتوقف استحقاق شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه لمبالغ مقابل سعة اإلنتاج على توفر السعة في المحطة. وتعتمد المبالغ 

التي تدفع مقابل اإلنتاج على كمية المياه التي يتم تسليمها وتوريدها إلى الشركة السعودية لشراكات المياه.

وتتمتع شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه بالحماية الالزمة في حال تأثر توفر المحطة بسبب أحداث معينة مثل تأخر الشركة السعودية لشراكات 
المياه أو تقصيرها، والحروب، وتغير القانون، والمقاطعات واألعمال اإلرهابية واألوبئة والكوارث الطبيعية والحاالت المتعلقة بالتعرفة الجمركية غير ذلك.

وسيتم الخصم من المبالغ المستحقة لشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه من الشركة السعودية لشراكات المياه مقابل سعة اإلنتاج وذلك في حال 
كانت المحطة، أو جزء منها، تعاني من انخفاض في سعة اإلنتاج أو كانت المحطة غير قادرة على العمل بسبب وجود عطل أو خلل بأحد مكونات المعدات 
أو بسبب قيود خارجية أو إجراء االختبارات أو أي أعمال قائمة أو غيرها من الحاالت السلبية التي ال تتمتع شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه 
بالحماية ضدها أو اإلعفاء منها بموجب اتفاقية شراء المياه. ومع ذلك، فإن هذه المخاطر معالجة جزئياً عن طريق تمرير جزء من هذه المطالبات 
بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة بحيث يلتزم مشغل خدمات التشغيل والصيانة بدفع تعويضات متفق عليها لشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه.

ولضمان عدم تأثر إيرادات شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه سلًبا بالتضخم أو تحركات العملة على مدى فترة اتفاقية شراء المياه، يتم ربط 
المبالغ المستحقة بمؤشرات التضخم في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة االمريكية سنوًيا وذلك لحمايتها ضد تحركات سعر الريال السعودي 

مقابل الدوالر األمريكي.

أن التزامات الشركة السعودية لشراكات المياه في سداد المبالغ المستحقة عليها )والتي تشمل التزاماتها في سداد أي مبالغ مستحقة مرتبطة بإنهاء 
اتفاقية شراء المياه( مضمونة من قبل وزارة المالية السعودية وذلك بموجب اتفاقية دعم ائتماني منفصلة. 
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يجوز لشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه والشركة السعودية لشراكات المياه إنهاء اتفاقية شراء المياه في حاالت معينة ناتجة عن إخالل الطرف 
اآلخر )في حالة عدم تصحيح ذلك اإلخالل خالل أي فترة من فترات التصحيح المحددة(.

سيغطي سعر الشراء الذي تدفعه شركة الماء والكهرباء الديون الممتازة باستثناء رؤوس األموال )بما في ذلك أي عائد عليها( المستثمرة في المشروع 
من مساهمي شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه إذا تم إنهاء اتفاقية شراء المياه بسبب )1( إخالل شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه أو 
)2( إخالل الشركة السعودية لشراكات المياه بسبب عدم نفاذ أحكام معينة في االتفاقية )في حال عدم قيام شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه 
بتصحيح إخاللها(. وإذا تم إنهاء اتفاقية شراء المياه بسبب )3( أي إخالل آخر من جانب الشركة السعودية لشراكات المياه، أو )4( حاالت القوة القاهرة 
التي تدوم لفترة طويلة )باستثناء حاالت القوة القاهرة الطبيعية التي تؤثر على شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه(، فسيغطي سعر الشراء الذي 
تدفعه الشركة السعودية لشراكات المياه الديون الممتازة ورؤوس األموال وتكاليف اإلنهاء. وفي كل من الحاالت الموضحة في البندين )3( و)4( أعاله، 
سيحق لشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه، تقديم مطالبات بموجب وثيقة التأمين في حال كان الحدث مؤمًنا ضده. وفي حال إنهاء اتفاقية شراء 
المياه بسبب )5( حاالت القوة القاهرة الطبيعية التي تدوم فترة طويلة التي تؤثر على شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه، أو )6( تضرر أو تلف 
المحطة بشكل ال يمكن تداركه نتيجة لحالة قوة قاهرة طبيعية، فسيغطي سعر الشراء الذي تدفعه الشركة السعودية لشراكات المياه الديون الممتازة 

باإلضافة إلى تكاليف اإلنهاء.

يقوم المشروع على أساس "البناء والتملك والتشغيل "، ومع ذلك تلتزم الشركة السعودية لشراكات المياه بشراء المحطة في بعض الحاالت التي يتم فيها 
إنهاء اتفاقية شراء المياه قبل نهاية مدتها )على سبيل المثال، إخالل الشركة السعودية لشراكات المياه، حاالت القوة القاهرة التي تدوم فترة طويلة، 
وحاالت القوة القاهرة الطبيعية التي تدوم فترة طويلة، وتعرض المحطة ألضرار ال يمكن إصالحها(، وتبلغ مدة اتفاقية شراء المياه )25( سنة تُحتسب من 
تاريخ التشغيل التجاري للمحطة )والذي كان في 27 مايو 2019م( ويمكن تمديدها باالتفاق بين الشركة السعودية لشراكات المياه وشركة مشروع الشعيبة 

الثانية لتنمية المياه.

تخضع اتفاقية شراء المياه لقوانين دولتي انجلترا وويلز. وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء المياه إلجراءات متسلسلة لتسويتها حيث يتم 
البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في المنامة بمملكة البحرين بموجب قواعد التحكيم الدولي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

وثائق التمويل
أبرمت شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه اتفاقية شروط مشتركة مع بعض المؤسسات المالية بتاريخ 1438/11/25هـ )الموافق 2017/8/17م( 
)بصيغتها المعدلة بموجب اتفاقية تعديل أولى بتاريخ 1439/1/20هـ )الموافق 2017/10/10م(( )اتفاقية الشروط المشتركة لشركة مشروع الشعيبة 
الثانية لتنمية المياه( باإلضافة إلى وثائق تمويل أخرى ذات صلة )يشار إليها مجتمعة بـ "وثائق تمويل شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه "(. 
توضح اتفاقية الشروط المشتركة لشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه األحكام المنظمة لعدد من التسهيالت المالية التي يتم الحصول عليها وفق 
اتفاقيات فرعية منفصلة ، بما في ذلك التسهيالت التجارية وتسهيالت رأس المال العامل والتي تم الحصول عليها ألغراض تمويل شركة مشروع الشعيبة 

الثانية لتنمية المياه لتنمية المياه.

وتشتمل وثائق تمويل شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه على إقرارات وتعهدات اعتيادية مقدمة من شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه 
لتنمية المياه بما في ذلك التعهدات المتعلقة بالحفاظ على نسب مالية معينة، وعدم التصرف في األصول، وعدم تحمل مديونية مالية )باستثناء بعض 
الحاالت(، وتوزيع األرباح والوفاء بمتطلبات التحوط وضمان دفع إيرادات المشروع في حسابات محددة مضمونة لصالح ممولي شركة مشروع الشعيبة 
الثانية لتنمية المياه لتنمية المياه باإلضافة إلى حاالت اإلخالل المتعلقة باألطراف الملزمة بتقديم مساهمات رأس المال لشركة مشروع الشعيبة الثانية 

لتنمية المياه لتنمية المياه واألطراف الرئيسيين في المشروع.

يُقدم التمويل على أساس حق الرجوع المحدود إلى أي شركة ذات أغراض خاصة تكون فيها شركة أكوا باور من المساهمين غير المباشرين.

وتم تقديم عدة ضمانات مقابل التزامات شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه لتنمية المياه بموجب اتفاقية الشروط المشتركة من بينها بعض 
حسابات المشروع والمعدات واآلالت والملكية الفكرية ومتحصالت التأمين واألسهم في شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه لتنمية المياه. ويحق 
للممولين التنفيذ ضد هذه الضمانات في حالة اإلخالل المستمر وفق ما هو منصوص عليه في وثائق التمويل. وقد يؤدي ذلك إلى خسارة المساهمين كل 

استثماراتهم في المشروع أو بعضها.

تخضع اتفاقية الشروط المشتركة لشركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه لقانون دولتي إنجلترا وويلز.

الممولون عند اإلغالق المالي: بنك نونغيوب )بصفته الوكيل وممثل صندوق االستثمار الخاص السعودي لألصول الخاصة بشركة كامكو بمشروع سيبكو 
2(؛ وبنك نونغيوب )بصفته الوكيل وممثل صندوق األصول الخاصة بشركة كيه بي السعودية في مشروع سيبكو 2( وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي 

المحدود )فرع مركز دبي المالي العالمي - دبي(؛ وبنك ستاندرد تشارترد؛ وناتيكسيس )فرع مركز دبي المالي العالمي( وبنك التنمية الكوري.

الممولين كما في تاريخ هذه النشرة: بنك الرياض، ناتيكسيس، وحاملي السندات ذات األولوية الصادرة من 4)أ( )2( االكتتاب الخاص بالواليات المتحدة

مبلغ التمويل عند اإلغالق المالي: ما يقارب 1,000 مليون  ريال سعودي.

تاريخ االستحقاق النهائي عند اإلغالق المالي: 30 نوفمبر 2040م.
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شركة محطة الزرقاء 11 1 7 12
الطاقة  شركة محطة  المستقل إلنتاج  الزرقاء  )»مشروع   )11-1-3-6-4( القسم  إلى  الرجوع  يرجى  الشركة،  هذه  مشروع  عن  المعلومات  من  لمزيد 

الزرقاء(«( من هذه النشرة.

اتفاقية شراء الطاقة
أبرمت شركة محطة الزرقاء والشركة الوطنية للطاقة الكهربائية اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 1437/3/9هـ )الموافق 2015/12/21م( فيما يتعلق بمحطة 

توليد الطاقة الكهربائية بالدورة المركبة بالغاز، وتبلغ قيمتها ما يقارب 249 مليون ريال سعودي.

بموجب اتفاقية شراء الطاقة، تلتزم الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية بأن تدفع لشركة محطة الزرقاء خالل فترة التشغيل تعرفة تتكون من )1( مقابل 
سعة اإلنتاج )والذي يتألف بدوره من تكاليف سعة إنتاج ثابتة، ورسوم ثابتة للتشغيل وصيانة(، )2( مقابل الطاقة المنتجة )والذي يتكون بدوره من رسوم 
الوقود، ورسوم المياه، والرسوم المتغيرة للتشغيل والصيانة(، و)3( أي رسوم إضافية متفق عليها بين الطرفين، وتكون هذه الرسوم مقومة بالدوالر األمريكي 

والدينار األردني، علًما أن جميع المبالغ التي يتم دفعها بموجب اتفاقية شراء الطاقة تُدفع بالدينار األردني.

لوزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية أن تطلب قيام شركة محطة الزرقاء بتوسيع المشروع لزيادة قدرتها على توليد الطاقة بشرط الحصول على 
الموافقة المكتوبة المسبقة من شركة محطة الزرقاء والمقرضين. وستكون شركة محطة الزرقاء حينئٍذ ملزمة بتنفيذ هذه التوسعات المطلوبة على نفقة 
الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية، على أن تسترد شركة محطة الزرقاء التكاليف الرأسمالية والتشغيلية من خالل الرسوم التكميلية التي تدفعها الشركة 
الوطنية للطاقة الكهربائية إلى شركة محطة الزرقاء من خالل التعديالت التي يتم إجراءها على التعرفة أو عن على أساس احتساب التكلفة مباشرة ومن 
ثم المطالبة بالتعويض حسب تقدير شركة محطة الزرقاء. وال تنفذ شركة محطة الزرقاء مثل هذا الطلب إال عند )1( االتفاق على جدوى عملية التنفيذ 
وتكاليفها )2( الحصول على التمويل الالزم للتنفيذ والبناء )3( االتفاق على التعديالت المناسبة للتعرفة، بما في ذلك المبالغ التي يتم دفعها مقابل سعة 

اإلنتاج والطاقة المنتجة.

بموجب اتفاقية شراء الطاقة، تدفع الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية لشركة محطة الزرقاء مبالغ مقابل سعة اإلنتاج عن توفر السعة في المحطة على 
أن يتم إلزام شركة محطة الزرقاء بدفع تعويضات متفق عليها إلى شركة الكهرباء الوطنية في حالة عدم توفر المحطة بشكل كلي أو جزئي. ومع ذلك، 
لن تخضع شركة محطة الزرقاء ألي شروط جزائية وستكون مستحقة لكامل مبالغ سعة اإلنتاج إذا كان عدم توفر المحطة بناًء على طلب الشركة الوطنية 
للطاقة الكهربائية أو انقطاعات مجدولة أو توقف ألسباب الصيانة أو التوقف اإلجباري للمحطة أو بسبب حاالت القوة القاهرة المحلية أو السياسية )بما 
في ذلك تغير القانون( أو أي أسباب أخرى ترجع للشركة الوطنية للطاقة الكهربائية. وفي أثناء فترة عدم توفر المحطة، ستعتبر المحطة متوفرة بسعة 

اإلنتاج المضمونة بشكل كامل.

تخضع المبالغ المستحقة مقابل السعة اإلنتاجية الثابتة للتعديل بسبب تغيرات سعر الصرف، بينما تخضع المبالغ المستحقة للتشغيل والصيانة الثابتة 
والمتغيرة للتعديل بسبب التضخم وتغيرات سعر الصرف. 

تضمن الحكومة األردنية التزامات كل من )بما في ذلك التزامات السداد( )1( الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية بموجب اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية 
الربط و)2( سلطة المياه في األردن بموجب اتفاقية توريد المياه. وإذا أخلت أي من هذه الجهات في أداء التزاماتها بموجب االتفاقيات المعنية، فستقوم 

الحكومة األردنية بالدفع نيابة عن تلك الجهة أو الوفاء بالتزاماتها.

تلتزم الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية بتزويد شركة محطة الزرقاء بكميات كافية من الغاز الطبيعي لتمكينها من تشغيل المرفق سعة االنتاج المتفق عليها 
وفًقا ألوامر اإلرسال الصادرة عن الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية. وعليه ال يوجد اتفاقية منفصلة لتوريد الغاز فيما يتعلق بهذا المشروع. وستتحمل 

الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية خالل المرحلة األولى والمرحلة الثانية كافة تكاليف الغاز المستهلك فعلًيا في توليد الطاقة الموردة إليها.

 وستقوم الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية بشراء مخزون من الوقود االحتياطي وحفظه في خزانات الوقود، في حين ستتحمل شركة محطة الزرقاء 
مسؤولية صيانة خزانات الوقود والمحافظة عليها اعتباًرا من بدء المرحلة األولى من المشروع وطوال الفترة المتبقية من مدة االتفاقية. وستتولى الشركة 
الوطنية للطاقة الكهربائية مسؤولية إزالة كل الوقود االحتياطي من الخزانات عند انتهاء مدة االتفاقية ولن يتعين عليها تقديم مقابل مالي لشركة محطة 

الزرقاء لهذا الوقود.

 ويجوز لشركة محطة الزرقاء أو الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية إنهاء اتفاقية شراء الطاقة في حاالت معينة ناتجة عن إخالل الطرف اآلخر.

 يقوم المشروع على أساس نظام "البناء والتملك والتشغيل". تخضع اتفاقية شراء الطاقة لقوانين األردن وتبلغ مدتها )25( سنة تبدأ من تاريخ التشغيل 
الطاقة إلجراءات  اتفاقية شراء  تنشأ عن  التي  النزاعات  كل  يوليو 2018م(. تخضع   1 )الموافق  الواقع في 1439/10/17هـ  األولى  للمرحلة  التجاري 
متسلسلة لتسويتها حيث يتم البت فيها نهائًيا باللغة اإلنجليزية عن طريق التحكيم في مدينة لندن بإنجلترا )حتى إنهاء اتفاقيات المقرضين المباشرة( 
وبعد ذلك في مدينة عمان باألردن، بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. ويجتمع الطرفان قبل سنتين من انتهاء مدة االتفاقية وذلك 

لمناقشة رغبتهم في تمديد االتفاقية من عدمها.
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شركة أكوا ورزازات 2 12 1 7 12
لمزيد من المعلومات عن مشروع هذه الشركة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-13( )»مشروع نور د المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة 

الشمسية المركزة  شركة أكوا باور ورزازات د(«( من هذه النشرة.

اتفاقية شراء الطاقة
1436/5/20هـ  بتاريخ  الطاقة  شراء  اتفاقية  اإلنتاج(  )مشتري  المستدامة  للطاقة  المغربية  والوكالة  المشروع(  )شركة   2 ورزازات  أكوا  شركة  أبرمت 
)الموافق 2015/3/10م( في حضور المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بصيغتها المعدلة والمعاد صياغتها في 1436/7/11هـ )الموافق 
2015/5/10م( و1436/9هـ )الموافق 2015/7م(، وتبلغ قيمتها ما يقارب 135 مليون ريال سعودي. وتضم محطة الطاقة الشمسية حقاًل شمسًيا وتوربيًنا 

ومرفًقا لتخزين الطاقة الحرارية.

وتماشياً مع هيكل التعرفة المستخدم بكثرة فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة فإنه ال يوجد مبالغ محددة تدفعها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة 
إلى شركة أكوا ورزازات 2 مقابل توفير سعة اإلنتاج لمحطة الطاقة الشمسية. وبدالً من ذلك، يتعين على الوكالة المغربية للطاقة المستدامة أن تدفع، 
بالدرهم المغربي )1( التعرفة خارج ساعات الذروة و)2( وتعرفة ساعات الذروة إلى شركة أكوا ورزازات 2 مقابل صافي الكهرباء التي يتم تسليمها. ونظًرا 
إلى أنه ال يدفع إلى شركة أكوا ورزازات 2 إال مقابل صافي الكهرباء التي يتم تسليمها، فسوف يتم تعويضها عن الكهرباء التي كانت ستقوم بتسليمها لو 
لم تتعرض إنتاجية الكهرباء إلى انخفاض أو توقف الناتج عن: )أ( حالة القوة القاهرة السياسية )بما في ذلك التغييرات التي تطرأ على القانون(، )ب( 
إغالق المحطة )ألسباب ال تتعلق بالمحطة نفسها أو شركة أكوا ورزازات 2(؛ )ج( جداول التوليد أو تعليمات التوزيع الواردة من المكتب الوطني للكهرباء 
والماء الصالح للشرب؛ )د( حاالت القوة القاهرة الطبيعية التي تؤثر في الشبكة أو مرافق النقل أو بعض البنية التحتية أو الخدمات اإلستراتيجية ؛ )هـ( 
عدم تقديم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بحلول تاريخ االستحقاق البنية التحتية والخدمات اإلستراتيجية أو الحفاظ عليها ؛ )و( عدم توفر الشبكة 

الكهربائية بشكل كامل أو جزئي )لسبب ال عالقة لشركة أكوا ورزازات 2 به(.

ال يجوز لشركة أكوا ورزازات 2 إسناد أو توفير أي جزء من سعة إنتاج محطة الطاقة الشمسية أو الكهرباء المنتجة منها ألي جهة أخرى خالف الوكالة 
المغربية للطاقة المستدامة، وتلتزم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بأن تستلم وتشتري من شركة أكوا ورزازات 2 كامل الكهرباء الصافية التي تنتجها 

وتوفرها المحطة.

ويحق لشركة أكوا ورزازات 2 الحصول على حماية على دخلها من قبل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة إذا خسرت شركة أكوا ورزازات 2 دخلها بسبب 
أحداث معينة )معظمها حاالت ال يمكن التأمين عليها(.

م بعض مكونات التعرفة بالدوالر األمريكي واليورو والدرهم  وفي حين أن التعرفة المستحقة بموجب اتفاقية شراء الطاقة مقومة بالدرهم المغربي، قد تُقوَّ
المغربي، ويتم حماية التعرفة الخاصة بالصيانة والتشغيل التي يتم ربطها بمؤشرات تضخم محددة بالدوالر األمريكي واليورو والدرهم المغربي سنوًيا،  

والتعرفة جميعها )المقومة بالدوالر األمريكي واليورو( من تقلبات أسعار صرف الدرهم المغربي مقابل الدوالر األمريكي واليورو حسبما ينطبق.

وقد قدمت حكومة المغرب خطاب دعم تلتزم بموجبه بإلزام وفاء الوكالة المغربية للطاقة المستدامة اللتزامات سداد المبالغ المستحقة عليها مقابل 
نقل المحطة إليها عند إنهاء اتفاقية شراء الطاقة )بما في ذلك اإلنهاء لألسباب التالية: )1( إخالل شركة أكوا ورزازات 2، و)2( إخالل الوكالة المغربية 
للطاقة المستدامة )ويشمل إخالل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة عن بالسداد بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة )60( يوًما أو أكثر(. ويختلف مستوى 
خطاب الدعم المقدم عن مستوى الضمان الحكومي الذي إن تم تقديمه يضمن التزامات الوكالة المغربية للطاقة المستدامة المقررة بموجب اتفاقية شراء 
الطاقة. ولم يتم تقديم أي دعم ائتماني حكومي أو دعم ائتماني خارجي آخر فيما يتعلق بالتزامات الوكالة المغربية للطاقة المستدامة المقررة بموجب 

اتفاقية شراء الطاقة.

سيكون للوكالة المغربية للطاقة المستدامة الحق في إنهاء اتفاقية شراء الطاقة عند حدوث عدة أمور من بينها  )1( عدم االلتزام بتاريخ التشغيل التجاري 
األولي خالل )180( يوًما من تاريخ التشغيل التجاري األولي المقرر )ومع ذلك، فقد تم تحقق تاريخ التشغيل التجاري ، وبالتالي ال يمكن العمل بهذا الحق(، 
و)2( عدم االلتزام بتاريخ التشغيل التجاري النهائي على مدى فترة اختبار متتالية مدتها )365( يوًما موزعة على )36( شهًرا، و)3( بعد تاريخ التشغيل 
التجاري النهائي، خالل أي فترة مدتها )12( شهًرا عندما ينخفض أداء المحطة عن 90% من مستوى األداء المضمون للمحطة وعدم كفاية أداء المحطة 
على مدار )12( شهًرا التالية والسابقة لهذه الفترة لزيادة متوسط أداء المحطة على مدار )36( شهًرا إلى قيمة تساوي أو تزيد عن 90 % من مستوى 
األداء المضمون، و)4( ترك المشروع ألكثر من )3( أيام عمل متتالية، و)5( حالة اإلخالل الجوهري، و)6( عدم الحصول على التأمينات والمحافظة عليها 
وفًقا لألحكام المنصوص عليها في اتفاقية شراء الطاقة في حال لم يتم تصحيح هذا اإلخالل في غضون شهر واحد من تلقي إشعار بذلك اإلخالل من 

الوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

إذا تم إنهاء اتفاقية شراء الطاقة )1( من قبل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بسبب إخالل شركة أكوا ورزازات 2أو حاالت القوة القاهرة التي تدوم 
لفترة طويلة وتؤثر على شركة أكوا ورزازات 2 بعد تاريخ التشغيل التجاري األولي، فسيتم نقل المحطة إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة مقابل 
مبلغ اإلنهاء، الذي ال يغطي رؤوس األموال المستثمرة في المشروع من المساهمين أو )2( من قبل أكوا ورزازات 2 بسبب إخالل الوكالة المغربية للطاقة 
المستدامة، فسيتم نقل المحطة إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة مقابل مبلغ اإلنهاء، الذي يغطي في هذه الحالة رؤوس األموال المستثمرة في 

المشروع من المساهمين.

باإلضافة إلى ذلك، يوجد عدد من المخاطر التي ترتبط بإنهاء االتفاقية بشكل عام:

في حالة إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب إخالل شركة أكوا باور ورزازات 2 بعد تاريخ التشغيل التجاري األولي، ولكن قبل تاريخ التشغيل التجاري أ. 
النهائي، يجوز للوكالة المغربية للطاقة الشمسية التنفيذ على سند ضمان حسن التنفيذ )بما يعادل 10% من تكلفة البناء(. ويمكن للوكالة المغربية 

للطاقة المستدامة أيًضا العمل بخيار البيع بشأن األسهم الخاضعة لهذا الخيار.
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للطاقة ب.  المغربية  للوكالة  يجوز  النهائي،  التجاري  التشغيل  تاريخ  بعد   2 ورزازات  أكوا  إخالل شركة  بسبب  الطاقة  اتفاقية شراء  إنهاء  تم  إذا 
المستدامة أن تطلب الحصول على تعويضات من شركة أكوا ورزازات 2.

تولي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة السيطرة الفعلية للمحطة بعد انهاء اتفاقية شراء الطاقة ليس مشروطاً باستيفاء المبالغ المستحقة ت. 
عليها، مما يعرض شركة أكوا ورزازات 2 ألن تصبح دائًنا غير مضمون للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

يجب أن تكون المحطة، عند نقلها إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، في حالة تشغيلية جيدة، األمر الذي قد ال يكون ممكًنا دائًما وذلك ث. 
عند تعرض المحطة ألضرار.

لمدة )3( سنوات بعد تاريخ التشغيل التجاري النهائي، يجب على شركة أكوا باور )"العضو الرئيسي"( أو أي شركة تابعة مملوكة لها بالكامل أن تملك ما ال 
يقل عن 35% من رأس مال شركة أكوا ورزازات 2 وحقوق التصويت فيها.

 SENER( أشهر من تاريخ التشغيل التجاري األولي حتى تاريخ التشغيل التجاري النهائي، يجب على شركة سينر جروبو إنيجنيريا إس إيه )بعد انقضاء )6
GRUPO DE INGNIERIA S.A(. )"العضو الفني"( أو أي شركة تابعة مملوكة لها بالكامل أن تملك ما ال يقل عن 5% من رأس مال شركة أكوا ورزازات 

2 وحقوق التصويت فيها.

ويتعين على كل من العضو الرئيسي والفني امتالك ما ال يقل عن 45% من رأس مال شركة أكوا ورزازات 2 وحقوق التصويت فيها حتى تاريخ التشغيل 
التجاري النهائي.

مع مراعاة القيود المذكورة أعاله، ال يُسمح للعضو الرئيسي أو الفني بنقل ملكية أسهمه في شركة أكوا ورزازات 2 إال إذا كان المنقول إليه يستوفي المعايير 
الفنية المطبقة على العضو الرئيسي والعضو الفني، على التوالي، عندما تم اختيارهم وبموافقة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

تخضع اتفاقية شراء الطاقة لقوانين المغرب، وتبلغ مدة اتفاقية شراء الطاقة )25( سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري األولي )الذي كان في 24 أبريل 
2018م(. وال يحق لشركة أكوا ورزازات 2 بيع الطاقة إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة أو غيرها من المشترين بعد انقضاء مدة اتفاقية شراء الطاقة.

تخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء الطاقة إلجراءات متسلسلة لتسويتها حيث يتم البت فيها نهائًيا باللغة اإلنجليزية عن طريق التحكيم في 
باريس بفرنسا بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

وثائق التمويل
بصفتها  المستدامة  للطاقة  المغربية  الوكالة  مع   )"2 ورزازات  أكوا  تسهيالت  "اتفاقية  بـ  إليها  )يُشار  تسهيالت  اتفاقية   2 ورزازات  أكوا  شركة  أبرمت 
لين مشتركين )كمقرضين متعاقبين للوكالة المغربية للطاقة المستدامة( في 1436/5/19هـ )الموافق  مقرض واتحاد من مؤسسات التمويل الدولية كمموِّ
2015/3/10م(، باإلضافة إلى وثائق تمويل أخرى ذات صلة )يُشار إليها مًعا بـ"وثائق تمويل أكوا ورزازات 2"(. وتم الدخول في اتفاقيات تعديل الحقة لوثائق 

تمويل أكوا ورزازات 2.

يتم توفير ثالث تسهيالت قروض ألجل بموجب وثائق تمويل أكوا ورزازات 2 )تسهيل بقيمة 148,657,270 دوالر أمريكي؛ وتسهيل بقيمة 293,611,537 
يورو؛ وتسهيل بقيمة 2,821,361,451 درهم مغربي( لغرض تمويل ما يصل إلى 80% من تكاليف تطوير المشروع فيما يتعلق بتطوير وتشغيل محطة الطاقة 
الشمسية الحرارية التي تبلغ سعتها 200 ميجاواط التي تم بناؤها في ورزازات بالمغرب، ومرافق التخزين والربط البيني المرتبطة بها )كما يتم تقديم 

باقي التمويل في شكل مساهمة في رأس المال(.

بموجب وثائق تمويل أكوا ورزازات 2، تقوم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بإقراض شركة أكوا ورزازات 2 األموال التي تقترضها الوكالة المغربية للطاقة 
المستدامة من مؤسسات التمويل الدولية بموجب تسهيالت منفصلة.

وتشتمل وثائق تمويل أكوا ورزازات 2 على إقرارات وتعهدات اعتيادية مقدمة من شركة أكوا ورزازات 2، بما في ذلك التعهدات المتعلقة بالحفاظ على 
نسب مالية معينة، وعدم التصرف في األصول، وعدم تحمل مديونية مالية )باستثناء بعض الحاالت( وضمان دفع إيرادات المشروع في حسابات محددة 
مضمونة لصالح ممولي شركة أكوا ورزازات 2 باإلضافة إلى حاالت اإلخالل المتعلقة باألطراف الملزمة بتقديم مساهمات رأس المال لشركة أكوا ورزازات 

2 واألطراف الرئيسيين في المشروع )ويشمل ذلك شركة أكوا باور(.

طبيعة التمويل: يُقدم التمويل على أساس حق الرجوع المحدود إلى شركة تكون فيها شركة أكوا البحرين مساهًما مباشًرا )وتكون شركة أكوا باور مساهًما 
غير مباشر(.

إن التزامات شركة أكوا ورزازات 2 بموجب وثائق تمويل أكوا ورزازات 2 مضمونة بعدة ضمانات منها المعدات، وحسابات مشروعات محددة، وأسهم شركة 
أكوا ورزازات 2، والحقوق التعاقدية لشركة أكوا ورزازات 2، والتأمينات وإعادة التأمين. ويحق للممولين التنفيذ ضد هذه الضمانات في حالة اإلخالل 

المستمر وفق ما هو منصوص عليه في وثائق التمويل. وقد يؤدي ذلك إلى خسارة المساهمين كل استثماراتهم في المشروع أو بعضها.

التغير في السيطرة: إذا كان هناك تغير في السيطرة على مستوى شركة أكوا باور وكان لذلك التغير "أثر سلبي جوهري" أو إذا كان من المرجح بشكل 
معقول أن يكون كذلك، فسيمثل ذلك حالة إخالل وفقاً لـحاالت اإلخالل المتعلقة بـ "توقف أعمال وأنشطة الشركة أو تغير الوضع القانوني" فيما يتعلق بأحد 
األطراف الرئيسية في المشروع )ومنهم شركة أكوا باور( كما تم النص عليها في االتفاقية. ومع ذلك، فإذا لم ينتج عن التغير في السيطرة "تأثير سلبي 
جوهري" )التأثير على شركة أكوا ورزازات 2، االتفاقيات التي دخلت فيها شركة أكوا ورزازات 2،وفاء شركة أكوا ورزازات 2 واألطراف الرئيسية بالمشروع 
بالتزاماتهم بموجب االتفاقيات(، فإن التغير في السيطرة على مستوى شركة أكوا باور لن يمثل حالة إخالل. ويكون هناك حقوق بالتعويض في هذه الحالة.

النظام واجب التطبيق: تخضع اتفاقية تسهيالت أكوا ورزازات 2 للقانون المغربي.
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وبنك  والتعمير؛  لإلنشاء  الدولي  والبنك  األوروبي؛  االستثمار  وبنك  األوروبي؛  واالتحاد  األفريقي؛  التنمية  وبنك  ماسن؛  المالي:  اإلغالق  عند  الممولون 
االئتمان إلعادة اإلعمار.

الممولين كما في تاريخ هذه النشرة: وكالة المغربية للطاقة الشمسية )بتمويل مشترك من البنك األفريقي للتنمية ؛ البنك األوروبي ؛ بنك االستثمار 
األوروبي ؛ البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

مبلغ التمويل عند اإلغالق المالي: ما يقارب 2,809 مليون ريال سعودي
تاريخ االستحقاق النهائي عند اإلغالق المالي: بعد 25 عام من االستخدام األول. 34

أكوا ورزازات 3 13 1 7 12
لمزيد من المعلومات عن مشروع هذه الشركة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-14( )»مشروع نور د المستقل النتاج الطاقة باستخدام الطاقة 

الشمسية المركزة  شركة أكوا باور ورزازات د(«( من هذه النشرة.

اتفاقية شراء الطاقة
أبرمت كل من شركة أكوا ورزازات 3 )شركة المشروع( والوكالة المغربية للطاقة المستدامة )مشتري اإلنتاج( المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح 
للشرب اتفاقية شراء الطاقة )بصيغتها المعدلة والمعادة صياغتها بتاريخ 1436/7/22هـ )الموافق 2015/5/10م( ويوليو 2015م، وتبلغ قيمتها ما يقارب 

233 مليون ريال سعودي. وتضم محطة الطاقة الشمسية حقاًل شمسًيا وتوربيًنا ومرفًقا لتخزين الطاقة الحرارية.

وتماشًيا مع هيكل التعرفة المستخدم بكثرة فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، فإنه ال يوجد مبالغ محددة تدفعها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة 
إلى شركة أكوا ورزازات 3 مقابل إتاحة الطاقة الشمسية. وبدالً من ذلك، يتعين على الوكالة المغربية للطاقة المستدامة أن تدفع بالدرهم المغربي: )1( 
التعرفة خارج ساعات الذروة و)2( تعرفة ساعات الذروة إلى أكوا ورزازات 3 مقابل صافي الطاقة الكهربائية التي يتم تسليمها. ونظًرا لحقيقة أنه ال يدفع 
إلى أكوا ورزازات 3 إال نظير صافي الطاقة الكهربية الذي تنتجه، سيتم تعويضها عن الكهرباء التي كانت ستقوم بتسليمها لو لم تتعرض إنتاجية الكهرباء 
إلى انخفاض أو توقف ناتج عن )أ( حالة القوة القاهرة السياسية )بما في ذلك التغييرات التي تطرأ على القانون( )ب( توقف المحطة عن العمل )ألسباب 
ال تتعلق بالمحطة نفسها أو شركة أكوا ورزازات 3 )ج( جداول التوليد أو تعليمات التوزيع الصادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 
)د( حاالت القوة القاهرة الطبيعية التي تؤثر على الشبكة أو مرافق النقل أو بعض أجزاء البنية التحتية أو بعض الخدمات االستراتيجية )هـ( عدم تقديم 
الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بحلول تاريخ االستحقاق البنية التحتية والخدمات االستراتيجية أو الحفاظ عليها )و( عدم توفر الشبكة الكهربائية 

بشكل كامل أو جزئي )لسبب ال عالقة لشركة أكوا ورزازات 3 به(.

بعد تاريخ التشغيل التجاري األولي، تخضع المحطة حالًيا للفترة تبلغ )365( يوًما متواصلة من اختبارات األداء لما بعد اإلنجاز، موزعة على فترة )36( 
شهًرا )قابلة للتمديد في حالة وقوع أحداث معينة، مثل القوة القاهرة(، والتي من خاللها سيتعين على شركة أكوا ورزازات 3 أن تُثبت )عدة أمور من 
بينها( أن المحطة وصلت إلى 90% على األقل من مستوى األداء المضمون للمحطة. وسيترتب على إتمام اختبارات ما بعد اإلنجاز تحقيق تاريخ التشغيل 

التجاري النهائي.

وإذا كان أداء المحطة في اختبارات ما بعد اإلنجاز أقل من األداء التعاقدي ولكنه يساوي أو يزيد عن تسعين بالمائة )90%( من األداء التعاقدي األولي، 
يجب على شركة أكوا ورزازات 3 دفع تعويضات متفق عليها عن كل نسبة مئوية من نقص األداء المحدد بحد أقصى عشر نقاط مئوية. ويشكل األداء الذي 

يقل عن نسبة 90% حالة إخالل ويمكن أن ينتج عنها إنهاء اتفاقية شراء الطاقة.

ال يجوز لشركة أكوا ورزازات 3 إسناد أو توفير أي جزء من سعة إنتاج محطة الطاقة الشمسية أو الكهرباء المنتجة منها ألي جهة أخرى خالف الوكالة 
المغربية للطاقة المستدامة، وتلتزم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بأن تستلم وتشتري من شركة أكوا ورزازات 3 كامل الكهرباء الصافية التي تنتجها 

وتوفرها المحطة.

ويحق لشركة أكوا ورزازات 3 الحصول على حماية على دخلها من قبل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة إذا خسرت شركة أكوا ورزازات 3 دخلها بسبب 
حاالت معينة )معظمها حاالت ال يمكن التأمين عليها(.

م بعض مكونات بالدوالر األمريكي واليورو والدرهم المغربي،  وفي حين أن التعرفة المستحقة بموجب اتفاقية شراء الطاقة مقومة بالدرهم المغربي، قد تُقوَّ
ويتم حماية التعرفة الخاصة بالتشغيل والصيانة التي يتم ربطها بمؤشرات تضخم سنوية محددة بالدوالر األمريكي واليورو والدرهم المغربي، والتعرفة 

جميعها)المقومة بالدوالر األمريكي واليورو( من تقلبات أسعار صرف الدرهم المغربي مقابل الدوالر األمريكي واليورو حسبما ينطبق. 

وقد قدمت حكومة المغرب خطاب دعم تلتزم بموجبه بإلزام وفاء الوكالة المغربية للطاقة المستدامة اللتزامات سداد المبالغ المستحقة عليها مقابل 
نقل المحطة إليها عند إنهاء اتفاقية شراء الطاقة )بما في ذلك اإلنهاء لألسباب التالية: )1( إخالل شركة أكوا ورزازات 3، و)2( إخالل الوكالة المغربية 
للطاقة المستدامة )ويشمل إخالل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بالسداد بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة )60( يوًما أو أكثر((. ويختلف مستوى 
خطاب الدعم المقدم عن مستوى الضمان الحكومي الذي إن تم تقديمه يضمن التزامات الوكالة المغربية للطاقة المستدامة المقررة بموجب اتفاقية شراء 
الطاقة. ولم يتم تقديم أي دعم ائتماني حكومي أو دعم ائتماني خارجي آخر فيما يتعلق بالتزامات الوكالة المغربية للطاقة المستدامة المقررة بموجب 

اتفاقية شراء الطاقة.

سيكون للوكالة المغربية للطاقة المستدامة الحق في إنهاء اتفاقية شراء الطاقة عند حدوث عدة أمور من بينها  )1( عدم االلتزام بتاريخ التشغيل التجاري 
األولي خالل )180( يوًما من تاريخ التشغيل التجاري األولي المقرر )ومع ذلك، فقد تم تحقق تاريخ التشغيل التجاري ، وبالتالي ال يمكن العمل بهذا الحق(، 

34  حصل االستخدام األول في تاريخ 23 سيبتمبر 2015م )فيما يتعلق بمبالغ اليورو( وفي 2 أكتوبر 2015م )فيما يتعلق بمبالغ الدرهم المغربي والدوالر األمريكي(.
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و)2( عدم االلتزام بتاريخ التشغيل التجاري النهائي على مدى فترة اختبار متتالية مدتها )365( يوًما موزعة على )36( شهًرا، و)3( بعد تاريخ التشغيل 
التجاري النهائي، خالل أي فترة مدتها )12( شهًرا عندما ينخفض أداء المحطة عن 90% من مستوى األداء المضمون للمحطة وعدم كفاية أداء المحطة 
على مدار )12( شهًرا التالية والسابقة لهذه الفترة لزيادة متوسط أداء المحطة على مدار )36( شهًرا إلى قيمة تساوي أو تزيد عن 90 % من مستوى 
األداء المضمون، و)4( ترك المشروع ألكثر من )3( أيام عمل متتالية، و)5( حالة اإلخالل الجوهري، و)6( عدم الحصول على التأمينات والمحافظة عليها 
وفًقا لألحكام المنصوص عليها في اتفاقية شراء الطاقة في حال لم يتم تصحيح هذا اإلخالل في غضون شهر واحد من تلقي إشعار بذلك اإلخالل من 

الوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

إذا تم إنهاء اتفاقية شراء الطاقة )1( من قبل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بسبب إخالل شركة أكوا ورزازات 3 أو حاالت القوة القاهرة التي تدوم 
لفترة طويلة وتؤثر على شركة أكوا ورزازات 3 بعد تاريخ التشغيل التجاري األولي، فسيتم نقل المحطة إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة مقابل مبلغ 
اإلنهاء، الذي ال ال يغطي رؤوس األموال المستثمرة في المشروع من المساهمين أو )2( من قبل شركة أكوا ورزازات 3 بسبب إخالل الوكالة المغربية 
للطاقة المستدامة، فسيتم نقل المحطة إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة مقابل مبلغ اإلنهاء، الذي يغطي في هذه الحالة رؤوس األموال المستثمرة 

في المشروع من المساهمين.

باإلضافة إلى ذلك، يوجد عدد من المخاطر التي ترتبط بإنهاء االتفاقية بشكل عام: 

في حالة إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب إخالل شركة أكوا باور ورزازات 3 بعد تاريخ التشغيل التجاري األولي، ولكن قبل تاريخ التشغيل التجاري أ- 
للوكالة  البناء(. ويمكن  تكلفة  يعادل 10% من  التنفيذ )بما  التنفيذ على سند ضمان حسن  المستدامة  للطاقة  المغربية  للوكالة  النهائي، يجوز 

المغربية للطاقة المستدامة أيًضا العمل بخيار البيع بشأن األسهم الخاضعة لهذا الخيار.
إذا تم إنهاء اتفاقية شراء الطاقة نتيجة وقوع حالة إخالل من شركة أكوا ورزازات 3 بعد تاريخ التشغيل التجاري النهائي، يجوز للوكالة المغربية ب- 

للطاقة المستدامة أن تطلب الحصول على تعويضات من شركة أكوا ورزازات 3.
تولي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة السيطرة الفعلية للمحطة بعد انهاء اتفاقية شراء الطاقة ليس مشروطاً باستيفاء المبالغ المستحقة ج- 

عليها، مما يعرض شركة أكوا ورزازات 3 ألن تصبح دائًنا غير مضمون ل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
يجب أن تكون المحطة، عند نقلها إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، في حالة تشغيلية جيدة، األمر الذي قد ال يكون ممكًنا دائًما وذلك د- 

عند تعرض المحطة ألضرار.

 يجب أن تمتلك شركة أكوا باور )"العضو الرئيسي"( أو شركة تابعة مملوكة بالكامل لها ما ال يقل عن 40% من رأس المال وحقوق التصويت في شركة أكوا 
ورزازات 3 وذلك لمدة )5( سنوات بعد تاريخ التشغيل التجاري النهائي.

وال يُسمح للعضو الرئيسي بنقل ملكية أسهمه في شركة أكوا ورزازات 3 بعد انقضاء فترة الخمس سنوات إال إذا كان المنقول إليه يستوفي المعايير الفنية 
المطبقة على العضو الرئيسي عندما تم اختياره

تخضع اتفاقية شراء الطاقة لقوانين المغرب، وتبلغ مدة اتفاقية شراء الطاقة )35( سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري األولي لمحطة الطاقة الشمسية 
الواقع في 1440/2/9هـ )الموافق 2018/10/20م(. وال يحق لشركة أكوا ورزازات 3 بيع الطاقة إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة أو غيرها من 

المشترين بعد انقضاء مدة اتفاقية شراء الطاقة.

تخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء الطاقة إلجراءات متسلسلة لتسويتها حيث يتم البت فيها نهائًيا باللغة اإلنجليزية عن طريق التحكيم في 
باريس بفرنسا بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

وثائق التمويل
أبرمت شركة أكوا ورزازات 3 اتفاقية تسهيالت )يُشار إليها بـ "اتفاقية تسهيالت أكوا ورزازات د"( مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بصفتها مقرض، 
)الموافق  1436/5/20هـ  في  المستدامة(  للطاقة  المغربية  الوكالة  ل  متعاقبين  )كمقرضين  مشتركين  لين  كمموِّ الدولية  التمويل  مؤسسات  من  واتحاد 
2015/3/10م(، وكذلك وثائق تمويل أخرى ذات صلة )يُشار إليها مًعا بـ "وثائق تمويل أكوا ورزازات د"(. وتم الدخول في اتفاقيات تعديل الحقة لوثائق 

تمويل أكوا ورزازات 3.

يتم توفير ثالث تسهيالت قروض ألجل بموجب وثائق تمويل أكوا ورزازات 3 )تسهيل بقيمة 61,931,266 دوالر أمريكي؛ وتسهيل بقيمة 267,076,982 
يورو؛ وتسهيل بقيمة 2,224,019,121 درهم مغربي( لغرض تمويل ما يصل إلى 80% من تكاليف تطوير المشروع فيما يتعلق بتطوير وتشغيل محطة الطاقة 
الشمسية الحرارية التي تم بناؤها في ورزازات بالمغرب، ومرافق التخزين والربط البيني المرتبطة بها )كما يتم تقديم باقي التمويل في شكل مساهمة 

في رأس المال(.

بموجب وثائق تمويل أكوا ورزازات 3، تقوم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بإقراض شركة أكوا ورزازات 3 األموال التي تقترضها الوكالة المغربية للطاقة 
المستدامة من مؤسسات التمويل الدولية بموجب تسهيالت منفصلة..

وتشتمل وثائق تمويل أكوا ورزازات 3 على إقرارات وتعهدات اعتيادية مقدمة من شركة أكوا ورزازات 3، بما في ذلك التعهدات المتعلقة بالحفاظ على 
نسب مالية معينة، وعدم التصرف في األصول، وعدم تحمل مديونية مالية )باستثناء بعض الحاالت( وضمان دفع إيرادات المشروع في حسابات محددة 
مضمونة لصالح ممولي شركة أكوا ورزازات 3 باإلضافة إلى حاالت اإلخالل المتعلقة باألطراف الملزمة بتقديم مساهمات رأس المال لشركة أكوا ورزازات 

3 واألطراف الرئيسيين في المشروع )ويشمل ذلك شركة أكوا باور(.

طبيعة التمويل: يُقدم التمويل على أساس حق الرجوع المحدود إلى شركة تكون فيها شركة أكوا البحرين مساهًما مباشًرا )وتكون شركة أكوا باور مساهًما 
غير مباشر(.
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إن التزامات شركة أكوا ورزازات 3 بموجب وثائق تمويل أكوا ورزازات 3 مضمونة بعدة ضمانات منها المعدات، وبعض حسابات المشروع، واألسهم في 
شركة أكوا ورزازات 3، والحقوق التعاقدية لشركة أكوا ورزازات 3، والتأمين وإعادة التأمين. ويحق للممولين التنفيذ ضد هذه الضمانات في حالة اإلخالل 

المستمر وفق ما هو منصوص عليه في وثائق التمويل. وقد يؤدي ذلك إلى خسارة المساهمين كل استثماراتهم في المشروع أو بعضها.

التغير في السيطرة: إذا كان هناك تغير في السيطرة على مستوى شركة أكوا باور وكان لذلك التغير "أثر سلبي جوهري" أو إذا كان من المرجح بشكل 
معقول أن يكون كذلك، فسيمثل ذلك حالة إخالل وفقاً لحاالت اإلخالل المتعلقة بـ "توقف أعمال وأنشطة الشركة أو الوضع القانوني" فيما يتعلق بأحد 
األطراف الرئيسية في المشروع )ومنهم شركة أكوا باور( كما تم النص عليها في االتفاقية. ومع ذلك، فإذا لم ينتج عن التغير في السيطرة "تأثير سلبي 
جوهري" )التأثير على شركة أكوا ورزازات 3، االتفاقيات التي دخلت فيها شركة أكوا ورزازات 3، وفاء شركة أكوا ورزازات 3 واألطراف الرئيسية بالمشروع 
بالتزاماتهم بموجب االتفاقيات(، فإن التغير في السيطرة على مستوى شركة أكوا باور لن يمثل حالة إخالل. ويكون هناك حقوق بالتعويض في هذه الحالة.

النظام واجب التطبيق: تخضع اتفاقية تسهيالت أكوا ورزازات 3 للقانون المغربي.

الممولون عند اإلغالق المالي: ماسن؛ وبنك التنمية األفريقي؛ والوكالة الفرنسية للتنمية؛ واالتحاد األوروبي؛ وبنك االستثمار األوروبي؛ والبنك الدولي 
لإلنشاء والتعمير؛ وبنك االئتمان إلعادة اإلعمار.

الممولين كما في تاريخ هذه النشرة: الوكالة المغربية للطاقة الشمسية )بتمويل مشترك من البنك األفريقي للتنمية ؛ الوكالة الفرنسية للتنمية ؛ االتحاد 
)Kreditanstalt Für Wiederaufbau األوروبي ؛ بنك االستثمار األوروبي ؛ البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ؛

مبلغ التمويل عند اإلغالق المالي: ما يقارب 1,373 مليون ريال سعودي. 
تاريخ االستحقاق النهائي عند اإلغالق المالي: بعد 25 عام من االستخدام األول. 35

شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء 14 1 7 12
لمزيد من المعلومات عن مشروع هذه الشركة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-9( )»مشروع الظاهرة المستقل إلنتاج الطاقة  شركة الظاهرة لتوليد 

الكهرباء(«( من هذه النشرة.

اتفاقية شراء الطاقة

أبرمت شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 1437/5/22هـ )الموافق 2016/3/2م(، فيما 
يتعلق بمحطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي وزيت الوقود، وتبلغ قيمتها ما يقارب 861 مليون ريال سعودي.

تقوم شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء بتوفير سعة اإلنتاج المضمونة المتعاقد عليها الناتجة عن المحطة، وبيع الكهرباء الناتجة عن ذلك، إلى الشركة 
العمانية لشراء الطاقة والمياه. وتقبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مثل هذه الكهرباء وتسدد تكاليفها من خالل دفع تعرفة )يمكن تعديلها بناًء 
على التغيرات في سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الريال العماني ومؤشر أسعار المستهلك العماني( مقابل )1( لسعة اإلنتاج لتوليد الطاقة )تشمل 
تكاليف االستثمار -وذلك بهدف التعويض عن التكاليف الرأسمالية( )2( ورسوم ثابتة للتشغيل والصيانة(، و )3( للطاقة المنتجة )الذي يتكون من الرسوم 

المتغيرة للتشغيل والصيانة للطاقة الكهربائية و)4( ورسوم بدء التشغيل الخاصة بالطاقة الكهربائية( و )5( رسوم الوقود بالريال العماني.

يتم إجراء اختبارات األداء السنوية في المحطة لتحديد سعة اإلنتاج لكل سنة تعاقدية ألغراض حساب المبالغ المستحقة الدفع إلى شركة الظاهرة لتوريد 
الكهرباء مقابل سعة اإلنتاج. باإلضافة إلى اختبارات األداء السنوية الواردة أعاله، قد تقوم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بإجراء اختبارات دورية 
خالل فترة التشغيل إذا كانت تعتقد أن سعة اإلنتاج المحددة في ذلك الوقت أقل من سعة اإلنتاج التي تم تحديدها في اختبار األداء السنوي السابق أو 

اختبار األداء.

في حالة عجز شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء أو تأخرها في توفير سعة اإلنتاج المضمونة المتعاقد عليها إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بسبب 
وقوع حاالت مخاطر المشتري)بما في ذلك التغييرات في القانون(، فسيتم اعتبار المحطة متاحًة بكامل طاقتها المضمونة المتعاقد عليها، وستدفع الشركة 

العمانية لشراء الطاقة والمياه المقابل لسعة اإلنتاج بما يعادل 100% من سعة اإلنتاج المضمونة المتعاقد عليها.

وفي حين أن التعرفة المستحقة بموجب اتفاقية شراء الطاقة مقومة بالريال العماني، فإنه يتم ربطها جزئًيا بمؤشر التضخم بالدوالر األمريكي، وبالتالي 
فهي محمية نوًعا ما ضد تحركات العمالت مقابل الدوالر األمريكي. تتحمل شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء مخاطر صرف العمالت المتبقية وما ينتج عن 
ذلك من انخفاض في قيمة المبالغ المستحقة لها بسبب الفرق بين )1( متوسط سعر الصرف وسعر صرف الريال العماني مقابل الدوالر األمريكي و)2( 

قيمة المبالغ في تاريخ صدور الفواتير وتاريخ الدفع.

وال تضمن حكومة سلطنة عمان التزامات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بسداد أي مبالغ مستحقة عليها بموجب اتفاقية شراء الطاقة.

تتحمل شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء المسؤولية الكاملة عن الحصول على كل اإلمدادات الضرورية من الغاز الطبيعي وزيت الوقود الالزم لتشغيل المحطة 
وفًقا لشروط اتفاقية شراء الطاقة. ولهذه األغراض، تم إبرام اتفاقية منفصلة لبيع الغاز الطبيعي تبلغ مدتها نفس مدة اتفاقية شراء الطاقة، وتتضمن 
بند تمديد االتفاقية تلقائًيا في حالة تمديد اتفاقية شراء الطاقة. وتقوم شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء بتشغيل المحطة باستخدام الغاز الطبيعي في 
كل األوقات، إال إذا كانت نوعية الغاز الطبيعي المتاح أو الكمية المتوفرة منه غير كافية، عندئٍذ يجوز لشركة الظاهرة لتوليد الكهرباء تشغيل المحطة 

باستخدام زيت الوقود على أاّل يكون لها خالل هذه الفترة حق المطالبة بتعويضات بموجب اتفاقية بيع الغاز الطبيعي.

ويجوز للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إنهاء اتفاقية شراء الطاقة في حاالت معينة ناتجة عن حاالت إخالل شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء. وال يحق 
لشركة الظاهرة لتوليد الكهرباء إنهاء اتفاقية شراء الطاقة ألي سبب من األسباب، ولكن يحق لها مطالبة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعويض 

عن األضرار الناتجة عن إخالل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة.
35  حصل االستخدام األول في تاريخ 22 سيبتمبر 2015م )فيما يتعلق بمبالغ الدرهم المغربي والدوالر األمريكي( وفي 28 سيبتمبر 2015م )فيما يتعلق بمبالغ اليورو(.

566



 يقوم المشروع على أساس نظام "البناء والتملك والتشغيل"، مع إمكانية البيع )شريطة إمكانية تنفيذ اتفاقية شراء طاقة جديدة وتفعيل الحقوق المرتبطة 
باألراضي في أي سوق تجاري أو مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه )أو ما يعادل أي منهما((. ومع ذلك، إذا لم يتم تمديد المدة األولية التفاقية 
شراء الطاقة باتفاق األطراف )علماً بأن اتفاقية شراء الطاقة ال تنص على هذا التمديد إال في حالة إخالل المشتري أو وقوع مخاطر حكومية أو وقوع 
حاالت القوة القاهرة(، تكون شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء في الغالب قادرة على تحقيق إيرادات من عمليات المحطة التشغيلية لمدة )15( سنة وشهر 
)1( بعد تاريخ االكتمال. وال يوجد موعد محدد لنقل ملكية المحطة إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو لممارسة خيار "البيع"، مما قد ينتج عنه 

مخاطر بالنسبة لألصول العالقة في نهاية مدة الـ )15( سنة.

تخضع اتفاقية شراء الطاقة ألحكام قوانين سلطنة عمان، وتبلغ مدة اتفاقية شراء الطاقة )15( سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري الذي يحل في 
1440/7/26هـ )الموافق 2019/4/1م(، ويُعّرض هذا شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء إلى خطر التأخر عن تاريخ التشغيل التجاري المقرر، وفي هذه الحالة 
تكون مدة اتفاقية شراء الطاقة أقصر بمدة تساوي مدة التأخير. تخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء الطاقة إلجراءات متسلسلة حيث يتم 

البت فيها نهائًيا باللغة اإلنجليزية عن طريق التحكيم في مسقط، بسلطنة عمان بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

اتفاقية بيع الغاز الطبيعي
 أبرمت شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء ووزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي بتاريخ 1437/5/21هـ )الموافق 2016/3/1م( 
لبيع الغاز الطبيعي وشرائه وتوريده وقبول نوعية محددة منه الستخدامه في المحطة، وتبلغ قيمتها ما يقارب 535 مليون ريال سعودي. وتتزامن مدة اتفاقية 

بيع الغاز الطبيعي مع مدة اتفاقية شراء الطاقة، وتُجدد تلقائًيا بقدر ما تتجدد اتفاقية شراء الطاقة.

تقوم شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء بتحديد الكميات اليومية للغاز الالزمة لتشغيل المحطة وتزويد وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان بها، باإلضافة 
إلى الحد األقصى من الغاز. وتقوم وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان ببيع وتسليم كمية الغاز المحددة إلى شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء بسعر متفق 
عليه يبلغ )3( دوالرات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويتضمن السعر المتفق عليه تكاليف النقل والضرائب والرسوم ويمكن تعديل السعر من 
وقت آلخر. وإذا طلبت شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء كمية غاز أكبر من الكمية المحددة في األصل أو بما يزيد عن الحد األقصى اليومي، فسوف تدفع 
شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء فرق قيمة كمية الغاز الزائدة. وتنتقل ملكية الغاز وكل المخاطر المرتبطة به إلى شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء بمجرد 

تسليم الغاز لها في نقطة التسليم.

في حال كان الغاز الذي سلمته وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان ال يتوافق مع مواصفات الغاز، فيجوز لشركة الظاهرة لتوليد الكهرباء، وفًقا لتقديرها 
الخاص، )1( رفض قبول الغاز حتى يستوفي المواصفات، أو )2( الموافقة على قبول الغاز غير المطابق للمواصفات، وفي هذه الحالة، ستدفع شركة 
الظاهرة لتوليد الكهرباء لهذا الغاز 97% فقط من السعر المتفق عليه وال تتحمل وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان أي مسؤولية فيما يتعلق بهذا الغاز 
غير المطابق للمواصفات. وإذا قبلت شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء الغاز غير المطابق للمواصفات من غير علمها بعدم مطابقته للمواصفات، فستدفع 
شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء السعر المتفق عليه للغاز بالكامل وتقوم وزارة النفط والغاز بسلطنة عمان بتعويض شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء عن 

تكاليف )أ( تنظيف المعدات، و)ب( إصالح أي أضرار ناشئة و)جـ( مطابقة الغاز للمواصفات.

يجب أن تحتفظ شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء بمخزون احتياطي لوقود الديزل كافي لتشغيل المحطة لمدة )4( أيام على األقل بأقصى سعة انتاج، ويجب 
تجديد المخزون في غضون )24( ساعة من بداية انخفاضه نتيجة استهالكه.

 ستدفع وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان إلى شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء تعويضات عن كل ساعة تعمل فيها المحطة )أو أي جزء منها( باستخدام 
وقود الديزل االحتياطي )بدالً من الغاز الطبيعي( نتيجة تسبب وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان في نقص الكمية المحددة من الغاز الطبيعي التي تقوم 
بتسليمها. وتكون التعويضات مستحقة الدفع حتى وإن كان النقص ناتًجا عن أي حدث كان من الممكن اعتباره من قبيل القوة القاهرة و أثر على شركة 
الظاهرة لتوليد الكهرباء. ويتم احتساب التعويضات لغرض تعويض شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء عن فرق تكلفة تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي وتشغيل 
المحطة بوقود الديزل. وإذا تعين على شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء تشغيل المحطة باستخدام وقود الديزل، نتيجة النقص في كمية الغاز المقدمة من 
وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان لمدة 3 أشهر متواصلة، ستقوم وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان بتعويض شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء عن كل 

تكاليف التشغيل المتكبدة بشكل معقول نتيجة لذلك.

ال يتحمل أي طرف المسؤولية تجاه الطرف اآلخر عن الخسائر الالحقة، باستثناء إذا كانت الخسارة الالحقة قد تُكبدت أو نشأت بسبب إخالل أو إهمال 
متعمد التفاقية بيع الغاز الطبيعي.

ووفقاً التفاقية بيع الغاز الطبيعي، تتمتع شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء فقط من الحماية ضد حاالت القوة القاهرة، وتتمثل هذه الحماية في إعفاء شركة 
الظاهرة لتوليد الكهرباء من األداء فقط. وال يمكن لوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان أن تعتمد على القوة القاهرة لحمايتها أو إعفاءها من التزاماتها 

المنصوص عليها في االتفاقية.

يجوز ألٍي من الطرفين إنهاء اتفاقية بيع الغاز الطبيعي في حال اإلخالل بأحكامها من قبل الطرف اآلخر.

وتخضع اتفاقية بيع الغاز الطبيعي لقوانين سلطنة عمان. تخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية بيع الغاز الطبيعي إلجراءات متسلسلة لتسويتها يتم 
البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في مسقط، بسلطنة عمان بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

شركة شناص 15 1 7 12
لمزيد من المعلومات عن مشروع هذه الشركة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-10( )»مشروع صحار د المستقل إلنتاج الطاقة  شركة شناص لتوليد 

الكهرباء(«( من هذه النشرة.
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اتفاقية شراء الطاقة
أبرمت شركة شناص والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه )بصفتها مشتري اإلنتاج( اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 1437/5/22هـ )الموافق 2016/3/2م(، 

فيما يتعلق بمحطة توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي وزيت الوقود، وتبلغ قيمتها ما يقارب 953 مليون ريال سعودي.

تقوم شركة شناص بتوفير سعة اإلنتاج المضمونة المتعاقد عليها الناتجة عن المحطة وبيع الكهرباء الناتجة عن ذلك إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة 
والمياه. وتقبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه شراء الكهرباء وتسدد تكاليفها من خالل دفع تعرفة )يمكن تعديلها بناًء على التغيرات في سعر صرف 
الدوالر األمريكي مقابل الريال العماني ومؤشر أسعار المنتجين األمريكي ومؤشر أسعار المستهلك العماني( تشمل )1( مقابل لسعة اإلنتاج لتوليد الطاقة 
)تشمل تكاليف االستثمار -وذلك بهدف التعويض عن التكاليف الرأسمالية( )2( ورسوم ثابتة للتشغيل والصيانة(، و )3( مقابل للطاقة المنتجة )الذي 
يتكون من الرسوم المتغيرة للتشغيل والصيانة للطاقة الكهربائية و)4( ورسوم بدء التشغيل الخاصة بالطاقة الكهربائية( و )5( رسوم الوقود بالريال العماني 

يتم إجراء اختبارات األداء السنوية في المحطة لتحديد سعة اإلنتاج لكل سنة تعاقدية ألغراض حساب المبالغ المستحقة الدفع إلى شركة شناص مقابل 
سعة اإلنتاج.. باإلضافة إلى اختبارات األداء السنوية الواردة أعاله، قد تقوم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بإجراء اختبارات دورية خالل فترة 
التشغيل إذا كانت تعتقد أن سعة اإلنتاج المحددة في ذلك الوقت أقل من سعة اإلنتاج التي تم تحديدها في اختبار األداء السنوي السابق أو اختبار األداء.

في حالة عجز شركة شناص أو تأخرها في توفير سعة اإلنتاج المضمونة المتعاقد عليها للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بسبب وقوع حاالت مخاطر 
المشتري )بما في ذلك التغييرات في القانون(، سيتم اعتبار المحطة متاحة بكامل طاقتها المضمونة المتعاقد عليها وستدفع الشركة العمانية لشراء 

الطاقة والمياه المقابل لسعة اإلنتاج بما يعادل 100% من سعة اإلنتاج المضمونة المتعاقد عليها.

وفي حين أن التعرفة المستحقة بموجب اتفاقية شراء الطاقة مقومة بالريال العماني، فإنه يتم ربطها جزئًيا بمؤشر التضخم بالدوالر األمريكي، وبالتالي 
فهي محمية نوًعا ما ضد تحركات العمالت مقابل الدوالر األمريكي. تتحمل شركة شناص مخاطر صرف العمالت المتبقية وما ينتج عن ذلك من انخفاض 
في قيمة المبالغ المستحقة لها بسبب الفرق بين )1( متوسط سعر الصرف وسعر صرف الريال العماني مقابل الدوالر األمريكي، و)2( بين قيمة المبالغ 

في تاريخ صدور الفواتير وتاريخ الدفع.

وال تضمن حكومة سلطنة عمان التزامات الشركة العمانية بسداد أي مبالغ مستحقة عليها بموجب اتفاقية شراء الطاقة.

تتحمل شركة شناص المسؤولية الكاملة عن الحصول على كل اإلمدادات الضرورية من الغاز الطبيعي وزيت الوقود الالزم لتشغيل المحطة وفًقا لشروط 
اتفاقية شراء الطاقة. ولهذه األغراض، تم إبرام اتفاقية منفصلة لبيع الغاز الطبيعي تبلغ مدتها نفس مدة اتفاقية شراء الطاقة، وتتضمن بند تمديد 
االتفاقية تلقائًيا في حالة تمديد اتفاقية شراء الطاقة. وتقوم شركة شناص بتشغيل المحطة باستخدام الغاز الطبيعي في كل األوقات، إال إذا كانت نوعية 

الغاز الطبيعي المتاح أو الكمية المتوفرة منه غير كافية، فعندئٍذ يجوز لشركة شناص تشغيل المحطة باستخدام زيت الوقود.

يجوز للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إنهاء اتفاقية شراء الطاقة في حاالت معينة ناتجة عن حاالت إخالل شركة شناص. وال يحق لشركة شناص 
إنهاء اتفاقية شراء الطاقة ألي سبب من األسباب. ولكن يحق لها مطالبة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعويض عن األضرار الناتجة عن إخالل 

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة. 

يقوم المشروع على أساس نظام "البناء والتملك والتشغيل"، مع إمكانية البيع )شريطة إمكانية تنفيذ اتفاقية شراء طاقة جديدة وتفعيل الحقوق المرتبطة 
باألراضي في أي سوق تجاري أو مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه )أو ما يعادل أي منهما((. ومع ذلك، إذا لم يتم تمديد المدة األولية التفاقية 
شراء الطاقة باتفاق الطرفين )علما بأن اتفاقية شراء الطاقة ال تنص على هذا التمديد إال في حالة إخالل المشتري أو وقوع مخاطر حكومية أو وقوع 
حاالت القوة القاهرة(، تكون شركة شناص في الغالب قادرة على تحقيق إيرادات من عمليات المحطة التشغيلية لمدة )15( سنة وشهر )1( بعد تاريخ 
االكتمال. وال يوجد موعد محدد لنقل ملكية المحطة إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو لممارسة خيار "البيع"، مما قد ينتج عنه مخاطر بالنسبة 

لألصول العالقة في نهاية مدة الـ )15( سنة.

الذي حل في  التجاري  التشغيل  تاريخ  تبدأ من  الطاقة )15( سنة  اتفاقية شراء  وتبلغ مدة  الطاقة ألحكام قوانين سلطنة عمان،  اتفاقية شراء  تخضع 
)الموافق 2019/5/4م(.  المتفق عليه في 1440/8/28هـ  التجاري  التشغيل  تاريخ  وقد حققت شركة شناص  )الموافق 2019/1/1م(،  1440/4/23هـ 
تخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء الطاقة إلجراءات متسلسلة لتسويتها حيث يتم البت فيها نهائًيا باللغة اإلنجليزية عن طريق التحكيم في 

مسقط، بسلطنة عمان بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

اتفاقية بيع الغاز الطبيعي
 أبرمت شركة شناص ووزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي بتاريخ 1437/5/21هـ )الموافق 2016/3/1م( لبيع وشراء وتسليم 
وقبول الغاز الطبيعي بجودة محددة الستخدامه في المحطة، وتبلغ قيمتها ما يقارب 545 مليون ريال سعودي. وتتزامن مدة اتفاقية بيع الغاز الطبيعي مع 

مدة اتفاقية شراء الطاقة، وتُجدد تلقائًيا بقدر ما تتجدد اتفاقية شراء الطاقة. 

تقوم شركة شناص بتزويد وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان بالكميات اليومية المحددة من الغاز الالزمة لتشغيل المحطة، باإلضافة إلى الحد األقصى 
من الغاز. وتقوم وزارة النفط والغاز بسلطنة عمان ببيع وتسليم كمية الغاز المحددة إلى شركة شناص بسعر متفق عليه يبلغ )3( دوالرات أمريكية لكل مليون 
وحدة حرارية بريطانية )BTU(، ويتضمن السعر المتفق عليه تكاليف النقل والضرائب والرسوم ويمكن تعديله من وقت آلخر. وإذا طلبت شركة شناص 
كمية غاز أكبر من الكمية المحددة في األصل أو بما يزيد عن الحد األقصى اليومي، فسوف تدفع شركة شناص فرق قيمة كمية الغاز الزائد. وتنتقل ملكية 

الغاز وكل المخاطر المرتبطة به إلى شركة شناص بمجرد تسليم الغاز لها في نقطة التسليم.

 في حال كان الغاز الذي سلمته وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان ال يتوافق مع مواصفات الغاز، فيجوز لشركة شناص، وفًقا لتقديرها الخاص، )1( 
رفض قبول الغاز حتى يطابق المواصفات، أو )2( الموافقة على قبول الغاز غير المطابق للمواصفات، وفي هذه الحالة، ستدفع شركة شناص لهذا الغاز 
97% فقط من السعر المتفق عليه وال تتحمل وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان أي مسؤولية فيما يتعلق بهذا الغاز غير المطابق للمواصفات. وإذا 
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قبلت شركة شناص الغاز غير المطابق للمواصفات من غير علمها بعدم مطابقته للمواصفات، فستدفع شركة شناص السعر المتفق عليه للغاز بالكامل 
وتقوم وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان بتعويضها عن تكاليف )أ( تنظيف المعدات، و)ب( إصالح أي أضرار ناشئة و)جـ( مطابقة الغاز للمواصفات.

 يجب أن تحتفظ شركة شناص بمخزون احتياطي لوقود الديزل كافي لتشغيل المحطة لمدة )4( أيام على األقل بأقصى سعة إنتاج، ويجب تجديد المخزون 
في غضون )24( ساعة من بداية انخفاضه نتيجة الستهالكه.

 ستدفع وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان إلى شركة شناص تعويضات عن كل ساعة تعمل فيها المحطة )أو أي جزء منها( باستخدام وقود الديزل 
االحتياطي )بداًل من الغاز الطبيعي( نتيجة تسبب وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان في نقص الكمية المحددة من الغاز الطبيعي التي تقوم بتسليمها. 
وتكون التعويضات مستحقة الدفع حتى وإن كان النقص ناتًجا عن أي حدث كان من الممكن اعتباره من قبيل القوة القاهرة و أثر على شركة شناص. ويتم 
احتساب التعويضات لغرض تعويض شركة شناص عن فرق تكلفة تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي وتشغيل المحطة بوقود الديزل. وإذا تعين على شركة 
شناص تشغيل المحطة باستخدام وقود الديزل، نتيجة النقص في كمية الغاز المقدمة من وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، لمدة )3( أشهر متواصلة، 

يجب على وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان تعويض شركة شناص عن كل تكاليف التشغيل المتكبدة بشكل معقول نتيجة لذلك.

ال يتحمل أي طرف المسؤولية تجاه الطرف اآلخر عن الخسائر الالحقة، باستثناء إذا كانت الخسارة الالحقة قد تُكبدت أو نشأت بسبب إخالل أو إهمال 
التفاقية بيع الغاز الطبيعي.

ووفقاً التفاقية بيع الغاز الطبيعي، تتمتع شركة شناص فقط من الحماية ضد حاالت القوة القاهرة، وتتمثل هذه الحماية في إعفاء شركة شناص من األداء 
فقط. وال يمكن لوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان أن تعتمد على القوة القاهرة لحمايتها أو إعفاءها من التزاماتها المنصوص عليها في االتفاقية. 

يجوز ألٍي من الطرفين إنهاء اتفاقية بيع الغاز الطبيعي في حال اإلخالل بأحكامها أو حدوث إخالل من جانب الطرف اآلخر.

وتخضع اتفاقية بيع الغاز الطبيعي لقوانين سلطنة عمان. تخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي إلجراءات متسلسلة لتسويتها 
ويتم البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في مسقط، بسلطنة عمان بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

شركة حيا للطاقة والتحلية   16 1 7 12
تتعلق العقود واالتفاقيات المذكورة أدناه بمشروع الدر 2 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية الواقع في مملكة البحرين.

اتفاقية شراء المياه والطاقة
في  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  والماء«(  الكهرباء  )»هيئة  البحرين  مملكة  حكومة  في  والماء  الكهرباء  وهيئة  والتحلية  للطاقة  حيا  شركة  أبرمت 
1440/2/19هـ )الموافق 2018/10/30م( )والمعدلة من وقت آلخر( والتي بموجبها يحق لشركة حيا للطاقة والتحلية توليد الكهرباء وتحلية المياه في 
محطة الدر 2 لتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر، وتبلغ قيمتها ما يقارب 445 مليون ريال سعودي. ال يجوز لشركة حيا للطاقة والتحلية بيع الكهرباء أو 

المياه الصالحة للشرب التي تم إنتاجها في المحطة أو توصيلها ألي جهة أخرى بخالف هيئة الكهرباء والماء خالل فترة اتفاقية شراء الطاقة والمياه. 

تلتزم هيئة الكهرباء والماء بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه بأن تدفع لشركة حيا للطاقة والتحلية، على أساس شهري على مدار مدة اتفاقية شراء 
الطاقة والمياه، تكاليف الكهرباء والمياه مستحقة الدفع بالدينار البحريني، والتي تتكون من )أ( تكاليف الطاقة اإلنتاجية و)ب( التكاليف المتغيرة و)ج( 

تكاليف الوقود. 

تتكون تكاليف الطاقة اإلنتاجية مما يلي: )1( رسوم استثمار، تتوافق مع المبلغ المستحق للتعويض على شركة حيا للطاقة والتحلية عن التكاليف الرأسمالية 
المتكبدة في تطوير المشروع )بما في ذلك خدمة الدين وعائدات حقوق الملكية ومدفوعات الضرائب( و)2( رسوم التشغيل والصيانة الثابتة. يرتبط 

استحقاق شركة حيا للطاقة والتحلية لتكاليف الطاقة اإلنتاجية بتوفر قدرة توليد الكهرباء وقدرة المحطة اإلنتاجية للمياه الصالحة للشرب. 

تتكون الرسوم المتغيرة، التي تم وضعها لتعويض شركة حيا للطاقة والتحلية عن تكاليف التشغيل والصيانة المتغيرة على أساس الكهرباء والمياه الموزعة 
والتي تم إرسالها وتسليمها إلى هيئة الكهرباء والماء من: )1( رسوم تشغيل وصيانة متغيرة؛ )2( رسوم بدء التشغيل، للتعويض على شركة حيا للطاقة 
والتحلية عن استخدامها للوقود أثناء بدء التشغيل والتكاليف األخرى ذات الصلة؛ و)3( رسوم تشغيل وحدة الطاقة ذاتًيا، في ما يتعلق بالطاقة فقط، 
للتعويض على شركة حيا للطاقة والتحلية عن استخدامها للوقود السائل أثناء عمليات تشغيل وحدة الطاقة ذاتًيا واالختبارات الناجحة لتشغيل وحدة 

الطاقة ذاتًيا والتكاليف األخرى ذات الصلة. 

رسوم الوقود هي المبلغ مستحق الدفع للتعويض على شركة حيا للطاقة والتحلية عن استخدام الغاز الطبيعي إلنتاج الكهرباء والمياه الصالحة للشرب 
وتوصيلها، واستخدام الكهرباء المستوردة من الشبكة إلنتاج المياه الصالحة للشرب وتوصيلها. أبرمت شركة حيا للطاقة والتحلية اتفاقية بيع الغاز الطبيعي 

)على النحو المحدد والموضح أدناه( والتي يتم بموجبها تحديد سعر الغاز الطبيعي. 

سوف تتكبد شركة حيا للطاقة والتحلية خصومات من رسوم الطاقة اإلنتاجية كنتيجة لما يلي )1( عدم التوافر المجدول؛ )2( االنقطاعات القسرية )أي 
االنقطاعات التي تؤثر على محطة الطاقة أو محطة تحلية المياه بخالف االنقطاع المخطط له أو االنقطاع بعد اإلخطار بفترة قصيرة( و)3( تخفيض 

تصنيف محطة الطاقة أو محطة تحلية المياه. 

المياه والطاقة، يكون جزء من  اتفاقية شراء  إيرادات شركة حيا للطاقة والتحلية على مدى فترة  العملة على  آثار التضخم أو تحركات  وللتخفيف من 
الدفعات المستحقة مرتبًطا بمؤشرات التضخم في البحرين والواليات المتحدة سنوًيا ويكون محمًيا من أثر تقلبات سعر صرف الدينار البحريني مقابل 

الدوالر األمريكي.
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وبموجب اتفاقية الضمان المؤرخة 1440/2/19هـ )الموافق 2018/10/30م(، فقد ضمنت وزارة المالية في حكومة مملكة البحرين )»وزارة المالية«( بشكل 
نهائي وغير مشروط القيام باألداء السريع والواجب من جانب هيئة الكهرباء والماء لجميع التزاماتها المالية مستحقة الدفع إلى شركة حيا للطاقة والتحلية 
بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه )بخالف أي مدفوعات مستحقة بعد ممارسة هيئة الكهرباء والماء لخيارها في شراء المحطة وفًقا لشروط اتفاقية 
شراء الطاقة والمياه، والتي يجب أن يتم تغطيتها بدالً من ذلك بضمان منفصل صادر عن وزارة المالية(، وتتعهد بدفع أي مبالغ مستحقة وواجبة السداد 

من قبل هيئة الكهرباء والماء في غضون 10 أيام عمل من تاريخ طلب كتابي مقدم من جانب شركة حيا للطاقة والتحلية. 

أبرمت شركة حيا للطاقة والتحلية اتفاقية شركة مرافق مشتركة )»اتفاقية شركة المرافق المشتركة«( مع شركة الدر للطاقة والمياه ش.م.ب )ج( بتاريخ 
1440/9/10هـ )الموافق 2019/5/15م( فيما يتعلق بمرافق سحب / تصريف مياه البحر في المرحلة األولى من محطة الدر )»مرافق سحب / تصريف 
مياه البحر«(. تعتبر مرافق سحب / تصريف مياه البحر جزًءا من محطة توليد الطاقة وتحلية مياه البحر الحالية المملوكة لشركة الدر للطاقة والمياه 
ش.م.ب )ج(، وتقع بجوار موقع محطة الدر 2. يتمثل الغرض من اتفاقية شركة المرافق المشتركة، من بين أمور أخرى، في تفصيل الملكية المشتركة وإنشاء 
كيان )»شركة المرافق المشتركة«( التي ستمتلك مرافق سحب / تصريف مياه البحر وتشغلها وتقوم بصيانتها، بعد نقل من جانب شركة الدر للطاقة والمياه 

ش.م.ب )ج( إلى شركة المرافق المشتركة في أي وقت بعد تاريخ التشغيل التجاري بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه.

وقبل نقل مرافق سحب / تصريف مياه البحر كما هو مذكور أعاله، تتحمل شركة الدر للطاقة والمياه ش.م.ب )ج( مسؤولية ضمان تشغيل مرافق سحب 
ن شركة حيا للطاقة والتحلية، من بين أمور أخرى، من أداء التزاماتها بموجب اتفاقية  / تصريف مياه البحر وصيانتها وفًقا للممارسات الجيدة بحيث تمكِّ
شراء الطاقة والمياه. تشّكل أي تأخيرات من جانب شركة الدر للطاقة والمياه ش.م.ب )ج( في استكمال أعمال إصالح مرافق سحب / تصريف مياه 
البحر كما هو مطلوب بموجب اتفاقية شركة التسهيالت المشتركة والتي تمنع شركة حيا للطاقة والتحلية من تحقيق تاريخ التشغيل التجاري المبكر للمياه 
أو تاريخ التشغيل التجاري حالة قوة قاهرة. ومع ذلك، ال يوجد سبل انتصاف أو حماية لشركة حيا للطاقة والتحلية حيث يؤثر فشل شركة الدر للطاقة 
والمياه ش.م.ب )ج( في تشغيل مرافق سحب / تصريف مياه البحر وصيانتها على قدرة شركة حيا للطاقة والتحلية على أداء التزاماتها بموجب اتفاقية 

شراء الطاقة والمياه.

ويجوز لهيئة الكهرباء والماء إنهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه في حالة حدوث، من بين أمور أخرى، أي من األحداث التالية: )1( حدوث تقصير جوهري 
من جانب شركة حيا للطاقة والتحلية؛ )2( التخلي عن المشروع؛ )3( إنهاء اتفاقية بيع الغاز الطبيعي نتيجة وقوع تقصير من جانب شركة حيا للطاقة 
والتحلية؛ )4( إنهاء رخصة التوليد وإنتاج المياه )إال إذا كان هذا اإلنهاء بسبب تغيير في القانون(؛ )5( إخفاق  شركة حيا للطاقة والتحلية في تحقيق تاريخ 
التشغيل التجاري في آخر موعد للتشغيل التجاري أو قبله؛ )6( نقص السعة المائية الصافية المتاحة لمرفق تحلية المياه عن سبعين بالمائة )70%( من 
صافي سعة المياه المتعاقد عليها المضمونة لمدة 365 يوًما متتالًيا؛ أو )7( نقص سعة الطاقة الصافية المتاحة لمرفق الطاقة عن سبعين بالمائة )%70( 

من صافي سعة المياه المتعاقد عليها المضمونة لمدة 365 يوًما متتالًيا. 

في حال تم إنهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه من قبل هيئة الكهرباء والماء، فيحق لهيئة الكهرباء والماء أن تمارس حقها بشراء المحطة. باإلضافة إلى 
ذلك، في حال تم إنهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه من قبل هيئة الكهرباء والماء قبل تاريخ التشغيل التجاري، فيحق لهيئة المياه والكهرباء صرف ضمان 
األداء واالحتفاظ بكامل المبلغ بمثابة تعويضات متفق عليها بسبب اإلخفاق الذي ترتكبه شركة حيا للطاقة والتحلية في توفير السعة الصافية المضمونة 
للماء المتعاقد عليها و / أو السعة الصافية المضمونة للطاقة المتعاقد عليها وااللتزام بالتزلملتها األخرى بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه. في 
حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه من جانب هيئة الكهرباء والماء بعد تاريخ التشغيل التجاري، يمكن لهيئة الكهرباء والماء مطالبة شركة حيا للطاقة 

والتحلية بالحصول على تعويضات.

ال يحق لشركة حيا للطاقة والتحلية إنهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه ألي سبب، بما في ذلك تقصير المشتري )أي تقصير هيئة الكهرباء والماء(. 

يقوم المشروع على أساس نظام »البناء والتملك والتشغيل«. وتبلغ مدة اتفاقية شراء الطاقة والمياه 20 عاًما، تُحتسب من تاريخ التشغيل التجاري المقرر 
)والمتوقع أن يحصل في الربع الثاني من 2022م(، ويمكن تمديد االتفاقية من خالل االتفاق المتبادل بين شركة حيا للطاقة والتحلية وهيئة الكهرباء والماء.

تخضع اتفاقية شراء الطاقة والمياه لقوانين دولة البحرين. يجب على طرفي اتفاقية شراء الطاقة والمياه أوالً محاولة تسوية أي نزاعات تنشأ بينهما، 
وفي حال لم يتمكنا من القيام بذلك، يتم البت في األمر نهائًيا عن طريق التحكيم في إنجلترا وويلز بموجب قواعد التحكيم والتسوية المعمول بها في 

غرفة التجارة الدولية. 

عقد الهندسة والمشتريات والبناء
يتفرع عقد الهندسة والمشتريات والبناء إلى نطاقين، نطاق العمل الخارجي ونطاق العمل الداخلي.

تم توثيق جزء العمل الخارجي في )أ( عقد األعمال الهندسية الخارجية مبرم بتاريخ 2019/1/10م بين كل من شركة حيا للطاقة والتحلية )بصفتها 
 Société( وشركة تشينغداو هونغروي الستشارات هندسة الطاقة الكهربائية المحدودة،  وشركة بناء الطاقة في الصين وشركة التحلية الدولية )المالك
الهندسية  الخارجي(، والذي قامت شركة حيا للطاقة والتحلية بموجبه تكليف مقاول األعمال  الهندسة  Internationale de Dessalement( )مقاول 
الخارجية لتنفيذ واستكمال جميع أعمال التصميم والهندسة وغيرها من األعمال والخدمات الالزمة إلنشاء الخدمات الهندسية واستكمالها و)ب( عقد 
أعمال التوريد الخارجية المبرم بتاريخ  2019/1/10م بين كل من شركة حيا للطاقة والتحلية )بصفتها المالك( وشركة تيجون إنترناشونال )هونج كونج( 
ليمتد وشركة بناء الطاقة في الصين وشركة التحلية الدولية )مقاول التوريد الخارجي(، والذي قامت شركة حيا للطاقة والتحلية بموجبه تكليف مقاول 
توريد األعمال الهندسية الخارجية لتنفيذ واستكمال التصميم واألعمال الهندسية )بخالف الخدمات الهندسية( والمشتريات والتصنيع وإجراء اختبارات 

بالمصنع لجميع العناصر المستوردة الالزمة إلنشاء األعمال واستكمالها.

تم توثيق جزء العمل الداخلي في عقد خدمات داخلية بتاريخ 2019/1/10م مبرم بين كل من شركة حيا للطاقة والتحلية )بصفتها المالك( وشركة سيبكو 
3 البحرين لإلنشاءات ذ.م.م وشركة بناء الطاقة في الصين وشركة التحلية الدولية )مقاول الخدمات الداخلي( والذي قامت شركة حيا للطاقة والتحلية 
بموجبه تكليف مقاول الخدمات الداخلية لتنفيذ واستكمال جميع عمليات الشراء والبناء وبدء التشغيل والتجريب واالختبار وغيرها من األعمال الالزمة 

لتشييد األعمال واستكمالها ومعالجة العيوب بها على أساس اإلنجاز الكلي بخالف ما يتعلق بتوريد األصناف المستوردة. 
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أبرمت جميع األطراف المذكورة أعاله وكذلك شركة مشروع الشعيبة الثالث إلنشاءات الطاقة الكهربائية )"سيبكو 3"( عقد تنسيق بتاريخ 2019/1/10م 
يربط بين نطاقات العمل الخارجية والداخلية ويحتوي على تنازل عن حق المقاول بتقديم دفوع )بحيث ال يُعفى مقاول الخدمات الداخلي من المسؤولية 
وال يحق له رفع مطالبات أو إثارة دفوع إزاء أعمال أو إغفاالت مقاول الهندسة الخارجي أو مقاول التوريد الخارجي، والعكس صحيح(. وهذا يعني أن 
جميع األطراف المقاولين يتحملون مسؤولية تنفيذ وإنجاز أعمال التصميم والهندسة والشراء واإلنشاء والتركيب والتشغيل واالختبار وإدخال األعمال حيز 
التشغيل التجاري على أساس تسليم المفتاح بمبلغ إجمالي. تبلغ قيمة تكاليف المشروع ما يقارب 4,125 مليون ريال سعودي، وتتراوح قيمة  عقد الهندسة 

والمشتريات والبناء ما بين 70% إلى 90% من إجمالي تكاليف المشروع.

ويتحمل كل من شركة سيبكو 3 وشركة بناء الطاقة في الصين وشركة التحلية الدولية المسؤولية بالتضامن والتكافل عن كل التزامات ومسؤوليات مقاول 
الهندسة الخارجي ومقاول التوريد الخارجي ومقاول الخدمات الداخلي.

وتعني اتفاقية التنسيق أنه من جميع الوجوه يوجد عقد هندسة ومشتريات وبناء واحد مع مقاول واحد يقدم خدمات متكاملة على أساس تسليم المفتاح 
بدفعة كاملة.

وبموجب عقد الهندسة والمشتريات والبناء، يتعين على المقاول إثبات أن المحطة تفي بضمانات أداء معينة. وفي حالة عدم الوفاء بضمانات األداء على 
النحو المنصوص عليه في عقد الهندسة والمشتريات والبناء، يجب على المقاول دفع تعويضات أداء نقدية إلى شركة حيا للطاقة والتحلية. يكون المقاول 

مسؤوالً أيًضا عن تعويضات تأخير نقدية متفق عليها عن أي إخفاق في تحقيق تواريخ مراحل رئيسية معينة.

يصل الحد األقصى للتعويضات النقدية التي يجب على المقاول دفعها مقابل عدم االلتزام لحسن التنفيذ إلى 20% من قيمة العقد اإلجمالية )في كٍل من 
عقود األعمال الداخلية وعقود األعمال الخارجية(.

يصل الحد األقصى للتعويضات النقدية المتفق عليها التي يجب على المقاول دفعها مقابل التأخير إلى 25% من قيمة العقد اإلجمالية )في كٍل من عقود 
األعمال الداخلية وعقود األعمال الخارجية(.  

ويصل الحد األقصى إلجمالي التعويضات النقدية المتفق عليها التي يجب على المقاول دفعها مقابل التأخير وعدم االلتزام لحسن التنفيذ إلى 30% من 
قيمة العقد اإلجمالية )في كٍل من عقود األعمال الداخلية وعقود األعمال الخارجية(. 

ويكون المقاول أيًضا مسؤوالً عن تصحيح العيوب الخفية التي تظهر في أي وقت خالل )5( سنوات بعد تاريخ استالم المشروع للمحطة و )10( سنوات 
بعد تاريخ تسليم مرافق توصيل الغاز.

وهناك سقف لمسؤولية المقاول وهو 100% من القيمة اإلجمالية المستحقة بموجب العقود.  ومع ذلك، ال ينطبق الحد األقصى على مسؤولية المقاول 
عن )1( االحتيال أو سوء السلوك المتعمد أو الجسيم أو األفعال غير القانونية، أو )2( التعويضات المتعلقة بالوفاة أو اإلصابة الشخصية لألشخاص أو 
األضرار التي تلحق بممتلكات األطراف الخارجية، أو )3( التعويضات فيما يتعلق بخرق القوانين واألنظمة، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو إبراء الذمة 
من األعباء التي تعيق ملكية شركة حيا للطاقة والتحلية الكاملة للمعدات والمواد أو إبطال التأمين، أو )4( على المبالغ المشمولة بعائدات التأمين، أو 
)5( المسؤولية الناتجة بموجب آلية الرفض المنصوص عليها باالتفاقية التي تمنح شركة حيا للطاقة والتحلية حق رفض األعمال في حال حدوث حاالت 
معينة مثل -على سبيل المثال- إخفاق مقاول الخدمات الداخلية في تسليم المشروع بحلول الوقت الذي يتم فيه استحقاق الحد األقصى للتعويضات 
المتفق عليها، أو في حال أدى أي فعل أو إغفال أو إخالل من جانب مقاول األعمال الداخلية إلى إنهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة، أو )6( المسؤولية 
عن تعويض شركة حيا للطاقة والتحلية فيما يتعلق بالتكاليف الناتجة عن كون هيكل العقد منفصل )أي أنه ليس عقد هندسة ومشتريات وبناء واحد على 
أساس تسليم المفتاح( بشأن إدارة العقود أو تنفيذها وأي فجوات مخاطر تعاقدية وفي حال تحملت شركة حيا للطاقة والتحلية مسؤولية دفع ضرائب 
إضافية أو غرامات نتيجة اعتبار الهيكل المنفصل غير صحيح أو كوسيلة لتفادي الخضوع للوائح الضريبية وعدم االلتزام للنظام من قبل شركة حيا للطاقة 

والتحلية )"استثناءات سقف المسؤولية"(. 

وهناك سقف لمسؤولية شركة حيا للطاقة والتحلية وهو 100% من القيمة اإلجمالية للعقد المستحقة بموجب عقود األعمال الداخلية والخارجية.  ومع 
ذلك، ال ينطبق الحد األقصى على البنود )1( و)2( و)3( و)4( من استثناءات سقف المسؤولية المذكورة أعاله.  

وينص العقد على تنازل متبادل عن الخسائر االقتصادية والتبعية، على أن هذا التنازل ال يسري على )1( مسؤولية تنفيذ المدفوعات المنصوص عليها 
في عقد الهندسة والمشتريات والبناء، و)2( التعويضات النقدية، و)3( مسؤولية المقاول عن دفع تعويضات بدالً من التعويضات النقدية )إذا تبين أن 
التعويضات النقدية غير قابلة للتنفيذ( و)4( التكاليف المتكبدة والتي يُطلب من المقاول صراحة تعويض شركة حيا للطاقة والتحلية عنها بموجب العقد.

إذا أصدرت شركة حيا للطاقة والتحلية إشعاًرا باإلنهاء أو مارست حقوق الرفض بموجب أي عقد، فيجب إصدار إشعار مماثل باإلنهاء أو ممارسة حقوق 
الرفض بموجب العقود األخرى )حسبما ينطبق(.

يحق شركة حيا للطاقة والتحلية إنهاء عقد الهندسة والمشتريات والبناء في أي وقت ودون سبب.

يخضع عقد الهندسة والمشتريات والبناء لقوانين إنجلترا وويلز. يتم الفصل في النزاعات من خالل إجراءات متدرجة لتسوية النزاعات، والمالذ النهائي 
لحل النزاعات التي لم يتم تسويتها هو التحكيم وفًقا لقواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ويكون مقر التحكيم ومكانه في لندن بإنجلترا.

الوثيقة األولى لتعديل عقد األعمال الهندسة الخارجي لشركة حيا للطاقة والتحلية  
أبرمت شركة حيا للطاقة والتحلية وكل من شركة تشينغداو هونغروي الستشارات هندسة الطاقة الكهربائية المحدودة وشركة بناء الطاقة في الصين 
والجمعية الدولية لتحلية المياه )يشار إليهم مجتمعين -باستثناء شركة حيا للطاقة والتحلية- بـ »مقاول األعمال الهندسية الخارجية«( عقد أعمال هندسة 
خارجي بتاريخ 2019/1/10م، تم بموجبه تكليف مقاول األعمال الهندسة الخارجي بتنفيذ كل التصميمات واألعمال الهندسية واألعمال والخدمات األخرى 
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الضرورية لتشييد الخدمات الهندسية وإتمامها المتعلقة بمحطة إنتاج المياه والطاقة في البحرين بسعة 1500 ميجاوات من الطاقة و50 مليون جالون 
يومًيا من المياه المحالة )»عقد األعمال الهندسية الخارجية«(.

قام األطراف، بموجب الوثيقة األولى للتعديل بتاريخ 2019/6/18م، بإجراء بعض التعديالت على عقد األعمال الهندسية الخارجية )»التعديل األول لعقد 
األعمال الهندسية الخارجية«(.

وبشكل عام، تشمل التعديالت التي تم إجراؤها تحديث التعريفات المختلفة، ومعدالت الفائدة على السداد المتأخر، بما في ذلك اإلشارة إلى المبادئ 
التوجيهية لمؤسسة التمويل الدولية )باإلضافة إلى المبادئ التوجيهية للبنك الدولي(. كما تم تحديث أحكام التعويضات وتم توضيح التزام مقاول األعمال 
الهندسية الخارجية بتقديم المساعدة خارج مملكة البحرين فيما يتعلق ببعض االختبارات. كما تم تحديث الحاالت التي تمنح شركة حيا للطاقة والتحلية 

حق إنهاء بسبب إخالل مقاول األعمال الهندسية الخارجية.

ينفذ التعديل األول لعقد األعمال الهندسية الخارجية تعديالت مختلفة متعلقة بالصياغة نتيجة للتعديالت التي تم إجراؤها على تعريفات معينة.

كما تم تعديل مالحق العقد المختلفة، بما في ذلك تلك التي تتضمن رسومات ووثائق المحطة وضمانات األداء واالختبار والتشغيل والتأمين.

األعمال  لعقد  األول  التعديل  بموجب  تنشأ  التي  النزاعات  كل  تخضع  وويلز،  إنجلترا  لقوانين  الخارجية  الهندسية  األعمال  لعقد  األول  التعديل  يخضع 
الهندسية الخارجية لنفس آلية تسوية المنازعات الواردة في عقد األعمال الهندسية الخارجية.

الوثيقة األولى لتعديل عقد أعمال التوريد الخارجية لشركة حيا للطاقة والتحلية  
الصين وشركة  الطاقة في  بناء  ليمتد وشركة  كونج(  إنترناشونال )هونج  تيجون  الدر د«( وكل من وشركة  )»شركة  والتحلية   للطاقة  أبرمت شركة حيا 
التحلية الدولية )يشار إليهم مجتمعين -باشتثناء شركة حيا للطاقة والتحلية- بـ »مقاول أعمال التوريد الخارجية«( عقد أعمال توريد خارجية بتاريخ 
الهندسية(  الخدمات  )بخالف  واستكمالها  الهندسية  واألعمال  التصميمات  بتنفيذ  الخارجية  التوريد  أعمال  مقاول  تكليف  بموجبه  تم  2019/1/10م، 
والمشتريات والتصنيع واختبار جميع المواد المستوردة الالزمة لتشييد األعمال وإتمامها المتعلقة بمحطة إنتاج المياه والطاقة في البحرين بسعة 1،500 

ميجاوات من الطاقة و50 مليون جالون يومًيا من المياه المحالة )»عقد أعمال التوريد الخارجية«(.

قام األطراف، بموجب وثيقة التعديل األولى بتاريخ 2019/6/18م، بإجراء بعض التعديالت على عقد أعمال التوريد الخارجية )»التعديل األول لعقد 
أعمال التوريد الخارجية«(.

وبشكل عام، تشمل التعديالت التي تم إجراؤها تحديث التعريفات المختلفة، ومعدالت الفائدة على السداد المتأخر، بما في ذلك اإلشارة إلى المبادئ 
التوجيهية لمؤسسة التمويل الدولية )باإلضافة إلى المبادئ التوجيهية للبنك الدولي(. كما تم تحديث الحاالت التي تمنح شركة حيا للطاقة والتحلية حق 

إنهاء بسبب إخالل مقاول أعمال التوريد الخارجية.

كما تم تضمين بند جديد يتعلق بالمحتوى السعودي والذي يتطلب من مقاول أعمال التوريد الخارجية ومقاوليه من الباطن شراء سلع وخدمات سعودية 
تصل إلى الحد األدنى النقدي المحدد لكل من محطة الطاقة ومحطة تحلية المياه.

كما تم تحديث أحكام التعويضات.

ينفذ التعديل األول لعقد أعمال التوريد الخارجية تعديالت مختلفة متعلقة بالصياغة نتيجة للتعديالت التي تم إجراؤها على تعريفات معينة.

كما تم تعديل مالحق العقد، بما في ذلك تلك التي تتضمن رسومات ووثائق المحطة وضمانات األداء واالختبار والتشغيل والتأمين.

يخضع التعديل األول لعقد أعمال التوريد الخارجية لقوانين إنجلترا وويلز، تخضع كل النزاعات التي تنشأ بموجب التعديل األول لعقد أعمال التوريد 
الخارجية لنفس آلية تسوية المنازعات الواردة في عقد أعمال التوريد الخارجية.

الوثيقة األولى لتعديل عقد الخدمات الداخلية لشركة حيا للطاقة والتحلية  
أبرمت شركة حيا للطاقة والتحلية  وكل من وشركة سيبكو 3 البحرين لإلنشاءات ذ.م.م وشركة بناء الطاقة في الصين وشركة التحلية الدولية )يشار 
إليهم مجتمعين -باشتثناء شركة حيا للطاقة والتحلية- بـ »مقاول الخدمات الداخلية«( عقد خدمات داخلية بتاريخ 2019/1/10م، تم بموجبه تكليف 
مقاول الخدمات الداخلية بتنفيذ واستكمال جميع عمليات الشراء والبناء وبدء التشغيل والتجريب واالختبار وغيرها من األعمال الالزمة لتشييد األعمال 
واستكمالها ومعالجة العيوب بها على أساس اإلنجاز الكلي بخالف ما يتعلق بتوريد المواد المستوردة المتعلقة بمحطة إنتاج المياه والطاقة في البحرين 

بسعة 1،500 ميجاوات من الطاقة و50 مليون جالون يومًيا من المياه المحالة )»عقد الخدمات الداخلية«(.

قام األطراف، بموجب وثيقة التعديل األولى بتاريخ 2019/6/18م، بإجراء بعض التعديالت على عقد الخدمات الداخلية )»التعديل األول لعقد الخدمات 
الداخلية«(.

وبشكل عام، تشمل التعديالت التي تم إجراؤها تحديث التعريفات المختلفة، ومعدالت الفائدة على السداد المتأخر، بما في ذلك اإلشارة إلى المبادئ 
التوجيهية لمؤسسة التمويل الدولية )باإلضافة إلى المبادئ التوجيهية للبنك الدولي(. كما تم تحديث الحاالت التي تمنح شركة حيا للطاقة والتحلية حق 

إنهاء بسبب إخالل مقاول الخدمات الداخلية.

كما تم تضمين بند جديد يتعلق بالمحتوى السعودي والذي يتطلب من مقاول الخدمات الداخلية ومقاوليه من الباطن شراء سلع وخدمات سعودية تصل 
إلى الحد األدنى النقدي المحدد لكل من منشأة الطاقة ومرفق تحلية المياه.
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ينفذ التعديل األول لعقد الخدمات الداخلية تعديالت مختلفة متعلقة بالصياغة نتيجة للتعديالت التي تم إجراؤها على تعريفات معينة.

كما تم تعديل مالحق العقد المختلفة المتعلقة بعقد الخدمات الداخلية، بما في ذلك تلك التي تتضمن رسومات ووثائق المحطة وضمانات األداء واالختبار 
والتشغيل والتأمين.

يخضع التعديل األول لعقد الخدمات الداخلية لقوانين البحرين. تخضع كل النزاعات التي تنشأ بموجب التعديل األول لعقد الخدمات الداخلية لنفس آلية 
تسوية المنازعات الواردة في عقد الخدمات الداخلية.

الوثيقة األولى لتعديل عقد التنسيق لشركة حيا للطاقة والتحلية  
أبرمت شركة حيا للطاقة والتحلية وكل من شركة مشروع الشعيبة الثالث إلنشاءات الطاقة الكهربائية وشركة تشينغداو هونغروي الستشارات هندسة 
الطاقة الكهربائية المحدودة وشركة بناء الطاقة في الصين والجمعية الدولية لتحلية المياه وشركة تيجون إنترناشونال )هونج كونج( ليمتد وشركة سيبكو 
3 البحرين لإلنشاءات ذ.م.م عقد تنسيق بتاريخ 2019/1/10م بشأن محطة إنتاج المياه والطاقة في البحرين بسعة 1،500 ميجاوات من الطاقة و50 مليون 

جالون يومًيا من المياه المحالة، يربط هذا العقد بشكل عام بين نطاقات العمل الخارجية والداخلية )»عقد التنسيق«(.

قام األطراف، بموجب وثيقة التعديل األولى بتاريخ 2019/6/18م، بإجراء بعض التعديالت على عقد التنسيق )»التعديل األول لعقد التنسيق«(.

وبشكل عام، تتضمن التعديالت التي تم إجراؤها أحكاًما تمنع شركة مشروع الشعيبة الثالث إلنشاءات الطاقة الكهربائية من إسناد عقود من الباطن 
معينة إلى شركة سيمنز ما لم تقدم شركة حيا للطاقة والتحلية موافقتها. تتعلق هذه العقود من الباطن بتوريد حزمتين من مجموعات نقل الحركة وأعمال 
وخدمات المساعدة الميدانية الفنية. وفي حال عدم التزام شركة مشروع الشعيبة الثالث إلنشاءات الطاقة الكهربائية بهذا البند وإذا نتج عن ذلك إنهاء 
أي اتفاقية تمويل أو إلزام شركة حيا للطاقة والتحلية بالدفع المسبق، فإنه يتعين على شركة مشروع الشعيبة الثالث إلنشاءات الطاقة الكهربائية تعويض 
شركة حيا للطاقة والتحلية عن كل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة للحصول على تمويل بديل باإلضافة إلى كل رسوم التمويل اإلضافية أو 
المتزايدة. يحق لشركة حيا للطاقة والتحلية أيًضا االمتناع عن دفع الشهادات المؤقتة إلى أن تؤّمن هذا التمويل البديل وتفي شركة مشروع الشعيبة الثالث 

إلنشاءات الطاقة الكهربائية بالتزاماتها فيما يتعلق بالتعويض المذكور أعاله.

كما تم تضمين بند جديد يتعلق بالمحتوى السعودي بحيث يتماشى مع تعديالت السعودة بموجب عقد أعمال التوريد الخارجية وعقد الخدمات الداخلية.

كما تم تعديل ملحق ضمانات األداء في عقد التنسيق.

يخضع التعديل األول لعقد التنسيق لقوانين إنجلترا وويلز، تخضع كل النزاعات التي تنشأ بموجب التعديل األول لعقد التنسيق لنفس آلية تسوية المنازعات 
الواردة في عقد التنسيق.

اتفاقية بيع الغاز الطبيعي
أبرمت شركة حيا للطاقة والتحلية وشركة تطوير للبترول ذ.م.م. )»شركة تطوير«( اتفاقية بيع الغاز الطبيعي بتاريخ 1440/2/19هـ )الموافق 2018/10/30م(، 
كما تم تعديلها بموجب اتفاقية التعديل األول بتاريخ 1440/9/7هـ )الموافق 2019/5/12م( لبيع الغاز وتوصيله وشراؤه الستخدامه في محطة الدر 2 

لتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر )»اتفاقية بيع الغاز الطبيعي«(، وتبلغ قيمتها ما يقارب 1,067 مليون ريال سعودي.

تورِّد شركة تطوير بموجب اتفاقية بيع الغاز الطبيعي الغاز بناًء على الترشيحات الواردة من شركة حيا للطاقة والتحلية ، وذلك مع مراعاة الحد األقصى 
لكمية الغاز الطبيعي اليومية. يجب أن تقدم شركة حيا للطاقة والتحلية إلى شركة تطوير تقديًرا لكمية الغاز الطبيعي التي تتوقع استهالكها في كل يوم 
من سنة العقد ويكون مبنًيا على حسن نية، على أال يتجاوز هذ التقدير الحد األقصى للكمية اليومية، باإلضافة إلى مجموع كل الكميات اليومية المقدرة 
للسنة التعاقدية، وهي التي يجب أن تشكل الحد األقصى للكمية السنوية للسنة التعاقدية الخاصة باتفاقية شراء الطاقة والمياه، خالل فترة ال تقل عن 60 
يوًما قبل تاريخ التشغيل التجاري المبكر المحدد األول للطاقة، وتاريخ التشغيل التجاري المجدول، وبداية السنة األولى التفاقية شراء الطاقة والمياه وكل 
سنة الحقة خالل مدة اتفاقية شراء الطاقة والمياه. في حال طلبت شركة حيا للطاقة والتحلية في أي يوم كمية من الغاز الطبيعي أكثر من الحد األقصى 

للكمية اليومية، فيجوز لشركة تطوير وفًقا لتقديرها قبول هذا الطلب أو رفضه.

وكان السعر المبدئي الذي تدفعه شركة حيا للطاقة والتحلية للغاز الطبيعي الذي كانت تستلمه وتقبله عند نقطة تسليم الغاز مساوًيا لدينار بحريني، بما 
يعادل 3.00 دوالرات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويتم زيادته سنوًيا بمقدار 0.25 دوالًرا أمريكًيا حتى يصل إلى 4.00 دوالر أمريكي 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أبريل 2021م. يجب أن يكون سعر العقد فيما بعد هو سعر الغاز الطبيعي الساري على النحو الذي تحدده السلطة 

المختصة من وقت آلخر.  

ال تلتزم شركة حيا للطاقة والتحلية بأن تدفع لشركة تطوير مقابل أي غاز طبيعي تسلّمه شركة تطوير وتقبله شركة حيا للطاقة والتحلية في أي شهر ما 
لم تحصل شركة حيا للطاقة والتحلية على مبلغ السداد من هيئة الكهرباء والماء )كما هو محدد أعاله( وحتى تاريخه، بشرط أن تكون شركة حيا للطاقة 

والتحلية قد أصدرت فاتورة بشكل صحيح إلى هيئة الكهرباء والماء للدفع وفق اتفاقية شراء الطاقة والمياه. 

ستنتقل كل المخاطر والملكية الخاصة بالغاز الطبيعي إلى شركة حيا للطاقة والتحلية عند تسليم الغاز في نقطة التسليم المحددة ومع ذلك، فإن هذه 
الملكية والفائدة تظل محفوظة لشركة تطوير في أي مكثفات أو سوائل تمت إزالتها من الغاز الطبيعي بواسطة شركة حيا للطاقة والتحلية )ولكن ال يشمل 

ذلك أي مخاطر فقدان أو تلف أو أي مسؤولية مرتبطة بهذا المكثف أو السائل إلى أن تزيله شركة حيا للطاقة والتحلية من المنشأة(. 

في حال كان الغاز الطبيعي الذي تم تسليمه من جانب شركة تطوير ال يتوافق مع مواصفات الغاز، فيجب على شركة حيا للطاقة والتحلية أن تقبل تسلم 
كل هذا الغاز الطبيعي أو جزء منه إلى الحد الذي يمكنها فيه القيام بذلك دون التسبب في مخاطر تتعلق بالسالمة أو أضرار جوهرية محتملة في المحطة 
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أو انتهاك لألنظمة. وفي حال قّدرت شركة حيا للطاقة والتحلية حدوث الضرر، فيجوز لها رفض تسلم كل هذا الغاز الطبيعي غير المطابق أو أي جزء 
منه. في حال قبلت شركة حيا للطاقة والتحلية تسلم الغاز الطبيعي غير المطابق، فإنها سوف تدفع سعر العقد الكامل لهذا الغاز الطبيعي غير المطابق.

في حال اإلخفاق في االلتزام بمواصفات الغاز، ال تكون شركة تطوير مسؤولة إال عن االلتزام بتعويض شركة حيا للطاقة والتحلية عن الخسائر والتكاليف 
والنفقات التي تكبدتها بشكل معقول فيما يتعلق بـ )أ( تنظيف معداتها، و)ب( رفع أي ضرر تسببت فيه و)ج( توريد الغاز المطابق للمواصفات. وبخالف ما 
ورد أعاله، فإن التعويض الوحيد لشركة حيا للطاقة والتحلية فيما يتعلق بأي خسائر أو أضرار أو التزامات أو تكاليف أو مصاريف أو مطالبات أو دعاوى 
تم تحملها أو تكبدها نتيجة ألي فشل في إمدادات الغاز يجب أن يكون هو ما تم النص عليه بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه. ال يتحمل أي طرف 
المسؤولية تجاه الطرف اآلخر عن الخسائر الالحقة، باستثناء إذا كانت الخسارة الالحقة قد تُكبدت أو نشأت بفعل ناتج عن خرق متعمد وواٍع أو إغفال 

جسيم التفاقية بيع الغاز الطبيعي. 

تقوم شركة حيا للطاقة والتحلية على نفقتها الخاصة ببناء مرافق جديدة لتوصيل الغاز وخطوط أنابيب الغاز. يتعين على شركة حيا للطاقة والتحلية بعد 
االنتهاء بنجاح من اختبارات تجارب تشغيل مرافق الغاز، نقل كل حقوقها وملكيتها ومصالحها في مرافق توصيل الغاز التي ال تنطوي على أي أعباء إلى 

شركة تطوير مقابل مبلغ رمزي، وبعد ذلك سوف تمتلك شركة تطوير مرافق توصيل الغاز وتتولى تشغيلها وصيانتها.  

يجوز لكل من شركة حيا للطاقة والتحلية وشركة تطوير إنهاء اتفاقية بيع الغاز الطبيعي في حاالت محددة يتم فيها إخالل من قبل الطرف اآلخر. تتوافق 
مدة سريان اتفاقية بيع الغاز الطبيعي مع مدة سريان اتفاقية شراء الطاقة والمياه وسينتهي العمل بها عند انتهاء العمل باتفاقية شراء الطاقة والمياه. 
وتبلغ مدة اتفاقية شراء الطاقة والمياه 20 عاًما، تُحتسب من تاريخ التشغيل التجاري المقرر )والمتوقع أن يحصل في الربع الثاني من 2022م(. ومع ذلك، 
ال يوجد تمديد تلقائي للمدة نتيجة لتجديد اتفاقية شراء الطاقة والمياه أو تمديدها، حيث يكون هذا التجديد أو التمديد باالتفاق المتبادل بين طرفي 

اتفاقية شراء الطاقة والمياه وليس من خالل تطبيق شروط اتفاقية شراء الطاقة والمياه. 

وتخضع اتفاقية بيع الغاز الطبيعي ألنظمة البحرين. تخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية بيع الغاز الطبيعي إلجراءات متسلسلة لتسوية النزاعات 
يتم البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في مدينة لندن بإنجلترا بموجب قواعد التسوية والتحكيم بغرفة التجارة الدولية.

وثائق التمويل
أبرمت شركة حيا للطاقة والتحلية اتفاقية شروط مشتركة مع بعض من المؤسسات المالية بتاريخ 1440/8/11هـ )الموافق 2019/4/16م(، كما يتم 
تعديلها وإعادة صياغتها من وقت آلخر والمعدلة والمعاد صياغتها مؤخًرا في 1442/4/26هـ )الموافق 2020/12/11م( )»اتفاقية الشروط المشتركة 
لشركة حيا للطاقة والتحلية اتفاقية«( باإلضافة إلى وثائق تمويل ممتازة ذات صلة )يُشار إليها مجتمعة بـ »وثائق تمويل شركة حيا للطاقة والتحلية 
»(. توفر اتفاقية الشروط المشتركة لشركة حيا للطاقة والتحلية اتفاقية اإلطار الحاكم لعدد من وثائق التمويل الموثقة المنفصلة، بما في ذلك تسهيل 
أويلر هيرميس المدعوم، وهو تسهيل تجاري تقليدي ممتاز، وتسهيل مرابحة تجاري ممتاز، وتسهيل مرابحة متوسط المخاطر، وتسهيل رأسمال عامل 
وتسهيالت ممتازة ومتوسطة المخاطر لتمويل حساب احتياطي الدين لخدمة دين مجدولة أثناء فترة الستة أشهر المنتهية في تاريخ السداد األول )31 
أغسطس 2022م( ولمدة الستة أشهر المنتهية في كل تاريخ سداد يقع بعد ذلك وحتى تاريخ االستحقاق النهائي. أبرمت شركة حيا للطاقة والتحلية كذلك 
مجموعة من التحوطات التقليدية واإلسالمية فيما يتعلق بالتسهيالت التجارية الممتازة والتسهيالت متوسطة المخاطر، إلى جانب تسهيالت تجسيريه 

ألسهم المرابحة.  

يشمل التمويل في األصل تسهياًل من الصندوق السعودي للتنمية والذي أُعيد تمويله في الربع األخير من 2020م مع التزامات تجارية زائدة وموفرين ُجدد 
للخدمات االئتمانية.

تم الحصول على التسهيالت ألغراض تمويل محطة طاقة ومحطة لتحلية مياه البحر في البحرين.

وتشتمل وثائق تمويل شركة حيا للطاقة والتحلية على إقرارات وتعهدات قياسية مقدمة من شركة حيا للطاقة والتحلية، بما في ذلك التعهدات المتعلقة 
والوفاء  األرباح  توزيعات  وتقديم  االستثناءات(،  مالية )عدا بعض  التصرف في األصول، وعدم تحمل مديونية  مالية معينة، وعدم  بالحفاظ على نسب 
بمتطلبات التحوط وضمان دفع إيرادات المشروع في حسابات محددة مضمونة لصالح ممولي شركة شركة حيا للطاقة والتحلية باإلضافة إلى حاالت 

التقصير المتعلقة بملتزمي أسهم شركة حيا للطاقة والتحلية واألطراف األساسيين في المشروع.

يُقدم التمويل على أساس حق الرجوع المحدود إلى أي شركة ذات أغراض خاصة تملك فيها الشركة بشكل غير المباشرين. 

تم تأمين التزامات شركة حيا للطاقة والتحلية بموجب اتفاقية الشروط المشتركة لشركة حيا للطاقة والتحلية بعدة أمور من بينها حصة الشركة في موقع 
المشروع وأصولها الملموسة وغير الملموسة وبعض حسابات المشروع المحددة وعائدات التأمين وإعادة التأمين واألسهم في شركة حيا للطاقة والتحلية. 
ويحق للممولين إنفاذ الضمان عند وقوع حالة تقصير مستمرة وفق ما هو منصوص عليه في وثائق التمويل. وقد يؤدي ذلك إلى خسارة المساهمين كل 

استثماراتهم في المشروع أو بعضها.

أبرمت الشركة اتفاقية اكتتاب باألسهم واالحتفاظ بها فيما يتعلق بالمشروع، ويهدف ذلك إلى تحقيق عدة أمور من بينها االلتزام بالمساهمة في األسهم 
)بما في ذلك العجز في توليد اإليرادات المبكرة والعجز في مبالغ اإلنهاء مستحقة الدفع بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه( والتعهد باالحتفاظ بجزء 
من أسهمها في المشروع لفترات محددة وتقديم تعهدات وضمانات قياسية محددة. وتوافق الشركة كذلك على تعويض أطراف التمويل عن أي تكاليف 
الشروط  اتفاقية  في  بالدين  الوفاء  تعجيل  بند  بموجب  لحقوقهم  التمويل  أطراف  بممارسة  يتعلق  فيما  متكبدة  معقولة  والتزامات  وخسائر  ومطالبات 
المشتركة لشركة حيا للطاقة والتحلية إلى مدى تكبد تلك المبالغ فيما يتعلق بأطراف التمويل التي تمارس حقوقها ضد الشركة بموجب وثائق تمويل 

شركة حيا للطاقة والتحلية.

تغيير في السيطرة: ال يوجد أي إشكاليات حول التغيير في السيطرة. وبناء عليه لن يؤثر الطرح بشكل سلبي على صافي القيمة الملموسة ألغراض نسبة 
إجمالي صافي الخصوم إلى نسبة صافي القيمة.
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النظام واجب التطبيق: تخضع اتفاقية الشروط المشتركة لشركة حيا للطاقة والتحلية للقانون اإلنجليزي.

الممولون عند اإلغالق المالي: بنك KFW IPEX-BANK GMBH؛ وبنك ستاندرد تشارترد؛ وبنك ابيكورب؛ والبنك السعودي الفرنسي؛ وبنك الرياض؛ 
والمؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب(؛ والبنك األهلي المتحد ش.م.ب؛ وبنك سوميتومو ميتسوي ترست المحدود

كبار المقرضين كما في تاريخ هذه النشرة: بنك KFW IPEX-BANK GMBH؛ وبنك ستاندرد تشارترد؛ وبنك ابيكورب؛ والبنك السعودي الفرنسي؛ وبنك 
الرياض؛ مصرف الراجحي؛ البنك العربي الوطني ، بنك البحرين الوطني

مبلغ التمويل عند اإلغالق المالي: ما يقارب 2,945 مليون ريال سعودي.

 تاريخ االستحقاق النهائي عند اإلغالق المالي: 30 نوفمبر 2041م.

شركة الطويلة   17 1 7 12
تتعلق العقود واالتفاقيات المذكورة أدناه بمشروع الطويلة المستقل إلنتاج المياه الواقع في اإلمارات العربية المتحدة.

عقد الهندسة والمشتريات والبناء
تم إبرام عقد الهندسة والمشتريات والبناء في 2019/5/30م بين شركة أكوا باور الطويلة القابضة المحدودة )»المالك«( واتحاد يضم شركة أبنغوا أغوا 

إس إيه، وشركة مشروع الشعيبة الثالث إلنشاءات الطاقة الكهربائية وشركة بناء الطاقة في الصين )كـ »مقاول اإلنشاء والمشتريات والهندسة«(.

وفي وقت الحق، تم إبرام عقد تنازل في 2019/10/7م بين المالك ومقاول الهندسة والمشتريات والبناء وشركة الطويلة للوفاء بشرط سابق لتاريخ اإلغالق 
بموجب اتفاقية شراء المياه، والذي يتتطلب إبرام عقد التنازل في حين حصول شركة الطويلة على التراخيص الالزمة تم بموجبه التنازل من قبل المالك 

عن جميع حقوقه والتزاماته بموجب عقد الهندسة والمشتريات والبناء إلى شركة الطويلة التي ستصبح طرفاً فيه.

اتفقت شركة الطويلة ومقاول الهندسة والمشتريات والبناء ألسباب تجارية على تقسيم عقد الهندسة والمشتريات والبناء إلى ثالثة عقود على النحو التالي:

عقد أعمال هندسية وتصميم وشراء خارجي بتاريخ 2021/3/8م بين شركة الطويلة واتحاد يضم شركة أبنغوا أغوا إس.إيه وشركة تاي جن - 1
العالمية محدودة )هونج كونج( وشركة بناء الطاقة )»مقاول األعمال الخارجية«(.

عقد تشييد أعمال داخلية بتاريخ 2021/3/8م بين شركة الطويلة واتحاد يضم  شركة أبنغوا أغوا إس.إيه - أبوظبي، وشركة مشروع الشعيبة - 2
الثالث إلنشاءات الطاقة الكهربائية المحدودة- أبو ظبي وشركة بناء الطاقة )»مقاول األعمال الداخلية«(. يتضمن عقد تشييد األعمال 

الداخلية التزام على مقاول األعمال الداخلية بأداء خدمات تشغيل وصيانة مبكرة بسيطة مقابل دفع رسوم التشغيل والصيانة. 
اتفاقية تنسيق بتاريخ 2021/3/8م بين شركة الطويلة، ومقاول األعمال الخارجية ومقاول األعمال الداخلية الذي يربط بين نطاق األعمال - 3

الخارجية والداخلية ويحتوي على تنازل عن حق مقاول األعمال الداخلية بتقديم دفوع )بحيث ال يُعفى مقاول األعمال الداخلية من المسؤولية 
وال يحق له تقديم مطالبات أو تقديم دفوع بشأن أعمال المقاول الخارجية أو إهماله، والعكس صحيح(. وهذا يعني أن جميع المقاولين 
يتحملون مسؤولية تنفيذ وإنجاز أعمال التصميم والتطوير والشراء واإلنشاء واإلنجاز واالختبار والتشغيل التجريبي والتسليم على أساس 
تسليم المفتاح بمبلغ إجمالي مع تحمل المسؤولية بالتكافل والتضامن. يشار إلى سعر العقد بموجب العقود المذكورة أعاله بـ )» سعر العقد 

الموحد«(.

الغرض من اتفاقية التنسيق هو اعتبار أنه يوجد عقد هندسة ومشتريات وبناء واحد مبرم مع مقاول واحد يقدم خدمات متكاملة بنظام اإلنجاز الكلي 
)تسليم المفتاح(، تبلغ قيمة تكاليف المشروع ما يقارب 3,278 مليون ريال سعودي، وتتراوح قيمة  عقد الهندسة والمشتريات والبناء ما بين 70% إلى %90 

من إجمالي تكاليف المشروع.

فترة تصحيح العيوب لكل من: )1( مجموعة أو محطة شركة الطويلة للتناضح العكسي )باستثناء مرافق التناضح العكسي المشتركة( تبدأ في تاريخ التشغيل 
التجاري ذي الصلة وتستمر حتى 24 شهًرا من تاريخ التشغيل التجاري لهذه المجموعة ، و )2( مرافق التناضح العكسي المشتركة تبدأ من تاريخ إصدار 
شهادة القبول المؤقتة من المرافق المشتركة وتظل سارية حتى 24 شهًرا بعد تاريخ القبول المؤقت من المرافق المشتركة، و )3( المحطة الكهروضوئية 
المساعدة، تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري الكهروضوئي وتظل سارية حتى 24 شهًرا بعد تاريخ التشغيل التجاري الكهروضوئي. بعد تصحيح العيوب في 
)أ( مرفق شركة الطويلة للتناضح العكسي )باستثناء مرافق التناضح العكسي المشتركة(، سيتم تمديد فترة تصحيح العيوب ذات الصلة لمدة 24 شهًرا تبدأ 
من تاريخ التصحيح، مع مراعاة فترة توقف طويلة تصل إلى 48 شهًرا بعد تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، )ب( وفي مرافق التناضح العكسي المشتركة، 
سيتم تمديد فترة تصحيح العيوب ذات الصلة لمدة 12 شهًرا تبدأ من تاريخ التصحيح، مع مراعاة فترة التوقف الطويلة التي تصل إلى 36 شهًرا بعد تاريخ 
القبول المؤقت من المرفق المشتركة . و )ج( المحطة الكهروضوئية المساعدة، سيتم تمديد فترة تصحيح العيوب ذات الصلة بما ال يزيد عن 48 شهًرا 
بعد تاريخ التشغيل التجاري الكهروضوئي. التزام المقاول بإصالح العيوب مضمون بسند تصحيح العيوب بمبلغ حوالي 5% من سعر العقد الموحد كشرط 

مسبق لتاريخ التشغيل التجاري للمشروع.

يتعين على المقاول بموجب عقد الهندسة والمشتريات والبناء إثبات أن المحطة تستوفي ضمانات أداء محددة. إذا لم يتم استيفاء ضمانات األداء على 
النحو المنصوص عليه في عقد الهندسة والمشتريات والبناء، فيجب على المقاول دفع تعويضات متفق عليها بشأن األداء إلى شركة الطويلة. يتحمل 

المقاول أيًضا مسؤولية تعويضات التأخير النقدية المقررة عن اإلخفاق في الوفاء بتواريخ مراحل رئيسية معينة.

يتم تحديد مسؤولية المقاول عن التعويضات النقدية المقررة بحد أقصى )1( 20% من سعر العقد الموحد فيما يتعلق بدفع التعويضات المتفق عليها بشأن 
أداء التشغيل، )2( 1.12% من سعر العقد الموحد فيما يتعلق بدفع للتعويضات المتفق عليها بشأن أداء المحطة الكهوضوئية، )3( 15% من سعر العقد 
الموحد فيما يتعلق بدفع التعويضات المتفق عليها بشأن التأخيرات، و)4( 3,600,000 دوالر أمريكي )13,500,000 ريال سعودي( للتعويضات المتفق عليها 
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بشأن عدم الوفاء بالتواريخ الرئيسية لمحطة الطاقة الكهروضوئية المساعدة. يجب أال تتجاوز المسؤولية التراكمية للمقاول عن األداء وتعويضات المتفق 
عليها بشأن التأخير 25% من سعر العقد الموحد.

يتحملها  التي  المسؤولية  على  األقصى  الحد  ينطبق  ال  ذلك،  ومع  الموحد.  العقد  سعر  من   %100 بنسبة  اإلجمالية  المقاول  لمسؤولية  سقف  وهناك 
المقاول في )1( الحاالت الناشئة عن االحتيال أو اإلهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد، )2( ترك العمل، )3( عدم إمكانية التعاقد بموجب القانون، 
)4( التعويضات المتعلقة بانتهاك القانون، وإشغال الموقع، واالمتيازات، وحقوق الملكية الفكرية، وخسارة األطراف األخرى وإبطال التأمين، )5( دفع 
التعويضات المتفق عليها بشأن التأخير واألداء، )6( اإلعادة للوضع السابق نتيجة الخسارة / الضرر، )7( ما يتعلق بالسرية، )8( أمر مرتبط بالمخاطر 

المؤمن عليها، )9( بموجب نظام الرفض. )»استثناءات سقف المسؤولية«(.

ينطبق على استثناءات سقف  الحد األقصى ال  الموحد. ومع ذلك، فإن  العقد  بنسبة 100% من إجمالي سعر  الطويلة محددة  أن مسؤولية شركة  كما 
المسؤولية المذكورة أعاله.

وينص العقد على تنازل متبادل عن الخسائر االقتصادية والتبعية، على أن هذا التنازل ال يسري على )أ( البنود )1( و )3( و )9( من استثناءات سقف 
المسؤولية المذكورة أعاله، وكذلك )ب( )1( المسؤولية الناشئة عن التخفيض في سعر العقد لعدم تحقيق الحد األدنى من السعة المقبولة، )2( المسؤولية 
عن تعويض خسارة األطراف األخرى و )3( التعويضات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية أو اإلصابة أو الوفاة وفسخ التأمين، )4( السرية و)5( المسؤولية 

المرتبطة بالمخاطر المؤمن عليها و )6( المسؤولية المتعلقة بدفع التعويضات المتفق عليها بشأن التأخير واألداء.

يحتوي عقد الهندسة والمشتريات والبناء على حد أقصى منفصل لمسؤولية المقاول بنسبة 130% من سعر العقد في حال مارست شركة الطويلة حقوق 
الرفض وفًقا لشروط عقد اإلنشاء والمشتريات والهندسة أو عندما يتخلى المقاول عن العقد.

يحق لشركة الطويلة إنهاء عقد الهندسة والمشتريات والبناء في أي وقت ودون سبب.

يخضع عقد الهندسة والمشتريات والبناء لقوانين انجلترا وويلز. يتم تطبيق إجراءات متسلسلة لتسوية المنازعات، حيث يتم البت فيها نهائًيا وفًقا لقواعد 
التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية على أن يكون مقر التحكيم ومكانه في أبوظبي، باإلمارات العربية المتحدة.

شركة سدير األولى للطاقة المتجددة 18 1 7 12
تتعلق العقود واالتفاقيات المذكورة أدناه بمشروع سدير باستخدام الطاقة الكهروضوئية الواقع في المملكة العربية السعودية.

اتفاقية شراء الطاقة
أبرمت شركة سدير األولى للطاقة المتجددة )بصفتها شركة المشروع( والشركة السعودية لشراء الطاقة )بصفتها مشتري اإلنتاج( اتفاقية شراء الطاقة 
بتاريخ 1442/5/14هـ )الموافق 2020/12/29م(، تكون بموجبها الشركة السعودية لشراء الطاقة المشتري الحصري لكامل إنتاج الكهرباء وسعة اإلنتاج 
لمحطة الطاقة المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تقع بالقرب من منطقة سدير في المملكة العربية السعودية، وتبلغ قيمتها ما يقارب 

205 مليون ريال سعودي. 

ال توجد مدفوعات ثابتة تقدمها الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى شركة سدير األولى للطاقة المتجددة لقاء إتاحة الطاقة اإلنتاجية لمحطة الطاقة 
الشمسية. وبدالً من ذلك، يتعين على الشركة السعودية لشراء الطاقة أن تدفع لشركة سدير األولى للطاقة المتجددة بالريال السعودي )1( مدفوعات 
الطاقة )التي تم تحديدها بشكل عام لتعويض  شركة سدير األولى للطاقة المتجددة عن تكاليفها الرأسمالية لتطوير المشروع وتكاليف التشغيل والصيانة 
الثابتة(، و)2( مدفوعات الطاقة المقدرة لتعويض شركة سدير األولى للطاقة المتجددة عن الكهرباء التي كان سيتم تسليمها لوال تقليص إنتاج الكهرباء 

أو انقطاعه أو تأخيره.

 أنه بموجب اتفاقية شراء الطاقة، يحق لشركة سدير األولى للطاقة المتجددة الحصول على مدفوعات مقابل إنتاج الكهرباء المقدر في حاالت معينة، 
كما يلي:

إذا أصدرت الشركة السعودية لشراء الطاقة تعليمات لشركة سدير األولى للطاقة المتجددة بالحد من إنتاج الكهرباء أو خفضه، فيجب على   -1
الشركة السعودية لشراء الطاقة سداد مدفوعات الطاقة المقدرة مقابل نقص إنتاج الكهرباء نتيجة لتعليمات التوريد.

حدوث انقطاع في مرافق نقل الكهرباء يحول دون استالم الكهرباء وتسليمها، وذلك فقط في حال هذا االنقطاع يؤثر بشكل سلبي وجوهري   -2
في قدرة شركة سدير األولى للطاقة المتجددة على تسليم الكهرباء على أال تكون لشركة سدير األولى للطاقة المتجددة يد فيه.

حدوث تأخير أو إخفاق من قبل الشركة السعودية لشراء الطاقة بشأن أداء التزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية   -3
اإليجار من الباطن أو من قبل الشركة السعودية للكهرباء بشأن أداء التزاماتها المقررة بموجب اتفاقية الربط الكهربائي.

حدوث أي حالة من حاالت مخاطر مشتري اإلنتاج )بما في ذلك التعديالت النظامية وغيرها من حاالت القوة القاهرة السياسية(.   -4
وبالنسبة للحاالت )2( و)3( و)4( أعاله، إذا ترتب عليها عدم قدرة شركة سدير األولى للطاقة المتجددة على إتمام اختبارات القبول إلحدى   
المجموعات أو المحطة في التاريخ المحدد لهذه االختبارات، حينئٍذ يجب على الشركة السعودية لشراء الطاقة تقديم مدفوعات الطاقة 
التجاري  التشغيل  تاريخ  المتجددة من تحقيق  الممكن أن تتمكن فيه شركة سدير األولى للطاقة  التاريخ الذي كان من  المقدرة بدًءا من 
للمجموعة أو تاريخ التشغيل التجاري للمشروع )حسبما ينطبق( لوال وقوع هذه األحداث، وتُعتبر هذه التواريخ أنه قد تم تحقيقها، بشرط 
أن تكون الشركة السعودية لشراء الطاقة قد أكملت التشغيل التجريبي قبل الربط بالشبكة )cold commissioning( لتلك المجموعة أو 
المحطة )حسبما ينطبق( وبذلت كل الجهود المعقولة لمنع و / أو التخفيف من تأثير التأخير أو اإلخفاق من قبل الشركة السعودية لشراء 

الطاقة أو الشركة السعودية للكهرباء أو حاالت مخاطر مشتري اإلنتاج.
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وباإلضافة إلى ذلك، عندما يتم إجراء اختبارات القبول ذات الصلة  للمجموعة أو المحطة )حسبما ينطبق( ولم يتم تحقيق الحد األدنى من   
المعايير المطلوبة لتحقيق تاريخ التشغيل التجاري للمجموعة أو تاريخ التشغيل التجاري للمشروع )حسبما ينطبق(. فلن تُعتبر المجموعة 
أو المحطة )حسبما ينطبق( أنها تقدم الكهرباء المقدرة، وإذا انقضى تاريخ التشغيل التجاري المقرر للمجموعة أو تاريخ التشغيل التجاري 
التجاري  التشغيل  تاريخ  لتحقيق  بالتزاماتها  أخلّت  قد  المتجددة  للطاقة  األولى  سدير  شركة  تكون  ينطبق(،  )حسبما  للمشروع  المقرر 
للمجموعة أو تاريخ التشغيل التجاري للمشروع )حسبما ينطبق(. باإلضافة إلى ذلك، ال تتحمل الشركة السعودية لشراء الطاقة أي التزامات 
أخرى بتقديم مدفوعات الطاقة المقدرة، ويتعين على شركة سدير األولى للطاقة المتجددة رد مدفوعات الطاقة المقدرة التي قدمتها بالفعل 
الشركة السعودية لشراء الطاقة، باإلضافة إلى أي فائدة مستحقة عليها بالسعر المتفق عليه بموجب اتفاقية شراء الطاقة، على أنه يحق 
للشركة السعودية لشراء الطاقة خصم تلك المبالغ من المدفوعات المستقبلية التي تقدمها الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى شركة سدير 

األولى للطاقة المتجددة.
اعتباًرا من تاريخ التشغيل التجاري للمجموعة 1 وما بعده، في حال )1( أّثرت حالة قوة قاهرة طبيعية على قدرة شركة سدير األولى للطاقة   -5
المتجددة على تسليم الكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة أو على الشركة السعودية لشراء الطاقة بشأن أداء التزاماتها بموجب 
اتفاقية شراء الطاقة، أو إذا )2( أّثرت حالة من حاالت مخاطر مشتري اإلنتاج على قدرة شركة سدير األولى للطاقة المتجددة على تسليم 
الكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة أو إذا )3( أثرت حالة من حاالت مخاطر مشتري اإلنتاج على أداء التزامات الشركة السعودية 
لشراء الطاقة بموجب اتفاقية شراء الطاقة، عندئٍذ يحق لشركة سدير األولى للطاقة المتجددة الحصول على مدفوعات الطاقة المقدرة 
)ورغم ذلك، في حال وقوع حالة قوة قاهرة طبيعية، فإنه ال يحق لشركة سدير األولى للطاقة المتجددة إال الحصول على بند استرداد التكلفة 
الرأسمالية من مدفوعات الطاقة المقدرة(. وتجنًبا للشك، يجب في تلك الحاالت أن تستمر الشركة السعودية لشراء الطاقة في سداد 

مدفوعات الطاقة لقاء أي كهرباء يتم توريدها. 

ولضمان عدم تأثر إيرادات شركة السدير سلًبا بالتضخم أو تحركات العملة على مدى فترة اتفاقية شراء الطاقة، تكون الدفعات المستحقة مرتبطة 
بمؤشرات التضخم في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة سنوًيا وتكون محمية من عواقب تقلبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر 

األمريكي.

قدمت الشركة السعودية للكهرباء )المالك في الشركة السعودية لشراء الطاقة( تعهًدا بتاريخ 1442/5/14هـ )الموافق 2020/12/29م( )»تعهد الشركة 
السعودية للكهرباء«( في ما يتعلق بالتزامات السداد الخاصة بالشركة السعودية لشراء الطاقة بموجب اتفاقية شراء الطاقة والذي يظل سارًيا حتى حدوث 
تغيير في ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة التي تؤدي إلى )1( توقف الشركة السعودية للكهرباء، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن امتالك نسبة 
100% من رأس مال الشركة السعودية لشراء الطاقة؛ أو )2( انخفاض ملكية حكومة المملكة العربية السعودية، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن 51% من 
رأس مال الشركة السعودية لشراء الطاقة أو فقدانها الحصة المسيطرة بأي شكل آخر في الشركة السعودية لشراء الطاقة. كما تتعهد الشركة السعودية 
للكهرباء بأن تدفع )أو تضمن أن تقوم إحدى الشركات التابعة لها بالدفع(: )1( في غضون عشرة أيام عمل من الطلب المقدم من قبل الشركة السعودية 
لشراء الطاقة أو )2( في التاريخ الذي يصبح فيه االلتزام ذي الصلة بموجب اتفاقية شراء الطاقة مستحًقا وواجب السداد على الشركة السعودية لشراء 
الطاقة، أيهما يقع أوالً، المبلغ المطلوب للوفاء بكامل هذا االلتزام المقرر بموجب اتفاقية شراء الطاقة. صدر هذا التعهد لصالح الشركة السعودية لشراء 
الطاقة، وليس لصالح شركة سدير األولى للطاقة المتجددة ، وبالتالي سيتعين على شركة سدير األولى للطاقة المتجددة اللجوء للشركة السعودية لشراء 
الطاقة من أجل )1( تنفيذ التعهد و)2( استخدام عائداتها للوفاء بالتزامات الدفع المستحقة على الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى شركة سدير األولى 
للطاقة المتجددة. ولمعالجة هذه المسألة، تنص اتفاقية شراء الطاقة على التزام صارم على الشركة السعودية لشراء الطاقة بتنفيذ التعهد عند االقتضاء 
واستخدام عائداتها في السداد عن الشركة السعودية لشراء الطاقة. ويتعين على الشركة السعودية لشراء الطاقة، بعد حدوث تغيير في ملكيتها، تقديم 
دعم حكومي بديل اللتزامات الدفع الخاصة بها، إال إذا كانت تتمتع بالحد األدنى من التصنيف االئتماني المنصوص عليه في اتفاقية شراء الطاقة. ويشكل 

عدم القيام بذلك حالة إخالل بموجب اتفاقية شراء الطاقة )كما هو مذكور أدناه(.

ويجوز للشركة السعودية لشراء الطاقة أو شركة سدير األولى للطاقة المتجددة إنهاء اتفاقية شراء الطاقة في حاالت معينة ناتجة عن إخالل الطرف 
اآلخر.

يحق للشركة السعودية لشراء الطاقة إنهاء اتفاقية شراء الطاقة عند وقوع أٍي مما يلي، على سبيل المثال ال الحصر: )1( عدم تحقيق تاريخ التشغيل 
التجاري للمشروع خالل 180 يوًما من تاريخ التشغيل التجاري المقرر للمشروع، أو )2( اإلخفاق المتعمد وغير المبرر من قبل شركة سدير األولى للطاقة 
المتجددة في تشغيل المحطة أو إتاحتها ألكثر من يومين متتاليين دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة السعودية لشراء الطاقة، أو )3( 
التخلف عن السداد من قبل شركة سدير األولى للطاقة المتجددة ، أو )4( ترك المشروع، أو )5( الخرق الجوهري )تخضع إلى فترة المعالجة(، أو )6( 
إنهاء عقد اإليجار من الباطن أو اتفاقية ربط الكهربائي  بسبب إخالل ارتكبته شركة سدير األولى للطاقة المتجددة ، أو )7( عدم تقديم شركة سدير 
األولى للطاقة المتجددة ضمان التطوير أو أي ضمان آخر بموجب اتفاقية شراء الطاقة، أو )8( بعد تاريخ التشغيل التجاري للمشروع وألسباب أخرى غير 

القوة القاهرة  انخفاض صافي الكهرباء التي تنتجها المحطة في أي سنة تعاقدية عن 70% من صافي الكهرباء المتوقعة لتلك السنة التعاقدية.

وفي حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من قبل الشركة السعودية لشراء الطاقة بسبب إخالل من جانب شركة سدير األولى للطاقة المتجددة )ويشمل ذلك 
الحاالت المذكورة أعاله(، فإنه يحق للشركة السعودية لشراء الطاقة -ولكنها ليست ملزمة بذلك- شراء المحطة بمبلغ إنهاء يتم احتسابه وفًقا التفاقية 

شراء الطاقة )معرف في االتفاقية كـ »مبلغ اإلنهاء«( )والتي لم تشمل عائد استثمار حقوق الملكية للمساهمين.

و يحق لشركة سدير األولى للطاقة المتجددة إنهاء اتفاقية شراء الطاقة عند وقوع أٍي مما يلي، على سبيل المثال ال الحصر: )1( التخلف عن السداد 
من قبل الشركة السعودية لشراء الطاقة، أو )2( إنهاء عقد اإليجار من الباطن أو اتفاقية الربط الكهربائي بسبب إخالل ارتكبته الشركة السعودية لشراء 
الطاقة أو الشركة السعودية للكهرباء )على التوالي(، أو )4( وقوع حالة تحول دون تنفيذ االتفاقية )والتي تتضمن أي نزاع من قبل الشركة السعودية لشراء 
الطاقة أو الشركة السعودية للكهرباء )أو أي جهة إصدار أخرى للدعم االئتماني المقبول( في ما يتعلق بشرعية الدعم االئتماني المقبول وصالحيته 
ونفاذه(، أو )5( وقوع حالة إخالل ائتماني من جانب مشتري اإلنتاج )والتي تتضمن عدم توفير الشركة السعودية لشراء الطاقة الدعم الحكومي البديل 
اللتزامات الدفع الخاصة بها أو عدم تحقيق الحد األدنى من التصنيف االئتماني المنصوص عليه في اتفاقية شراء الطاقة بعد تغيير في ملكية الشركة 

السعودية لشراء الطاقة(. 
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وفي حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من قبل الشركة السعودية لشراء الطاقة بسبب إخالل من جانب شركة سدير األولى للطاقة المتجددة ، فإنه يحق 
للشركة السعودية لشراء الطاقة شراء المحطة، ولكنها ليست ملزمة بذلك. وفي حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من قبل شركة سدير األولى للطاقة 
المتجددة بسبب إخالل الشركة السعودية لشراء الطاقة، فإنه يحق لشركة سدير األولى للطاقة المتجددة مطالبة الشركة السعودية لشراء الطاقة بشراء 
المحطة، دون أن تكون ملزمة بذلك. كما تلتزم الشركة السعودية لشراء الطاقة أيًضا بشراء المحطة في بعض الحاالت األخرى التي يتم فيها إنهاء اتفاقية 
شراء الطاقة قبل نهاية مدتها، بما في ذلك في حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من قبل الشركة السعودية لشراء الطاقة بسبب حاالت القوة القاهرة التي 
تدوم لفترة طويلة )بما في ذلك حاالت القوة القاهرة الطبيعية(. تعتمد قيمة مبلغ اإلنهاء المستحق الدفع على حالة اإلنهاء. يشتمل مبلغ اإلنهاء على عائد 
استثمار حقوق الملكية للمساهمين في حال تم إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب إخالل الشركة السعودية لشراء الطاقة )بخالف وقوع حدث يحول دون 

تنفيذ االتفاقية كما هو موضح أعاله( وحاالت القوة القاهرة التي تدوم لفترة طويلة.

يقوم المشروع على أساس نظام »البناء والتملك والتشغيل«، إال أنه، وكما هو مذكور أعاله، هناك حاالت معينة تلتزم فيها الشركة السعودية لشراء الطاقة 
بشراء المحطة في حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة قبل نهاية مدتها. تخضع اتفاقية شراء الطاقة لقوانين إنجلترا وويلز، وتسري لمدة 25 عاًما تبدأ من 
تاريخ التشغيل التجاري للمشروع )والمتوقع أن يحدث في الربع الرابع من عام 2024م(. ويمكن تمديد اتفاقية شراء الطاقة بعد انقضاء المدة األصلية 

البالغة 25 عاًما باالتفاق بين كٍل من شركة سدير األولى للطاقة المتجددة والشركة السعودية لشراء الطاقة.

وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية الخدمات طويلة األجل إلجراءات متسلسلة لتسويتها حيث يتم البت فيها نهائًيا باللغة اإلنجليزية عن طريق 
التحكيم في المنامة بمملكة البحرين بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

عقد الهندسة والمشتريات والبناء
 يتفرع عقد الهندسة والمشتريات والبناء إلى نطاقين، نطاق األعمال الخارجية ونطاق األعمال الداخلية.

تم توثيق نطاق األعمال الخارجية في عقد توريد أعمال خارجية بتاريخ 2021/4/18م بين شركة سدير األولى للطاقة المتجددة )بصفتها المالك( وشركة 
الرسن آند توبرو إنترناشونال اف زي اي )مقاول توريد األعمال الخارجية( والذي تقوم بموجبه شركة سدير األولى للطاقة المتجددة بتكليف مقاول توريد 
األعمال الخارجية بتنفيذ جميع أعمال المشتريات والتصنيع واالختبارات المصنعية وإتمامها واألعمال األخرى الالزمة إلتمام األعمال ومعالجة العيوب 
بها، وتبلغ قيمة تكاليف المشروع ما يقارب 3,563 مليون ريال سعودي، وتتراوح قيمة  عقد الهندسة والمشتريات والبناء ما بين 70% إلى 90% من إجمالي 

تكاليف المشروع.

تم توثيق نطاق األعمال الداخلية في عقد أعمال داخلية بتاريخ 2021/4/18م بين شركة سدير األولى للطاقة المتجددة )بصفتها المالك( وشركة الرسن 
آند توبرو السعودية إل إل سي، المملكة العربية السعودية )مقاول األعمال الداخلية( والذي تقوم بموجبه شركة سدير األولى للطاقة المتجددة بتكليف 
مقاول األعمال الداخلية لتنفيذ واستكمال جميع التصميمات واألعمال الهندسية والمشتريات والتصنيع والبناء والتركيب وبدء التشغيل والتشغيل واالختبار 

وغيرها من األعمال الالزمة لتشييد األعمال واستكمالها ومعالجة العيوب بها.

 أبرمت جميع األطراف المذكورة أعاله وشركة الرسن آند توبرو ليميتد اتفاقية تنسيق بتاريخ 2020/4/18م تربط نطاق األعمال الخارجية والداخلية 
وتنطوي على تنازل عن حق المقاول بتقديم دفوع )بحيث ال يُعفى مقاول المشتريات الداخلي من المسؤولية وحتى ال يحق له تقديم مطالبات أو إثارة دفوع 
إزاء أعمال أو إغفاالت مقاول توريد األعمال الخارجية، والعكس صحيح(. وهذا يعني أن جميع المقاولين )أطراف العقد( يتحملون مسؤولية تنفيذ وإنجاز 

أعمال التصميم والهندسة والمشتريات واإلنشاء واالختبار والتشغيل وإصالح العيوب بمبلغ إجمالي مقطوع.

ويتحمل كل من مقاول توريد األعمال الخارجية ومقاول األعمال الداخلية بالتضامن والتكافل عن كل التزامات ومسؤوليات المقاولين بموجب عقد الهندسة 
والمشتريات والبناء.

الغرض من اتفاقية التنسيق هو اعتبار أنه يوجد عقد هندسة ومشتريات وبناء واحد مبرم مع مقاول واحد يقدم خدمات متكاملة بنظام اإلنجاز الكلي 
)تسليم المفتاح(.

وبموجب عقد الهندسة والمشتريات والبناء، يتعين على المقاول إثبات أن المحطة تفي بضمانات أداء معينة. وفي حالة عدم الوفاء بضمانات األداء على 
النحو المنصوص عليه في عقد الهندسة والمشتريات والبناء، يجب على المقاول دفع تعويضات أداء نقدية إلى شركة سدير األولى للطاقة المتجددة. يكون 

المقاول مسؤوالً أيًضا عن تعويضات تأخير نقدية متفق عليها عن أي إخفاق في تحقيق تواريخ مراحل رئيسية معينة.

يصل الحد األقصى للتعويضات النقدية المقررة التي يجب على المقاول دفعها مقابل عدم االلتزام لحسن التنفيذ إلى نسبة قدرها 7.5% من قيمة العقد 
اإلجمالية )في كٍل من عقود األعمال الداخلية وعقود األعمال الخارجية(.

ويصل الحد األقصى للتعويضات النقدية المقررة التي يجب على المقاول دفعها مقابل التأخير إلى 7.5% من قيمة العقد اإلجمالية )في كٍل من عقود 
األعمال الداخلية وعقود األعمال الخارجية(.

 ويصل الحد األقصى إلجمالي التعويضات النقدية المقررة التي يجب على المقاول دفعها مقابل التأخير وعدم االلتزام لحسن التنفيذ إلى 15% من قيمة 
العقد اإلجمالية )في كٍل من عقود األعمال الداخلية وعقود األعمال الخارجية(.

يتحمل المقاول أيًضا مسؤولية تصحيح العيوب الخفية التي تظهر في أي وقت خالل ثالثة أعوام بعد تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.

وهناك سقف لمسؤولية المقاول وهو 100% من القيمة اإلجمالية المستحقة بموجب العقد.  ومع ذلك، ال ينطبق الحد األقصى على مسؤولية المقاول 
عن )1( االحتيال أو سوء السلوك المتعمد أو الجسيم أو األفعال غير القانونية )الرشوة والفساد وما إلى ذلك(، أو )2( دفع التعويضات المتعلقة بالوفاة 
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أو اإلصابة الشخصية لألشخاص أو األضرار التي تلحق بممتلكات األطراف الخارجية، أو )3( دفع التعويضات فيما يتعلق بخرق القوانين واألنظمة، أو 
انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو إبراء الذمة من األعباء التي تعيق ملكية شركة سدير األولى للطاقة المتجددة للمعدات والمواد أو إبطال التأمين، أو 
)4( المبالغ المشمولة بعائدات التأمين، أو )5( المسؤولية الناتجة بموجب آلية الرفض المنصوص عليها باالتفاقية التي تمنح شركة سدير األولى للطاقة 
المتجددة حق رفض األعمال في حال حدوث حاالت معينة مثل -على سبيل المثال- إخفاق مقاول الخدمات الداخلية في تسليم المشروع بحلول الوقت 
الذي يتم فيه استحقاق الحد األقصى للتعويضات المتفق عليها، أو في حال أدى أي فعل أو إغفال أو إخالل من جانب مقاول األعمال الداخلية إلى إنهاء 
اتفاقية شراء الطاقة أو أي اتفاقية أخرى مرتبطة بالمشروع، بشرط أن تكون المسؤولية بموجب هذا البند )5( تقتصر على 120% من إجمالي سعر العقد، 
أو )6( المسؤولية عن تعويض شركة سدير األولى للطاقة المتجددة فيما يتعلق بالتكاليف الناتجة عن كون هيكل العقد منفصل )أي أنه ليس عقد هندسة 

ومشتريات وبناء واحد على أساس تسليم المفتاح( )»استثناءات سقف المسؤولية«(.

وهناك سقف لمسؤولية شركة سدير األولى للطاقة المتجددة وهو 100% من القيمة اإلجمالية للعقد المستحقة بموجب عقود األعمال الداخلية والخارجية.  

ينص العقد على تنازل متبادل عن الخسائر االقتصادية والتبعية، على أن هذا التنازل ال يسري على البنود )1( و )2( و)3( من استثناءات سقف المسؤولية 
وكذلك مسؤولية المقاول عن )أ( التعويضات النقدية المقررة )بما في ذلك مسؤولية المقاول عن دفع تعويضات أخرى بدالً من التعويضات النقدية المقررة 
)حيثما تبين أن التعويضات النقدية المقررة غير قابلة للتنفيذ(، )ب( مسؤولية تنفيذ المدفوعات المنصوص عليها في عقد الهندسة والمشتريات والبناء، 

و)ج( التكاليف المتكبدة والتي يُطلب من المقاول صراحة تعويض شركة سدير األولى للطاقة عنها بموجب العقد.

إذا أصدرت شركة سدير األولى للطاقة المتجددة إشعاًرا باإلنهاء أو مارست حقوق الرفض بموجب أي عقد، فيجب إصدار إشعار مماثل باإلنهاء أو ممارسة 
حقوق الرفض بموجب العقود األخرى )حسبما ينطبق(.

يحق لشركة سدير األولى للطاقة المتجددة إنهاء عقد الهندسة والمشتريات والبناء في أي وقت ودون سبب.

يخضع عقد الهندسة والمشتريات والبناء لقوانين إنجلترا وويلز. يتم الفصل في النزاعات من خالل إجراءات متدرجة لتسوية النزاعات، والمالذ النهائي 
لحل النزاعات التي لم يتم تسويتها هو التحكيم وفًقا لقواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ويكون مقر التحكيم ومكانه في لندن بإنجلترا.

وثائق التمويل
2021/6/17م(  )الموافق  1442/11/7هـ  بتاريخ  المالية  المؤسسات  بعض  مع  مشتركة  شروط  اتفاقية  المتجددة  للطاقة  األولى  سدير  شركة  أبرمت 
)«اتفاقية الشروط المشتركة لشركة سدير األولى للطاقة المتجددة«(، باإلضافة إلى وثائق تمويل أخرى ذات صلة )يٌشار إليها مجتمعة »وثائق تمويل 
سدير«(. تنص اتفاقية الشروط المشتركة لشركة سدير األولى للطاقة المتجددة على اإلطار الذي يحكم عدداً من التسهيالت التمويلية الموثقة بشكل 
منفصل، بما في ذلك تسهيالت تجارية تقليدية وتسهيالت إسالمية وتسهيل رأس المال العامل الذي تم الحصول عليه ألغراض تمويل محطة توليد الطاقة 

الشمسية الكهروضوئية المستقلة بالقرب من منطقة سدير في المملكة العربية السعودية.

تشمل وثائق تمويل شركة سدير األولى للطاقة المتجددة على إقرارات وتعهدات اعتيادية مقدمة من شركة سدير األولى للطاقة المتجددة، بما في ذلك 
التعهدات المتعلقة بالمحافظة على نسب تمويل محددة، وعدم التصرف في األصول، وعدم تحمل مديونية مالية )إال في بعض االستثناءات المعينة(، 
وتقديم توزيعات األرباح، والوفاء بمتطلبات التحوط وضمان دفع إيرادات المشروع في حسابات مشاريع محددة مضمونة لصالح ممولي شركة سدير 
األولى للطاقة المتجددة، باإلضافة إلى حاالت اإلخالل المتعلقة باألطراف الملزمة بتقديم مساهمات رأس المال لشركة سدير األولى للطاقة المتجددة 

واألطراف الرئيسيين في المشروع.

يٌقدم التمويل على أساس حق الرجوع المحدود إلى شركة ذات أغراض خاصة تكون فيها الشركة من المساهمين غير المباشرين.

وتم تقديم عدة ضمانات مقابل التزامات شركة سدير األولى للطاقة المتجددة بموجب اتفاقية الشروط المشتركة لشركة سدير األولى للطاقة المتجددة، 
من بينها بعض حسابات المشروع والمعدات واآلالت والملكية الفكرية ومتحصالت التأمين واألسهم في سدير. ويحق للممولين التنفيذ ضد هذه الضمانات 

في حالة  اإلخالل المستمر وفقما هو منصوص عليه في وثائق التمويل. وقد يؤدي إلى خسارة المساهمين كل استثماراتهم أو بعضها.

أبرمت الشركة اتفاقية اكتتاب باالسهم واالحتفاظ بها في ما يتعلق بالمشروع، ويهدف ذلك إلى تحقيق عدة أمور من بينها االلتزام بالمساهمة في حقوق 
الملكية األساسية واالحتياطية، والتعهد باالحتفاظ بجزء من أسهمها في المشروع لفترات محددة وتقديم اإلقرارات والضمانات االعتيادية. توافق الشركة 
كذلك على تعويض الممولين )حسب نسبة االستثمار الخاصة بها( عن أي تكاليف ومطالبات وخسائر والتزامات معقولة متكبدة فيما يتعلق بممارسة 

الممولين لحق التعجيل بالوفاء حسب اتفاقية الشروط المشتركة لشركة سدير األولى للطاقة المتجددة.

تخضع اتفاقية الشروط المشتركة لسدير لقانون دولتي إنجلترا وويلز.

الممولون في تاريخ اتفاقية الشروط المشتركة لشركة سدير األولى للطاقة المتجددة: شركة الراجحي المصرفية لالستثمار، الشركة العربية لالستثمارات 
البترولية )أبيكورب(، بنك ميزوهو المحدود، بنك الرياض، وبنك ستاندرد تشارترد )فرع مركز دبي المالي العالمي(، وبنك التنمية الكوري، وبنك التنمية 

الكوري )الذي يعمل من خالل فرع لندن(.

مبلغ التمويل في تاريخ اتفاقية الشروط المشتركة لشركة سدير األولى للطاقة المتجددة: 616,610,761.42 دوالر أمريكي )تقريباً  2,312,290,355 ريال 
سعودي(.

تاريخ االستحقاق النهائي في تاريخ اتفاقية الشروط المشتركة لشركة سدير األولى للطاقة المتجددة: 30 أبريل 2049م.
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شراكت المشاريع تحت اإلنشاء 2 7 12
شركة حصيان للطاقة  المرحلة األولى 1 2 7 12

تتعلق العقود واالتفاقيات المذكورة أدناه بمشروع مشروع حصيان المستقل إلنتاج الطاقة الواقع في اإلمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات عن 
هذا المشروع، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-19( )»مشروع حصيان  شركة حصيان للطاقة المرحلة األولى(«( من هذه النشرة.

اتفاقية شراء الطاقة
أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي )بصفتها مشتري اإلنتاج( وشركة حصيان للطاقة المرحلة األولى )بصفتها شركة المشروع( )»شركة حصيان«( اتفاقية لشراء 
الطاقة بتاريخ 1 يونيو 2016م وبصيغتها المعدلة في 29 نوفمبر 2026م والتي بموجبها ستكون هيئة كهرباء ومياه دبي هي المشتري الحصري لكامل 
الكهرباء وسعة اإلنتاج من  محطة طاقة الفحم النظيف بقدرة 2400 ميجاوات والتي يجري تطويرها في سيح شعيب بدبي، في اإلمارات العربية المتحدة، 

وتبلغ فيمتها ما يقارب 1,314 مليون ريال سعودي.  

تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بأن تدفع مبلغا شهرًيا بالدوالر األمريكي إلى شركة حصيان، طوال مدة اتفاقية شراء الطاقة،  يحتوي على مدفوعات السعة 
اإلنتاجية )والتي تهدف أساًسا إلى تعويض شركة حصيان عن )1( تكاليف الرأسمالية لتطوير المشروع، )2( التكاليف الثابتة للتشغيل والصيانة و)3( 

الضرائب واألرباح(، ومدفوعات الطاقة )ويهدف هذا المبلغ بشكل عام إلى تعويض شركة حصيان عن التكاليف المتغيرة للتشغيل والصيانة(.

بموجب اتفاقية شراء الطاقة، تتحمل شركة حصيان مسؤولية توريد الفحم للمشروع. كما تكون شركة حصيان مسؤولة عن االحتفاظ بمخزون الفحم 
والحفاظ عليه بالكميات المطلوبة المنصوص عليها في اتفاقية شراء الطاقة. وفي حالة كانت المحطة )1( غير متاحة للتشغيل باستخدام الفحم بسبب 
عدم توفر الفحم )أي انقطاع أو إخفاق في توريد الفحم أو مرافق مناولة الفحم والمواد السائبة الجافة أو المرافق المشتركة ألسباب على أال يتعلق ذلك 
بحالة خطر أو خرق من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي التفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية الُمساطحة(، وبذلك لن يحق لشركة حصيان الحصول على أي 
مدفوعات السعة اإلنتاجية أو مدفوعات الطاقة في فترة عدم التوفر، أو إذا كانت )2( متاحة جزئًيا للتشغيل باستخدام إمدادات محدودة من الفحم كوقود 
أو وقود احتياطي يتم توفيره من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، ستحصل شركة حصيان على رسوم سعة محدودة ومدفوعات الطاقة، على حسب مقدار 

التوفر. وفي حال تم تشغيل المحطة باستخدام وقود احتياطي بسبب عدم توفر إمدادات الفحم، سيتم تخفيض مدفوعات السعة اإلنتاجية بنسبة %80.

بموجب اتفاقية شراء الطاقة، تتمتع شركة حصيان بالحماية الالزمة من اآلثار السلبية الالحقة بتوفر المحطة من حدوث حاالت معينة. تميز اتفاقية شراء 
الطاقة بين حدث القوة القاهرة )يتوفر تعريف نموذجي للقوة القاهرة مع قائمة مفتوحة من األمثلة التي تشمل الزالزل أو غيرها من الكوارث الطبيعية 
وحاالت القضاء والقدر(، وحالة الخطر للمشتري )أي قائمة محددة تشكل العناصر اعتيادية، بما في ذلك الحروب، وتغيير القانون، والمقاطعات وأعمال 
اإلرهاب( وحدث خطر متعلق بمضيق هرمز )أي إغالق مضيق هرمز أو إعالن هذا الطريق منطقة مستبعدة من جانب وكالء التأمين على سفن الفحم 

العابرة للمحيطات مما يمنع تسليم الفحم(.

في حال حدوث حالة خطر للمشتري تؤثر على قدرة شركة حصيان على توفر وحدة/محطة طاقة، سيتم سداد مدفوعات السعة اإلنتاجية فيما يتعلق 
بسعة الطاقة المتاحة المقدرة لوحدة / محطة الطاقة. ومع ذلك، إذا تم إرسال إنتاج وحدة/محطة الطاقة باستخدام وقود احتياطي، تتلقى شركة حصيان 

مدفوعات سعة اإلنتاج يتم احتسابها بناًء على السعة ذات الصلة وتوفر وحدة/محطة الطاقة.

في حال حدوث حالة خطر تتعلق بمضيق هرمز تؤثر على قدرة شركة حصيان من توفير وحدة/محطة الطاقة، سيتم سداد مدفوعات السعة اإلنتاجية 
فيما يتعلق بسعة الطاقة المقدرة لوحدة/لمحطة الطاقة بمبلغ مخفض بنسبة 25%. ومع ذلك، إذا تم إرسال إنتاج وحدة/محطة الطاقة باستخدام وقود 

احتياطي، تتلقى شركة حصيان مدفوعات سعة اإلنتاج يتم احتسابها بناًء على السعة ذات الصلة وتوفر وحدة/محطة الطاقة.  

بموجب اتفاقية شراء الطاقة، يحق لشركة حصيان زيادة التكاليف في حاالت محددة معينة )مثل حدث خطر للمشتري أو أي عمل وقائي من قبل هيئة 
كهرباء ومياه دبي، أو ظهور اكتشافات أثرية أو سداد رسوم جمركية معينة(. وفي حالة استحقاق شركة حصيان للمطالبة بزيادة التكاليف، فإن القدرة على 
استرداد تلك التكاليف الزائدة تكون من خالل تعديل مدفوعات السعة اإلنتاجية أو مدفوعات الطاقة أو تمديد المدة )باستثناء الحاالت التي تكون فيها 

هيئة كهرباء ومياه دبي مطالبة بتعويض شركة حصيان نتيجة لزيادة التكاليف الناتجة عن دفع رسوم جمركية معينة(.  

وقدمت الدائرة المالية لحكومة دبي تعهد بالسداد مؤرخ في 27 يوليو 2016م )»التعهد بالسداد«( بخصوص التزامات هيئة كهرباء ومياه دبي بالدقع بموجب 
اتفاقية شراء الطاقة، وبموجبه تعهدت الدائرة المالية لحكومة دبي بشكل نهائي وغير مشروط بأن تدفع أي مبالغ مستحقة الدفع بموجب اتفاقية شراء 
الطاقة والمعتمدة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي على أنها مستحقة الدفع بموجب قرار تحكيم، وذلك بشرط أن ال يتجاوز مبلًغا يساوي )أ( الحد األقصى 
للمسؤولية اإلجمالية عن المدفوعات التي يتعين على هيئة كهرباء ومياه دبي سدادها فيما يتعلق بجميع المطالبات  بموجب اتفاقية شراء الطاقة، أو )ب( 

المبلغ اإلجمالي المحدد لكل المطالبات المقدمة خالل مدة التعهد بالسداد والتي تتعلق بتلك المطالبة )أيهما يكون أقل(. 

يمثل إنهاء الدعم االئتماني ذي الصلة أو بطالنه دون معالجته خالل 30 يوًما من تاريخ حدوثه حالة إخالل من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي بموجب اتفاقية 
شراء الطاقة وسوف يمنح شركة حصيان حق إنهاء اتفاقية شراء الطاقة ومطالبة هيئة كهرباء ومياه دبي بشراء المشروع.

ويجوز لهيئة كهرباء ومياه دبي أو شركة حصيان إنهاء اتفاقية شراء الطاقة في حاالت معينة ناتجة عن إخالل الطرف اآلخر. يجوز لشركة حصيان إنهاء 
اتفاقية شراء الطاقة في حالة اإلخالل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي في الحاالت التالية: )1( اإلخالل في السداد، و)2( إنهاء اتفاقية الُمساطحة بسبب 
»وقوع حالة إخالل من جانب المالك« بموجب أحكام اتفاقية المساطحة، و)3( حاالت اإلعسار واإلفالس فيما يتعلق بهيئة كهرباء ومياه دبي، و)4( نزع 
الملكية، أو االستحواذ اإلجباري على الموقع أو المحطة أو أي أصول مادية لشركة حصيان أو على أي أسهم أو مصلحة أخرى للمساهمين )بخالف هيئة 
كهرباء ومياه دبي( أو للشركة شركة حصيان من قبل أي سلطة مختصة، و)5( إنهاء الدعم االئتماني ذي الصلة أو بطالنه دون أن تتم معالجته خالل 30 

يوًما من تاريخ حدوثه.
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يجوز لهيئة كهرباء ومياه دبي إنهاء اتفاقية شراء الطاقة في حالة اإلخالل من قبل شركة حصيان وتشمل الحاالت التالية: )1( عندما يؤدي أي إخفاق 
في توريد الفحم إلى عدم توفر إنتاج المحطة باستخدام الفحم لمدة 60 يوًما متتالًيا أو أكثر خالل فترة انخفاض الطلب )أي من 1 ديسمبر إلى 29/28 
فبراير( أو 45 يوًما متتالًيا أو أكثر خالل فترة ذروة الطلب )أي من 1 مارس إلى 30 نوفمبر( في أي سنة تعاقدية، و)2( اإلخفاق في تحقيق تاريخ التشغيل 
التجاري ألٍي من وحدات الطاقة أو محطة الطاقة بحلول تواريخ التسليم النهائي المطبقة، و)3( التخلي عن المشروع، )4( واإلخفاق في الحصول والحفاظ 
على أي موافقات مطلوبة من أجل أداء التزاماتها، )5( اإلخالل بالدفع، )6( واإلخفاق المتعمد وغير المبرر من قبل شركة حصيان في تشغيل أو توفير 
أي وحدة أو محطة طاقة )في حال حققت وحدة / محطة الطاقة ذات الصلة تاريخ التشغيل التجاري( لفترة محددة دون الحصول على موافقة مسبقة 
من هيئة كهرباء ومياه دبي، و)7( تعديل اتفاقية توريد الفحم دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كهرباء ومياه دبي أو إبرام اتفاقية بديلة في حال 
إنهاء اتفاقية توريد الفحم بما يؤدي إلى تأثير سلبي على قدرة شركة حصيان على الوفاء بالتزاماتها أو على حقوق هيئة كهرباء ومياه دبي بموجب اتفاقية 
شراء الطاقة، أو إخفاق شركة حصيان في إبرام اتفاقية توريد الفحم البديلة قبل انتهاء اتفاقية توريد الفحم السارية في ذلك الوقت )دون معالجة هذا 
اإلخفاق في غضون 90 يوًما من تاريخ حصولها على إشعار من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي(، و)8( أي إخالل جوهري من قبل شركة حصيان )باستثناء ما 
يتعلق بالبنود من )1( إلى )6( أعاله( لم يتم عالجه خالل 60 يوًما )أو خالل فترة إضافية تبلغ 60 يوًما في حالة تعذر معالجة اإلخالل خالل الفترة األولية 
البالغة 60 يوًما(، و)9( عدم الوفاء ببعض حدود التوافر خالل فترة التشغيل، و)10( إنهاء اتفاقية المساطحة أو اتفاقية مساطحة المرافق المشتركة« 

و)11( وحاالت اإلعسار واإلفالس في ما يتعلق بشركة حصيان.

في حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب إخالل من قبل شركة حصيان، فإنه يحق لهيئة كهرباء ومياه دبي شراء المشروع )ولكنها ليست ملزمة بذلك(. 
في حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب إخالل هيئة كهرباء ومياه دبي، فإنه يحق لشركة حصيان )دون أن تكون ملزمة( مطالبة هيئة كهرباء ومياه دبي 

بشراء المشروع.

واعتماًدا على حالة اإلنهاء ذات الصلة، يتعين على هيئة كهرباء ومياه دبي دفع مبلغ إنهاء. وسيغطي مبلغ اإلنهاء المستحق الدفع من قبل هيئة كهرباء ومياه 
دبي في كل الحاالت مبالغ الدين ذي األولوية، وفي بعض الحاالت التي يتم فيها إنهاء اتفاقية شراء الطاقة )ألسباب مثل إخالل هيئة كهرباء ومياه دبي(، 
سيشمل مبلغ اإلنهاء أيًضا حقوق الملكية وكذلك )حسب وقت حدوث اإلنهاء سواء كان قبل تاريخ التشغيل التجاري أو بعده( سيشمل العائد على حقوق 
الملكية، باإلضافة إلى بعض تكاليف اإلنهاء التي تشمل المبالغ مستحقة الدفع من قبل شركة حصيان لمقاول الهندسة والمشتريات والبناء وذلك فيما 

يتعلق باإلنهاء المبكر لعقد الهندسة والمشتريات والبناء )بحد أقصى 117,500,000 دوالر أمريكي(.  

باإلضافة إلى ذلك، تؤدي أي حالة خطر تتعلق بمضيق هرمز تستمر ألكثر من 365 يوًما إلى إلزام هيئة كهرباء ومياه دبي بإنهاء اتفاقية شراء الطاقة، ما لم 
تكن الهيئة مستعدة لزيادة مدفوعات السعة اإلنتاجية المستحقة في ما يتعلق بوحدة/بمحطة الطاقة ذات الصلة أثناء وقوع حالة الخطر المتعلقة بمضيق 
هرمز بما يعادل 100% من سعة الطاقة المتوفرة المقدرة على مدار الفترة البالغة 365 يوًما أو أكثر نتيجة استمرار حالة الخطر المتعلقة بمضيق هرمز.  

يقوم المشروع على أساس نظام »البناء والتملك والتشغيل«، إال أنه، وكما هو مذكور أعاله، هناك حاالت معينة تلتزم فيها هيئة كهرباء ومياه دبي بشراء 
المحطة في حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة قبل نهاية مدتها. تتضمن هذه الحاالت إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي عند وقوع 
حالة خطر مطولة للمشتري أو حالة خطر للمشتري ينتج عنها تكبد هيئة كهرباء ومياه دبي تكاليف إضافية تتجاوز مبلًغا أقصى محدًدا أو عند وقوع حالة 
قوة قاهرة تؤثر على هيئة كهرباء ومياه دبي أو شركة حصيان لفترة طويلة، أو إذا تم إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من قبل أٍي من الطرفين في حالة عدم 
إمكانية إعادة بناء المحطة أو المرافق المشتركة أو إصالحها أو ترميمها )مثل مرافق مناولة الفحم والفحم الجاف( في حال كانت الخسارة أو التلف أو 

التدمير ذي الصلة )حسبما ينطبق( بسبب وقوع حالة خطر للمشتري.

تبدأ مدة اتفاقية شراء الطاقة من تاريخ السريان حتى السنة الثامنة والعشرين من تاريخ التشغيل التجاري )المتوقع أن يقع في الربع األول من 2023م( ألول 
وحدة طاقة والسنة الخامسة والعشرين من تاريخ التشغيل التجاري  للمحطة، ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها في وقت سابق وفًقا التفاقية شراء الطاقة. 

يجوز تمديد المدة األولية التفاقية شراء الطاقة لفترة إضافية من قبل أي طرف من الطرفين بناًء على االتفاق المتبادل.

تخضع اتفاقية شراء الطاقة لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة وقوانين دبي. تخضع كل النزاعات الناشئة بموجب اتفاقية شراء الطاقة لعملية تسوية 
نزاعات متدرجة، والتي يتم تقريرها في النهاية عن طريق التحكيم في دبي، بدولة اإلمارات العربية المتحدة، بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمركز دبي 

للتحكيم الدولي.

عقد الهندسة والمشتريات والبناء
أبرمت شركة حصيان للطاقة المرحلة األولى )بصفتها "المالك"( واتحاد يتكون من شركة جنرال إلكتريك وشركة هاربين الكتريك انترناشيونال المحدودة 
)ويُشار إليهما مجتمعتان بـ )"المقاول"( مع تحملهم المسؤولية بالتضامن واالنفراد( عقد اإلنجاز المتكامل والهندسة والمشتريات والبناء بنظام اإلنجاز 
الكلي )تسليم المفتاح( في 1437/9/21 هـ )الموافق 2016/6/26م(. تبلغ قيمة تكاليف المشروع ما يقارب 12,140 مليون ريال سعودي، وتتراوح قيمة  

عقد الهندسة والمشتريات والبناء ما بين 70% إلى 90% من إجمالي تكاليف المشروع.

ويتحمل المقاول كل مخاطر الموقع باستثناء حاالت معينة.

وينص عقد الهندسة والمشتريات والبناء على األسباب المعتادة التي بموجبها يمكن للمقاول طلب تمديد وقت التنفيذ، كما ينص العقد على التقادم وذلك 
إذا لم يتم تقديم المطالبات خالل الفترات المحددة، وكذلك ينص على التزام بالتخفيف من تأثير أي حالة تأخير. ووفقاً للعقد، يحق للمقاول الحصول 
على مقابل للتكاليف اإلضافية التي يتكبدها في حال تمديد وقت التنفيذ بالنسبة لمعظم الحاالت التي تؤدي إلى تمديد الوقت، بما في ذلك حاالت مخاطر 

المشتري. ال يتم دفع أي تكاليف إضافية لحاالت القوة القاهرة.

وينص العقد على التزام المقاول بدفع تعويضات متفق عليها لشركة المرحلة األولى من مشروع حصيان في حال لم يتحقق تاريخ التسليم االبتدائي بحلول 
تاريخ التسليم االبتدائي المتفق عليه المتعلق بأي وحدة أو بالمحطة ككل، وتخضع هذه التعويضات لحد أقصى محدد.
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يضمن المقاول أن تستوفي المحطة وكل من وحدات الطاقة ومرفق مناولة البضائع الجافة القيم المضمونة لسعة اإلنتاج المتعاقد عليها ومعدل الحرارة 
وانبعاثات المصانع وحدود الضجيج وأوقات تفريغ حمولة الفحم الجاف.

في حالة عدم استيفاء الضمانات المتعلقة بسعة االنتاج المتعاقد عليها ومعدل الحرارة، يجب على المقاول دفع تعويضات متفق عليها مقابل عدم االلتزام 
بحسن التنفيذ لشركة حصيان للطاقة  المرحلة األولى ، وتخضع هذه التعويضات لحد أقصى محدد.

إذا تم إغالق المحطة أو تم تخفيض الطاقة التي تقوم بتوليدها خالل فترة المسؤولية عن العيوب كنتيجة إلخالل المقاول لضماناته العامة وضمانات 
التصميم، يتحمل المقاول مسؤولية سداد تعويضات متفق عليها لتعويض شركة المرحلة األولى من مشروع حصيان عن سعة اإلنتاج المخفضة، وتخضع 

هذه التعويضات لحد أقصى محدد.

ويصل الحد األقصى إلجمالي التعويضات المتفق عليها التي يجب على المقاول دفعها مقابل )1( التأخير إلى 30% من قيمة العقد اإلجمالية و )2( خفض 
التصنيف أو اإلغالق إلى  35% من قيمة العقد و)3( وعدم االلتزام بحسن التنفيذ إلى 25%  من قيمة العقد. وفي جميع األحوال، تخضع مسؤولية المقاول 

اإلجمالية لصقف بنسبة 35% من قيمة العقد.

تبلغ فترة المسؤولية عن العيوب )24( شهًرا تبدأ في كل تاريخ تسليم ابتدائي تخضع قطع الغيار التي يتم تركيبها بشكل مبدئي لفترة مسؤولية عن العيوب 
تبلغ )1( )24( شهًرا بعد وضع الجزء ذي الصلة تحت االستخدام و)2( )36( شهًرا بعد التسليم، أيهما يأتي أوالً.

يتحمل المقاول مسؤولية تصحيح العيوب الخفية التي تظهر في أي وقت خالل )5( سنوات بعد تاريخ التسليم االبتدائي ذي الصلة.

يتعين على المقاول تقديم ضمان في شكل سندات تستحق عند الطلب إلى مشروع حصيان خالل مدة تنفيذ المشروع.

باإلضافة إلى ذلك، يجب على شركة جنرال إلكتريك توفير ضمان الشركة األم كضمان اللتزامات المقاول المقررة في عقد الهندسة والمشتريات والبناء.

ينص العقد على مبدأ "التعويض المماثل للمشروع" بحيث إذا وقع أي حدث يمنح المقاول حق مطالبة تمديًدا في الوقت أو تعويض عن التكاليف اإلضافية، 
وكذلك يمنح هذا الحدث شركة المشروع مطالبة تمديًدا في الوقت أو تعويض عن التكاليف اإلضافية من مشتري اإلنتاج بموجب اتفاقية شراء الطاقة، 
فيقتصر استحقاق المقاول بالتمديد أو التعويض على التمديد أو التعويض الذي تحصل عليه شركة المرحلة األولى من مشروع حصيان بموجب اتفاقية 

شراء الطاقة.

يحق للمقاول، في كل تاريخ رئيسي، إرسال فواتير قبل تاريخ الدفع ذي الصلة توضح األعمال المنجزة، بشرط أال تتعدى المبالغ المتراكمة التي تم تحرير 
فواتير بها في أي تاريخ رئيسي الحد األقصى للمبلغ التراكمي المقابل لهذا الشهر في جدول الدفع للمراحل الرئيسية. تُدفع المبالغ غير المتنازع عليها 

خالل عدد معين من األيام بعد إصدار المالك لشهادة مؤقتة للمقاول.

وتتمتع شركة المرحلة األولى من مشروع حصيان بحق الخصم من المبالغ المستحقة للمقاول.

ويكون الحد األقصى لمسؤولية المقاول  نسبة من قيمة العقد، وتستثنى من ذلك أمور محددة. ويتضمن العقد تنازالً متبادالً عن الخسائر غير المباشرة 
والالحقة، وهناك استثناءات محددة لذلك.

يحق لشركة حصيان للطاقة  المرحلة األولى إنهاء االتفاقية بسبب تقصير المقاول.

يحق للمقاول إنهاء االتفاقية بسبب إخالل المالك في حالة إعسار المالك أو عدم سداد المالك )خالل فترة سماح مدتها )90( يوًما( أو اإلخالل الجوهري 
من قبل المالك. 

يحق لشركة شركة حصيان للطاقة  المرحلة األولى أيًضا إنهاء عقد الهندسة والمشتريات والبناء بدون سبب مشروع بعد إرسال إشعار مدته )30( يوًما.

إذا تعذر على المقاول تحقيق الحد األدنى لمتطلبات التسليم في تاريخ التسليم النهائي أو قبله أو توقف المقاول عن أداء أي أعمال أو في حال قيامه بأي 
فعل أو حدوث أي تقصير من جانبه يؤدي إلى إنهاء اتفاقية شراء الطاقة أو أي مستند من مستندات أي مشروع رئيسي آخر، يجوز لشركة حصيان للطاقة  
المرحلة األولى )بدالً من إنهاء االتفاقية( رفض األعمال. وفي هذه الحالة، يجب على المقاول أن يخلي الموقع ويرد لشركة حصيان للطاقة  المرحلة األولى 

كل المبالغ المدفوعة بموجب العقد وأن يدفع أي فائدة أو تكاليف السداد المبكر المرتبطة بإنهاء اتفاقية التمويل.

تخضع االتفاقية للقوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وقوانين دبي. يتم الفصل في النزاعات من خالل إجراءات متسلسلة لتسويتها ويتم 
البت فيها نهائياً عن طريق التحكيم وفًقا للقواعد المعمول بها في مركز دبي للتحكيم الدولي في اإلمارات العربية المتحدة.

وثائق التمويل
أبرمت شركة شركة حصيان للطاقة  المرحلة األولى اتفاقية شروط مشتركة مع بعض المؤسسات المالية بتاريخ 1437/12/7هـ )الموافق 2016/9/10م( 
)والمعدلة بتاريخ 1438/2/29هـ )الموافق 2016/11/29م( )"اتفاقية الشروط المشتركة لشركة حصيان للطاقة  المرحلة األولى"(، باإلضافة إلى وثائق 
تمويل أخرى ذات صلة )يشار إليها مجتمعة بـ "وثائق تمويل شركة حصيان للطاقة  المرحلة األولى "(. وتوضح اتفاقية الشروط المشتركة لشركة حصيان 
للطاقة  المرحلة األولى األحكام المنظمة لعدد من التسهيالت المالية التي يتم الحصول عليها وفق اتفاقيات فرعية منفصلة والتي تشمل تسهياًل تجارًيا 
لقرض بأجل، وتسهيل المديونيات وتسهيل رأس المال العامل، وتسهيل لتمويل خدمة االلتزامات المقررة لكل )6( أشهر تلي تاريخ اإلتمام وكل تاريخ سداد 

يوافق تاريخ االستحقاق النهائي أو يحل قبل ذلك التاريخ، وقد تم الحصول على هذه التسهيالت ألغراض تمويل مشروع حصيان.
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وتشتمل وثائق تمويل شركة حصيان للطاقة  المرحلة األولى على إقرارات وتعهدات اعتيادية مقدمة من شركة حصيان للطاقة  المرحلة األولى ، بما في 
ذلك التعهدات المتعلقة بالحفاظ على نسب مالية معينة، وعدم التصرف في األصول، وعدم تحمل مديونية مالية )باستثناء بعض الحاالت(، وتوزيع األرباح 
والوفاء بمتطلبات التحوط وضمان دفع إيرادات المشروع في حسابات محددة مضمونة لصالح ممولي شركة حصيان للطاقة  المرحلة األولى باإلضافة 
إلى حاالت اإلخالل المتعلقة باألطراف الملزمة بتقديم مساهمات رأس المال لشركة حصيان للطاقة  المرحلة األولى واألطراف الرئيسيين في المشروع.

غير  المساهمين  من  باور  أكوا  فيها شركة  تكون  أغراض خاصة  ذات  أي شركة  إلى  المحدود  الرجوع  أساس حق  على  التمويل  يُقدم  التمويل:  طبيعة 
المباشرين.

 وتم تقديم عدة ضمانات مقابل التزامات شركة حصيان للطاقة  المرحلة األولى بموجب اتفاقية الشروط المشتركة من بينها أرض المشروع وبعض 
حسابات المشروع والمعدات واآلالت والملكية الفكرية ومتحصالت التأمين واألسهم في شركة حصيان للطاقة  المرحلة األولى ، ويحق للممولين التنفيذ 
ضد هذه الضمانات في حالة اإلخالل المستمر وفق ما هو منصوص عليه في وثائق التمويل. وقد يؤدي ذلك إلى خسارة المساهمين كل استثماراتهم في 

المشروع أو بعضها.

 tangible net( التغير في السيطرة: ال يوجد أي مسائل تتعلق بالتغير في السيطرة. لن يؤثر االكتتاب العام بشكل سلبي على صافي القيمة الملموسة
.)total net liabilities to tangible net worth ratio( ألغراض نسبة إجمالي صافي الخصوم إلى نسبة صافي القيمة الملموسة )worth

النظام واجب التطبيق: تخضع اتفاقية الشروط المشتركة لشركة حصيان للطاقة  المرحلة األولى لقوانين دولتي انجلترا وويلز. وتخضع اتفاقية دعم 
رأس المال لقوانين مركز دبي العالمي. وفي حال وجود تعارض بين هذه االتفاقية واتفاقية دعم رأس المال التي تخضع للقانون اإلنجليزي، فيتم العمل 

باالتفاقية األخيرة.

الممولون عند اإلغالق المالي: البنك الزراعي الصيني )فرع مركز دبي المالي العالمي(؛ وفرع بنك الصين المحدود )دبي(؛ وبنك الصين المحدود فرع 
هيلونغجيانغ؛ وبنك التعمير الصيني )فرع مركز دبي المالي العالمي(؛ ومؤسسة بنك التعمير الصيني، فرع سنغافورة؛ وبنك التعمير الصيني المحدود، فرع 
هاربين دونجلي؛ وبنك الخليج األول ش.م.ع.؛ واتش واي دي أي ان سي؛ وبنك الصين الصناعي والتجاري المحدود؛ والبنك التجاري الوطني السعودي؛ 

وبنك ستاندرد تشارترد )هونج كونج( المحدود؛ وبنك االتحاد الوطني ش.م.ع.؛ والبنك التجاري الدولي ش.م.ع.؛ وبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع

الممولين كما في تاريخ هذه النشرة: البنك الزراعي الصيني )فرع مركز دبي المالي العالمي( ؛ فرع بنك الصين المحدود )دبي( ؛ بنك الصين المحدود 
فرع هيلونغجيانغ ؛ بنك التعمير الصيني )فرع مركز دبي المالي العالمي( ؛ بنك الصين للتعمير المحدودة شركة، هاربين دونغلي فرع ثانوي. بنك أبوظبي 
األول ش.م.ع. HYDB INC ؛ بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود ؛ البنك التجاري الوطني السعودي. بنك ستاندرد تشارترد )هونج كونج( المحدود 

؛ بنك أبو ظبي التجاري ش.م.ع ؛ البنك التجاري الدولي ش.م.ع. بنك نانيانغ التجاري

 مبلغ التمويل عند اإلغالق المالي: )8,480 مليون ريال سعودي( )ذو أولوية(؛ 118,000,000 دوالر أمريكي  )442,542,480 ريال سعودي( )ثانوي(.

 تاريخ االستحقاق النهائي عند اإلغالق المالي: 28 فبراير 2041م

شركة نور للطاقة 1 2 2 7 12
لمزيد من المعلومات عن مشروع هذه الشركة، يرجى الرجوع إلى القسم )4-6-3-1-20( )»مشروع نور 1  شركة نور الطاقة 1(«( من هذه النشرة.

اتفاقية شراء الطاقة
أبرمت نور للطاقة 1 ذ.م.م )»نور للطاقة 1«( )بصفتها شركة المشروع( وهيئة كهرباء ومياه دبي )بصفتها مشتري اإلنتاج( اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 
والمعدلة في 1440/7/7هـ  )الموافق 2018/10/30م(  تعديلها وإعادة صياغتها في 1440/2/19هـ  تم  )الموافق 2018/3/15م(، كما  1439/6/27هـ 
)الموافق 2019/3/14م( والتي أصبحت بموجبها هيئة كهرباء ومياه دبي المشتري الوحيد للطاقة والسعة اإلنتاجية من محطة الطاقة الهجينة المستقلة 

التي تعمل بالطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية )»اتفاقية شراء الطاقة«(، وتبلغ قيمتها ما يقارب 1,000 مليون ريال سعودي. 

ال توجد مدفوعات ثابتة تقدمها هيئة كهرباء ومياه دبي إلى شركة نور للطاقة 1 مقابل إتاحة محطة الطاقة الشمسية. وبدالً من ذلك، يقع على عاتق هيئة 
كهرباء ومياه دبي التزام بأن تُسدد إلى شركة نور للطاقة 1 مدفوعات طاقة بالدوالر األمريكي، مع تسعيرات  مختلفة عن الفترات التالية: )1( ساعات 
تشغيل مرافق الطاقة الكهروضوئية، و)2( ساعات التشغيل وساعات عدم التشغيل )الطارئة( أثناء أشهر الشتاء لقاء وحدات الطاقة الشمسية المرّكزة 
الجزئية )»الطاقة الشمسية المرّكزة«( و)3( ساعات عدم التشغيل )غير الطارئة( خالل أشهر الشتاء لوحدات الطاقة الشمسية المرّكزة الجزئية و)4( 
ساعات التشغيل )الساعات الليلية( أثناء شهور الصيف نظير وحدات الطاقة الشمسية المرّكزة الجزئية و)5( ساعات التشغيل )ساعات التشغيل النهارية( 

أثناء أشهر الصيف لقاء وحدات الطاقة الشمسية المرّكزة الجزئية. 

وفي ضوء حقيقة أن شركة نور للطاقة 1 تتلقى فقط مقابل صافي الطاقة الكهربائية التي تم تسليمها، فسوف يتم تعويض نور للطاقة 1 مقابل الطاقة 
التي كان من المفترض أن تكون قد سلمتها لوال التقييد / التعطل / التأخير في إنتاجها للكهرباء. وبموجب اتفاقية شراء الطاقة، يحق لشركة نور للطاقة 

1 الحصول على مدفوعات مقابل إنتاج الكهرباء الُمقدرة في حاالت معينة:

في حالة إرسال هيئة كهرباء ومياه دبي تعليمات تطالب فيها شركة نور للطاقة 1 بتقييد الكهرباء المولدة أو خفضها ألسباب تتعلق بالطلب أو - 1
حاالت الطوارئ الناجمة عن وقوع حالة مخاطرة لمشتري اإلنتاج )وهذا يشمل التغيرات في القانون وحاالت القوة القاهرة السياسية األخرى( 
أو إخفاق هيئة كهرباء ومياه دبي في أداء التزاماتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة، فسوف تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بسداد مدفوعات الطاقة 

المقدرة نظير نقص الكهرباء التي تم تسليهما المترتب على إرسال تلك التعليمات.
في حالة وقوع حالة مخاطرة لمشتري اإلنتاج أثناء فترة التشغيل المبكر )في ما يتعلق بالوحدات ذات الصلة( أو فترة التشغيل التجاري )في - 2

ما يتعلق بالمحطة( تؤثر في قدرة شركة نور للطاقة 1 على توفير صافي الكهرباء أو قدرة هيئة كهرباء ومياه دبي على استالم صافي الكهرباء.
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في حالة تأخر شركة نور للطاقة 1 في إجراء اختبارات القبول على أي وحدة )أو مكون( نتيجة وقوع واحد أو أكثر من األحداث التالية في التاريخ - 3
المقرر الختبارات القبول تلك أو بعده: 

إخفاق مشتري اإلنتاج )وهو إخفاق من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي في االمتثال لاللتزامات الواقعة على عاتقها بموجب اتفاقية شراء أ- 
الطاقة أو اتفاقية المساطحة، باستثناء إذا كان ذلك اإلخفاق ناجًما عن حالة مخاطر أو إخفاق من جانب شركة نور للطاقة 1 في أداء 
التزاماتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة »اتفاقية المساطحة«( أو )2( حالة إعاقة أو منع من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي )بما في ذلك 
االنحراف الجوهري عن المعلومات التي قدمتها هيئة كهرباء ومياه دبي في كراسة الشروط والمواصفات ذات الصلة بمرافق الهيئة )ويشمل 

ذلك نظام النقل، والمحطة الفرعية لمشتري اإلنتاج ونظام قياس الكهرباء((؛ 
وقوع أي حالة من حاالت مخاطر مشتري اإلنتاج )بما في ذلك التغييرات في القانون وغيرها من حاالت القوة القاهرة السياسية(؛ ب- 
حدوث تأخر في االختبار )على أن يكون ناجًما عن )1( إخفاق أو تأخير غير معقول من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي في إعطاء موافقتها ج- 

إلى شركة نور للطاقة 1 لتنشيط أو توفير تغذية عكسية لكهرباء عالية الفولطية أو مزامنة وحدة إلى نظام النقل وفًقا التفاقية شراء الطاقة 
أو )2( إخفاق هيئة كهرباء ومياه دبي في تدبر إرسال وحدة وفًقا إلجراءات االختبار بموجب اتفاقية شراء الطاقة بينما قد أخطرت شركة 

نور للطاقة 1 الهيئة بالحمل المطلوب(؛ أو 
وقوع حالة من حاالت القوة القاهرة )يشمل ذلك حاالت القوة القاهرة الطبيعية مع استثناء أي حالة من حاالت المخاطر المرتبطة بشراء د- 

اإلنتاج( التي تؤثر على مرافق هيئة كهرباء ومياه دبي، 

وإذا ترتب على تلك الحالة تأخير فعلي في إنجاز تاريخ التشغيل التجاري للوحدة ذات الصلة وتاريخ التشغيل التجاري للمحطة )إن وجد(، وبشرط أن 
تكون شركة نور للطاقة 1 قد أخطرت الهيئة بالحالة ذات الصلة خالل خمسة أيام من وقوعها، فيجب على الهيئة سداد مدفوعات الطاقة المقدرة إلى 
شركة نور للطاقة 1. يجب سداد مدفوعات الطاقة الُمقدرة تلك من جانب الهيئة من التاريخ الذي كانت ستتمكن فيه شركة نور للطاقة 1 من إنجاز تاريخ 
التشغيل التجاري للوحدة ذات الصلة وتاريخ التشغيل التجاري للمحطة )إن وجد( لوال حدوث التأخير )»تاريخ بدء التشغيل المقدر«( وحتى أقرب األجلين 
وذلك مما يلي )1( تاريخ التشغيل التجاري للوحدة ذات الصلة أو )2( تاريخ التشغيل التجاري المقرر للوحدة ذات الصلة، بشرط أنه في حالة وقوع تاريخ 
بدء التشغيل المقدر نتيجة البند )د( أعاله )أي وقوع حالة قوة قاهرة تؤثر على مرافق هيئة كهرباء ومياه دبي(، فيجب حينها على الهيئة أن تسدد فقط 

إلى شركة نور للطاقة 1 مدفوعات الطاقة المقدرة لمدة أقصاها 60 يوًما. 

إذا بعد ذلك، أخفقت الوحدة ذات الصلة في تحقيق تاريخ التشغيل التجاري )المتوقع أن يحصل في الربع الرابع من عام 2022م( الخاص بها عند إجراء 
اختبار األداء، وذلك في ما يتعلّق بأي وحدة متأخرة، فيجب التوقف عن اعتبار تلك الوحدة توفر الكهرباء المقدرة، وفي حالة مرور تاريخ التشغيل التجاري 
المقرر للوحدة وتاريخ التشغيل التجاري المقرر للمحطة )إن وجد(، فسوف تكون شركة نور للطاقة 1 ُمخلة بالتزاماتها في إنجاز تاريخ التشغيل التجاري 
للوحدة ذات الصلة وتاريخ التشغيل التجاري للمحطة )إن وجد(. عالوة على ذلك، ال تتحمل هيئة كهرباء ومياه دبي أي التزام آخر بتقديم مدفوعات الطاقة 
المقدرة، ويتعين على شركة نور للطاقة 1 رد مدفوعات الطاقة المقدرة التي قدمتها بالفعل إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، باإلضافة إلى أي فائدة مستحقة 
عليها بالسعر المتفق عليه بموجب اتفاقية شراء الطاقة، على أنه يحق للهيئة خصم تلك المبالغ من المدفوعات المستقبلية التي تقدمها الهيئة إلى شركة 

نور للطاقة 1.  

قدمت دائرة المالية في حكومة إمارة دبي تعهًدا بالسداد مؤرخ في 1440/4/1هـ )الموافق 2018/12/10م( )»التعهد بالسداد«( في ما يتعلق بالتزامات 
الهيئة في سداد مدفوعات إنهاء محددة بموجب اتفاقية شراء الطاقة. وبموجب التعهد بالسداد، تتعهد دائرة المالية بأن تسدد إلى شركة نور للطاقة 1 
خالل 90 يوم عمل من المطالبة تلك المبالغ الغير المسددة من جانب الهيئة، رهًنا بعدة أمور من بينها عدم تجاوز تلك المطالبات لما يلي )1( االلتزام 
اإلجمالي األقصى للمدفوعات التي تقوم بها الهيئة في ما يتعلق بكافة المطالبات بموجب اتفاقية شراء الطاقة و)2( المبلغ األقصى ذا الصلة المحدد 

بالتعهد للسداد وذلك في ما يتعلق بالفترة المرتبطة بها المطالبة، أيهما أقل.  

ويجوز للهيئة أو شركة نور للطاقة 1 إنهاء اتفاقية شراء الطاقة في حاالت معينة ناتجة عن إخالل الطرف اآلخر.

يحق للهيئة إنهاء اتفاقية شراء الطاقة عند وقوع أٍي مما يلي، على سبيل المثال ال الحصر: )1( إخفاق شركة نور للطاقة 1 في إنجاز تاريخ التشغيل 
التجاري للمرحلة األولى من البرج المركزي خالل 270 يوًما من تاريخ التشغيل التجاري المقرر للمحطة؛ )2( ترك المحطة أو الوحدة؛ )3( اإلخفاق في 
السداد من جانب شركة نور للطاقة 1؛ )4( اإلخفاق المتعمد وغير المبرر من جانب شركة نور للطاقة 1 في تشغيل أو إتاحة أي من الوحدات أو المحطة 
)إن وجد( ألكثر من يومين متتابعين أو خمسة أيام إجماالً في سنة التشغيل المبكر أو سنة التعاقد، من دون الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة؛ )5( 
االنتهاء الجوهري )رهًنا بفترة التدارك(؛ )6( إذا أخفقت المحطة أثناء فترة التشغيل التجاري في تحقيق صافي خرج الطاقة السنوي المضمون في أي 
سنة تعاقد بخالف ما يكون ناجًما فقط عن عطل جوهري في التوربينات البخارية و/او عطل جوهري في محول رفع الجهد أو )7( من بداية تاريخ التشغيل 
التجاري للمحطة، إنهاء اتفاقية المساطحة نتيجة وقوع »حالة من حاالت التقصير الخاصة باتفاقية المساطحة« )أي اإلخفاق من جانب نور للطاقة 1(. 

يحق للهيئة كذلك في حاالت محددة مذكورة أعاله إنهاء اتفاقية شراء الطاقة جزئًيا وذلك في ما يتعلق بوحدة متأثرة أو مرفق طاقة كهروضوئية متأثر. 

يحق لشركة نور للطاقة 1 إنهاء اتفاقية شراء الطاقة عند وقوع أٍي مما يلي، على سبيل المثال ال الحصر: )1( إخفاق الهيئة في السداد؛ )2( إنهاء اتفاقية 
المساطحة بسبب »وقوع حالة من حاالت التقصير الخاصة بالمالك« )أي وقوع إخفاق من جانب الهيئة(؛ أو )3( إنهاء الدعم االئتماني لمشتري اإلنتاج 

أو بطالنه.

في حالة إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من جانب الهيئة بسبب إخفاق من جانب شركة نور للطاقة 1، يحق للهيئة، دون أن تكون ملزمة بذلك، شراء حق شركة 
نور للطاقة 1 وملكيتها وحصتها في المشروع، بخالف ما يكون نتيجة إنهاء مرتبط بإخفاق شركة نور للطاقة 1 في إنجاز تاريخ التشغيل التجاري للمرحلة 
األولى من البرج المركزي خالل 270 يوًما من تاريخ التشغيل التجاري المقرر للمحطة. وفي حالة إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من جانب الهيئة نتيجة إخفاق 
من جانب شركة نور للطاقة 1 في إنجاز تاريخ التشغيل التجاري للمرحلة األولى من البرج المركزي خالل 270 يوًما من تاريخ التشغيل التجاري المقرر 
للمحطة، )1( يقع على عاتق الهيئة التزام بشراء حق شركة نور للطاقة 1 وملكيتها وحصتها في وحدات الطاقة الشمسية المرّكزة الجزئية التي أنجزت 
تاريخ التشغيل التجاري للوحدات ذات الصلة كما في تاريخ إنهاء اتفاقية شراء الطاقة؛ و)2( يقع على عاتق الهيئة التزام بشراء حق شركة نور للطاقة 1 
وملكيتها وحصتها في مرافق الطاقة الكهروضوئية التي أتمت بنجاح اختبارات ومتطلبات القبول كما في تاريخ إنهاء اتفاقية شراء الطاقة و)3( يحق للهيئة، 
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دون أن يقع عليها التزام بذلك، شراء حق شركة نور للطاقة 1 وملكيتها وحصتها في وحدات الطاقة الشمسية المرّكزة الجزئية المرتبطة بوحدة البرج 
المركزي في المرحلة األولى. 

في حالة إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من جانب نور للطاقة 1 نتيجة إخفاق من جانب الهيئة، يحق لشركة نور للطاقة 1، دون أن يقع عليها التزام بذلك، أن 
تطلب من الهيئة شراء حق شركة نور للطاقة 1 وملكيتها وحصتها في المشروع.  

تعتمد قيمة مبلغ اإلنهاء المستحق للدفع على حالة اإلنهاء. يشمل مبلغ اإلنهاء على عائد استثمارات حقوق الملكية للمساهمين في حالة إنهاء اتفاقية 
شراء الطاقة نتيجة إخفاق من جانب مشتري اإلنتاج بسبب وقوع حاالت مطولة محددة من حاالت القوة القاهرة أو بعد حالة الخسارة الناجمة عن وقوع 

حالة من حاالت المخاطر الخاصة بمشتري اإلنتاج. 

يقوم المشروع على أساس نظام »البناء والتملك والتشغيل«. تخضع اتفاقية شراء الطاقة لقوانين إمارة دبي وتسري لمدة 35 عاًما تُحتسب من تاريخ 
التشغيل التجاري للمحطة. ويمكن تمديد اتفاقية شراء الطاقة بعد انقضاء المدة األصلية البالغة 35 عاًما باالتفاق المتبادل بين شركة نور للطاقة 1 

والهيئة.

تخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء الطاقة إلجراءات متدرجة لتسوية النزاعات يتم البت فيها نهائًيا باللغة اإلنجليزية عن طريق التحكيم في 
إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمركز دبي للتحكيم الدولي.  

وثائق التمويل
أبرمت شركة نور للطاقة 1 اتفاقية شروط مشتركة مع بعض المؤسسات المالية في 1440/5/25هـ )الموافق 2019/1/31م( )»اتفاقية الشروط المشتركة 
اتفاقية  بـ »وثائق تمويل شركة نور للطاقة 1«(. تنص  إليها مجتمعة  التمويل األساسية ذات الصلة )يشار  لشركة نور للطاقة 1«(، باإلضافة إلى وثائق 
الشروط المشتركة لشركة نور للطاقة 1 على اإلطار الذي يحكم عدًدا من التسهيالت التمويلية الموثقة بشكل منفصل، بما في ذلك التسهيالت الرئيسية، 
وتسهيل رأس المال العامل وتسهيل لتمويل حساب احتياطي االلتزامات وحساب احتياطي العموالت اإلضافية لخدمة الديون المجدولة المستحقة خالل 
فترة الستة أشهر المنتهية في تاريخ السداد األول ولكل فترة ستة أشهر تنتهي في كل تاريخ سداد يأتي بعد ذلك وحتى تاريخ االستحقاق النهائي. باإلضافة 
إلى ذلك، توجد تسهيالت متوسطة المخاطر »الميزانين« وتسهيالت مرحلية على شكل مساهمة رأسمالية تغطي من خاللها الشركة عدة أمور من بينها 
االلتزامات الطارئة والتزامات حقوق الملكية. تم الحصول على التسهيالت ألغراض تمويل مشروع المرحلة الخامسة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم 

للطاقة الشمسية في دبي بقدرة 900 ميجاوات.36

وتشتمل وثائق تمويل شركة نور للطاقة 1 على إقرارات وتعهدات اعتيادية مقدمة من شركة نور للطاقة 1، بما في ذلك التعهدات المتعلقة بعدم التصرف 
في األصول، وعدم تحمل مديونية مالية )باستنثناء بعض الحاالت(، وتقديم توزيعات األرباح والوفاء بمتطلبات التحوط وضمان دفع إيرادات المشروع 
في حسابات محددة مضمونة لصالح ممولي شركة نور للطاقة 1 باإلضافة إلى حاالت اإلخالل المتعلقة بملتزمي أسهم شركة نور للطاقة 1 واألطراف 

األساسية في المشروع.

طبيعة التمويل: يُقدم التمويل على أساس حق الرجوع المحدود إلى أي شركة ذات أغراض خاصة تكون فيها الشركة من المساهمين غير المباشرين.

 هناك ضمان لاللتزامات الواقعة على شركة نور للطاقة 1 بموجب اتفاقية الشروط المشتركة لشركة نور للطاقة 1 مقابل عدة أشياء من بينها إيجار أرض 
المشروع، وبعض حسابات المشروع، واآلالت والمعدات والملكية الفكرية، ومتحصالت التأمين، واألسهم في شركة نور للطاقة 1 المملوكة ألكوا باور سوالر 
سي اس بس القابضة المحدودة)التي تمتلك من خاللها الشركة استثماراتها(. ويحق للممولين التنفيذ ضد هذه الضمانات في حالة وقوع اإلخالل المستمر 

وفق ما هو منصوص عليه في وثائق التمويل. وقد يؤدي ذلك إلى خسارة المساهمين كل استثماراتهم في المشروع أو بعضها.

أبرمت الشركة اتفاقيتين اكتتاب باالسهم واالحتفاظ بها في ما يتعلق بالمشروع )إحداهما تخضع للقانون اإلنجليزي واألخرى تخضع لقانون مركز دبي 
والتعهد  األولية،  واإليرادات  واالحتياطية  األساسية  الملكية  بحقوق  بالمساهمة  االلتزام  بينها  من  أمور  تحقيق عدة  إلى  ذلك  ويهدف  العالمي(،  المالي 

باالحتفاظ بجزء من أسهمها في المشروع لفترات محددة وتقديم إقرارات وتعهدات اعتيادية معينة.

 تغيير السيطرة: لم تحدث أي تغيرات في المسائل المتعلقة بالسيطرة.

النظام واجب التطبيق: تخضع اتفاقية الشروط المشتركة لشركة نور للطاقة 1 للقانون اإلنجليزي.

الممولون عند اإلغالق المالي:

التسهيالت ذات األولوية: البنك الزراعي الصيني )فرع مركز دبي المالي العالمي(؛ وبنك الصين المحدود )الذي يعمل من خالل بنك الصين المحدود، فرع 
شنغهاي بالنسبة لهذا الفرع والفروع األخرى(؛ وشركة بنك إيفربرايت الصيني المحدودة، شنغهاي؛ وبنك الصين الصناعي والتجاري؛ وبنك ناتيكسيس؛ 

وبنك ستاندرد تشارترد؛ وبنك االتحاد الوطني ش.م.ع

الميزانين: مؤسسة مينشنغ المصرفية الصينية المحدودة، فرع منطقة التجارة الحرة النموذجية في شنغهاي؛ والبنك التجاري الدولي ش.م.ع؛ وبنك دبي 
التجاري ش.م.ع.

القروض المرحلية المقدمة على شكل مساهمة رأسمالية: فرع بنك الصين )دبي(؛ وبنك دبي التجاري ش.م.ع؛ وبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع؛ وبنك 
أبوظبي األول ش.م.ع؛ وبنك المشرق ش.م.ع )الذي يعمل من خالل المشرق اإلسالمي - قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية(؛ وبنك االتحاد الوطني 

ش.م.ع

36  تجدر اإلشارة إلى أن يعتبر مشروع نور 1 المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. 
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التحوط ذو األولوية: بنك الصين المحدود فرع شنغهاي؛ وبنك دبي التجاري ش.م.ع؛ وبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع؛ وبنك آي سي بي سي ستاندرد 
بي إل سي؛ وبنك ناتيكسيس؛ وبنك االتحاد الوطني ش.م.ع

التحوط لقروض مرحلية مقدمة على شكل مساهمة رأسمالية: فرع بنك الصين )دبي(؛ وبنك دبي التجاري ش.م.ع؛ وبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع؛ 
المصرفية اإلسالمية(؛ وبنك االتحاد  الخدمات  المشرق اإلسالمي - قسم  )الذي يعمل من خالل  المشرق ش.م.ع  أبوظبي األول ش.م.ع؛ وبنك  وبنك 

الوطني ش.م.ع

مبلغ التمويل عند اإلغالق المالي:

التسهيالت ذات األولوية: 2,505,010,992.58 دوالر أمريكي )9,394 مليون ريال سعودي(

الميزانين: 180,000,000 دوالر أمريكي )675 مليون ريال سعودي(

التزامات حقوق الملكية  ممولة جزئًيا أو كلًيا من خالل قروض مرحلية مقدمة على شكل مساهمة رأسمالية(: تصل إلى 1,608,449,986.83 دوالًرا 
أمريكًيا )6,031,687,450.61 ريال سعودي(

)الموافق  1468/2/13هـ   :2 الشريحة  2043/12/22م(؛  )الموافق  1466/1/20هـ   :1 الشريحة  المالي:  اإلغالق  عند  النهائي  االستحقاق  تاريخ 
2045/12/22م(

عقد الهندسة والمشتريات والبناء
يتفرع عقد الهندسة والمشتريات والبناء إلى نطاقين، نطاق العمل الخارجي ونطاق العمل الداخلي.

يتم تنفيذ عقد الهندسة والمشتريات على نطاق خارجي ونطاق داخلي، حيث أبرمت شركة نور للطاقة 1 )بصفتها المالك( عقد الهندسة والمشتريات 
و)2(  الخارجي(  المقاول  )بصفتها   )Shanghai Electric HongKong Co. Limited( المحدودة  كونغ  هونغ  إلكتريك  )1( شركة شنغهاي  مع  والبناء 
شركة مجموعة شنغهاي إلكتريك المحدودة )Shanghai Electric Group Co. Ltd( )بصفتها المقاول الداخلي(. وأبرم األطراف اتفاقية تنسيق بتاريخ 
في  الحًقا  والمعدلة  2018/11/22م(  )الموافق  1440/3/14هـ  بتاريخ  صياغتها  والمعاد  المعدلة  )بصيغتها  2018/4/13م(  )الموافق  1439/7/27هـ 
1440/8/17هـ )الموافق 2019/4/22م(( تربط بين نطاق األعمال المقدمة من المقاول الخارجي واألعمال المقدمة من المقاول الداخلي وتنص على 
تنازل مماثل عن الدفوع )بحيث ال يُعفى المقاول الداخلي من المسؤولية وال يحق له تقديم مطالبات أو دفوع بشأن أفعال المقاول الخارجي أو أي تقصير 
والتشغيل  واالختبار  والبناء  والشراء  والهندسة  التصميم  أعمال  وإنجاز  تنفيذ  يتحملون مسؤولية  المقاولين  أن جميع  يعني  والعكس(. وهذا  من جانبه، 
التجريبي على أساس اإلنجاز الكلي )تسليم المفتاح( مع تحملهم المسؤولية بالتضامن واالنفراد. تنص اتفاقية التنسيق على وجود عقد هندسة ومشتريات 
وبناء واحد مع مقاول واحد يقدم خدمات متكاملة بنظام اإلنجاز الكلي )تسليم المفتاح(. تبلغ قيمة تكاليف المشروع ما يقارب 16,233 مليون ريال سعودي، 

وتتراوح قيمة  عقد الهندسة والمشتريات والبناء ما بين 70% إلى 90% من إجمالي تكاليف المشروع.

ويتحمل المقاول كل مخاطر الموقع باستثناء حاالت معينة.

وينص عقد الهندسة والمشتريات والبناء على األسباب المعتادة التي بموجبها يمكن للمقاول طلب تمديد وقت التنفيذ، كما ينص على التقادم وذلك إذا لم 
يتم تقديم المطالبات خالل الفترات المحددة، وكذلك ينص على التزام بالتخفيف من تأثير أي حالة تأخير. 

 وينص العقد على مبدأ "اإلعفاء المماثل للمشروع". 

يتحمل المقاول مسؤولية دفع تعويضات متفق عليها عن التأخير لشركة نور للطاقة 1 إذا لم يتم تحقيق التسليم االبتدائي لكل وحدة ونظام فرعي لإلرسال 
الكامل الكهروضوئي بحلول تاريخ التسليم االبتدائي ذي الصلة )الذي يمكن تمديده ألسباب التمديد المتفق عليها(، وتخضع هذه التعويضات لحد أقصى 

محدد.

يضمن المقاول استيفاء الوحدات واألنظمة الفرعية لإلرسال الكامل الكهروضوئي النسب المضمونة لصافي اإلنتاج السنوي واالستهالك السنوي للكهرباء 
واالستهالك السنوي للمياه.

إذا لم يتم استيفاء ضمانات األداء تلك، وجب على المقاول دفع تعويضات متفق عليها لشركة نور للطاقة 1، وتخضع هذه التعويضات لحد أقصى محدد.

يكون الحد األقصى إلجمالي المسؤولية التي تتحملها شركة نور للطاقة 1 والمقاول نسبة من إجمالي قيمة العقد وفق الممارسات المعمول بها في السوق 
تنازل متبادل عن الخسائر االقتصادية  العقد على  الخارجي معاً، وتستثنى من ذلك أمور محددة. وينص  المقاول  الداخلي وعقد  المقاول  وذلك لعقد 

والتبعية، باستثناء أمور محددة.

تبلغ فترة المسؤولية عن العيوب العامة )24( شهًرا لمنشأة الطاقة الكهروضوئية بالكامل، وهناك فترات استثنائية للمسؤولية عن العيوب المتعلقة بآالت 
محددة.

وفق الممارسات المعمول بها في السوق، يتعين على المقاول تقديم ضمان محدد في شكل سندات تستحق عند الطلب إلى شركة نور للطاقة 1 خالل 
مدة تنفيذ المشروع.

ال يحق للمقاول تقديم فواتير عن كل مرحلة أساسية يتم إنجازها إال بعد حلول التاريخ الرئيسي فيما يتعلق بتلك المرحلة. ويتم التصديق على الفواتير 
غير المتنازع عليها على أنها مستحقة وواجبة السداد خالل )15( يوماً  من تاريخ تحرير الفاتورة، وتكون مستحقة الدفع من قبل شركة نور للطاقة 1 خالل 

فترة محددة من تاريخ التصديق. 
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يحق لشركة نور للطاقة 1 والمقاول إنهاء عقد الهندسة والمشتريات والبناء بموجب األحكام المنصوص عليها فيه ويلتزمان باستيفاء التزاماتهم ومسؤولياتهم 
عن المهام غير المنفذة وفًقا لمتطلبات عقد الهندسة والمشتريات والبناء.

تخضع االتفاقية لقوانين إمارة دبي باإلمارات العربية المتحدة. ويتم الفصل في النزاعات من خالل إجراءات متسلسلة لتسويتها، ويتم حل النزاعات التي 
لم تتم تسويتها نهائياً بالتحكيم وفًقا لقواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي في دبي باإلمارات العربية المتحدة.

أكوا باور سرداريا 3 2 7 12
تتعلق العقود واالتفاقيات المذكورة أدناه بمشروع سرداريا المستقل إلنتاج الطاقة الواقع في أوزبكستان.

اتفاقية شراء الطاقة
أبرمت كل من شركة شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان، شركة مساهمة، )بصفتها مشتري اإلنتاج( وشركة سرداريا )بصفتها شركة المشروع(  اتفاقية 
شراء الطاقة بتاريخ 5 مارس 2020م، والتي بموجبها أصبحت شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان هي المشتري الوحيد لكل الطاقة والسعة 
المنتجة من محطة الطاقة العاملة بالغاز ذات الدورة المركبة بقدرة 1500 ميجاوات والتي تتكون من توربينات غازية جديدة ذات دورة مركبة ومولد استرداد 

الحرارة في منطقة سرداريا الواقعة في أوزبكستان، وتبلغ قيمتها ما يقارب 1,200 مليون ريال سعودي.

مدفوعات  في  يتمثل  الطاقة،  شراء  اتفاقية  مدة  طوال  سرداريا،  لشركة  شهرًيا  مبلغاً  تدفع  بأن  أوزبكستان  في  الوطنية  الكهرباء  شبكة  شركة  تلتزم 
و)3(  الثابتة  والصيانة  التشغيل  تكاليف  و)2(  المشروع،  إلنشاء  المال  رأس  تكاليف   )1( عن  لتعويض شركة سرداريا  عام  بشكل  تهدف  )والتي  السعة 
الضرائب واألرباح( ومدفوعات الطاقة )والتي تهدف بشكل عام لتعويض شركة سرداريا عن تكاليف التشغيل والصيانة المتغيرة(، ويتم دفعها بعملة سوم 

األوزباكستانية.

بموجب اتفاقية شراء الطاقة، تتحمل شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان تكاليف ومسؤولية توصيل الوقود والمياه إلى سيرداريا، كما تنص 
االتفاقية على آلية تعديل الطاقة والكفاءة بالنسبة استهالك الوقود والمياه.

تكون شركة سرداريا مسؤولة عن عدة أمور من بينها تسليم محطتي تحويل معزولتين بالهواء )»المرافق الكهربائية للمشتري«(، بما في ذلك كل التكاليف 
ذات الصلة. في تاريخ اإلصدار )أو تاريخ اإلصدار المتوقع( لشهادات القبول والمؤقتة ذات الصلة للمرافق الكهربائية للمشتري، تبيع وتنقل شركة سرداريا 
المرافق  الوطنية على تلك  الكهرباء  أوزبكستان وتستحوذ شركة شبكات  الوطنية في  الكهرباء  إلى شركة شبكات  للمشتري  الكهربائية  المرافق  بدورها 
مقابل مبلغ إجمالي قدره 23,593,297 دوالر أمريكي. وتقوم شركة سرداريا بتقديم ضمانات متعلقة بالمرافق الكهربائية للمشتري، بما في ذلك ضمان 
أن أعمال التصميم والهندسة الخاصة بهذه المرافق تتوافق مع اتفاقية شراء الطاقة وأنها خالية من العيوب. تنص اتفاقية شراء الطاقة على فترة ضمان 
أولية في ما يتعلق بالمرافق الكهربائية للمشتري، تبدأ من تاريخ اإلتمام وتستمر حتى عامين بعد تاريخ إصدار )أو تاريخ اإلصدار المتوقع( لشهادة القبول 
المؤقت للمرافق الكهربائية للمشتري. في حالة حدوث إخالل ألي من الضمانات فيما يتعلق بالمرافق الكهربائية للمشتري، تلتزم شركة سرداريا بإجراء 

أي إصالحات أو استبدال لهذه المرافق بما يلزم لتصحيح هذا اإلخالل.

بموجب اتفاقية شراء الطاقة تحتفظ شركة سرداريا بعدة ضمانات فيما يخص قدرة المحطة على اإلنتاج في ظروف محددة وتأثيراتها السلبية، بما 
في ذلك )1( حاالت القوة القاهرة الطبيعية )مثل الوباء أو الكوارث الطبيعية أو الحوادث أو االنفجارات(، و)2( حاالت القوة القاهرة السياسية )على 
سبيل المثال، أعمال الحرب، وتغيير القانون، والمقاطعات، واألعمال اإلرهابية(، و)3( التأخير أو اإلخالل من جانب شركة شبكات الكهرباء الوطنية في 
أوزبكستان ألسباب ال تُعزى إلى شركة سرداريا أو مقاول الهندسة والمشتريات والبناء أو المقاولين من الباطن التابعين له. عند حدوث تأخير في تحقيق 
المراحل الرئيسية نتيجة ألي من الحاالت الواردة في البنود من )1( إلى )3( أعاله، يحق لشركة سرداريا تمديد تواريخ المراحل الرئيسية ذات الصلة. 
يحق لشركة سرداريا أيًضا تعديل التعرفة في حال حدوث هذا التأخير نتيجة لتأخير شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان أو إخاللها. تتمتع كل 
من شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان وشركة سرداريا بحقوق إنهاء محددة في حالة استمرار وجود قوة قاهرة طبيعية أو حدث قوة قاهرة 

سياسية ألكثر من 365 يوًما.

يجوز ألي طرف من الطرفين المطالبة بتعديل التعرفة بسبب زيادة التكاليف أو الوفورات نتيجة لحالة قوة قاهرة سياسية أو وجود »حالة خطر للمشتري«، 
على أن تصل هذه التكاليف أو الوفورات الزائدة إلى ما يزيد على 3,000,000 مليون دوالر أمريكي بشكل إجمالي.

ويرتبط حق شركة سرداريا بالطاقة االستيعابية للمحطة. ويحق لشركة سرداريا الحصول على مدفوعات سعة اإلنتاج المقدرة في حاالت محددة معينة 
كما هو موضح أدناه. إذا لم تتمكن شركة سرداريا من إجراء اختبار أداء وفًقا لمتطلبات الفحص واالختبار بموجب اتفاقية شراء الطاقة )»متطلبات 
التكامل واالختبار«( بسبب أي إجراء أو إخفاق في اتخاذ إجراء دون سبب مبرر من جانب شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان أو مورد المياه 
أو مورد الغاز، أو بسبب حالة خطر للمشتري أو أي حالة ناشئة عن قوة سياسية قاهرة، فيتعين على شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان سداد 
مدفوعات سعة اإلنتاج المقدرة إلى شركة سرداريا للفترة التي تبدأ في التاريخ الذي كان من الممكن أن يتم فيه إجراء اختبار األداء لوال هذا اإلجراء، 
أو اإلخفاق في اتخاذ إجراء، أو حدوث مخاطر للمشتري أو وقوع حالة ناشئة عن قوة سياسية قاهرة، حتى تاريخ اكتمال اختبار األداء هذا )»الفترة 
المقدرة«(. ومع ذلك، ففي حال إجراء اختبار األداء وفًقا لمتطلبات االختبار والتكامل، وكانت السعة المحققة الموضحة أقل من السعة المتعاقد عليها، 
ويتم احتساب المبالغ التالية وأخذها في االعتبار مستقباًل في حال دفعها من شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان إلى شركة سرداريا، وتشمل 
هذه المدفوعات اآلتي: )1( أي مبالغ دفعتها شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان خالل الفترة المقدرة تزيد عن المبالغ التي كان يتعين عليها 
دفعها إذا تم اعتبار أن المحطة توفر ناتًجا صافًيا للطاقة على النحو الذي يحدده اختبار األداء، باإلضافة إلى )2( الفائدة المستحقة عليها بعد إضافة 

السعر المتفق عليه بموجب اتفاقية شراء الطاقة.

يجب اعتبار أن شركة سرداريا قد حققت تاريخ التشغيل التجاري )ألغراض احتساب مدفوعات سعة اإلنتاج المقدرة( من التاريخ الذي كان من المفترض 
أن تدرك تاريخ التشغيل التجاري حتى تاريخ اإلنجاز الفعلي لتاريخ التشغيل التجاري لوحدة الطاقة مبكرة أو تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، كما يحق 
لها الحصول على مدفوعات سعة اإلنتاج المقدرة لتلك الفترة، وذلك في الحاالت التالية: )أ( أُدرك تاريخ التشغيل التجاري لوحدة طاقة مبكرة، أو )ب( 
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تأخر تاريخ التشغيل التجاري للمشروع بسبب إخالل أو تأخير من جانب شبكة الكهرباء الوطنية في أوزباكستان في أداء التزاماتها بموجب اتفاقية شراء 
الطاقة أو وقوع حالة قوة قاهرة سياسية أو حالة خطر للمشتري أو عدم التوفر الكلي أو الجزئي لنظام النقل )ألسباب غير القوة القاهرة(. ولكن في حالة 
إدراك تاريخ التشغيل التجاري ذي الصلة لوحدة طاقة مبكرة أو تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، وإذا تم قامت شركة سرداريا بإخالل أي من التزاماتها 
لتحقيق هذا التاريخ أو أن السعة المحققة ال تفي بمتطلبات التكامل واالختبار، يجب أال يعتبر تاريخ التشغيل التجاري ذي العالقة لمحطة الطاقة أو 
تاريخ التشغيل التجاري للمشروع قد تم إنجازه بأثر رجعي، وإلى الحد الذي تتجاوز فيه أي مدفوعات سعة إنتاج مقدرة المبلغ الذي كان يتعين على شركة 
شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان دفعه في حال لو كانت المحطة توفر سعة اإلنتاج المقدرة وفًقا لما يتبين من اختبارات األداء والتشغيل )حسبما 
ينطبق( )باإلضافة إلى أي فائدة مستحقة عليها( يجب أن تُقيد المدفوعات مقابل المدفوعات المستقبلية التي يتعين دفعها من قبل شركة شبكات الكهرباء 

الوطنية في أوزبكستان إلى شركة سرداريا.

في حال حدوث قوة قاهرة طبيعية قبل تاريخ التشغيل التجاري للمشروع )المتوقع أن يحصل في الربع الثالث من عام 2024م( ينتج عنها ضرر جوهري 
أو فقدان للمحطة أو خطوط الربط ذات الصلة أو تأخير في تحقيق أي مرحلة رئيسية، يحق لشركة سرداريا الحصول على تمديد حتى تاريخ المراحل 
الرئيسية ذات الصلة، وإذا كانت حالة القوة القاهرة هذه ال تؤثر في قدرة شركة سرداريا على تسليم إنتاج الطاقة أو على قدرة شركة شبكات الكهرباء 
الوطنية في أوزبكستان لتسلم إنتاج الطاقة، فستظل شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان ملزمة بسداد مدفوعات الطاقة فيما يتعلق بإنتاج 

الطاقة الذي تم تسليمه.

في حال حدوث قوة قاهرة سياسية ينتج عنه ضرر جوهري أو فقدان للمحطة أو خطوط الربط ذات الصلة أو تأخير في تحقيق أي مرحلة رئيسية قبل 
تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، يحق لشركة سرداريا تمديد تاريخ المراحل الرئيسية ذات الصلة، وتعديل التعرفة لمراعاة هذه التكاليف أو الوفورات 
الزائدة نتيجة هذا الحدث، على أنه إذا كانت حالة القوة القاهرة تؤثر في قدرة شركة سرداريا على تسليم سعة اإلنتاج المقدرة، فستظل شركة شبكات 

الكهرباء الوطنية في أوزبكستان ملزمة بتقديم مدفوعات السعة فيما يتعلق بهذه السعة المتاحة المقدرة.

في حال حدوث قوة قاهرة سياسية، في تاريخ التشغيل التجاري للمشروع أو بعده، تؤثر في قدرة شركة سرداريا على توفير سعة اإلنتاج المقدرة، تظل 
شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان ملزمة بسداد )أ( مدفوعات السعة فيما يتعلق بالسعة المتاحة المقدرة و)ب( مدفوعات الطاقة فيما يتعلق 

بإنتاج الطاقة الصافي المسلم إلى شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان.

تعد عدم قدرة شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان على توفير الدعم االئتماني ذي الصلة أو تجديده في حال كان يقل عن المبلغ المضمون 
حالة تعثر وإخالل بالتزاماتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة، ويخول سرداريا )دون إلزامها( إنهاء اتفاقية شراء الطاقة كما يلزم شركة شبكات الكهرباء 

الوطنية في أوزبكستان بشراء المشروع.

يحق لشركة سرداريا أو شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان إنهاء اتفاقية شراء الطاقة في حاالت معينة ناتجة عن إخالل الطرف اآلخر. كما 
يجوز لشركة سرداريا إنهاء اتفاقية شراء الطاقة في حالة اإلخالل من قبل شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان على النحو التالي: )1( التعثر في 
السداد، أو )2( حاالت اإلعسار واإلفالس المتعلقة بشركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان، أو )3( اإلخفاق في توفير الدعم االئتماني للمشتري 
أو تجديده وفًقا التفاقية شراء الطاقة، أو )4( إلغاء أمر تخصيص األرض أو إنهاء اتفاقية إيجار األرض )باستثناء ما يكون نتيجة اإلخالل من جانب شركة 
سرداريا بموجب االتفاقية(، أو )5( المصادرة أو الحيازة اإلجبارية للموقع أو المحطة أو أي جزء جوهري منهما بما يؤدي إلى تأثير سلبي جوهري، أو )6( 
إنهاء اتفاقية االستثمار المبرمة أو المقرر إبرامها بين شركة سرداريا وأكوا باور وجمهورية أوزبكستان، ممثلة بوزارة االستثمار والتجارة الخارجية لجمهورية 
أوزبكستان، والتي بموجبها تتعهد جمهورية أوزبكستان بتقديم بعض المساعدات والدعم لشركة سرداريا )»اتفاقية االستثمار«( نتيجة ألي إخالل من قبل 
حكومة أوزبكستان. يجوز لشركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان إنهاء اتفاقية شراء الطاقة نتيجة اإلخالل من قبل شركة سرداريا على النحو 
التالي: )1( اإلخفاق في تحقيق المراحل الرئيسية بحلول تواريخ التسليم النهائي المطبقة، أو )2( اإلخفاق المتعمد وغير المبرر من قبل شركة سرداريا 
في تشغيل أو توفير أي وحدة أو محطة طاقة بعد تاريخ التشغيل التجاري للوحدة أو محطة الطاقة ذات الصلة أو تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، أو 
)3( ترك المشروع، أو )4( حاالت اإلعسار واإلفالس المتعلقة بشركة سرداريا، أو )5( اإلخفاق في الحفاظ على الموافقات المطلوبة، أو )6( التخلف عن 
السداد، أو )7( اإلخفاق في إصالح العيوب، أو )8( إخالل شركة سرداريا بالتزاماتها الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية شراء الطاقة ) بخالف البنود 
من )1( إلى )6( المذكورة أعاله(، أو )9( إلغاء أمر تخصيص األرض أو إنهاء اتفاقية تأجير األرض نتيجة لإلخالل من جانب شركة سرداريا بموجبها، أو 
)10( اإلخفاق في تلبية حدود التوافر المعينة باستثناء ما يكون مبرًرا بوقوع حالة قوة قاهرة طبيعية أو حالة قوة قاهرة سياسية، أو )11( أي نقل محظور 

ألي حصص فيما يتعلق بشركة سرداريا.

إذا تم إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب إخالل شركة سرداريا، فإنه يحق لشركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان شراء المحطة، ولكنها ليست 
ملزمة بذلك. وفي حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب إخالل شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان، فإنه يحق لشركة سرداريا إلزام شركة 
شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان بشراء المحطة. كما تلتزم شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان أيًضا بشراء المحطة في بعض الحاالت 
األخرى التي يتم فيها إنهاء اتفاقية شراء الطاقة قبل نهاية مدتها، بما في ذلك في حالة إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من قبل شركة شبكات الكهرباء الوطنية 

في أوزبكستان نتيجة حاالت القوة القاهرة السياسية التي تدوم لفترة طويلة أو حاالت القوة القاهرة الطبيعية التي تدوم لفترة طويلة.

يتعين على شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان دفع مبلغ اإلنهاء، مشروطة بتحقق حاالت إنهاء معينة. وال يكون صافي القيمة الحالية للتدفقات 
النقدية للمساهمين )على افتراض فترة تمتد من تاريخ الحساب إلى السنة الخامسة والعشرين من التاريخ التشغيل التجاري للمشروع ومع مراعاة معدل 
العائد الداخلي على حقوق الملكية المنصوص عليه في النموذج المالي( مستحق الدفع )كجزء من »القيمة ب«( إال في حاالت إنهاء اتفاقية شراء الطاقة 
بسبب إخالل شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان أو بسبب حاالت القوة القاهرة السياسية التي تدوم لفترة طويلة. وفي هذه الحالة، سيتم دفع 

العائد المتوقع على حقوق الملكية للمساهم.

يتمثل مبلغ اإلنهاء مستحق الدفع من قبل شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان في كل الحاالت في الفائدة المتراكمة والمبلغ األصلي المستحق 
في ما يتعلق بالديون ذات األولوية وكذلك أي تكاليف مدفوعات مسبقة بموجبها، وفي بعض الحاالت التي يتم فيها إنهاء اتفاقية شراء الطاقة، مثل إخالل 
شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان، سيشمل مبلغ اإلنهاء أيًضا صافي القيمة الحالية للتدفق النقدي للمساهمين وبعض »تكاليف اإلنهاء« 
المنصوص عليها في اتفاقية شراء الطاقة بما في ذلك مبالغ اإلنهاء المبكر مستحقة الدفع من قبل شركة سرداريا بموجب عقد الهندسة والمشتريات 
والبناء وعقد التشغيل والصيانة واتفاقية الخدمات طويلة األجل )حسبما ينطبق، وفي حالة عقد الهندسة والمشتريات والبناء بحد أقصى قدره 10% من 

قيمة عقد الهندسة والمشتريات والبناء(.
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باإلضافة إلى ذلك، يقر كال الطرفين بأنه سيتم إعادة هيكلة قطاع الطاقة في أوزبكستان تدريجياً ليصبح سوق طاقة تجارية. عندما يتم تطبيق الطاقة 
التجارية، يجوز للطرفين االتفاق بشكل متبادل وفًقا لتقدير كل طرف على إنهاء اتفاقية شراء الطاقة، وإبرام أي اتفاقيات يرونها ضرورية في ما يتعلق 

بهذا اإلنهاء والسماح لشركة سرداريا ببيع الطاقة في سوق الطاقة التجارية.

يقوم المشروع على أساس نظام »البناء والتملك والتشغيل«، إال أنه، وكما هو مذكور أعاله، هناك حاالت معينة تلتزم فيها شركة شبكات الكهرباء الوطنية 
في أوزبكستان بشراء المحطة في حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة قبل نهاية مدتها. وتتضمن هذه الحاالت إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من قبل شركة 
شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان بسبب حالة قوة قاهرة سياسية تدوم لفترة طويلة أو حالة قوة قاهرة طبيعية تدوم لفترة طويلة، أو إنهاء اتفاقية 
شراء الطاقة من قبل شركة سرداريا بسبب وقوع حالة إخالل من جانب شركة شبكات الكهرباء الوطنية في أوزبكستان أو حالة قوة قاهرة طبيعية تدوم 

لفترة طويلة.

يجب أن تحتفظ شركة أكوا باور )المستثمر( بحصة مساهمة بنسبة 51% في شركة سرداريا كحد أدنى حتى السنة الثانية من تاريخ التشغيل التجاري 
ويجب أن تحتفظ شركة أكوا باور لمدة عامين متتاليين بعد ذلك بنسبة 30% على األقل من األسهم في شركة سرداريا، وبسيطرة إدارية فيها )أي سلطة 

مباشرة أو غير مباشرة لتوجيه اإلدارة أو سياسات شركة سرداريا(. وال يوجد أي شرط من هذا القبيل في ما يتعلق بالمساهمة في أكوا باور نفسها.

تبدأ مدة اتفاقية شراء الطاقة من تاريخ السريان )أي التاريخ الذي تصبح فيه اتفاقية االستثمار سارية المفعول وهو 2021/1/22م( حتى السنة الخامسة 
والعشرين من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع )والذي من المقرر أن يحل بعد 36 شهًرا من التاريخ الذي يتم فيه استيفاء جميع الشروط المسبقة لفعالية 
حقوق والتزامات األطراف أو التنازل عنها(، ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها في وقت سابق وفًقا التفاقية شراء الطاقة. يجوز تمديد المدة األولية التفاقية 

شراء الطاقة لفترة إضافية من قبل أي طرف من الطرفين بناًء على اتفاق األطراف.

بدًءا من  لتسويتها،  الطاقة إلجراءات متسلسلة  اتفاقية شراء  التي تنشأ عن  النزاعات  أوزباكستان. وتخضع كل  لقوانين  الطاقة  اتفاقية شراء  وتخضع 
مفاوضات الطرفين، وقرار الخبراء )في ما يتعلق بنزاعات فنية معينة فقط( وإذا لم يتم حل تلك النزاعات، يتم البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في 

لندن وفًقا لقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي.

عقد الهندسة والمشتريات والبناء
يتفرع عقد الهندسة والمشتريات والبناء إلى نطاقين، نطاق العمل الخارجي ونطاق العمل الداخلي.

تم توثيق جزء األعمال الخارجية في عقد الهندسة والتصميم والمشتريات الخارجية بتاريخ 2020/12/31م بين أكوا باور سرداريا )بصفتها المالك( وشركة 
تشــاينا جيزهوبــا جــروب كومباني ليمتد )مقاول األعمال الخارجية( ، والذي قامت شركة أكوا باور سرداريا بموجبه تكليف مقاول األعمال الخارجية 
لتنفيذ جميع أعمال التصميم والهندسة والشراء والتصنيع واالختبار وتوريد ونقل مواد ومعدات معينة وغيرها من األعمال الالزمة إلكمال األعمال ومعالجة 

العيوب بها، والتي يتم تنفيذها خارج أوزبكستان. 

تم توثيق جزء األعمال الداخلية في عقد األعمال الداخلية بتاريخ 2020/12/31م بين أكوا باور سرداريا )بصفتها المالك( وشركة تشاينا جيزهوبا جروب 
انترناشيونال انجينيرنغ سينترال آسيا )مقاول األعمال الداخلية( ، والذي قامت شركة أكوا باور سرداريا بموجبه تكليف مقاول األعمال الداخلية لتنفيذ 
جميع أعمال المشتريات والنقل والتشييد والتركيب والتجهيز واالنتهاء واالختبار والتشغيل واستكمالها إلى جانب غيرها من األعمال الالزمة لتشييد 

األعمال واستكمالها ومعالجة العيوب بها، والتي يتم تنفيذها داخل أوزبكستان.

أبرمت جميع األطراف المذكورة أعاله اتفاقية تنسيق بتاريخ 2020/12/31م تربط نطاق األعمال الخارجية والداخلية وتنطوي على تنازل عن حق المقاول 
بتقيدم دفوع )بحيث ال يُعفى المقاول الداخلي من المسؤولية وحتى ال يحق له تقديم مطالبات أو إثارة دفوع إزاء أعمال أو إغفاالت المقاول الخارجي، 
والتشغيل  واالختبار  واإلنشاء  والشراء  والهندسة  التصميم  أعمال  وإنجاز  تنفيذ  مسؤولية  يتحملون  المقاولين  جميع  أن  يعني  وهذا  والعكس صحيح(. 

التجريبي على أساس تسليم المفتاح بمبلغ إجمالي مع تحمل المسؤولية بالتكافل والتضامن.

تعني اتفاقية التنسيق أنه من جميع الوجوه يوجد عقد الهندسة والمشتريات والبناء واحد مع مقاول واحد يقدم خدمات متكاملة ويتقاضى دفعة واحدة. 
تبلغ قيمة تكاليف المشروع ما يقارب 4,500 مليون ريال سعودي، وتتراوح قيمة  عقد الهندسة والمشتريات والبناء ما بين 70% إلى 90% من إجمالي 

تكاليف المشروع.

يتعين على المقاول بموجب عقد الهندسة والمشتريات والبناء إثبات أن المحطة تستوفي ضمانات أداء محددة. إذا لم يتم استيفاء ضمانات األداء على 
النحو المنصوص عليه في عقد الهندسة والمشتريات والبناء، فيجب على المقاول دفع تعويضات متفق عليها بشألن األداء إلى أكوا باور سرداريا. يتحمل 

المقاول أيًضا مسؤولية تعويضات التأخير النقدية المقررة عن اإلخفاق في الوفاء بتواريخ مراحل رئيسية معينة.

يصل الحد األقصى للتعويضات المتفق عليها التي يجب على المقاول دفعها مقابل عدم االلتزام لحسن التنفيذ إلى نسبة قدرها 15% من قيمة العقد 
اإلجمالية )في كٍل من عقود األعمال الداخلية وعقود األعمال الخارجية(.

ويصل الحد األقصى للتعويضات المتفق عليها التي يجب على المقاول دفعها مقابل التأخير إلى 20% من قيمة العقد اإلجمالية )في كٍل من عقود األعمال 
الداخلية وعقود األعمال الخارجية(.

ويصل الحد األقصى إلجمالي التعويضات المتفق عليها التي يجب على المقاول دفعها مقابل التأخير وعدم االمتثال لحسن التنفيذ إلى 25% من قيمة 
العقد اإلجمالية )في كٍل من عقود األعمال الداخلية وعقود األعمال الخارجية(.

يتحمل المقاول مسؤولية تصحيح العيوب الخفية التي تظهر في أي وقت خالل 5 أعوام بعد تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.
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يتم تحديد المسؤولية اإلجمالية للمقاول بنسبة 100% من إجمالي سعر العقد مستحق الدفع بموجب كل من عقود األعمال الداخلية والخارجية. ومع ذلك، 
ال ينطبق الحد على مسؤولية المقاول فيما يتعلق بما يلي )1( إعادة األعمال إلى ما كانت عليه بعد الخسارة أو التلف في حال كانت األعمال تحت عهدة 
المقاول، )2( االحتيال أو سوء السلوك المتعمد أو الجسيم أو األفعال غير القانونية، )3( وفاة األشخاص واألضرار التي لحقت بالممتلكات، )4( التعويضات 
المتعلقة بالوفاة أو اإلصابة الشخصية أو األضرار التي لحقت بممتلكات األطراف األخرى، أو )5( التعويضات المتعلقة بخرق القوانين، وانتهاك حقوق 

الملكية الفكرية، والوفاء باألعباء التي تعيق ملكية سرداريا للمعدات والمواد أو إبطال التأمين )»استثناءات سقف المسؤولية«(.

 كما أن مسؤولية أكوا باور سرداريا محددة بنسبة 100% من إجمالي سعر العقد مستحق الدفع بموجب كل من عقود األعمال الداخلية والخارجية. ومع 
ذلك، فإن الحد األقصى ال ينطبق على استثناءات سقف المسؤولية المذكورة أعاله.

وينص العقد على تنازل متبادل عن الخسائر االقتصادية والتبعية، على أن هذا التنازل ال يسري على )1( مسؤولية تنفيذ المدفوعات المنصوص عليها في 
عقد الهندسة والمشتريات والبناء ، )2( الخسائر التي تكبدتها أكوا باور سرداريا والتي يُطلب من المقاول سدادها صراحًة إلى أكوا باور سرداريا بموجب 
عقد الهندسة والمشتريات والبناء ، )3( التعويضات المتفق عليها، أو )4( مسؤولية المقاول عن دفع تعويضات بدالً من التعويضات المتفق عليها )في حال 

تبين أن التعويضات المتفق عليها غير قابلة للتنفيذ(.

يحتوي العقد على حد أقصى منفصل لمسؤولية المقاول بنسبة 120% من سعر العقد في حال مارست أكوا باور سرداريا حقوق الرفض وفًقا لشروط 
عقد الهندسة والمشتريات والبناء.

يحق ألكوا باور سرداريا إنهاء العقد بسبب إخالل المقاول وفي هذه الحالة يجب على المقاول )1( التوقف عن كل األعمال اإلضافية ما لم تطلب منه أكوا 
باور سرداريا خالف ذلك، )2( إنهاء كل العقود من الباطن وفًقا ألفضل الشروط الممكنة )باستثناء تلك التي سيتم تخصيصها لصالح أكوا باور سرداريا 
إلى أقصى حد ممكن قانونًيا(، )3( تسليم المواد والمعدات )بما في ذلك صكوك الملكية( وأجزاء األعمال المنفذة من قبل المقاول حتى تاريخ اإلنهاء إلى 
أكوا باور سرداريا، )4( اتمام التنازل عن كل التصاريح إلى أكوا باور سرداريا، )5( تأمين أوامر شراء توربينات الغاز إلى شركة شبكات الكهرباء الوطنية 

في أوزبكستان و)6( تسليم كل مستندات المقاول التي أعدها المقاول والمقاولون من الباطن. 

يحق ألكوا باور سرداريا أيًضا إنهاء عقد اإلنشاء والمشتريات والهندسة في أي وقت ودون سبب. يجب أن يشكل اإلنهاء والتعليق والرفض والتخفيض 
في سعر عقد األعمال الخارجية إنهاًء أو تعليًقا أو رفًضا أو تخفيًضا في سعر العقد )حسب االقتضاء( بموجب عقد األعمال الداخلية، والعكس صحيح. 

وتخضع هذه االتفاقية ألحكام قوانين إنجلترا وويلز. يتم تطبيق إجراءات متسلسلة لتسوية المنازعات، حيث يتم البت فيها نهائًيا وفًقا لقواعد محكمة لندن 
للتحكيم الدولي، على أن يكون مقر التحكيم ومكانه في دبي، باإلمارات العربية المتحدة.

وثائق التمويل
أبرمت أكوا باور سرداريا اتفاقية شروط مشتركة مع بعض المؤسسات المالية في 1442/7/18هـ )الموافق 2021/3/2م( )»اتفاقية الشروط المشتركة 
لمحطة سرداريا«(، باإلضافة إلى مستندات التمويل األساسية ذات الصلة )يشار إليها مجتمعة بـ »وثائق تمويل محطة سرداريا«(. تنص اتفاقية الشروط 
المشتركة لمحطة سرداريا على اإلطار الذي يحكم عدًدا من التسهيالت التمويلية الموثقة بشكل منفصل، بما في ذلك تسهيل ذي أولوية، وتسهيل رأس مال 
عامل وتسهيل تمويل حساب احتياطي الدين لخدمة الديون المستحقة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في تاريخ السداد األول )30 يونيو 2024م( ولكل 
فترة ستة أشهر تنتهي في كل تاريخ سداد يأتي بعد ذلك وحتى تاريخ االستحقاق النهائي. باإلضافة إلى ذلك، توجد تسهيالت المرابحة المرحلية على رأس 
المال من بنك أبوظبي األول تغطي من خاللها الشركة التزامات حقوق الملكية األساسية البالغة قيمتها 264,022,901 دوالًرا أمريكًيا. وقد تم الحصول 

على التسهيالت ألغراض تمويل محطة توليد الطاقة بالتوربينات الغازية ذات الدورة المركبة في سرداريا في أوزبكستان.

وتشتمل وثائق تمويل محطة سرداريا على إقرارات وتعهدات اعتيادية مقدمة من أكوا باور سرداريا، بما في ذلك التعهدات المتعلقة بعدم التصرف في 
األصول، وعدم تحمل مديونية مالية )باستثناء بعض الحاالت(، وتوزيع األرباح، والوفاء بمتطلبات التحوط وضمان دفع إيرادات المشروع في حسابات 
محددة مضمونة لصالح ممولي أكوا باور سرداريا باإلضافة إلى حاالت اإلخالل المتعلقة باألطراف الملزمة بتقديم مساهمات رأس المال ألكوا باور 

سرداريا واألطراف الرئيسيين في المشروع.

طبيعة التمويل: يُقدم التمويل على أساس حق الرجوع المحدود إلى أي شركة ذات أغراض خاصة تكون فيها والتي تملك فيها الشركة بشكل غير مباشر.

إن التزامات أكوا باور سرداريا بموجب اتفاقية الشروط المشتركة لمحطة سرداريا هي التزامات مضمونة بعدة أمور من بينها إيجار أرض المشروع، 
وبعض حسابات المشروع، واآلالت والمعدات، والملكية الفكرية، وعائدات التأمين، واألسهم في أكوا باور سرداريا وأسهم في المساهم الذي يمتلك %100 
من أسهم سرداريا )كيان مؤسس في مركز دبي المالي العالمي باسم شركة أكوا باور مشروع أوزبكستان القابضة(. ويحق للممولين التنفيذ على الضمان 
في حالة التقصير المستمر وفق ما هو منصوص عليه في وثائق التمويل. وقد يؤدي ذلك إلى خسارة المساهمين كل استثماراتهم في المشروع أو بعضها.

أبرمت الشركة اتفاقية االكتتاب في حقوق الملكية واالحتفاظ بها فيما يتعلق بالمشروع، من أجل عدة أمور، من بينها االلتزام بالمساهمة بحقوق الملكية 
األساسية واالحتياطية، والتعهد باالحتفاظ بجزء من أسهمها في المشروع لفترات محددة وتقديم إقرارات وتعهدات معيارية معينة. توافق الشركة أيًضا 
على تعويض األطراف الممِولة عن أي تكاليف ومطالبات وخسائر ومطلوبات معقولة يتم تكبدها في ما يتعلق باألطراف المالية التي تمارس حقوقها بموجب 
بند التعجيل في اتفاقية الشروط المشتركة لمحطة سرداريا إلى الحد الذي يتم فيه تكبد هذه المبالغ في ما يتعلق بممارسة األطراف الممولة لحقوقها 

ضد الشركة بموجب وثائق تمويل محطة سرداريا.

تغيير في السيطرة: ال يوجد أي إشكاليات حول التغيير في السيطرة. 

النظام واجب التطبيق: تخضع اتفاقية الشروط المشتركة لمحطة سرداريا للقانون اإلنجليزي.
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الممولون عند اإلغالق المالي: بنك الصين المحدود فرع بكين؛ وبنك ناتيكسيس، فرع لندن؛ وسوسيتيه جنرال؛ وبنك ستاندرد تشارترد، الذي يعمل من 
خالل فرع مركز دبي المالي العالمي )الخاضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية(؛ والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير؛ و دي اي جي - الشركة األلمانية 

لالستثمار والتنمية؛ وصندوق األوبك للتنمية الدولية.

الممولين كما في تاريخ هذه النشرة: بنك الصين المحدود فرع بكين ؛ ناتيكسيس، فرع لندن. سوسيتيه جنرال. بنك ستاندرد تشارترد ، الذي يعمل من 
 DEG - Deutsche Investitions خالل فرع مركز دبي المالي العالمي )الخاضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية( ؛ البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير؛

Und Entwicklungsgesell-Schaft mbH - ؛ صندوق األوبك للتنمية الدولية

لضمان  الدولية  والوكالة  والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروبي  والبنك  اي جي  دي  )ديون  ريال سعودي  مليون   2,704 المالي:  اإلغالق  التمويل عند  مبلغ 
االستثمار وأوبك ذات األولوية(.

تاريخ االستحقاق النهائي عند اإلغالق المالي: 30 يونيو 2039م.

أكوا باور باش ويند 4 2 7 12
تتعلق العقود واالتفاقيات المذكورة أدناه بمشروع باش المستقل إلنتاج الطاقة الواقع في أوزباكستان.

اتفاقية شراء الطاقة
أبرمت شركة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان - شركة مساهمة وشركة أكوا باور باش ويند اتفاقية شراء الطاقة في 24 يناير 2021، والتي بموجبها تكون 
شركة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان هي المشتري الوحيد لكل الكهرباء والقدرة اإلنتاجية من محطة توليد طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في منطقة 
جدوفون، بخارى، أوزبكستان )»مشروع باش«(، وتبلغ قيمتها ما بقارب 245 مليون ريال سعودي. تبدأ مدة اتفاقية شراء الطاقة بنفس تاريخ بداية مدة 
اتفاقية االستثمار )الملخصة أدناه( وتستمر لفترة )25( سنة بعد التاريخ التشغيل التجاري للمشروع الذي متوقع أن يتم في الربع الرابع من 2021م )ما لم 

يتم تمديدها أو إنهاؤها وفًقا لشروط اتفاقية شراء الطاقة(.

تلتزم شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان بأن تدفع لشركة أكوا باور باش ويند شهرًيا على مدار مدة اتفاقية شراء الطاقة، مدفوعات الطاقة )المنظمة 
على نطاق واسع وذلك لتعويضها عن )1( تكاليف رأس المال إلنشاء المشروع؛ )2( تكاليف التشغيل والصيانة الثابتة )3( الضرائب واألرباح، والمدفوعات 
مقابل اإلنتاج الصافي المقدر(، بعملة سوم أوزبكستاني. شركة أكوا باور باش ويند هي المسؤولة عن تنفيذ مختلف المحطات الفرعية ومرافق النقل 
وتسليمها )»المرافق الكهربائية الخاصة بالمشتري«(، بما في ذلك كل التكاليف ذات الصلة. تلتزم شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان بأن تدفع، على 
أساس شهري ومن تاريخ التشغيل التجاري األول، وإلى التاريخ الذي تم االتفاق عليه بين الطرفين بما ال يتجاوز عشر )10( سنوات بعد تاريخ أول عملية 
تجارية للمجموعة، إلى شركة أكوا باور باش ويند رسوم )»رسوم المرافق الكهربائية الخاصة بالمشتري(« فيما يتعلق بهذه المرافق الكهربائية الخاصة 
بالمشتري على النحو المتفق عليه بين شركة أكوا باور باش ويند وشبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان على أساس تكاليف رأس المال المعقولة لشركة 
أكوا باور باش ويند وتكاليف التمويل وأي تكاليف أخرى متكبدة مرتبطة بتنفيذ المرافق الكهربائية الخاصة بالمشتري وتسليمها )على سبيل المثال، نقل 

المرافق الكهربائية الخاصة بالمشتري إلى الموقع أو اختبارها وتجريبها(.

تحصل شركة أكوا باور باش ويند على الحماية بموجب اتفاقية شراء الطاقة وذلك إلى الحد الذي يتأثر فيه توافر المحطة سلًبا بأحداث محددة، مثل 
)1( أحداث القوة القاهرة )مثل الوباء أو الكوارث الطبيعية أو الحوادث أو االنفجارات(، )2( أحداث القوة القاهرة السياسية )على سبيل المثال، أعمال 
الحرب، وتغيير القانون، والمقاطعات، واألعمال اإلرهابية(، )3( التأخير من جانب شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان أو الوقوع في التقصير، وما إلى 
ذلك عند حدوث تأخير في إنجاز إحدى المراحل الرئيسية نتيجة ألي سبب من األسباب )1( إلى )3( المذكورة أعاله، ويحق لشركة أكوا باور باش ويند 
الحصول على مهلة زمنية لحدوث هذه الحاالت. كما يحق لشركة أكوا باور باش ويند أيًضا المطالبة بتعديل التعرفة في حال حدوث هذا التأخير نتيجة 
لتأخير شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان أو تقصيرها. تتمتع كل من شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان وشركة أكوا باور باش ويند بحقوق إنهاء 

معينة في حالة استمرار وجود قوة قاهرة أو حدث قوة قاهرة ألكثر من ثالثمائة وستين )360( يوًما.

يجوز ألٍي من الطرفين المطالبة بتعديل التعرفة بسبب زيادة التكاليف أو الوفورات نتيجة لحدث قوة قاهرة سياسية، أو حدث مخاطر ناتج عن شبكة 
الكهرباء الوطنية في أوزبكستان )يتضمن، من بين أمور أخرى، أي تأخير أو تقصير من جانب شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان( أو تطوير مزرعة 
رياح مؤهلة تؤثر على موارد الرياح أو سرعتها لمشروع باش، بشرط أن تصل هذه التكاليف أو الوفورات اإلضافية إلى ما يزيد على مليون دوالر أمريكي 

بشكل إجمالي.

يحق لشركة أكوا باور باش ويند الحصول على مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر )"مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر"( في حال وقوع عدد 
من الحاالت. في حال أجرت شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان تعديل لتعليمات التسليم الثابتة لتسليم إنتاج الطاقة الصافي ولم يكن هذا التعديل 
ناتًجا عن أي فعل أو إغفال من قبل شركة أكوا باور باش ويند، فيحق لشركة أكوا باور باش ويند الحصول على مقابل إنتاج الطاقة الصافي المقدر في 
فيما يتعلق بصافي إنتاج الطاقة الذي قد يكون بخالف ذلك تم تسليمه إلى شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان، باستثناء أن شبكة الكهرباء الوطنية في 
أوزبكستان ليست مسؤولة عن سداد أي مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر إلى الحد الذي يشكل فيه صافي إنتاج الطاقة أو يتعلق بأي انقطاعات 

يمكن تحملها في نظام النقل.

إذا لم تتمكن شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان من إجراء اختبار أداء وفًقا لمتطلبات الفحص واالختبار بموجب اتفاقية شراء الطاقة )"متطلبات 
التكامل واالختبار"( بسبب أي إجراء أو إخفاق في اتخاذ إجراء دون سبب مبرر من جانب شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان، أو بسبب حدث خطر 
للمشتري أو أي حدث ناشئ عن قوة قاهرة سياسية ، فيتعين على شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان سداد مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر 
إلى شركة أكوا باور باش ويند عن هذا الناتج الصافي للطاقة للفترة التي تبدأ في التاريخ الذي كان من الممكن أن يتم فيه إجراء اختبار األداء ولكن لهذا 
اإلجراء، أو اإلخفاق في اتخاذ إجراء، أو حدوث مخاطر للمشتري أو حدث ناشئ عن قوة قاهرة سياسية ، حتى تاريخ اكتمال اختبار األداء هذا )"الفترة 
المقدرة"(. ومع ذلك، ففي حال إجراء اختبار األداء وفًقا لمتطلبات االختبار والتكامل، وكانت السعة المحققة الموضحة أقل من السعة المتعاقد عليها، 
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فإن )1( أي مبالغ دفعتها شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان خالل الفترة المعتبرة تزيد عن المبالغ التي كان يتعين على عليها دفعها إذا تم اعتبار أن 
المحطة توفر ناتًجا صافًيا للطاقة على النحو الذي يحدده اختبار األداء، مضاًفا إليها )2( الفائدة المستحقة عليها بعد إضافة السعر المتفق عليه بموجب 

اتفاقية شراء الطاقة، مقابل المدفوعات المستقبلية التي ستدفعها شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان إلى شركة أكوا باور باش ويند.

في حال تم تأخير بتحقيق )أ( تاريخ التشغيل التجاري لمجموعة )المتوقع أن يحصل في الربع الرابع من عام 2023م( -بشرط أن يكون تاريخ االتصال 
األقدم )التاريخ الذي يقع بعد تسعة عشر )19( شهًرا من تاريخ اإلغالق( قد حان أوانه - أو )ب( تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، وذلك بسبب تقصير أو 
تأخير من جانب شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان في أداء التزاماتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة، أو حدث قوة قاهرة سياسية، أو حدوث مخاطر 
للمشتري أو عدم التوفر الكلي أو الجزئي لنظام النقل )ألسباب غير القوة القاهرة(، فقد يُعتبر أن شركة أكوا باور باش ويند قد حققت تاريخ التشغيل 
التجاري للمجموعة ذات الصلة أو تاريخ التشغيل التجاري للمشروع في نفس التاريخ المحدد في االتفاقية بالرغم من عدم تحقيق هذا التاريخ لألسباب 
المذكورة. وتستحق شركة أكوا باور باش ويند الحصول على مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر من التاريخ المحدد في العقد حتى تاريخ التحقيق 
الفعلي. ومع ذلك، في حالة الحدوث الفعلي لتاريخ التشغيل التجاري ذي الصلة لمجموعة أو تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، وإذا تم تحديد أن شركة 
أكوا باور باش ويند تنتهك أي التزام مطلوب لتحقيق هذا التاريخ أو أن السعة المحققة ال تفي بمتطلبات التكامل واالختبار، يجب أن يتوقف تاريخ التشغيل 
التجاري ذي الصلة للمجموعة ذات الصلة أو تاريخ التشغيل التجاري للمشروع بأثر رجعي ليتم اعتباره قد تم تحقيقه وإلى الحد الذي تتجاوز فيه أي 
مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر المبلغ الذي كان يتعين على شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان دفعه في حال لو كانت المحطة توفر إنتاج 
الطاقة الصافي المقدر وفًقا لما يتبين من اختبارات األداء والتشغيل )حسب االقتضاء( )باإلضافة إلى أي فائدة مستحقة عليها( يجب أن تُقيد إما )1( 
مقابل المدفوعات المستقبلية التي يتعين دفعها أو )2( في حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة ألي سبب قبل إيداع هذه المبالغ مقابل المدفوعات المستقبلية، 

يجب على شركة أكوا باور باش ويند أن تسدد لشبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان الفائض المستحق على الفور.

قبل حدوث تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، في حال )أ( حدث قوة قاهرة سياسية نتج عنها ضرر جوهري أو خسارة للمحطة أو الواجهات أو تأخير في 
تحقيق أي مرحلة رئيسية أو )ب( حدث قوة قاهرة في نظام النقل أو حدث قوة قاهرة سياسية يؤثر على قدرة شركة أكوا باور باش ويند على توفير صافي 
إنتاج الطاقة أو قدرة شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان على استالمه، حينئٍذ يحق لشركة أكوا باور باش ويند الحصول على مدفوعات مقابل اإلنتاج 
الصافي المقدر وذلك فيما يتعلق فقط بأي مجموعة حققت تاريخ التشغيل التجاري. ومع ذلك، فإن شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان غير ملزمة 

بتقديم أي مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر في حال كان صافي إنتاج الطاقة يؤدي إلى أي انقطاعات مسموح بها في نظام النقل أو يتعلق بها.

إذا وقع، في تاريخ التشغيل التجاري للمشروع أو قبله، حدث قوة قاهرة في نظام النقل أو حدث قوة قاهرة سياسية يؤثر على قدرة شركة أكوا باور باش 
ويند على توفير صافي إنتاج الطاقة أو قدرة شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان على استالمه، حينئٍذ يحق لشركة أكوا باور باش ويند الحصول على 
مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر وذلك في ما يتعلق فقط بأي مجموعة حققت تاريخ التشغيل التجاري. وكذلك ال تكون شبكة الكهرباء الوطنية 
في أوزبكستان ملزمة بتقديم أي مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر في حال كان صافي إنتاج الطاقة يؤدي إلى أي انقطاعات مسموح بها في نظام 

النقل أو يتعلق بها.

تلتزم شركة أكوا باور باش ويند ببذل كل الجهود المعقولة لمنع تأثير أي حالة أو ظرف يقع تحت سيطرتها ويؤدي إلى نشوء الحق في الحصول على 
مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر أو الحد من ذلك التأثير والتخفيف منه. عالوة على ذلك، إذا تلقت شركة أكوا باور باش ويند أي عائدات تأمين 
أو تعويضات أخرى في ما يتعلق )أ( بخسائر اإليرادات المرتبطة أو )ب( االلتزامات أو التكاليف أو الرسوم أو المطالبات أو النفقات أو الخسائر التي 
تُعزى إلى أٍي من أحداث القوة القاهرة السياسية أو حدث خطر للمشتري أو تطوير مزرعة رياح منافسة مؤهلة تؤثر على موارد الرياح أو سرعتها لمشروع 
باش، يجب تخفيض مسؤولية شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان عن سداد مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر كما هو موضح أعاله بمبلغ مساٍو 
لعائدات التأمين أو التعويضات المتفق عليها أو أي تعويضات أخرى )بعد خصم أي ضرائب أو تكاليف للحصول عليها أو لتغيير العملة في ما يتعلق بها(.

يجب أن تحصل شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان، في موعد ال يتجاوز شهرين قبل تاريخ التشغيل التجاري المقرر للمجموعة األولى )واحد وعشرون 
)21( - اثنان وعشرون )22( شهًرا بعد تاريخ اإلتمام(، على دعم االئتمان الخارجي )»الدعم االئتماني للمشتري«( المقدم في ما يتعلق بالتزامات الدفع 
الخاصة بشبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان بموجب اتفاقية شراء الطاقة، بما يعادل إيرادات ثالثة أشهر تُحتسب وفًقا للنموذج المالي )»المبلغ 
المضمون«(، ويجب أن تحافظ على استمرار ذلك الدعم. ويجب أن يكون هذا الدعم االئتماني الخارجي في شكل ضمان مصرفي غير قابل لإللغاء وغير 

مشروط صادر عن بنك أوزبكستاني يحمل تصنيًفا ائتمانًيا طويل األجل ال يقل عن التصنيف االئتماني ألوزبكستان.

يُعد إخفاق توفير شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان في توفير الدعم االئتماني ذي الصلة أو تجديده حالة تقصير بموجب اتفاقية شراء الطاقة، ويخول 
شركة أكوا باور باش ويند )دون إلزامها( بإنهاء اتفاقية شراء الطاقة ويوجب على شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان شراء المشروع.

يجوز لشركة أكوا باور باش ويند أو شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان إنهاء اتفاقية شراء الطاقة في حاالت معينة ناتجة عن إخالل الطرف اآلخر. 
يجوز لشركة أكوا باور باش ويند إنهاء اتفاقية شراء الطاقة نتيجة إخالل شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان بما يلي: )1( التخلف عن السداد، و)2( 
حاالت اإلفالس واإلعسار، و)3( عدم الحفاظ على الدعم االئتماني للمشتري أو المبلغ المضمون عند الحد األدنى، و)4( اإلنهاء المبكر التفاقية التنفيذ 
أو اتفاقية إيجار األرض ألسباب غير مذكورة فيها، أو، في ما يتعلق باتفاقية التنفيذ، نتيجة النتهاك من قبل حكومة أوزبكستان، و)5( مصادرة الموقع أو 
المحطة أو جزء جوهري منها بما يفضي إلى تأثير سلبي وجوهري، و)6( خرق التزاماتها الجوهرية بموجب اتفاقية شراء الطاقة )بخالف التخلف عن 
السداد( و)7( إلغاء أمر تخصيص األرض أو إنهاء اتفاقية تأجير األرض )ألي سبب غير الخلل من جانب شركة أكوا باور باش ويند بموجبها(. يجوز لشبكة 
الكهرباء الوطنية في أوزبكستان إنهاء اتفاقية شراء الطاقة نتيجة إخالل لشركة أكوا باور باش ويند بما يلي: )1( اإلخفاق في تحقيق المراحل الرئيسية 
بحلول تواريخ التسليم النهائي المطبقة )بما في ذلك الحد األدنى لمتطلبات القدرة اإلنتاجية(، )2( اإلخفاق المتعمد وغير المبرر من قبل شركة أكوا باور 
باش ويند في تشغيل أي مجموعة أو محطة، و)3( التخلي من قبل شركة أكوا باور باش ويند، و)4( حاالت اإلعسار واإلفالس، و)5( عدم الحفاظ على 
الموافقات المطلوبة، و)6( حاالت التخلف عن السداد، و)7( عدم إصالح العيوب، و)8( خرق التزاماتها الجوهرية بموجب اتفاقية شراء الطاقة )بخالف 
الحاالت من )1( إلى )6( المذكورة أعاله(، و)9( وإلغاء أمر تخصيص األراضي أو إنهاء اتفاقية تأجير األرض نتيجة إخفاق شركة أكوا باور باش ويند 
بموجبها، و)10( عدم تلبية حدود التوافر المعينة، و)11( تقديم طاقة كهربائية لم يتم إنتاجها في إحدى المجموعات أو المحطة، و)12( النقل المحظور 
ألي مصلحة في ما يتعلق بشركة أكوا باور باش ويند و)13( اإلنهاء المبكر التفاقية التنفيذ أو اتفاقية تأجير األرض من قبل شركة أكوا باور باش ويند 

ألسباب غير مذكورة فيهما.
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 إذا تم إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب إخالل شركة أكوا باور باش ويند، فإنه يحق للشبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان شراء المحطة، ولكنها ليست 
ملزمة بذلك )أي خيار الشراء(. وفي حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب إخالل شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان، فإنه يحق لشركة أكوا باور باش 
ويند إلزام شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان بشراء المحطة )أي خيار البيع(. كما تلتزم شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان أيًضا بشراء المحطة 
في بعض الحاالت األخرى التي يتم فيها إنهاء اتفاقية شراء الطاقة قبل نهاية مدتها، بما في ذلك في حالة إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من قبل شبكة 
الكهرباء الوطنية في أوزبكستان نتيجة حاالت القوة القاهرة السياسية التي تدوم لفترة طويلة أو حاالت القوة القاهرة الطبيعية التي تدوم لفترة طويلة. 
واعتماًدا على حاالت اإلنهاء، يتعين على شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان دفع مبلغ اإلنهاء. وفي كل حاالت اإلنهاء، يكون المبلغ اإلجمالي للمرافق 
الكهربائية الخاصة بالمشتري )الذي يتوافق مع إجمالي كل المبالغ غير المدفوعة للمرافق الكهربائية الخاصة بالمشتري التي كان من الممكن دفعها إلى 
شركة أكوا باور باش ويند( مستحق الدفع، شريطة أن يتم تحويل المرافق الكهربائية الخاصة بالمشتري إلى شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان. وال 
يكون صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمساهمين )على افتراض فترة تمتد من تاريخ الحساب إلى السنة الخامسة والعشرين من تاريخ التشغيل 
التجاري ومع مراعاة معدل العائد الداخلي لألسهم المنصوص عليه في النموذج المالي( مستحق الدفع )كجزء من القيمة ب( إال في حاالت إنهاء اتفاقية 
شراء الطاقة بسبب: )أ( حالة إخالل المشتري أو )ب( حالة قوة قاهرة سياسية تدوم لفترة طويلة. وفي هذه الحالة، سيتم دفع العائد المتوقع على حقوق 

الملكية للمساهم.

سيؤدي مبلغ اإلنهاء المستحق على شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان في كل حالة إلى تحصيل فائدة وأصل المبلغ في ما يتعلق بالديون ذات األولوية 
باإلضافة إلى أي تكاليف الدفع المسبق بموجبها، وفي بعض الحاالت التي يتم فيها إنهاء اتفاقية شراء الطاقة، مثل إخالل شبكة الكهرباء الوطنية في 
أوزبكستان )والذي يتضمن )1( إخفاق شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان في توفير الدعم االئتماني المطلوب و)2( إنهاء اتفاقية االستثمار نتيجة ألي 
انتهاك من قبل حكومة أوزبكستان( وحاالت القوة القاهرة السياسية التي تدوم لفترة طويلة، ويشمل السعر أيًضا صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

للمساهمين.

يقوم المشروع على أساس نظام »البناء والتملك والتشغيل«، إال أنه، وكما هو مذكور أعاله، هناك حاالت معينة تلتزم فيها شبكة الكهرباء الوطنية في 
أوزبكستان بشراء المحطة في حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة قبل نهاية مدتها. وتتضمن هذه الحاالت إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من قبل شبكة الكهرباء 
الوطنية في أوزبكستان بسبب حالة قوة قاهرة سياسية تدوم لفترة طويلة أو حالة قوة قاهرة طبيعية تدوم لفترة طويلة، أو إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من 
قبل البائع بسبب إخالل شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان أو حالة قوة قاهرة طبيعية تدوم لفترة طويلة. وتبلغ مدة اتفاقية شراء الطاقة 25 عاًما 
تُحتسب من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، الذي من المقرر أن يحل بعد 24 شهًرا من تاريخ اإلتمام. ويمكن تمديد اتفاقية شراء الطاقة بعد انقضاء 
المدة األولية البالغة 25 عاًما باالتفاق المتبادل بين كٍل من شركة أكوا باور باش ويند وشبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان. يجب أن تحتفظ شركة أكوا 
باور )المستثمر( بحصة مساهمة تبلغ 51% بحد أدنى في شركة أكوا باور باش ويند لحين انقضاء سنتين على تاريخ اكتمال المشروع ولمدة سنتين بعدها، 
وحينها يجب أن تحتفظ أكوا باور بنسبة ال تقل عن 30% من األسهم في شركة أكوا باور باش ويند. ومع ذلك، ال يوجد أي شرط من هذا القبيل في ما 

يتعلق بالمساهمة في أكوا باور نفسها.

 وتخضع اتفاقية شراء الطاقة لقوانين أوزباكستان. وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء الطاقة إلجراءات متسلسلة لتسويتها، بدًءا من 
مفاوضات الطرفين، وقرار الخبراء )في ما يتعلق بالنزاعات الفنية فقط( وإذا لم يتم حل تلك النزاعات، يتم البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في لندن 

وفًقا لقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي.

اتفاقية االستثمار
أبرمت كل من حكومة جمهورية أوزبكستان »)»حكومة أوزبكستان«( والشركة وشركة أكوا باور باش ويند اتفاقية االستثمار في 24 يناير 2021م، والتي 
بموجبها توافق حكومة أوزبكستان على تقديم بعض المساعدة والدعم لشركة أكوا باور وشركة أكوا باور باش ويند فيما يتعلق بمشروع باش. تشمل هذه 
المساعدة: )1( دعم عن طريق توفير سيولة مادية، حيث يتعين بموجبها على حكومة أوزبكستان أن تضمن احتفاظ شركة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان 
بضمان غير قابل لإللغاء وغير مشروط من بنك أوزبكستاني بمبلغ بعملة الدوالر األمريكي ال يقل عما يعادل ثالثة أشهر من اإليرادات بموجب اتفاقية شراء 
الطاقة، و)2( تعويضات إنهاء اتفاقية شراء الطاقة، حيث تدفع حكومة أوزبكستان بموجبها، أو تلزم شركة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان بدفع أي مبلغ 
إنهاء مستحق لشركة أكوا باور باش ويند في حال أخفقت شركة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان في دفع هذا المبلغ وفقاً لشروط اتفاقية شراء الطاقة.

تبدأ مدة اتفاقية االستثمار في التاريخ الذي تم فيه تعديل قانون »مراقبة العملة« المؤرخ 22 أكتوبر 2019م والذي ينص على تطبيق تعريفات في أوزبكستان 
بالعملة األجنبية وذلك فيما يتعلق بالمشاريع في قطاع الطاقة، وصدور مرسوم من رئيس جمهورية أوزبكستان بالموافقة على اتفاقية االستثمار.  تستمر 
مدة اتفاقية االستثمار )ما لم يتم إنهاؤها بموجب أحكامها( حتى التواريخ التالية أيها أسبق: )1( تاريخ إنهاء اتفاقية شراء الطاقة لعدم استيفاء الشروط 
السابقة المقررة بموجبها، أو )2( التاريخ الذي تقوم فيه شركة أكوا باور باش ويند بنقل حقوقها وحصصها في مشروع باش إلى شبكة الكهرباء الوطنية 
في أوزبكستان وفًقا التفاقية االستثمار واتفاقية شراء الطاقة؛ أو )3( التاريخ الذي تقوم فيه حكومة أوزبكستان )أ( بإعادة ضمان إيقاف التشغيل إلى 
شركة أكوا باور باش ويند بعد تأكيدها إليقاف تشغيل مشروع باش أو )ب( التنفيذ على ضمان إيقاف التشغيل وإرجاع أي مبلغ متبقي منه إلى شركة أكوا 

باور باش ويند.

التزام رئيسي ومستقل بضمان أن تحتفظ شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان في كل األوقات بالدعم االئتماني  يقع على عاتق حكومة أوزبكستان 
الدعم  لجهة إصدار  االئتماني  التصنيف  كان  وإذا  الطاقة،  اتفاقية شراء  بموجب  المقررة  وللفترة  المضمون  المبلغ  األقل  يساوي على  بمبلغ  للمشتري 

االئتماني للمشتري أقل من الحد األدنى المقبول، فيجب على الحكومة توفير بديل لجهة إصدار الدعم االئتماني للمشتري.

يجب أن تستمر مدة اتفاقية االستثمار )ما لم يتم إنهاؤها بموجب أحكامها( حتى التواريخ التالية أيها أسبق: )1( تاريخ إنهاء اتفاقية شراء الطاقة لعدم 
استيفاء الشروط السابقة المقررة بموجبها، أو )2( التاريخ الذي تقوم فيه شركة أكوا باور باش ويند بنقل حقوقها وحصصها في مشروع باش إلى شبكة 
الكهرباء الوطنية في أوزبكستان أو )3( التاريخ الذي تقوم فيه حكومة أوزبكستان )أ( بإعادة ضمان إيقاف التشغيل إلى شركة أكوا باور باش ويند بموجب 

اتفاقية االستثمار أو )ب( التنفيذ على ضمان إيقاف التشغيل وإرجاع أي مبلغ متبقي منه إلى شركة أكوا باور باش ويند وفًقا التفاقية االستثمار.
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بعد إنهاء اتفاقية شراء الطاقة، إذا لم تدفع شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان أي مبلغ إنهاء قائم بالكامل مستحق لشركة أكوا باور باش ويند، يتعين 
على حكومة أوزبكستان تكفل دفع هذا المبلغ.

وفي حالة إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من قبل شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان، بسبب أي إخالل من قبل شركة أكوا باور باش ويند أو غير ذلك، يجوز 
لحكومة أوزبكستان إنهاء اتفاقية التنفيذ بأثر فوري بموجب إشعار خطي تقدمه إلى شركة أكوا باور باش ويند. ويجوز لشركة أكوا باور باش ويند، في 
حالة إنهائها اتفاقية شراء الطاقة وفًقا ألحكامها، أن تقدم إشعاًرا خطًيا إلى حكومة أوزبكستان إلنهاء اتفاقية التنفيذ. في حالة حدوث »انتهاك من جانب 
الحكومة« واستمراره بموجب اتفاقية التنفيذ، يجوز لشركة أكوا باور باش ويند تقديم إشعار خطي إلى حكومة أوزبكستان تحدد فيه االنتهاك ذي الصلة 
وفترة المعالجة التي يجب فيها تصحيح االنتهاك من جانب الحكومة، على أال تقل هذه الفترة عن )أ( 30 يوًما في ما يتعلق بعدم امتثال حكومة أوزبكستان 
اللتزاماتها المرتبطة بالدعم االئتماني للمشتري و)ب( 120 يوًما في ما يتعلق بأي انتهاك آخر من جانب الحكومة. لهذه األغراض، يشمل »االنتهاك من 
جانب الحكومة« )1( عدم االمتثال اللتزاماتها المتعلقة بالدعم االئتماني للمشتري، أو )2( القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بالمصادرة أو االستحواذ 
اإلجباري أو التأميم أو الشراء اإلجباري ألي جزء من رأس مال أو أي أصل أو أي حقوق وحصص لشركة أكوا باور باش ويند في مشروع باش، أو )3( 
أي تضليل من قبل حكومة أوزبكستان في أي جوانب جوهرية بشأن أٍي من إقراراتها أو ضماناتها المقدمة بموجب اتفاقية التنفيذ أو )4( فشل حكومة 
أوزبكستان في االمتثال باالتزاماتها الجوهرية بموجب اتفاقية التنفيذ )بخالف اإلخفاق الموضح في الفقرة )1( المذكورة أعاله(. إذا أخفقت حكومة 
أوزبكستان في معالجة االنتهاك من جانب الحكومة ذي الصلة خالل فترة المعالجة ذات الصلة، يجوز لشركة أكوا باور باش ويند إنهاء اتفاقية التنفيذ بأثر 

فوري بموجب إشعار خطي تقدمه إلى حكومة أوزبكستان.

 وتخضع اتفاقية االستثمار لقوانين أوزبكستان. يجب على أطراف اتفاقية االستثمار أوالً محاولة حل أي نزاعات بينهم، وفي حالة فشل حل هذا النزاع 
عن طريق التفاوض بين األطراف، يتم البت في المسألة عن طريق التحكيم في لندن وفًقا لقواعد محكمة لندن الدولية.

أكوا باور دزهانكيلدي ويند 5 2 7 12
تتعلق العقود واالتفاقيات المذكورة أدناه بمشروع دزهانكيلدي للرياح المستقل إلنتاج الطاقة الواقع في أوزباكستان.

اتفاقية شراء الطاقة
أبرمت كل من شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان – شركة مساهمة، وشركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 24 يناير 
2021، والتي تكون بموجبها شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان هي المشتري الوحيد لكل الكهرباء والقدرة اإلنتاجية من محطة توليد طاقة الرياح 
بقدرة تتراوح من 300 إلى 500 ميجاواط في منطقة بيشكو، بخارى، أوزبكستان )»مشروع دزهانكيلدي«(، وتبلغ قيمتها ما يقارب 230 مليون ريال سعودي. 
تبدأ مدة اتفاقية شراء الطاقة بنفس تاريخ بداية مدة اتفاقية االستثمار )الملخصة أدناه( وتستمر لفترة )25( سنة بعد التاريخ التشغيل التجاري للمشروع 

الذي متوقع أن يتم في الربع الرابع من 2021م )ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها وفًقا لشروط اتفاقية شراء الطاقة(.

الطاقة،  اتفاقية شراء  مدة  بصفة شهرية طوال  المحدودة  ويند  دزهانكيلدي  باور  أكوا  لشركة  تدفع  بأن  أوزبكستان  في  الوطنية  الكهرباء  تلتزم شبكة 
مدفوعات الطاقة )والتي يتم تنظيمها على نطاق واسع وذلك لتعويض شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة عن )1( تكاليف رأس المال إلنشاء 
وتطوير المشروع؛ )2( تكاليف التشغيل والصيانة الثابتة )3( الضرائب واألرباح، والمدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر( بعملة سوم أوزبكستاني. تكون 

شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة مسؤولة عن تسليم مختلف المحطات الفرعية ومرافق النقل )»المرافق الكهربائية الخاصة بالمشتري«(، 

ويشمل ذلك جميع التكاليف ذات الصلة. تلتزم شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان بأن تدفع بصفة شهرية ومن تاريخ التشغيل التجاري األول للمجموعة 
وحتى التاريخ الذي تم االتفاق عليه بين الطرفين بما ال يتجاوز مدة عشر )10( سنوات من تاريخ أول عملية تجارية للمجموعة، إلى شركة أكوا باور 
دزهانكيلدي ويند المحدودة رسوم )»رسوم المرافق الكهربائية الخاصة بالمشتري«(، وذلك فيما يتعلق بهذه المرافق الكهربائية الخاصة بالمشتري على 
النحو المتفق عليه بين شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة وشبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان على أساس تكاليف رأس المال المعقولة 
الخاصة بشركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة وتكاليف التمويل وأي تكاليف أخرى متكبدة مرتبطة بتشغيل المرافق الكهربائية الخاصة بالمشتري 

وتسليمها )على سبيل المثال، نقل المرافق الكهربائية الخاصة بالمشتري إلى الموقع أو اختبارها وتجريبها(.

تحصل شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة على الحماية بموجب اتفاقية شراء الطاقة وذلك إلى الحد الذي يتأثر فيه توافر المحطة سلًبا بأحداث 
محددة، مثل )1( أحداث القوة القاهرة )مثل الوباء أو الكوارث الطبيعية أو الحوادث أو االنفجارات(، )2( أحداث القوة القاهرة السياسية )على سبيل 
المثال، أعمال الحرب، وتغيير القانون، والمقاطعات، واألعمال اإلرهابية(، )3( التأخير من جانب شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان أو التقصير، 
وما إلى ذلك عند حدوث تأخير في إنجاز إحدى المراحل الرئيسية نتيجة ألي سبب من األسباب )1( إلى )3( المذكورة أعاله، ويحق لشركة أكوا باور 
دزهانكيلدي ويند المحدودة الحصول على مهلة زمنية لحدوث هذه الحاالت. يحق لشركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة أيًضا تعديل التعريفة في 
حال حدوث هذا التأخير نتيجة لتأخير شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان أو تقصيرها. وتتمتع كل من شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان وشركة 

أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة بحقوق إنهاء معينة في حالة استمرار وجود قوة قاهرة أو حدث قوة قاهرة ألكثر من ثالثمائة وستين )360( يوًما.

يجوز ألٍي من الطرفين المطالبة بتعديل التعريفة بسبب زيادة التكاليف أو الوفورات نتيجة لحدث قوة قاهرة سياسية، أو حدث مخاطر ناتج عن شبكة 
الكهرباء الوطنية في أوزبكستان )يتضمن، من بين أمور أخرى، أي تأخير أو تقصير من جانب شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان( أو تطوير مزرعة 
رياح مؤهلة تؤثر على موارد الرياح أو سرعتها لمشروع دزهانكيلدي، بشرط أن تصل هذه التكاليف أو الوفورات اإلضافية إلى ما يزيد على مليون دوالر 

أمريكي بشكل إجمالي.

يحق لشركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة الحصول على مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر )»مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر«( 
في حال وقوع عدد من الحاالت. في حال أجرت شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان تعديل لتعليمات التسليم الثابتة لتسليم إنتاج الطاقة الصافي ولم 
يكن هذا التعديل ناتًجا عن أي فعل أو إغفال من قبل شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة، فيحق لشركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة 
الحصول على مقابل إنتاج الطاقة الصافي المقدر في ما يتعلق بصافي إنتاج الطاقة الذي قد يكون بخالف ذلك تم تسليمه إلى شبكة الكهرباء الوطنية 
في أوزبكستان، باستثناء أن شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان ليست مسؤولة عن سداد أي مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر إلى الحد الذي 

يشكل فيه صافي إنتاج الطاقة أو يتعلق بأي انقطاعات يمكن تحملها في نظام النقل.
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الطاقة  اتفاقية شراء  بموجب  واالختبار  الفحص  لمتطلبات  وفًقا  للمحطة  أداء  اختبار  إجراء  أوزبكستان من  الوطنية في  الكهرباء  تتمكن شبكة  لم  إذا 
)«متطلبات التكامل واالختبار«( بسبب أي تصرف أو عدم تصرف من قبل شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان دون سبب مبرر، أو بسبب حدث خطر 
للمشتري أو أي حدث ناشئ عن قوة قاهرة سياسية، فيتعين على شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان سداد مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر إلى 
شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة عن هذا الناتج الصافي للطاقة للفترة التي تبدأ في التاريخ الذي كان من الممكن أن يتم فيه إجراء اختبار األداء 
لوال هذا اإلجراء، أو اإلخفاق في اتخاذ إجراء، أو حدوث مخاطر للمشتري أو حدث ناشئ عن قوة قاهرة سياسية، حتى تاريخ اكتمال اختبار األداء هذا 
)«الفترة المقدرة«(. ومع ذلك، ففي حال إجراء اختبار األداء وفًقا لمتطلبات االختبار والتكامل، وكانت السعة المحققة الموضحة أقل من السعة المتعاقد 
عليها، فإن )1( أي مبالغ دفعتها شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان خالل الفترة المعتبرة تزيد عن المبالغ التي كان يتعين عليها دفعها إذا تم اعتبار أن 
المحطة توفر ناتًجا صافًيا للطاقة على النحو الذي يحدده اختبار األداء، مضاًفا إليها )2( الفائدة المستحقة عليها بعد إضافة السعر المتفق عليه بموجب 
اتفاقية شراء الطاقة، مقابل المدفوعات المستقبلية التي ستدفعها شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان إلى شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة.

في حال تم تأخير بتحقيق )أ( تاريخ التشغيل التجاري لمجموعة -بشرط أن يكون تاريخ االتصال األقدم )التاريخ الذي يقع بعد تسعة عشر )19( شهًرا من 
تاريخ اإلغالق( قد حان أوانه - أو )ب( تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، وذلك بسبب تقصير أو تأخير من جانب شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان في 
أداء التزاماتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة، أو حدث قوة قاهرة سياسية، أو حدوث مخاطر للمشتري أو عدم التوفر الكلي أو الجزئي لنظام النقل )ألسباب 
غير القوة القاهرة(، فقد يُعتبر أن شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة قد حققت تاريخ التشغيل التجاري للمجموعة ذات الصلة أو تاريخ التشغيل 
التجاري للمشروع في نفس التاريخ المحدد في االتفاقية بالرغم من عدم تحقيق هذا التاريخ لألسباب المذكورة. وتستحق شركة أكوا باور دزهانكيلدي 

ويند المحدودة الحصول على مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر من التاريخ المحدد في العقد حتى تاريخ التحقيق الفعلي. 

ومع ذلك، في حالة الحدوث الفعلي لتاريخ التشغيل التجاري ذي الصلة لمجموعة أو تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، وإذا تم تحديد أن شركة أكوا باور 
دزهانكيلدي ويند المحدودة تنتهك أي التزام مطلوب لتحقيق هذا التاريخ أو أن السعة المحققة ال تفي بمتطلبات التكامل واالختبار، يجب أن يتوقف تاريخ 
التشغيل التجاري ذي الصلة للمجموعة ذات الصلة أو تاريخ التشغيل التجاري للمشروع بأثر رجعي ليتم اعتباره قد تم تحقيقه وإلى الحد الذي تتجاوز فيه 
أي مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر المبلغ الذي كان يتعين على شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان دفعه في حال لو كانت المحطة توفر إنتاج 
الطاقة الصافي المقدر وفًقا لما يتبين من اختبارات األداء والتشغيل )حسب االقتضاء( )باإلضافة إلى أي فائدة مستحقة عليها( يجب أن تُقيد إما )1( 
مقابل المدفوعات المستقبلية التي يتعين دفعها أو )2( في حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة ألي سبب قبل إيداع هذه المبالغ مقابل المدفوعات المستقبلية، 

يجب على شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة أن تسدد لشبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان الفائض المستحق على الفور.  

قبل حدوث تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، في حال )أ( حدث قوة قاهرة سياسية نتج عنها ضرر جوهري أو خسارة للمحطة أو الواجهات أو تأخير في 
تحقيق أي مرحلة رئيسية أو )ب( حدث قوة قاهرة في نظام النقل أو حدث قوة قاهرة سياسية يؤثر على قدرة شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة 
على توفير صافي إنتاج الطاقة أو قدرة شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان على استالمه، حينئٍذ يحق لشركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة 
الحصول على مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر وذلك فيما يتعلق فقط بأي مجموعة حققت تاريخ التشغيل التجاري. ومع ذلك، فإن شبكة الكهرباء 
الوطنية في أوزبكستان غير ملزمة بتقديم أي مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر في حال كان صافي إنتاج الطاقة يؤدي إلى أي انقطاعات مسموح 

بها في نظام النقل أو يتعلق بها.

إذا وقع، في تاريخ التشغيل التجاري للمشروع أو قبله، حدث قوة قاهرة في نظام النقل أو حدث قوة قاهرة سياسية يؤثر على قدرة شركة أكوا باور 
دزهانكيلدي ويند المحدودة على توفير صافي إنتاج الطاقة أو قدرة شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان على استالمه، حينئٍذ يحق لشركة أكوا باور 
دزهانكيلدي ويند المحدودة الحصول على مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر وذلك في ما يتعلق فقط بأي مجموعة حققت تاريخ التشغيل التجاري. 
وكذلك ال تكون شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان ملزمة بتقديم أي مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر في حال كان صافي إنتاج الطاقة يؤدي 

إلى أي انقطاعات مسموح بها في نظام النقل أو يتعلق بها.

تلتزم شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة ببذل كل الجهود المعقولة لمنع تأثير أي حالة أو ظرف يقع تحت سيطرتها ويؤدي إلى نشوء الحق في 
الحصول على مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي المقدر أو الحد من ذلك التأثير والتخفيف منه. عالوة على ذلك، إذا تلقت شركة أكوا باور دزهانكيلدي 
ويند المحدودة أي عائدات تأمين أو تعويضات أخرى في ما يتعلق )أ( بخسائر اإليرادات المرتبطة أو )ب( االلتزامات أو التكاليف أو الرسوم أو المطالبات 
أو النفقات أو الخسائر التي تُعزى إلى أٍي من أحداث القوة القاهرة السياسية أو حدث خطر للمشتري أو تطوير مزرعة رياح منافسة مؤهلة تؤثر على 
موارد الرياح أو سرعتها لمشروع دزهانكيلدي، يجب تخفيض مسؤولية شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان عن سداد مدفوعات مقابل اإلنتاج الصافي 
المقدر كما هو موضح أعاله بمبلغ مساٍو لعائدات التأمين أو التعويضات المتفق عليها أو أي تعويضات أخرى )بعد خصم أي ضرائب أو تكاليف للحصول 

عليها أو لتغيير العملة في ما يتعلق بها(.

يجب أن تحصل شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان، في موعد ال يتجاوز شهرين قبل تاريخ التشغيل التجاري المقرر للمجموعة األولى )واحد وعشرون 
)21( - اثنان وعشرون )22( شهًرا بعد تاريخ اإلتمام(، على دعم االئتمان الخارجي )»الدعم االئتماني للمشتري«( المقدم فيما يتعلق بالتزامات الدفع 
الخاصة بشبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان بموجب اتفاقية شراء الطاقة، بما يعادل إيرادات ثالثة أشهر تُحتسب وفًقا للنموذج المالي )»المبلغ 
المضمون«(، ويجب أن تحافظ على استمرار ذلك الدعم. ويجب أن يكون هذا الدعم االئتماني الخارجي في شكل ضمان مصرفي غير قابل لإللغاء وغير 

مشروط صادر عن بنك أوزبكستاني يحمل تصنيًفا ائتمانًيا طويل األجل ال يقل عن التصنيف االئتماني ألوزبكستان.

يُعد إخفاق توفير شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان في توفير الدعم االئتماني ذي الصلة أو تجديده حالة تقصير بموجب اتفاقية شراء الطاقة، ويخول 
شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة )دون إلزامها( بإنهاء اتفاقية شراء الطاقة ويوجب على شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان شراء المشروع.

يجوز لشركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة أو شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان إنهاء اتفاقية شراء الطاقة في حاالت معينة ناتجة عن إخالل 
الطرف اآلخر. يجوز لشركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة إنهاء اتفاقية شراء الطاقة نتيجة إخالل شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان بما 
يلي: )1( التخلف عن السداد، و)2( حاالت اإلفالس واإلعسار، و)3( عدم الحفاظ على الدعم االئتماني للمشتري أو المبلغ المضمون عند الحد األدنى، 
و)4( اإلنهاء المبكر التفاقية التنفيذ أو اتفاقية إيجار األرض ألسباب غير مذكورة فيها، أو، في ما يتعلق باتفاقية التنفيذ، نتيجة النتهاك من قبل حكومة 
أوزبكستان، و)5( مصادرة الموقع أو المحطة أو جزء جوهري منها بما يفضي إلى تأثير سلبي وجوهري، و)6( خرق التزاماتها الجوهرية بموجب اتفاقية 
شراء الطاقة )بخالف التخلف عن السداد( و)7( إلغاء أمر تخصيص األرض أو إنهاء اتفاقية تأجير األرض )ألي سبب غير الخلل من جانب شركة أكوا باور 
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دزهانكيلدي ويند المحدودة بموجبها(. يجوز لشبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان إنهاء اتفاقية شراء الطاقة نتيجة إخالل لشركة أكوا باور دزهانكيلدي 
ويند المحدودة بما يلي: )1( اإلخفاق في تحقيق المراحل الرئيسية بحلول تواريخ التسليم النهائي المطبقة )بما في ذلك الحد األدنى لمتطلبات القدرة 
اإلنتاجية(، )2( اإلخفاق المتعمد وغير المبرر من قبل شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة في تشغيل أي مجموعة أو محطة، و)3( التخلي عن 
المشروع من قبل شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة، و)4( حاالت اإلعسار واإلفالس، و)5( عدم الحفاظ على الموافقات المطلوبة، و)6( حاالت 
التخلف عن السداد، و)7( عدم إصالح العيوب، و)8( خرق التزاماتها الجوهرية بموجب اتفاقية شراء الطاقة )بخالف الحاالت من )1( إلى )6( المذكورة 
أعاله(، و)9( وإلغاء أمر تخصيص األراضي أو إنهاء اتفاقية تأجير األرض نتيجة إخفاق شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة بموجبها، و)10( عدم 
تلبية حدود التوافر المعينة، و)11( تقديم طاقة كهربائية لم يتم إنتاجها في إحدى المجموعات أو المحطة، و)12( النقل المحظور ألي مصلحة في ما 
يتعلق بشركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة و)13( اإلنهاء المبكر التفاقية التنفيذ أو اتفاقية تأجير األرض من قبل شركة أكوا باور دزهانكيلدي 

ويند المحدودة ألسباب غير مذكورة فيهما.

 إذا تم إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب إخالل شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة، فإنه يحق للشبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان شراء 
المحطة، ولكنها ليست ملزمة بذلك )أي خيار الشراء(. وفي حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب إخالل شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان، فإنه 
يحق لشركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة إلزام شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان بشراء المحطة )أي خيار البيع(. كما تلتزم شبكة الكهرباء 
الوطنية في أوزبكستان أيًضا بشراء المحطة في بعض الحاالت األخرى التي يتم فيها إنهاء اتفاقية شراء الطاقة قبل نهاية مدتها، بما في ذلك في حالة 
إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من قبل شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان نتيجة حاالت القوة القاهرة السياسية التي تدوم لفترة طويلة أو حاالت القوة 
القاهرة الطبيعية التي تدوم لفترة طويلة. واعتماًدا على حاالت اإلنهاء، يتعين على شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان دفع مبلغ اإلنهاء. وفي كل حاالت 
اإلنهاء، يكون المبلغ اإلجمالي للمرافق الكهربائية الخاصة بالمشتري )الذي يتوافق مع إجمالي كل المبالغ غير المدفوعة للمرافق الكهربائية الخاصة 
بالمشتري التي كان من الممكن دفعها إلى شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة( مستحق الدفع، شريطة أن يتم تحويل المرافق الكهربائية الخاصة 
بالمشتري إلى شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان. وال يكون صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمساهمين )على افتراض فترة تمتد من تاريخ 
الحساب إلى السنة الخامسة والعشرين من تاريخ التشغيل التجاري ومع مراعاة معدل العائد الداخلي لألسهم المنصوص عليه في النموذج المالي( مستحق 
الدفع )كجزء من القيمة ب( إال في حاالت إنهاء اتفاقية شراء الطاقة بسبب: )أ( حالة إخالل المشتري أو )ب( حالة قوة قاهرة سياسية تدوم لفترة طويلة. 

وفي هذه الحالة، سيتم دفع العائد المتوقع على حقوق الملكية للمساهم.

سيؤدي مبلغ اإلنهاء المستحق على شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان في كل حالة إلى تحصيل فائدة وأصل المبلغ في ما يتعلق بالديون ذات األولوية 
باإلضافة إلى أي تكاليف الدفع المسبق بموجبها، وفي بعض الحاالت التي يتم فيها إنهاء اتفاقية شراء الطاقة، مثل إخالل شبكة الكهرباء الوطنية في 
أوزبكستان )والذي يتضمن )1( إخفاق شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان في توفير الدعم االئتماني المطلوب و)2( إنهاء اتفاقية االستثمار نتيجة ألي 
انتهاك من قبل حكومة أوزبكستان( وحاالت القوة القاهرة السياسية التي تدوم لفترة طويلة، ويشمل السعر أيًضا صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

للمساهمين.

يقوم المشروع على أساس نظام »البناء والتملك والتشغيل«، إال أنه، وكما هو مذكور أعاله، هناك حاالت معينة تلتزم فيها شبكة الكهرباء الوطنية في 
أوزبكستان بشراء المحطة في حال إنهاء اتفاقية شراء الطاقة قبل نهاية مدتها. وتتضمن هذه الحاالت إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من قبل شبكة الكهرباء 
الوطنية في أوزبكستان بسبب حالة قوة قاهرة سياسية تدوم لفترة طويلة أو حالة قوة قاهرة طبيعية تدوم لفترة طويلة، أو إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من 
قبل البائع بسبب إخالل شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان أو حالة قوة قاهرة طبيعية تدوم لفترة طويلة. وتبلغ مدة اتفاقية شراء الطاقة 25 عاًما 
تُحتسب من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، الذي من المقرر أن يحل بعد 24 شهًرا من تاريخ إتمام المشروع. ويمكن تمديد اتفاقية شراء الطاقة بعد 
انقضاء المدة األولية البالغة 25 عاًما باالتفاق المتبادل بين كٍل من شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة وشبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان. 
يجب أن تحتفظ شركة أكوا باور )المستثمر( بحصة مساهمة تبلغ 51% بحد أدنى في شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند لحين انقضاء سنتين على تاريخ 
اكتمال المشروع ولمدة سنتين بعدها، وحينها يجب أن تحتفظ أكوا باور بنسبة ال تقل عن 30% من األسهم في شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند. ومع ذلك، 
ال يوجد أي شرط من هذا القبيل في ما يتعلق بالمساهمة في أكوا باور نفسها. وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة ملكية شركة أكوا باور في شركة أكوا باور 

دزهانكيلدي ويند كما في تاريخ هذه النشرة هي %100.

 وتخضع اتفاقية شراء الطاقة لقوانين أوزباكستان. وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء الطاقة إلجراءات متسلسلة لتسويتها، بدًءا من 
مفاوضات الطرفين، وقرار الخبراء )في ما يتعلق بالنزاعات الفنية فقط( وإذا لم يتم حل تلك النزاعات، يتم البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في لندن 

وفًقا لقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي.

اتفاقية االستثمار
أبرمت كل من حكومة جمهورية أوزبكستان )»حكومة أوزبكستان«( والشركة وشركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة اتفاقية االستثمار في تاريخ 24 
يناير 2021م، والتي وافقت بموجبها أوزبكستان على تقديم بعض المساعدة والدعم لشركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة فيما يتعلق بمشروع 
احتفاظ شركة  أن تضمن  أوزبكستان  بموجبها على حكومة  يتعين  مادية، حيث  توفير سيولة  )1( دعم عن طريق  المساعدة:  دزهانكيلدي. تشمل هذه 
الكهرباء الوطنية في أوزبكستان بضمان غير قابل لإللغاء وغير مشروط من بنك أوزبكستاني بمبلغ بعملة الدوالر األمريكي ال يقل عما يعادل ثالثة أشهر 
من اإليرادات بموجب اتفاقية شراء الطاقة، و)2( تعويضات إنهاء اتفاقية شراء الطاقة، حيث تدفع حكومة أوزبكستان بموجبها، أو تلزم شركة الكهرباء 
الوطنية في أوزبكستان بدفع أي مبلغ إنهاء مستحق لشركة أكوا باور باش ويند في حال أخفقت شركة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان في دفع هذا المبلغ 

وفقاً لشروط اتفاقية شراء الطاقة.

تبدأ مدة اتفاقية االستثمار في التاريخ الذي تم فيه تعديل قانون »مراقبة العملة« المؤرخ 22 أكتوبر 2019م والذي ينص على تطبيق تعريفات في أوزبكستان 
بالعملة األجنبية وذلك فيما يتعلق بالمشاريع في قطاع الطاقة، وصدور مرسوم من رئيس جمهورية أوزبكستان بالموافقة على اتفاقية االستثمار.  تستمر 
مدة اتفاقية االستثمار )ما لم يتم إنهاؤها بموجب أحكامها( حتى التواريخ التالية أيها أسبق: )1( تاريخ إنهاء اتفاقية شراء الطاقة لعدم استيفاء الشروط 
السابقة المقررة بموجبها، أو )2( التاريخ الذي تقوم فيه شركة أكوا باور باش ويند بنقل حقوقها وحصصها في مشروع باش إلى شبكة الكهرباء الوطنية 
في أوزبكستان وفًقا التفاقية االستثمار واتفاقية شراء الطاقة؛ أو )3( التاريخ الذي تقوم فيه حكومة أوزبكستان )أ( بإعادة ضمان إيقاف التشغيل إلى 
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شركة أكوا باور باش ويند بعد تأكيدها إليقاف تشغيل مشروع باش أو )ب( التنفيذ على ضمان إيقاف التشغيل وإرجاع أي مبلغ متبقي منه إلى شركة أكوا 
باور باش ويند.

التزام رئيسي ومستقل بضمان أن تحتفظ شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان في كل األوقات بالدعم االئتماني  يقع على عاتق حكومة أوزبكستان 
الدعم  لجهة إصدار  االئتماني  التصنيف  كان  وإذا  الطاقة،  اتفاقية شراء  بموجب  المقررة  وللفترة  المضمون  المبلغ  األقل  يساوي على  بمبلغ  للمشتري 

االئتماني للمشتري أقل من الحد األدنى المقبول، يجب على الحكومة توفير بديل لجهة إصدار الدعم االئتماني للمشتري.

يجب أن تستمر مدة اتفاقية االستثمار )ما لم يتم إنهاؤها ألسباب بموجب اتفاقية االستثمار( حتى التواريخ التالية أيها أسبق: )1( تاريخ إنهاء اتفاقية 
شراء الطاقة لعدم استيفاء الشروط السابقة المقررة بموجبها، أو )2( التاريخ الذي تقوم فيه شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند بنقل حقوقها وحصصها 
في مشروع دزهانكيلدي إلى شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان أو )3( التاريخ الذي تقوم فيه حكومة أوزبكستان )أ( بإعادة ضمان إيقاف التشغيل إلى 
شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة بموجب اتفاقية االستثمار أو )ب( التنفيذ على ضمان إيقاف التشغيل وإرجاع أي مبلغ متبقي منه إلى شركة 

أكوا باور دزهانكيلدي ويند المحدودة وفًقا التفاقية االستثمار.

بعد إنهاء اتفاقية شراء الطاقة، إذا لم تدفع شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان أي مبلغ إنهاء قائم بالكامل مستحق لشركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند 
المحدودة ، يتعين على حكومة أوزبكستان تدبير دفع هذا المبلغ.

وفي حالة إنهاء اتفاقية شراء الطاقة من قبل شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان، بسبب أي إخالل من قبل شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند أو غير 
ذلك، يجوز لحكومة أوزبكستان إنهاء اتفاقية االستثمار بأثر فوري بموجب إشعار خطي تقدمه إلى شركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند. ويجوز لشركة أكوا 
باور دزهانكيلدي ويند، في حالة إنهائها اتفاقية شراء الطاقة وفًقا ألحكامها، أن تقدم إشعاًرا خطًيا إلى حكومة أوزبكستان إلنهاء اتفاقية االستثمار. في 
حالة حدوث »انتهاك من جانب الحكومة« واستمراره بموجب اتفاقية االستثمار ، يجوز لشركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند تقديم إشعار خطي إلى حكومة 
أوزبكستان تحدد فيه االنتهاك ذي الصلة وفترة المعالجة التي يجب فيها تصحيح االنتهاك من جانب الحكومة، على أال تقل هذه الفترة عن )أ( 30 يوًما 
في ما يتعلق بعدم امتثال حكومة أوزبكستان اللتزاماتها في ما يتعلق بالدعم االئتماني للمشتري و)ب( 120 يوًما في ما يتعلق بأي انتهاك آخر من جانب 
الحكومة  لهذه األغراض، يشمل »االنتهاك من جانب الحكومة« )1( عدم االمتثال اللتزاماتها المتعلقة بالدعم االئتماني للمشتري، أو )2( القيام بشكل 
مباشر أو غير مباشر بالمصادرة أو االستحواذ اإلجباري أو التأميم أو الشراء اإلجباري ألي جزء من رأس مال أو أي أصل أو أي حقوق وحصص لشركة أكوا 
باور دزهانكيلدي ويند في مشروع دزهانكيلدي، أو )3( أي تضليل من قبل حكومة أوزبكستان في أي جوانب جوهرية بشأن أٍي من إقراراتها أو ضماناتها 
المقدمة بموجب اتفاقية االستثمار أو )4( فشل حكومة أوزبكستان في االمتثال اللتزاماتها الجوهرية بموجب اتفاقية االستثمار )بخالف اإلخفاق الموضح 
في الفقرة )1( المذكورة أعاله(. إذا أخفقت حكومة أوزبكستان في معالجة االنتهاك من جانب الحكومة ذي الصلة خالل فترة المعالجة ذات الصلة، يجوز 

لشركة أكوا باور دزهانكيلدي ويند إنهاء اتفاقية االستثمار بأثر فوري بموجب إشعار خطي تقدمه إلى حكومة أوزبكستان.

وتخضع اتفاقية االستثمار لقوانين أوزبكستان. يجب على أطراف اتفاقية االستثمار أوالً محاولة حل أي نزاعات بينهم، وفي حالة فشل حل هذا النزاع عن 
طريق التفاوض بين األطراف، يتم البت في المسألة عن طريق التحكيم في لندن وفًقا لقواعد محكمة لندن الدولية.

شركة مرافق البحر األحمر المشتركة للطاقة 6 2 7 12
تتعلق العقود واالتفاقيات المذكورة أدناه بمشروع البحر األحمر الواقع في المملكة العربية السعودية.

عقد الهندسة والمشتريات والبناء
يتفرع عقد الهندسة والمشتريات والبناء إلى نطاقين، نطاق األعمال الخارجية ونطاق األعمال الداخلية.

تم توثيق نطاق األعمال الخارجية في عقد توريد أعمال خارجية بتاريخ 2021/2/7م بين شركة البحر األحمر )بصفتها المالك( وشركة مشروع الشعيبة 
الثالث لالستشارات الدولية، فرع مركز دبي للسلع المتعددة )مقاول توريد األعمال الخارجية( حيث تقوم شركة البحر األحمر بتكليف مقاول األعمال 
الخارجية لتنفيذ جميع التصميمات واألعمال الهندسية واستكمالها فضاًل عن األعمال األخرى الالزمة إلكمال األعمال و)ب( عقد توريد األعمال الخارجية 
بتاريخ 2021/2/7م بين )1( شركة البحر األحمر )بصفتها المالك( و)2( شركة مشروع الشعيبة الثالث إلنشاءات الطاقة الكهربائية المحدودة )فرع مركز 
دبي للسلع المتعددة( و)3( الشركة الصينية إلنشاءات الطاقة )مقاول توريد األعمال الخارجية( حيث تقوم شركة البحر األحمر بتكليف مقاول توريد 

األعمال الخارجية لتنفيذ وإنجاز جميع عمليات الشراء والتصنيع واالختبار والمشتريات واألعمال األخرى الالزمة الستكمال األعمال.

تم توثيق نطاق األعمال الداخلية في عقد أعمال داخلية بتاريخ 2021/4/18م بين  2021/2/7م بين شركة البحر األحمر )بصفتها المالك( وفرع شركة 
شاندونغ تيجون إليكتريك باور إنجينيرينغ المحدودة )مقاول األعمال الداخلية( والذي تقوم بموجبه شركة البحر األحمر بتكليف مقاول األعمال الداخلية 
لتنفيذ واستكمال جميع التصميمات واألعمال الهندسية والمشتريات والتصنيع والبناء والتركيب وبدء التشغيل والتشغيل واالختبار وغيرها من األعمال 

الالزمة لتشييد األعمال واستكمالها ومعالجة العيوب بها.

 أبرمت جميع األطراف المذكورة أعاله اتفاقية تنسيق بتاريخ 2021/2/7م تربط نطاق األعمال الخارجية والداخلية وتنطوي على تنازل عن حق المقاول 
بتقديم دفوع )بحيث ال يُعفى مقاول المشتريات الداخلي من المسؤولية وحتى ال يحق له تقديم مطالبات أو إثارة دفوع إزاء أعمال أو إغفاالت مقاول 
توريد األعمال الخارجية، والعكس صحيح(. وهذا يعني أن جميع المقاولين )أطراف العقد( يتحملون مسؤولية تنفيذ وإنجاز أعمال التصميم والهندسة 
والمشتريات واإلنشاء واالختبار والتشغيل وإصالح العيوب بمبلغ إجمالي مقطوع على أساس تسليم مفتاح. تبلغ قيمة تكاليف المشروع ما يقارب 5,790 

مليون ريال سعودي، وتتراوح قيمة  عقد الهندسة والمشتريات والبناء ما بين 70% إلى 90% من إجمالي تكاليف المشروع.

ويتحمل كل من مقاول توريد األعمال الخارجية ومقاول األعمال الداخلية بالتضامن والتكافل عن كل التزامات ومسؤوليات المقاولين بموجب عقد الهندسة 
والمشتريات والبناء.
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وتعني اتفاقية التنسيق أنه من جميع الوجوه يوجد عقد هندسة ومشتريات وبناء واحد مع مقاول واحد يقدم خدمات متكاملة على أساس تسليم المفتاح 
بدفعة كاملة.

وبموجب عقد الهندسة والمشتريات والبناء، يتعين على المقاول إثبات أن المحطة تفي بضمانات أداء معينة. وفي حالة عدم الوفاء بضمانات األداء على 
النحو المنصوص عليه في عقد الهندسة والمشتريات والبناء، يجب على المقاول دفع تعويضات أداء نقدية إلى شركة البحر األحمر. يكون المقاول مسؤوالً 

أيًضا عن تعويضات تأخير نقدية متفق عليها عن أي إخفاق في تحقيق تواريخ مراحل رئيسية معينة.

يصل الحد األقصى للتعويضات النقدية المقررة التي يجب على المقاول دفعها مقابل عدم االلتزام لحسن التنفيذ إلى نسبة قدرها 30% من قيمة العقد 
اإلجمالية )في كٍل من عقود األعمال الداخلية وعقود األعمال الخارجية(.

ويصل الحد األقصى للتعويضات النقدية المقررة التي يجب على المقاول دفعها مقابل التأخير إلى 18% من قيمة العقد اإلجمالية )في كٍل من عقود 
األعمال الداخلية وعقود األعمال الخارجية(.

 ويصل الحد األقصى إلجمالي التعويضات النقدية المقررة التي يجب على المقاول دفعها مقابل التأخير وعدم االلتزام لحسن التنفيذ إلى 35% من قيمة 
العقد اإلجمالية )في كٍل من عقود األعمال الداخلية وعقود األعمال الخارجية(.

يتحمل المقاول أيًضا مسؤولية تصحيح العيوب الخفية التي تظهر في أي وقت خالل خمسة )5( أعوام بعد تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.

وهناك سقف لمسؤولية المقاول وهو 100% من القيمة اإلجمالية المستحقة بموجب العقود.  ومع ذلك، ال ينطبق الحد األقصى على مسؤولية المقاول 
عن )1( االحتيال أو سوء السلوك المتعمد أو الجسيم أو األفعال غير القانونية )الرشوة والفساد وما إلى ذلك(، أو )2( التعويضات المتعلقة بالوفاة أو 
اإلصابة الشخصية لألشخاص أو األضرار التي تلحق بممتلكات األطراف الخارجية، أو )3( التعويضات فيما يتعلق بمخالفة القوانين واألنظمة، أو انتهاك 
حقوق الملكية الفكرية، أو إبراء الذمة من األعباء التي تعيق ملكية شركة البحر األحمر للمعدات والمواد أو إبطال التأمين، أو )4( على المبالغ المشمولة 
بعائدات التأمين، أو )5( المسؤولية الناتجة بموجب آلية الرفض المنصوص عليها باالتفاقية التي تمنح شركة البحر األحمر حق رفض األعمال في حال 
حدوث حاالت معينة مثل -على سبيل المثال- إخفاق مقاول الخدمات الداخلية في تسليم المشروع بحلول الوقت الذي يتم فيه استحقاق الحد األقصى 
للتعويضات المتفق عليها، أو في حال أدى أي فعل أو إغفال أو إخالل من جانب مقاول األعمال الداخلية إلى إنهاء اتفاقية شراء الطاقة أو أي اتفاقية 
أخرى مرتبطة بالمشروع، بشرط أن تكون المسؤولية بموجب هذا البند )5( تقتصر على 130% من إجمالي سعر العقد، أو )6( معالجة أي عيوب أو )7( 
المسؤولية عن تعويض شركة البحر األحمر فيما يتعلق بالتكاليف الناتجة عن كون هيكل العقد منفصل )أي أنه ليس عقد هندسة ومشتريات وبناء واحد 
على أساس تسليم المفتاح( أو )8( التعويضات النقدية المقررة )بما في ذلك مسؤولية المقاول عن دفع تعويضات أخرى بدالً من التعويضات النقدية 

المقررة )حيثما تبين أن التعويضات النقدية المقررة غير قابلة للتنفيذ( )»استثناءات سقف المسؤولية«(.

وهناك سقف لمسؤولية شركة البحر األحمر وهو 100% من القيمة اإلجمالية للعقد المستحقة بموجب عقود األعمال الداخلية والخارجية، باستثناء البنود 
)1( و)2( و)3( من استثناءات سقف المسؤولية.

ينص العقد على تنازل متبادل عن الخسائر االقتصادية والتبعية، على أن هذا التنازل ال يسري على البنود )1( و )2( و)3( و)8( من استثناءات سقف 
المسؤولية وكذلك مسؤولية المقاول عن التكاليف المتكبدة لإلتمام أو إعادة دفع مبالغ العقد بموجب آلية الرفض المنصوص عليها في البند )5( من 

استثناءات سقف المسؤولية والتي يُطلب من المقاول تعويض شركة البحر األحمر عنها بموجب العقد.

إذا أصدرت شركة البحر األحمر إشعاًرا باإلنهاء أو مارست حقوق الرفض بموجب أي عقد، فيجب إصدار إشعار مماثل باإلنهاء أو ممارسة حقوق الرفض 
بموجب العقود األخرى )حسبما ينطبق(.

يحق لشركة البحر األحمر إنهاء عقد الهندسة والمشتريات والبناء في أي وقت ودون سبب.

يخضع عقد الهندسة والمشتريات والبناء لقوانين إنجلترا وويلز. يتم الفصل في النزاعات من خالل إجراءات متدرجة لتسوية النزاعات، والمالذ النهائي 
لحل النزاعات التي لم يتم تسويتها هو التحكيم وفًقا لقواعد لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولي على أن يكون مقر التحكيم هو المنامة في مملكة 

البحرين. القانون الحاكم للتحكيم هو قانون إنجلترا وويلز.

 )UCA( اتفاقية امتياز المرافق
أبرمت شركة البحر األحمر للتطوير وشركة أمواج العالمية المحدودة ذ.م.م )"شركة أمواج"( اتفاقية امتياز المرافق، وتبلغ فيمتها ما يقارب 454 مليون 
ريال سعودي، بتاريخ 15 نوفمبر 2020م، أصبحت بموجبها شركة البحر األحمر للتطوير المشتري الوحيد لجميع منتجات وخدمات المرافق من شركة 
أمواج. وتم تعليق حقوق الطرفين والتزاماتهما )باستثناء االلتزامات ذات الصلة باألعمال المعجلة واالتفاقات واالشتراطات القياسية( على وقوع تاريخ 
اإلغالق. وكما في 5 أبريل 2021م، لم يقع تاريخ اإلغالق. وسوف تنقل شركة أمواج ، كشرط مسبق لتاريخ اإلغالق، حقوقها والتزاماتها بموجب اتفاقية 

امتياز المرافق إلى شركة ذات أغراض خاصة.

اتفاقية  مدة  طوال  وصيانتها  وتشغيلها  المشروع  أنظمة  إعداد   )1( يلي  بما  التزام  عليها  ويقع  المرافق  امتياز  اتفاقية  بموجب  أمواج   لشركة  ويحق 
امتياز المرافق، و)2( بيع منتجات المرافق وخدماتها إلى شركة البحر األحمر للتطوير. تشمل أنظمة المشروع محطات تحلية المياه باستخدام تقنية 
التناضح العكسي، ومحطات توليد الطاقة باستخدام التقنية الكهروضوئية، ومحطة لتوليد الطاقة باستخدام تقنية توربينات الرياح، ونظام تخزين الطاقة 
ومحطة  المناطق،  لتبريد  ومحطتين  الصرف،  مياه  لمعالجة  محطات  وثماني  الداخلي،  االحتراق  تقنية  باستخدام  الطاقة  لتوليد  ومحطة  بالبطاريات، 
للنفايات البلدية الصلبة، وشبكات نقل قادرة على توصيل الخدمات والبنية التحتية والمرافق ذات الصلة. تشمل خدمات المرافق الطاقة الكهربائية والمياه 
الصالحة للشرب وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة والطاقة الحرارية. تشمل خدمات المرافق معالجة السوائل وتجميعها والتخلص من النفايات 

البلدية الصلبة.
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يقع على عاتق شركة البحر األحمر للتطوير التزام بأن تدفع لشركة أمواج مقابل الخدمات لكل نظام مشروع بصفة شهرية طوال مدة اتفاقية امتياز 
المرافق. تستند مدفوعات الخدمة إلى مدى التوافر )الذي يهدف بوجه عام إلى تعويض شركة أمواج عن )1( التكاليف الرأسمالية لتطوير المشروع، 
)2( التكاليف الثابتة للتشغيل والصيانة )3( الضرائب واألرباح(، ومدفوعات الطاقة )التي تعوض بوجه عام شركة أمواج عن تكاليف التشغيل والصيانة 

المتغيرة(، بالريال السعودي.

وستتكبد شركة أمواج خصومات من مدفوعات الخدمة إذا تعرض أحد أنظمة المشاريع النخفاض في مدى التوافر أو الطاقة اإلنتاجية )استناًدا إلى نوع 
نظام المشروع( أو إذا تعذر تشغيله بسبب وجود عطل بأحد المكونات أو بسبب قيود خارجية أو إجراء االختبارات أو أي عمل جاٍر أو غيرها من الحاالت 

السلبية التي ال تتمتع شركة أمواج بالحماية ضدها أو اإلعفاء منها بموجب اتفاقية امتياز المرافق.

ولضمان عدم تأثر إيرادات شركة أمواج سلًبا بالتضخم أو تحركات العملة على مدى فترة االتفاقية، يتم ربط المدفوعات المستحقة بمؤشرات التضخم 
في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة وتوفير الحماية ضد تحركات عملة المملكة العربية السعودية مقابل الدوالر األمريكي.

كما أن التزامات شركة البحر األحمر للتطوير بالسداد بموجب اتفاقية امتياز المرافق مضمونة بموجب اتفاقية الدعم االئتماني. والصيغة التي ترد في 
اتفاقية امتياز المرافق والتي توضح أن الضامن هو صندوق االستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. وأيضا بأن تاريخ اإلغالق لم يقع وبناًء عليه 

لم يتم تنفيذ اتفاقية الدعم االئتماني.

يعادل  بما  للتطوير  األحمر  البحر  شركة  لصالح  مشروط  وغير  لإللغاء  قابل  غير  بنكي  شكل ضمان  في  تطوير  بتوفير ضمانة  مطالبة  أمواج  وشركة 
110،546،000 دوالًرا أمريكًيا )مائة وعشرة مليون وخمسمائة وست وأربعين ألف دوالر( )سيتم تعديل هذا المبلغ في تاريخ اإلغالق بحيث يساوي 10% من 
سعر عقد الهندسة والمشتريات والبناء(. ويحق لشركة البحر األحمر للتطوير سحب ضمانة التطوير في حال ترك شركة أمواج للمشروع أو إخفاقها في 

سداد التعويضات النقدية. تظل ضمانة التطوير سارية حتى 30 يوًما بعد تاريخ إتمام المشروع، وعندها يتم إرجاعها إلى شركة أمواج.

يحق لشركة البحر األحمر للتطوير إدخال تغييرات على أنظمة المشروع )بما في ذلك الطاقة اإلنتاجية االسمية ألنظمة المشروع(. شركة أمواج ليست 
مطالبة بإدخال تغييرات في حالة عجزها عن الحصول على تمويل من طرف ثالث أو عدم قيام شركة البحر األحمر للتطوير بتمويل التغيير عن طريق 

دفعة إجمالية واحدة.

يحق لشركة أمواج المطالبة بتكاليف إضافية فضاًل عن المطالبة بتمديد فترة اإلنشاءات في حال اكتشفت مواد خطرة أو توصلت الستكشافات أثرية أو 
أجسام سطحية تحت األرض، شريطة تقديم تلك االكتشافات والمطالبة بها خالل 12 شهًرا التالية لتاريخ اإلغالق المجدول.

في حالة تسبب حادث قوة قاهرة في وقوع خسارة، فإن شركة أمواج مطالبة باستعادة أنظمة المشاريع ذات الصلة باستخدام كافة عوائد التأمين. وأيضاً 
في حالة حدوث خسارة ناتجة عن حدث قوة قاهرة، فسوف تُخطر شركة البحر األحمر للتطوير شركة أمواج بما إذا كانت تطلب استعادة أنظمة المشروع، 

ويمكن حينها استعادة التكاليف من جانب شركة أمواج كتكلفة زائدة.

يجوز لشركة البحر األحمر للتطوير أو شركة أمواج إنهاء اتفاقية امتياز المرافق في حاالت معينة بسبب تقصير أحد األطراف )وذلك في حالة عدم تدارك 
ذلك التقصير خالل أي فترة من فترات التدارك ذات الصلة(.

إذا تم إنهاء اتفاقية امتياز المرافق عن طريق شركة البحر األحمر للتطوير بسبب تقصير شركة أمواج، فإن شركة البحر األحمر للتطوير يحق لها حينها 
شراء المشروع، إال أنها غير ملزمة بذلك. في حال تم  إنهاء اتفاقية امتياز المرافق بسبب تقصير شركة البحر األحمر للتطوير، يحق لشركة أمواج حينها 
مطالبة شركة البحر األحمر للتطوير بشراء المشروع. ويقع كذلك على عاتق شركة البحر األحمر للتطوير التزام بشراء المحطة في ظروف أخرى محددة 
في حال إنهاء اتفاقية امتياز المرافق قبل نهاية مدتها، بما في ذلك )في جميع األحوال، في حالة إنهاء اتفاقية امتياز المرافق من جانب شركة البحر 
األحمر للتطوير( بسبب حادث قوة قاهرة سياسي استمر لفترة طويل أو حادث قوة قاهرة طبيعي استمر لفترة طويلة. ويتم تغطية السعر الواجب سداده 
من قبل شركة البحر األحمر للتطوير في جميع األحوال ديون األولوية، وفي حاالت محددة يتم فيها إنهاء اتفاقية امتياز المرافق، كما في حالة وقوع حالة 

إخفاق من جانب شركة البحر األحمر للتطوير، فإن السعر المستحق يشمل أيًضا حقوق الملكية والعائد عليها )بالنظر إلى وقت حدوث اإلنهاء(.

تم هيكلة المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية "BOOT" ، وسوف تنتقل الملكية إلى شركة البحر األحمر للتطوير في نهاية المدة من 
دون رسوم. تخضع اتفاقية امتياز المرافق لقوانين إنجلترا وويلز، وتبلغ مدتها األولية 25 عاًما، من تاريخ اإلتمام التجاري لمشروع ُشريرة، المقرر أن يقع 
في 31 ديسمبر 2023م. يمكن تمديد مدة اتفاقية امتياز المرافق بموجب اتفاق بين الطرفين، أو في حالة توسيع المشروع. ويحق لشركة البحر األحمر 

للتطوير توسيع المشروع مرة واحدة خالل المدة.

وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية امتياز المرافق إلجراءات متدرجة لتسوية النزاعات يتم البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في المنامة بدولة 
البحرين بموجب قواعد  لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للتحكيم الدولي.

اتفاقية تعديل األعمال المستعجلة
أبرمت شركة البحر األحمر للتطوير وشركة أمواج اتفاقية تعديل األعمال المستعجلة، وتبلغ فيمتها ما يقارب 74,000,000 ريال سعودي، بتاريخ 16 ديسمبر 
2020م )»اتفاقية تعديل األعمال المستعجلة »(. وقد عدلت اتفاقية تعديل األعمال المستعجلة اتفاقية امتياز المرافق، وبموجبها اتفق الطرفان على 
بدء أعمال إنشاء محددة )»األعمال المستعجلة«( قبل إنجاز تاريخ اإلغالق بموجب اتفاقية امتياز المرافق. تشمل األعمال المستعجلة إنشاء: )1( محطة 
معالجة مياه الصرف الصحي المقرر بناؤها على ثالث مراحل، المرحلة األولى ستوفر قدرة معالجة لمياه الصرف الصحي تبلغ 2000 متر مكعب / يوم 
ومن المقرر أن تكتمل بحلول 9 يونيو 2021م، وسوف توفر المرحلة الثانية قدرة معالجة لمياه الصرف الصحي تبلغ 4000 متر مكعب / يوم ومن المقرر 
أن تكتمل بحلول 9 أغسطس 2021، وسوف توفر المرحلة الثالثة قدرة معالجة لمياه الصرف الصحي تبلغ 6000 متر مكعب / يوم ومن المقرر أن تكتمل 
بحلول 9 نوفمبر 2021؛ و)2( أعمال التمكين ومحطة الضخ المؤقتة لبارجة األعمال الخارجية، ومن المقرر أن تكتمل بحلول 9 يونيو 2021م؛ و)3( شبكة 

أنابيب مياه دائمة إلى نقاط التوصيل في القرية الساحلية وبريدج بوينت، والمقرر أن تكتمل بحلول 1 نوفمبر 2021.
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شركة جازان المتاكملة لتحويل الغاز والطاقة 7 2 7 12
تتعلق العقود واالتفاقيات المذكورة أدناه بمجمع جازان الذي يتألف  من محطة توليد طاقة بتقنية دورة التغويز المركبة المتكاملة ووحدة فصل هواء 
والمرافق المرتبطة الواقعة في المملكة العربية السعودية. وباستثناء وثائق التمويل )التي تشمل اتفاقية قرض واتفاقية متابعة واتفاقية تقييم وخطاباً 
جانبًيا( الملخصة في أول حزء أدناه، تم تلخيص عدد من مسودات لالتفاقيات الجوهرية األخرى الخاصة بالمشروع، وجاري العمل على إنهاءها وتوقيعها 

ومن المتوقع أن يتم توقيعها خالل األسابيع القادمة. فتم تلخيص أحكام هذه المسودات الرئيسية.

المتكاملة  جيزان  الطاقة )شركة  وإنتاج  للتغويز  جازان  )»مجمع  القسم )17-1-3-6-4(  إلى  الرجوع  يرجى  المشروع،  المعلومات عن هذا  لمزيد من 
لتحويل الغاز والطاقة(«( من هذه النشرة.

وثائق التمويل
أبرمت شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة اتفاقية قرض واتفاقية متابعة واتفاقية تقييم وخطاباً جانبًيا مع صندوق التنمية الصناعية السعودي 
بصفتها مموالً بتاريخ 1442/9/7هـ )الموافق 2021/4/19م( )»وثائق تمويل مشروع جازان«(. وثائق تمويل مشروع جازان هي وثائق مخصصة صادرة عن 
صندوق التنمية الصناعية السعودي حيث يمنح الصندوق بموجبها مشروع جازان قرًضا بقيمة 6,000,000,000 ريال سعودي، يستحق في 1457/8/15هـ 

)الموافق 2035/10/17م(. يُستخدم القرض ألغراض إنتاج الطاقة الكهربائية والهيدروجين والبخار في مدينة جازان االقتصادية.

تنص اتفاقية القرض على المبلغ األساسي المقترض وجدول السداد لهذا القرض والشروط واألحكام الرئيسية المبنية على أساس حق الرجوع المحدود. 
وتنص اتفاقية التقييم واتفاقية المتابعة على الرسوم والتكاليف المستحقة للدفع إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي مقابل توفيره القرض )حيث إن 

اتفاقية القرض ال تتضمن أي فائدة أو رسوم(. ويعدل االتفاق الجانبي بعض الشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية القرض.

يحتوي القرض على عدد قليل من التعهدات وحاالت اإلخالل مقارنة بالتمويالت المعتادة بحق الرجوع المحدود. تتطلب التعهدات الرئيسية من شركة 
جازان الوفاء ببعض التعهدات المالية، وعدم التصرف في أصول معينة، وتحقيق التشغيل في تاريخ معين، وإنشاء المشروع وفًقا لكل القوانين واللوائح 
التنمية الصناعية السعودي من الضمان على عدة أشياء من بينها حقوق الملكية الفكرية والتقنية وذلك في ما يتعلق  المعمول بها. ويستفيد صندوق 
باألصول الثابتة المحددة والرهن العقاري على األصول الثابتة المحددة، ويحق للممولين تنفيذ الضمان عند غي حالة وقوع إخالل مستمر وفق لما هو 

منصوص عليه في وثائق التمويل. وقد يؤدي ذلك إلى خسارة المساهمين كل استثماراتهم في المشروع أو بعضها.

يتم توفير التمويل على أساس حق الرجوع المحدود إلى شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة تمتلك فيها شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز 
والطاقة نسبة 25% من األسهم غير المباشرة، إلى جانب كل من  أرامكو السعودية وإير برودكتس الشرق األوسط للغازات الصناعية ش.م.م.

وتخضع وثائق تمويل شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة ألنظمة المملكة العربية السعودية.

الممولون عند اإلغالق المالي: صندوق التنمية الصناعية السعودي

مبلغ التمويل عند اإلغالق المالي: 6,000,000 ريال سعودي

تاريخ االستحقاق النهائي عند اإلغالق المالي: 1457/8/15هـ )الموافق 2035/10/17م(.

وثائق التمويل الجديدة لجازان
تقترح شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة إبرام اتفاقية شروط مشتركة )»اتفاقية الشروط المشتركة الجديدة لجازان«( مع بعض المؤسسات 
المالية، باإلضافة إلى ما يتعلق بها من وثائق التمويل ذات األولوية )يشار إليها مجتمعه بـ«وثائق التمويل الجديدة لجازان«(. ستوفر اتفاقية الشروط 
المشتركة الجديدة لجازان وفًقا لصيغتها الحالية )بمجرد إبرامها( اإلطار الذي يحكم عدًدا من تسهيالت التمويل الموثقة بشكل منفصل، بما في ذلك 
التسهيالت التجارية واإلسالمية ذات األولوية وتسهيالت رأس المال العامل. وال يُتوقع الدخول في أي تسهيالت مرحلية في شكل مساهمة رأسمالية. 
سيتم الحصول على التسهيالت ألغراض تمويل شراء شركة جازان ألصول معينة على مرحلتين من أرامكو السعودية )بصفتها البائع(، لتشكل مًعا بعض 
مرافق الربط البيني ونظام قياس المخرجات، لتصبح محطة طاقة كهربائية عالمية النطاق قائمة على أساس تقنية التغويز المتكامل والدورة المركبة في 

مدينة جازان االقتصادية.

 وتأخذ وثائق التمويل الجديدة لشركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة شكل مسّودة وهي قيد التفاوض حالًيا بين األطراف المعنية. وبالتالي، فهي 
ليست سارية المفعول حالًيا، وسيمثل التمويل إضافة إلى وثائق تمويل مشروع جازان )دون أن يحل محلها(.

ستشمل وثائق التمويل الجديدة لجازان وفًقا لصيغتها الحالية )بمجرد إبرامها( إقرارات وتعهدات اعتيادية مقدمة من شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز 
والطاقة ، بما في ذلك التعهدات المتعلقة بعدم التصرف في األصول، وعدم تحمل مديونية مالية )عدا بعض االستثناءات(، وتقديم توزيعات األرباح والوفاء 
بمتطلبات التحوط وضمان دفع إيرادات المشروع في حسابات محددة مضمونة لصالح ممولي جازان باإلضافة إلى حاالت التقصير المتعلقة بملتزمي 

أسهم جازان واألطراف األساسيين في المشروع.

طبيعة التمويل: يُقدم التمويل على أساس حق الرجوع المحدود إلى أي شركة ذات أغراض خاصة تكون فيها الشركة من المساهمين غير المباشرين.

 هناك ضمان لاللتزامات الواقعة وفًقا لصيغتها الحالية على جازان بموجب اتفاقية الشروط المشتركة الجديدة لجازان )بمجرد إبرامها( لتغطيه عدة 
والطاقة.  الغاز  لتحويل  المتكاملة  جازان  شركة  في  واألسهم  التأمين  ومتحصالت  والعقود  واآلالت  والمعدات  المشروع  بعض حسابات  بينها  من  أمور 
ويحق للممولين إنفاذ الضمان عند وقوع حالة تقصير مستمرة وفق ما هو منصوص عليه في وثائق التمويل. وقد يؤدي ذلك إلى خسارة المساهمين كل 

استثماراتهم في المشروع أو بعضها.
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تقترح الشركة إبرام اتفاقية لالكتتاب في حقوق الملكية واالحتفاظ بها في ما يتعلق بالمشروع، من أجل )من بين أمور أخرى( االلتزام بالمساهمة بحقوق 
الملكية األساسية واالحتياطية، والتعهد باالحتفاظ بجزء من أسهمها في المشروع لفترات محددة وتقديم إقرارات وتعهدات معيارية معينة.

التغيير في السيطرة: لم تحدث أي تغيرات في المسائل المتعلقة بالسيطرة. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة يجوز أن تقدم فقط ضماًنا مؤسسًيا بدالً من 
تمويل حساب احتياطي خدمة الدين نقًدا في حال )1( كانت تتمتع بتصنيف ائتماني عند مستوى ب ب ب+  وتحافظ على تصنيف ائتماني عند مستوى ب 
ب ب، أو )2( كانت تفي ببعض التعهدات المالية وكانت نسبة 20% من أسهم الشركة مملوكة )بشكل مباشر أو غير مباشر، من خالل صندوق االستثمارات 
العامة أو غير ذلك( من قبل حكومة المملكة العربية السعودية. وهذه ليست مشكلة على أساس أنه )1( لن يؤثر الطرح العام األولي بشكل سلبي على صافي 
القيمة الملموسة ألغراض نسبة إجمالي صافي الخصوم إلى نسبة صافي القيمة، و)2( أنه لن يؤدي الطرح العام األولي نفسه إلى امتالك حكومة المملكة 
العربية السعودية )بشكل مباشر أو غير مباشر( لنسبة تقل عن 20% من الشركة و)3( حتى لو كان األمر كذلك، فلن يكون هناك خرق لوثائق التمويل، بل 

)إذا لم تستوف شركة أكوا باور التصنيف االئتماني المطلوب( سيؤدي ذلك إلى تمويل حساب احتياطي خدمة الدين نقًدا بدالً من تقديم ضمان.

 النظام الحاكم: ستخضع اتفاقية الشروط المشتركة الجديدة لجازان بصيغتها الحالية )بمجرد إبرامها( للقانون اإلنجليزي.

الممولون عند اإلغالق المالي: لم يتم تأكيد الممولين حالًيا ألن الوثائق في شكل مسّودة وبالتالي لم يتم اإلغالق المالي.

 الممولون كما في تاريخ هذه النشرة: لم يتم تأكيد الممولين حالًيا ألن الوثائق في شكل مسّودة.

مبلغ التمويل عند اإلغالق المالي: لم يتم تأكيده حالًيا ألن الوثائق في شكل مسّودة وبالتالي لم يتم اإلغالق المالي.

تاريخ االستحقاق النهائي عند اإلغالق المالي: لم يتم تأكيده حالًيا ألن الوثائق في شكل مسّودة، ومع ذلك، تشير صحيفة الشروط إلى أن أحد التسهيالت 
سيكون مستحًقا بعد مرور 7 سنوات من اإلغالق المالي وستصبح التسهيالت األخرى مستحقة بعد مرور 17 عاًما من اإلغالق المالي.

مسودة اتفاقية توريد المنتجات
توجد مسودة التفاقية توريد منتجات مجمع جازان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة )"اتفاقية توريد المنتجات"( سيتم إبرامها بين شركة جازان 
وشركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"(، والتي تقوم بموجبها شركة جازان بتشغيل المحطة وإتاحة منتجات محددة )وهي الهيدروجين وطاقة 
البخار والمرافق( إلى أرامكو السعودية. ستلتزم شركة جازان بإتاحة سعة اإلنتاج المقدرة للهيدروجين ، والطاقة الكهربائية والبخار إلى جانب سعة المرافق 

المتعاقد عليها.

وتلتزم شركة أرامكو السعودية بتوريد اللقيم الالزم للمحطة لتوليد صافي الناتج )وهو الوقود بموجب اتفاقية توريد الوقود، كما هو موضح أدناه( وتقديم 
الخدمات اإلضافية التي تشمل توريد مرافق محددة. يجب على شركة جازان توليد المستوى المحدد من صافي الناتج فقط إلى الحد الذي وّردت معه 

أرامكو السعودية الكمية المقابلة من اللقيم المطلوب لتحقيق ذلك المستوى.

كما تلتزم شركة أرامكو السعودية بأن تسدد إلى شركة جازان مدفوعات إجمالية )بالدوالر األمريكي( فيما يتعلق بشراء اإلنتاج. يتكون إجمالي المدفوعات 
من مدفوعات للطاقة اإلنتاجية، ومدفوعات متغيرة )مخصوًما منها مبلغ تعديالت أداء( ومدفوعات ما قبل LRT. يحق لشركة جازان إصدار فواتير بصفة 

شهرية )مقومة بالدوالر األمريكي(.

تسري التعويضات المتفق عليها بموجب اتفاقية توريد المنتجات من تاريخ الوفاء باختبارات المصداقية للمقرضين فيما يتعلق بأصول محددة وحتى نهاية 
المدة. تسري الخصومات للتعويضات المتفق عليها فيما يتعلق بـ )1( اإلخفاق في توريد صافي الطاقة المحدد والمطلوب أو طاقة البخار بما يتسبب في 
إغالق المصفاة من دون تخطيط، )2( اإلخفاق في توفير المياه المطلوبة منزوعة المعادن أو مستوى المياه فوق قاع البحيرة بما يتسبب في خفض غير 
مخطط له في ناتج خام المصفاة، )3( اإلخفاق في توفير إنتاج الهيدروجين الصافي المحدد والمطلوب بما يؤدي إلى إغالق كسارات الهيدروجين غير 
المخطط له، )4( اإلخفاق في قبول مياه صرف العمليات بما يؤدي إلى الخفض غير المخطط له في خرج خام المصفاة، و)5( اإلخفاق في توفير أي من 

مرفقات الشعلة. سقف التعويضات النقدية السنوية هو 150 مليون ريال سعودي )كما هو محدد وفًقا التفاقية توريد المنتجات(.

تشمل اتفاقية توريد المنتجات أحكام تتعلق بجدوث قوة قاهرة تسري فيما يتعلق بأحداث القوة القاهرة السياسية )مثل أعمال الحرب التي تشمل المملكة، 
والتغير في األنظمة، وأعمال الحجز والعقوبات المفروضة على المملكة من جانب دول محددة(، إلى جانب أحداث القوة القاهرة غير السياسية )مثل 

الكوارث الطبيعية، أو األوبئة أو الطاعون أو األحداث أو االنفجارات، وغيرها(.

تصبح اتفاقية توريد الطاقة سارية في تاريخ نقل األصول ذات الصلة إلى شركة جازان في المرحلة األولى وفًقا التفاقية شراء األصول وتستمر حتى 
الذكرى الخامسة والعشرين لذلك التاريخ )ما لم يتم إنهاؤها في وقت سابق وفًقا لشروطها(. في حالة إخطار أرامكو السعودية شركة جازان قبل فترة ال 
تقل عن عامين من انتهاء المدة، يوافق األطراف على الدخول في مناقشات عن حسن نية للموافقة على تمديد المدة. في اليوم األخير من المدة، سيتم 

نقل المحطة إلى أرامكو السعودية أو من تعينه من دون أية تكلفة إضافية.

يجب على أرامكو السعودية سداد ثمن الشراء للمشروع وفًقا للحساب ذي الصلة في اتفاقية توريد المنتجات ويجب على شركة جازان بعد ذلك نقل المحطة 
إلى أرامكو السعودية، وفي حالة إنهاء اتفاقية توريد المنتجات )1( تلقائًيا لدى إنهاء اتفاقية شراء األصول ألسباب محددة، )2( من جانب أرامكو السعودية 
في أي وقت أثناء المدة )من أجل المالءمة( من خالل إعطاء إخطار مسبق مدته 30 يوًما، )3( عن طريق شركة جازان نتيجة إخفاق شركة أرامكو السعودية، 
)4( من جانب أرامكو السعودية بسبب حالة تقصير من جانب شركة جازان قبل الوفاء باختبارات الموثوقة للمقرضين فيما يتصل بأصول محددة، )5( 
تلقائًيا بسبب إنهاء اتفاقية شراء األصول استناًدا إلى حالة تقصير من جانب شركة جازان بموجب االتفاقية، )6( تلقائًيا بسبب قيام شركة جازان ألسباب 
محددة، )7( من جانب أي طرف بسبب حاالت قوة قاهرة مطولة، )7( من جانب شركة جازان أو أرامكو السعودية )بحسب ما ينطبق( عقب حادث خسارة، 

أو )8( من جانب أرامكو السعودية بسبب التكاليف المرتفعة فوق الحد الموضح نتيجة أحداث محددة.

601



في حالة قيام أرامكو السعودية بإنهاء اتفاقية توريد المنتجات بسبب حالة تقصير من جانب شركة جازان بعد الوفاء باختبارات موثوقية المقرضين فيما 
يتعلق بأصول محددة، سيكون أمام أرامكو خيار )لكنها لن تكون ملزمة( شراء المشروع. في حالة تحديد أرامكو السعودية ذلك الخيار، فيجب عليها سداد 

ثمن الشراء وفًقا للحساب في اتفاقية توريد المنتجات ويجب على شركة جازان بعد ذلك تحويل المشروع إلى أرامكو السعودية.

ولم يتم تقديم أي دعم ائتماني حكومي أو دعم ائتماني خارجي آخر فيما يتعلق بالتزامات السداد الواقعة على أرامكو السعودية بموجب اتفاقية شراء 
الطاقة.

تخضع اتفاقية توريد المنتجات ألنظمة المملكة العربية السعودية. يتم تسوية أي نزاعات تنشأ بموجب اتفاقية توريد المنتجات وفًقا إلجراءات متدرجة 
لتسوية النزاعات، والتي يتم البت فيها نهائًيا باللغة اإلنجليزية وفًقا للتحكيم في باريس بفرنسا، بموجب قواعد التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية.

مسودة اتفاقية توريد الوقود 
توجد مسودة التفاقية توريد الوقود )"اتفاقية توريد الوقود"( سيتم إبرامها بين أرامكو السعودية كبائع وشركة جازان كمشتري. ووفًقا التفاقية توريد الوقود، 
توافق أرامكو السعودية على أن تبيع وتسلم إلى شركة جازان الكميات المحددة من زيت الفاكيوم )VBO( وزيت الوقود الثقيل )HFO( وديزل الكبريت 
المنخفض للغاية )ULSD( وديزل الكبريت المرتفع )HSD( والبروبين المبرد )C3( والبوتين المبرد )C4(، لالستخدام كلقيم/وقود في شركة جازان. 

تحظى شركة أرامكو السعودية بخيار توريد الوقود البديل بدالً من أنواع الوقود األساسية هذه )حتى 110 مليون برميل في اليوم(.

يكون التزام أرامكو السعودية ببيع الوقود خاضًعا للتوفر واإلنتاج والتكرير والنفط الخام ومبيعات الغاز وسياسات التسعير في المملكة. شركة جازان 
مطالبة بتوفير تقارير توقعات شهرية وسنوية مع المتوسط اليومي التقديري ومتطلبات الذروة للوقود لكل شهر/سنة، وسوف تؤكد أرامكو السعودية ما إذا 
كانت قادرة على توريد الكميات المحددة. تخضع أرامكو السعودية اللتزام بذل "أفضل الجهود" من أجل توفير الوقود إلى شركة جازان بالكمية والجودة 
المحددين في اتفاقية توريد الوقود وهي غير مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ينتج عن اإلخفاق في توفير الكمية والجودة المطلوبة. تشمل اتفاقية توريد 

الوقود تنازل متبادل فيما يتعلق بأضرار غير مباشرة أو عرضية خاصة. 

سعر الوقود المقدم بموجب اتفاقية توريد الوقود هو السعر الذي تخطر به أرامكو السعودية حكومة المملكة أو الذي تحدده أرامكو السعودية بطريقة 
أخرى. شركة جازان مطالبة بسداد مدفوعات للوقود الُمسلّم بالفعل )بما في ذلك التعامل مع الرسوم( بصفة شهرية. ستكون الفواتير والمدفوعات بالريال 

السعودي أو الدوالر األمريكي، وفًقا للعملة المقوم بها السعر للوقود ذي الصلة.

تصبح اتفاقية توريد الوقود سارية في تاريخ نقل األصول ذات الصلة إلى شركة جازان وفًقا التفاقية شراء األصول وتستمر حتى انهائها باتفاق األطراف 
أو إنهاء اتفاقية توريد المنتجات )انظر أعاله( أيهما يأتي أوالً.

تخضع اتفاقية توريد الوقود ألنظمة المملكة العربية السعودية. يتم تسوية أي نزاعات تنشأ بموجب اتفاقية توريد الوقود وفًقا إلجراءات تسوية النزاعات 
المتدرجة الموضحة في اتفاقية توريد المنتجات )انظر أعاله(.

اتفاقية شراء األصول
تم االتفاق على الصيغة النهائية التفاقية شراء األصول ومن المقرر إبرامها بين كل من شركة الزيت العربية السعودية )بصفتها البائع( )"أرامكو"( وشركة 
جيزان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة )بصفتها المشتري( )"اتفاقية شراء األصول"( فيما يتعلق بما يلي: االستحواذ على وحدة التغويز ووحدة الطاقة 
والمرافق )"أصول مجمع جيزان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة"( التي تنشئها أرامكو إلى حين االنتهاء من األعمال الميكانيكية ألصول مجمع 
جيزان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة وتوفير قطع الغيار الالزمة والتجريب والبدء واالختبار. وستقوم شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة 
باالستحواذ على أصول مجمع جيزان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة على مجموعتين: المجموعة األولى )"أصول المجموعة األولى"( والمجموعة 

الثانية )"أصول المجموعة الثانية"(.

رياالً  يقارب 440,687,157,500  )ما  أمريكًيا  والطاقة 11,750,000,000 دوالًرا  الغاز  لتحويل  المتكاملة  الذي ستدفعه شركة جيزان  الشراء  ويبلغ سعر 
سعودًيا( مقسمة على دفعتين على النحو التالي: )1( 7,075,000,000 دوالًرا أمريكًيا )ما يقارب 26,534,370,075 رياالً سعودًيا( ألصول المجموعة األولى 
المقرر دفعها عند االنتهاء من األعمال الميكانيكية واإلغالق المالي، والمقرر تحققه في 30 يونيو 2021 )"تاريخ نقل أصول المجموعة األولى"(، و)2( 
4,675,000,000 دوالًرا أمريكًيا )ما يقارب 17,533,311,675 رياالً سعودًيا( ألصول المجموعة الثانية المقرر دفعها عند االنتهاء من األعمال الميكانيكية، 

والمقرر تحققه بعد مضي 425 يوًما من تاريخ 30 يونيو 2021 )"تاريخ نقل أصول المجموعة الثانية"(.

يشترط إلتمام اتفاقية شراء األصول عدة أمور من بينها عدم حدوث وقائع أو مسائل أو ظروف يكون لها تأثير سلبي جوهري على األعمال أو العمليات أو 
الممتلكات أو األصول أو الشروط الخاصة باتفاقية توريد المنتجات.

المجموعة  وأصول  األولى  المجموعة  بأصول  المرتبطة  وااللتزامات  والمسؤوليات  المخاطر  كل  والطاقة  الغاز  لتحويل  المتكاملة  جيزان  تتحمل شركة 
الثانية بمجرد نقلها إليها )بما في ذلك أي التزامات تنشأ أو تكون مستحقة من تاريخ سريان نقل األصول(. ال يجوز نقل أي مسؤولية أو التزام فيما يتعلق 
بااللتزامات المحتجزة إلى شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة. وتشمل االلتزامات المحتجزة، بجانب أمور أخرى، االلتزامات التالية: )1( جميع 
االلتزامات )عدا المرتبطة بالضرائب( الناجمة عن األداء أو اإلخالل من قبل أرامكو أو أٍي من شركاتها التابعة بموجب عقود الهندسة والمشتريات والبناء 
المحددة، و)2( كل االلتزامات والمسؤوليات، سواء كانت متراكمة أم ثابتة، معروفة أم غير معروفة، مطلقة أم عرضية، مستحقة أم غير مستحقة، محددة 
أم قابلة للتحديد )بما في ذلك جميع االلتزامات( التي تتحملها شركة أرامكو وشركاتها التابعة فيما يتعلق بأعمالها وعملياتها التي لم يتم نقلها إلى شركة 
جيزان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة بموجب اتفاقية شراء األصول، و)3( جميع الضرائب الناتجة أو الناشئة عما يتعلق بجميع أصول المجموعة األولى 
وأصول المجموعة الثانية لجميع الفترات )أو أجزاء منها( المنتهية في التاريخ ذي الصلة أو قبله، والذي يتم فيه نقل أصول المجموعة األولى أو أصول 
المجموعة الثانية إلى شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة وفًقا التفاقية شراء األصول، و)4( جميع االلتزامات المتعلقة باألصول المحتفظ بها 
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)التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: )أ( الفوائد المحاسبية في أصول المجموعة األولى وأصول المجموعة الثانية والتي ستظل مع أرامكو، مع 
عدم اإلخالل مع ما ورد في اتفاقية شراء األصول فيما يتعلق بنقل األصول، و)ب( النقود واألرصدة لدى البنوك والحسابات وشهادات اإليداع والمكافئات 
النقدية األخرى، و)ج( حقوق أرامكو في أي عقار، بما في ذلك أي عقود إيجار عقارية غير مدرجة في أصول المجموعة األولى أو أصول المجموعة الثانية، 
و)د( جميع الممتلكات الشخصية والمعدات والمخزونات غير المدرجة في أصول المجموعة األولى أو أصول المجموعة الثانية، و)هـ( الحقوق وااللتزامات 

المقررة بموجب بعض عقود الهندسة والمشتريات والبناء، و)و( أي التزامات مستحقة قبل تاريخ سريان نقل األصول(.

تسمح اتفاقية شراء األصول لشركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة بمطالبة أرامكو أن تقوم، على نفقتها، بمعالجة أي إشكالية تتعلق بالتصميم 
وجودة التشييد والمواد وجودة العمل  على أصول مجمع جيزان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة )باستثناء وحدة فصل الهواء( بموجب عقود الهندسة 
والمشتريات والبناء، وأي مشكلة في التصميم تتعلق بأصول مجمع جيزان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة )باستثناء وحدة فصل الهواء( من شأنها 
أن تعوق أو تضعف قدرة أصول مجمع جيزان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة )باستثناء وحدة فصل الهواء( على العمل كمحطة متكاملة، مما يمنع 
أصول مجمع جيزان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة من اجتياز اختبارات الموثوقية بحلول التواريخ المستهدفة. وترتبط التواريخ المستهدفة بالمدد 
المستغرقة للتحقيق في هذه اإلشكاليات ومعالجتها، أي سيتم تمديد التواريخ بما يتوافق مع الممد المستغرقة في معالجة اإلشكاليات، كما سيتم تمديد 

التواريخ المستهدفة في حال وقوع أحداث قوة قاهرة أو أحداث مخاطر تتعلق بالبائع.

يجب أال تتجاوز التواريخ المستهدفة الستيفاء متطلبات التشغيل واالختبار واختبارات الموثوقية المتفق عليها ألصول المجموعة األولى 635 يوًما من تاريخ 
نقل أصول المجموعة األولى، وبالنسبة ألصول مجمع جيزان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة، 515 يوًما تقويمًيا كحد أقصى من تاريخ االنتهاء من 
األعمال الميكانيكية الخاصة بأصول المجموعة الثانية )وفًقا لعقد الهندسة والمشتريات والبناء ذي الصلة(. وفي حال لم يتم اجتياز اختبارات الموثوقية 
قبل 270 يوًما من التواريخ المستهدفة ذات الصلة بحسب تعديلها وفًقا التفاقية شراء األصول، فسيشكل ذلك حالة تقصير والتي بموجبها يحق ألرامكو 
إنهاء اتفاقية شراء األصول بموجب إشعار مدته ثالثون )30( يوًما تقدمه إلى شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة، وستقوم أرامكو بشراء أصول 

مجمع جيزان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة بسعر متفق عليه مسبًقا.

يحق ألرامكو، طوال مدة اتفاقية شراء األصول، إنهائها بموجب إشعار كتابي مدته ثالثون )30( يوًما تقدمه إلى شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز 
والطاقة في أي وقت بعد تاريخ نقل أصول المجموعة األولى. كما يحق ألرامكو، بعد تقديمها إخطاًرا بإنهاء اتفاقية شراء األصول، شراء أصول مجمع 

جيزان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة بسعر متفق عليه مسبًقا.

تصبح اتفاقية شراء األصول سارية المفعول في تاريخ إبرامها، وتنتهي في تاريخ استيفاء اختبارات الموثوقية المتفق عليها التي تُجرى فيما يتعلق بأصول 
مجمع جيزان للتغويز المتكامل بنظام الدورة المركبة.

يتم تفسير اتفاقية شراء األصول وفًقا للمعنى الصريح لمفرداتها، وتُفسر من جميع النواحي وفق أنظمة المملكة العربية السعودية وتخضع لهذه األنظمة. 
وتخضع كل النزاعات التي تنشأ عن اتفاقية شراء األصول إلجراءات متدرجة لتسوية النزاعات يتم البت فيها نهائًيا عن طريق التحكيم في باريس بفرنسا، 

بموجب قواعد التحكيم بغرفة التجارة الدولية.

االتفاقيات الجوهرية األخرى  3 7 12
باإلضافة لالتفاقيات الجوهرية الملخصة في هذا القسم أعاله، فقد تم إبرام االتفاقيات الجوهرية التالية من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية:

اتفاقية توريد: أبرمت إحدى شركات المجموعة المهمة اتفاقية شراء الطاقة والتي بموجبها ستبرم واحدة أو أكثر من اتفاقيات توريد لشراء   -1
الموارد الالزمة وتسليمها. وبناًء عليه، أبرمت شركة المجموعة المهمة اتفاقية التوريد لبيع وشراء وتسليم وقبول نوعية محددة من الموارد يتم 
استخدامها لتشغيل المحطة. تسري مدة االتفاقية طوال مدة سريان اتفاقية شراء الطاقة. تقوم شركة المجموعة المهمة بتسديد المبالغ مقابل 
الحصول على جميع الموارد الذي يتم طلبها وتسليمها إلى المحطة بما يتطابق مع المواصفات )مدعوماً بخطاب اعتماد(. ال تزال المخاطر 
والملكية  الخاصة بالموارد من ضمن مسؤوليات وحقوق المورد حتى تسليم الموارد وتفريغها في نقطة التسليم، وتنتقل المخاطر والملكية إلى 
شركة المجموعة المهمة عند حصول ذلك. إذا كانت الموارد ال تتطابق مع المواصفات، فيجوز لشركة المجموعة المهمة رفض التسليم ويجب 
على المورد، وعلى نفقته الخاصة: )1( التخلص من الموارد غير المطابقة أو تعويض شركة المجموعة المهمة عن تكاليف التخلص منها، أو ما 
تقدره شركة المجموعة المهمة  و)2( توريد موارد بديلة لتحل محل الموارد غير المطابقة للمواصفات. تنتهي االتفاقية بمجرد إنهاء اتفاقية 
شراء الطاقة. كما قد تنتهي االتفاقية في الحاالت اآلتية: )1( يجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية بعد مرور عشرة )10( سنوات من تاريخ 
التشغيل التجاري المنصوص عليه في اتفاقية شراء الطاقة، شريطة تقديم إشعار خطي مسبق مدته اثني عشر )12( شهراً على األقل، و)2( 
يجوز ألي من الطرفين، بموجب إخطار مسبق مدته ستين )60( يوًما على األقل، إنهاء االتفاقية في حال قيام الطرف اآلخر بأي من اآلتي: )أ( 
ارتكاب إخالل جوهري باالتفاقية وعدم معالجته خالل مائة وثمانين )180( يوًما من إخطار المعالجة، )ب( اإلخفاق في السداد خالل تسعين 
)90( يوًما، )ج( حاالت اإلعسار واإلفالس، )د( تقديم ضمان أو تعويض غير صحيح بشكل جوهري وعدم تصحيحه بعد إخطار مسبق مدته ستين 
)60( يوماً، )ه( إنهاء الموافقة الجوهرية الالزمة للوفاء بالتزاماته، )و( نقل أي حق أو مصلحة أو حصة بموجب االتفاقية باستثناء ما هو مسموح 
به بمقتضى االتفاقية. وتبلغ قيمة هذه االتفاقية المقدرة بمبلغ وقدره 400 مليون ريال سعودي تقريباً )وهو مبلغ الشراء السنوي المقدر في حال 

قامت المجموعة بشراء بعض من الوقود بموجب هذه االتفاقية(.
خطاب ضمان: أبرمت الشركة اتفاقية مع مورد وقود في حال إبرام إحدى شركات المجموعة المهمة مع المورد ذاته، بموجبه تضمن الشركة   -2
دفع المبالغ المستحقة لمورد الوقود حسب ما هو منصوص عليه في اتفاقية توريد الوقود ذات العالقة على أن يكون الضمان مدعوماً بضمان 
بنكي. فيما يتعلق بأي وقود يتم شراؤه من قبل شركة المجموعة المهمة، تلتزم الشركة بتعويض مورد الوقود عن أي عجز بين سعر الوقود بموجب 
االتفاقية والسعر المدفوع بموجب اتفاقية توريد الوقود. وفي حال وجود فائض لدى مورد الوقود، يدفع مورد الوقود مبلغاً بقيمة ذلك الفائض 

إلى حساب الشركة. وترتبط مدة الخطاب باتفاقية توريد الوقود ذات العالقة.
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االتفاقيات األخرى المذكورة في النشرة 4 7 12
باإلضافة لالتفاقيات الجوهرية الملخصة في هذا القسم أعاله، فقد تم إبرام االتفاقيات التالية من قبل شركات المشاريع الرئيسية للمجموعة، التي تم 

ذكرها في النشرة وأغلبها في القسم )4-6-3( )»وصف المشاريع«(:

اتفاقية شراء الطاقة لمشروع هيئة كهرباء ومياه دبي بالطاقة الكهروضوئية المبرمة بين شركة شعاع للطاقة 3 )شركة المشروع( وهيئة كهرباء . 1
ومياه دبي بالطاقة الكهروضوئية )مشتري اإلنتاج( المبرمة بتاريخ 1441/9/6هـ )الموافق 2020/4/29م( وذلك على أساس »البناء والتملك 
والتشغيل«. وتبلغ فترة االمتياز بموجب هذه االتفاقية )25( عاًما من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، والذي من المتوقع أن يتم في الربع 

الثاني من عام 2021م. أن قيمة هذه االتفاقية 157 مليون ريال سعودي تقريباً.

اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بمشروع هيئة كهرباء ومياه دبي بالطاقة الكهروضوئية المبرمة بتاريخ 1442/2/27هـ )الموافق 14 أكتوبر . 2
2020م( التي قامت بموجبها شركة شعاع للطاقة 3 )شركة المشروع( بتعيين شركة نوماك كمشغل لتقديم خدمات التشغيل والصيانة للمحطة. 
تنتهي مدة اتفاقية التشغيل والصيانة هذه بعد 25 عاًما من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع )والذي من المتوقع أن يتم في الربع الثاني من 
عام 2023م( ويمكن تمديدها، بناًء على اختيار شركة شعاع للطاقة 3 مع مراعاة اتفاق األطراف فيما يتعلق بشروط التمديد وأحكامه، بنفس 

فترة تمديد اتفاقية شراء الطاقة. أن قيمة هذه االتفاقية 7 مليون ريال سعودي تقريباً.

اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بمشروع نور 1 المبرمة بتاريخ  1440/4/6هـ )الموافق 13 ديسمبر 2018م( التي قامت بموجبها شركة نور . 3
الطاقة 1)شركة المشروع( بتعيين شركة نوماك الخليج ألبراج الطاقة الشمسية كمشغل لتقديم خدمات التشغيل والصيانة للمحطة. تنتهي مدة 
اتفاقيات التشغيل والصيانة هذه بعد 35 عاًما من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع )والذي من المتوقع أن يتم في الربع الرابع من عام 2022م( 
ويمكن تمديدها، بناًء على اختيار شركة نور 1 مع مراعاة اتفاق األطراف فيما يتعلق بشروط التمديد وأحكامه ، بنفس فترة تمديد اتفاقية 

شراء الطاقة. أن قيمة هذه االتفاقية 124 مليون ريال سعودي تقريباً.

اتفاقيات شراء الطاقة لمشروع العقبة ومشروع رحاب ومشروع الريشة المبرمة بين شركة الكهرباء الوطنية )مشتري اإلنتاج( وشركة توليد . 4
الكهرباء المركزية بتاريخ 1428/10/13هـ )الموافق 20 سبتمبر 2007م( في إطار خصخصة شركة توليد الكهرباء المركزية من خالل بيع %51 
إلى شركة إنارة الستثمارات الطاقة )شركة من شركات المجموعة(. وتم تعديل هذه االتفاقيات بموجب اتفاقية تعديل )»اتفاقية شركة توليد 
الكهرباء المركزية لشراء الطاقة«( في 1427/4/12هـ )الموافق 11أكتوبر 2007م(. واعتباًرا من1442/5/16هـ )الموافق 31 ديسمبر2020م(، 
ستكون اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروع العقبة سارية لمدة )18( عاًما وستكون اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروع رحاب سارية 
لمدة )14( عاًما وستكون اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروع الريشة سارية لمدة )15( عاًما. أن القيمة اإلجمالية لهذه االتفاقيات 384 

مليون ريال سعودي تقريباً.

اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بمشروع المرجان المبرمة بتاريخ 1435/1/26هـ )الموافق 30 نوفمبر 2013م( التي قامت بموجبها شركة . 5
المرجان إلنتاج الطاقة )شركة المشروع( بتعيين شركة نوماك كمشغل لتقديم خدمات التشغيل والصيانة للمحطة. تنتهي مدة اتفاقية التشغيل 
والصيانة هذه بعد 20 عاًما من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع )الذي تم في 23 فبراير 2018م( ويمكن تمديدها، بناًء على اختيار شركة 
المرجان إلنتاج الكهرباء مع مراعاة اتفاق األطراف على شروط التمديد وأحكامه، بنفس فترة تمديد اتفاقية شراء الطاقة. أن قيمة هذه 

االتفاقية 98 مليون ريال سعودي تقريباً.

التي . 6 يوليو 2009م(  )الموافق 11  بتاريخ 1430/7/18هـ  المبرمة  الطاقة  المستقل إلنتاج  رابغ  بمشروع  الخاصة  والصيانة  التشغيل  اتفاقية 
قامت بموجبها شركة رابغ للكهرباء )شركة المشروع( بتعيين شركة رابغ للتشغيل والصيانة )المملوكة بنسبة 60% لشركة نوماك و40% لشركة 
كوريا للطاقة الكهربائية والمياه( كمشغل لتقديم خدمات التشغيل والصيانة للمحطة. تنتهي مدة اتفاقية التشغيل والصيانة هذه بعد 20 عاًما 
من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع  )الذي تم في 10 أبريل 2013م( ويمكن تمديدها، بناًء على اختيار شركة رابغ للكهرباء مع مراعاة اتفاق 

األطراف على شروط التمديد وأحكامه، بنفس فترة تمديد اتفاقية شراء الطاقة. أن قيمة هذه االتفاقية 84 مليون ريال سعودي تقريباً.

فبراير . 7  28 )الموافق  1428/2/10هـ  بتاريخ  المبرمة  والطاقة  المياه  إلنتاج  المستقل  الشقيق  بمشروع  الخاصة  والصيانة  التشغيل  اتفاقية 
2007م( التي قامت بموجبها شركة الشقيق للمياه والكهرباء )شركة المشروع( بتعيين شركة نوماك كمشغل لتقديم خدمات التشغيل والصيانة 
للمحطة. تنتهي مدة اتفاقيات التشغيل والصيانة هذه بعد 20 عاًما من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع )الذي تم في 1 مايو 2011م( ويمكن 
تمديدها، بناًء على اختيار شركة الشقيق للمياه والكهرباء بنفس فترة تمديد اتفاقية شراء الطاقة والمياه. أن قيمة هذه االتفاقية 150 مليون 

ريال سعودي تقريباً.

اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بالتوسعة الثانية لمشروع الشعيبة المستقل إلنتاج المياه المبرمة بتاريخ 17 أغسطس 2017م التي قامت . 8
التشغيل  لتقديم خدمات  المياه كمشغل  تحلية  توسعة  بتعيين شركة  المشروع(  المياه )شركة  لتنمية  الثانية  الشعيبة  بموجبها شركة مشروع 
والصيانة للمحطة. تنتهي مدة اتفاقيات التشغيل والصيانة هذه في التاريخ الذي تنتهي فيه المدة األساسية التفاقية شراء المياه )بعد 25 عاًما 
من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع )الذي تم في 27 مايو 2019م( ويمكن تمديدها، بناًء على اختيار شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية 

المياه بنفس فترة تمديد اتفاقية شراء المياه. أن قيمة هذه االتفاقية 50 مليون ريال سعودي تقريباً.

اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بمشروع الشعيبة المستقل إلنتاج المياه والطاقة المبرمة بتاريخ 1426/12/15هـ )الموافق 14 يناير 2006م( . 9
التي قامت بموجبها شركة الشعيبة للمياه والكهرباء )شركة المشروع( بتعيين الشركة السعودية الماليزية للصيانة التشغيلية كمشغل لتقديم 
خدمات التشغيل والصيانة للمحطة. تنتهي مدة اتفاقيات التشغيل والصيانة هذه بعد 20 عاًما من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع )الذي تم 
في 14 يناير 2010م( ويمكن تمديدها، بناًء على اختيار شركة الشعيبة للمياه والكهرباء بنفس فترة تمديد اتفاقية شراء الطاقة والمياه. أن 
قيمة هذه االتفاقية 76 مليون ريال سعودي تقريباً. وتشمل هذه القيمة اتفاقية التشغيل والصيانة من الباطن الخاص بمشروع الشعيبة المستقل 

إلنتاج المياه والطاقة المبرم بتاريخ 1426/12/15هـ )الموافق 14 يناير 2006م( المذكورة أدناه.
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عقد التشغيل والصيانة من الباطن الخاص بمشروع الشعيبة المستقل إلنتاج المياه والطاقة المبرم بتاريخ 1426/12/15هـ )الموافق 14 يناير . 10
2006م( الذي قامت بموجبه الشركة السعودية الماليزية للصيانة والتشغيل بتعيين شركة نوماك كمشغل من الباطن لتنفيذ خدمات التشغيل 
الباطن مع شروط  التشغيل والصيانة من  اتفاقية عقد  بالكامل )باستثناء بعض المسؤوليات اإلدارية(. تتماشى مدة  والصيانة في المحطة 

اتفاقية التشغيل والصيانة الواردة في البند 11 أعاله. 

اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بمشروع الظاهرة المستقل إلنتاج الطاقة المبرمة بتاريخ 1437/11/1هـ )الموافق 4 أغسطس 2016م( . 11
التي قامت بموجبها شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء )شركة المشروع( بتعيين شركة ظفار للتشغيل والصيانة المحدودة كمشغل لتقديم خدمات 
التشغيل والصيانة للمحطة. تنتهي مدة اتفاقية التشغيل والصيانة بعد 15 عاًما من تاريخ التشغيل التجاري المقرر للمشروع والذي تم في 
1440/7/26هـ )الموافق 2019/4/1م(.  أن قيمة هذه االتفاقية 94 مليون ريال سعودي تقريباً. وتشمل هذه القيمة عقد تشغيل وصيانة من 

الباطن الخاص بمشروع الظاهرة المستقل إلنتاج الطاقة المبرم بتاريخ 1437/11/1هـ )الموافق 4 أغسطس 2016م( المذكورة أدناه.

عقد تشغيل وصيانة من الباطن الخاص بمشروع الظاهرة المستقل إلنتاج الطاقة المبرم بتاريخ 1437/11/1هـ )الموافق 4 أغسطس 2016م( . 12
الذي قامت بموجبه شركة ظفار للتشغيل والصيانة المحدودة بتعيين شركة نوماك عمان كمقاول من الباطن لتقديم خدمات التشغيل والصيانة 

للمحطة. تتماشى مدة اتفاقية عقد التشغيل والصيانة من الباطن مع شروط اتفاقية التشغيل والصيانة الواردة في البند 13 أعاله. 

اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بمشروع صحار 3 المستقل إلنتاج الطاقة المبرمة بتاريخ 4 أغسطس 2016م التي قامت بموجبها شركة . 13
التشغيل والصيانة للمحطة. تنتهي مدة  للتشغيل والصيانة المحدودة كمشغل لتقديم خدمات  شناص )شركة المشروع( بتعيين شركة ظفار 
اتفاقية التشغيل والصيانة بعد 15 عاًما من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع والذي تم في 2019/1/1م. أن قيمة هذه االتفاقية 65 مليون 

ريال سعودي تقريباً.

اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بمشروع الزرقاء المستقل إلنتاج الطاقة المبرمة بتاريخ 1437/7/25هـ )الموافق 2 مايو 2016م( والمعدلة . 14
الكهرباء  توليد  بتعيين شركة  المشروع(  )شركة  الزرقاء  بموجبها شركة محطة  قامت  التي  2017م(  يناير   12 )الموافق  في 1438/4/14هـ 
التشغيل  تاريخ  بعد 25 عاًما من  والصيانة هذه  التشغيل  اتفاقية  تنتهي مدة  للمحطة.  والصيانة  التشغيل  لتقديم خدمات  المركزية كمشغل 

التجاري للمرحلة األولى، والذي تم في 1439/10/17هـ )الموافق 2018/7/1م(. أن قيمة هذه االتفاقية 64 مليون ريال سعودي تقريباً.

اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بمشروع نور 1 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة المبرمة بتاريخ 1434/6/16هـ . 15
لتقديم خدمات  نوماك كمشغل  بتعيين شركة  المشروع(  ورزازات )شركة  باور  أكوا  بموجبها شركة  قامت  التي  أبريل 2013م(  )الموافق 26 
التشغيل والصيانة للمحطة. تنتهي مدة اتفاقيات التشغيل والصيانة هذه بعد 25 عاًما من تاريخ التشغيل التجاري األولي للمشروع )الذي تم 
في 16 يناير 2016م( ويمكن تمديدها، بناًء على اختيار شركة أكوا ورزازات بنفس فترة تمديد اتفاقية شراء الطاقة. أن قيمة هذه االتفاقية 

111 مليون ريال سعودي تقريباً.

اتفاقيات التشغيل والصيانة الخاصة بمشروع نور 2 المستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة. حيث تم إبرام اتفاقيتين . 16
بعد  و)2(  األولي،  التجاري  التشغيل  تاريخ  قبل   )1( الفترة  في  المقدمة  الخدمات  إحداهما  تتناول  المشروع،  هذا  في  والصيانة  للتشغيل 
تاريخ التشغيل التجاري النهائي وحتى نهاية مدة اتفاقية شراء الطاقة )بصيغتها المعدلة والمعاد صياغتها بتاريخ 1436/7/22هـ )الموافق 
2015/5/10م(، والتي تم تعيين نوماك ورزازات 2 بموجبها كمشغل لتوفير خدمات التشغيل والصيانة(. وتتناول اتفاقية التشغيل والصيانة 
الثانية الخدمات المقدمة في الفترة ما بين تاريخ التشغيل التجاري األولي وتاريخ التشغيل التجاري النهائي )ومؤرخة في تاريخ 1436/7/22هـ 
)الموافق 2015/5/10م(، وتم بموجبها تعيين شركة سينير ماروك سارلو وشركة مشروع الشعيبة الثالث إلنشاءات الطاقة الكهربائية نور برانش 
كمشغل لتوفير خدمات التشغيل والصيانة. تنتهي مدة اتفاقية التشغيل والصيانة طويلة األجل بعد 25 عاًما من تاريخ التشغيل التجاري األولي 
للمشروع )الذي تم في 16 يناير 2016م( ويمكن تمديدها، بناًء على اختيار شركة أكوا ورزازات )بموافقة المشغل النهائية(، بنفس فترة تمديد 

اتفاقية شراء الطاقة(. أن القيمة اإلجمالية لهذه االتفاقيات 110مليون ريال سعودي تقريباً.

اتفاقية التشغيل والصيانة الخاصة بمشروع بركاء. أبرمت شركة بركاء اتفاقية تشغيل وصيانة مع شركة نوماك عمان في 31 مايو 2011 لتشغيل . 17
المحطة وصيانتها. كما أبرمت شركة بركاء اتفاقية تشغيل وصيانة تكميلية مع شركة نوماك عمان لتشغيل وصيانة المرحلة األولى من توسعة 
مشروع بركاء 1في 13 نوفمبر 2012 بينما تم إبرام اتفاقية التشغيل والصيانة التكميلية مع شركة نوماك عمان لتشغيل وصيانة المرحلة الثانية 
من توسعة مشروع بركاء 1 في 4 يناير 2015. تنتهي مدة اتفاقية التشغيل والصيانة بعد 15 عاًما وشهر واحد من تاريخ التشغيل التجاري المقرر 
)اعتباًرا من 1 أبريل 2013م ( ويمكن تمديدها، وفًقا الختيار شركة بركاء ش.م.ع.ع. بنفس فترة تمديد اتفاقية شراء الطاقة والمياه. أن القيمة 

اإلجمالية لهذه االتفاقيات 97 مليون ريال سعودي تقريباً.

فيما يتعلق بمشروع هجر، أبرمت المجموعة مع شركة سامسونج اتفاقيات خيار الشراء وخيار البيع المؤرخة في 31 مايو 2020م بخصوص . 18
حصة شركة سامسونج المتبقية في شركة القرية االستثمارية. ويحق لكل طرف بموجب أحكام هذه االتفاقيات ممارسة حقه بالشراء أو البيع 

عن طريق الخيارين المذكورين أدناه:

الخيار األول: سيكون لدى الشركة حق شراء نسبة 5.02 % إضافية في شركة القرية االستثمارية من مساهمة شركة سامسونج وسيكون لدى  	
شركة سامسونج خيار بيع تلك النسبة 5.02%، وتبقى هذه الحقوق سارية حتى عام 2023 م.

 الخيار الثاني: سيكون لدى الشركة حق شراء نسبة ال 20 % المتبقية من مساهمة شركة سامسونج في شركة القرية لالستثمار وسيكون لدى  	
شركة سامسونج حق بيع تلك النسبة. وسيكون حق الشراء الخاص بالشركة سارًيا حتى عام 2023م ويظل حق البيع لشركة سامسونج سارًياحتى 

نهاية عام 2030 م.
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اتفاقيات التسهيل الخاصة بالشركة 5 7 12
فيما يلي ملخص اتفاقيات التسهيل التي ابرمتها الشركة بشكل مباشر بصفتها المقترض، علماً بأن جميعها ال تعد جوهرية )حسب المعيار المحدد في 

أول هذا القسم أعاله( وذلك بناًء على قيمة التسهيالت

اتفاقيات التسهيل التي ابرمتها الشركة بشكل مباشر بصفتها المقترض(: د-د1الجدول  

الشركة العربية لالستثمارات البتروليةبنك التعمير الصينيبنك ستاندرد تشارتردالمقرض

تسهيالت الشركات الدواره تسهيالت الشركات الدواره تسهيالت الشركات الدواره  طبيعة العقد

16 ديسمبر 2020م 9 أغسطس 2017م13 نوفمبر 2017م التاريخ

4 يناير 2026م 9 أغسطس 2022م13 نوفمبر 2022مالمدة

143,000,000 دوالر أمريكي القيمة/المبلغ 
)536,250,000 ريال سعودي(

100,000,000 دوالر أمريكي 
)375,000,000 ريال سعودي(

125,000,000 دوالر أمريكي 
)468,750,000 ريال سعودي(

معدل الليبور + 1.05% تصل إلى معدل الليبور + 1.85%مبلغ الفائدة

ال يوجدال يوجدال يوجدالضمان الممنوح

 المصدر: الشركة

حصلت الشركة على جميع الموافقات الالزمة بموجب ترتيبات التمويل التي أبرمتها  للتغيير في ملكية الشركة نتيجة لطرح أسهم الشركة طرحاً عاماً 
بموجب هذه النشرة. بخالف ما ورد ذكره في القسم )2( )»عوامل المخاطرة«( والقسم )2-3-3( )»المخاطر المتعلقة بحاالت اإلخالل بموجب ترتيبات 
التمويل الخاصة بالمجموعة«(، كما في تاريخ هذه النشرة، ال يوجد هناك أي إخالل للشروط واألحكام التعاقدية بموجب االتفاقيات مع الجهات المانحة 

لجميع القروض والتسهيالت والتمويل، وتلتزم الشركة بجميع تلك الشروط واألحكام.

ملخص االتفاقيات والمعامالت الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة   8 12
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع العقود مع األطراف ذات العالقة الموضحة في هذا القسم ال تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد تمت 
بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة. وباستثناء ما تم ذكره في هذا القسم من هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ال 

ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات أو عالقات تجارية جوهرية أخرى مع طرف ذي عالقة.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة على التقيد بالمادة الحادية والسبعون والمادة الثانية والسبعون من نظام الشركات وبتعليمات المادة السادسة واألربعون 
من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بالعقود واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة 
فيها. ولمزيد من التفاصيل حول هذه العقود واالتفاقيات، يرجى مراجعة القسم )5-9( )»مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في العقود 
واالتفاقيات المبرمة مع الشركة والشركات التابعة لها«( من هذه النشرة. وقد وافقت الجمعية العامة على جميع التعامالت والعقود التي يكون ألي من 
أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها. وتجدر اإلشارة إلى أن بعض من هذه العقود واالتفاقيات ال تعد جوهرية فلم يتم تلخيصها في هذا القسم )12( 

)«المعلومات القانونية«(.

اعتبرت الشركة أن االتفاقية مع الطرف ذو العالقة تعد جوهرية في حال ينطبق عليها أي من المعايير اآلتية: )1( إذا كانت تؤثر على التدفقات المالية 
أو الربح والخسارة للمجموعة بنسبة 1% أو أكثر من إجمالي إيرادات المجموعة أو أرباحها أو خسائرها السنوية، أو )2( إذا تتعلق بأصول أو أمور مالية، 
تكون قيمتها 1% أو أكثر من إجمالي أصول المجموعة، أو )3( إذا رأت الشركة أنها قد تؤثر على قرار االستثمار في أسهم الشركة بحسب طبيعة االتفاقية.

وفيما يلي قائمة االتفاقيات والمعامالت الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة الملخصة في هذا القسم.

قائمة االتفاقيات والمعامالت الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة الملخصة في هذا القسم(: 7-د1الجدول  

الرقم 
المرجعي في 

النشرة
القيمةمدة االتفاقيةتاريخ االتفاقيةأطراف االتفاقيةنوع االتفاقية

11-8-12

الخطاب الجانبي 
للمساهمين فيما 

يتعلق بالدفعة 
المؤجلة من 

األرباح

الشركة والمساهمين 
فيها المسجلين بتاريخ 

الخطاب
2020/11/16م

من 2020/11/16م حتى 
تاريخ سداد الدفعة الثانية 

من األرباح بالكامل )والمتوقع 
أن يحل في 2021/9/30م 

أو قبله(

2,700,980,774.22 ريال 
سعودي

22-8-12

اتفاقية القرض 
المبرمة 

مع صندوق 
االستثمارات 

العامة

الشركة وصندوق 
االستثمارات العامة 

وشركة المياه والكهرباء 
القابضة

16 نوفمبر 2020م
من 2020/11/16م حتى 

تاريخ سداد كامل مبلغ 
القرض

900,980,774.22 ريال سعودي
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الرقم 
المرجعي في 

النشرة
القيمةمدة االتفاقيةتاريخ االتفاقيةأطراف االتفاقيةنوع االتفاقية

33-8-12
اتفاقية 

المساهمين 
الخاصة بالشركة

الشركة والمساهمين 
فيها المسجلين بتاريخ 

االتفاقية
19 نوفمبر 2020م

ال يوجد لها مدة محددة، 
مع العلم أنه سيتم إنهاء 

االتفاقية اعتباراً من تاريخ 
إدراج أسهم الشركة بموجب 
اتفاقية اإلنهاء المؤرخة في 

29 مايو 2021م

ال يوجد لها قيمة

44-8-12
االتفاقية 

اإلطارية للتعاون 
االستراتيجي

الشركة وصندوق 
25 مايو 2021ماالستثمارات العامة

تنتهي االتفاقية اإلطارية 
للتعاون االستراتيجي في 31 
ديسمبر 2030م، ولكن يمكن 

تجديدها في حال وافق 
الطرفان على ذلك

ال يوجد لها قيمة

55-8-12

عقد األعمال 
المبكرة لمشروع 

نيوم و سند 
تنسيقي وضمان 

شركة األم

شركة نيوم، والشركة 
وشركة إير بروداكتس 

آند كيميكالز إنك  
)ويشار إليها مجتمعة 
بـ “صاحب العمل”( 

وشركة إير بروداكتس 
بابليك لمتد كومبني 

)“مقاول األعمال 
الخارجية”( وشركة إير 
بروداكتس ميدل إيست 
إندستريال غازيز ال ال 

س )“مقاول األعمال 
الداخلية”(

29 أبريل 2021م

تبقى مدة هذا العقد سارية 
حتى التاريخ الذي يقع أول 
من )1( إنتهاء مدة الضمان 
)12 شهر بعد تاريخ إتمام 

أعمال المبكرة(، أو )2( 
قيام األطراف بإبرام عقد 

الهندسة والمشتريات والبناء 
الذي سيتم بموجبه إجراء 

األعمال )من ضمنها األعمال 
المبكرة(، أو )3( انتهاء العقد

520 مليون ريال سعودي تقريباً 
)بناًء على نسبة الشركة الفعلية 

في المشروع(

66-8-12

اتفاقية 
المساهمين 

الخاصة بشركة 
جيزان المتكاملة 

لتحويل الغاز 
وللطاقة )كما 
سيتم تعديلها 

وإعادة صياغتها 
وفق مسودة 

االتفاقية 
المذكورة في 

الملخص أدناه(

شركة أرامكو السعودية 
للطاقة وإير برودكتس 

الشرق األوسط 
للغازات الصناعية 

المحدودة وشركة أكوا 
باور إلدارة مشاريع 
الطاقة واالستحواذ 

وشركة أكوا باور 
جيزان للطاقة وشركة 

صناعات الغاز 
للخدمات الصناعية 

)يشار إليهم مجتمعين 
بـ »المساهمين«( و 
الشركة )أكوا باور( 

وشركة إير برودكتس 
آند كيميكالز وشركة 

رؤية لالستثمار )يشار 
إليهم مجتمعين بـ 

“الضامنون”(

19 ديسمبر 2019م
تظل اتفاقية المساهمين 
لجيزان سارية طالما أن 

شركة جيزان ال تزال قائمة
ال ينطبق

الخطاب الجانبي للمساهمين فيما يتعلق بالدفعة المؤجلة من األرباح 1 8 12
أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 16 نوفمبر 2020م قراراً باإلجماع يقضي بالموافقة على توزيع أرباح بمبلغ مليارين وسبعمائة مليون 
وتسعمائة وثمانين ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال سعودي واثنان وعشرون هللة )2,700,980,774.22( )حيث أن هذا المبلغ صافي من أي زكاة أو 
ضرائب واجبة الدفع في المملكة أو محتجزة من قبل الشركة( من األرباح المبقاة، على أن يكون توزيع هذه األرباح مشروط  بإكمال عملية نقل ملكية عدد 
من أسهم الشركة يبلغ )153,647,726( سهم من عدد من المساهمين إلى كل من األستاذ محمد عبداهلل راشد أبونيان بعدد )26,651,452( سهم، وشركة 
عبداهلل أبونيان التجارية بعدد )19,525,453( سهم وصندوق االستثمارات العامة بعدد )107,470,821( سهم )"عملية نقل الملكية"( وتم استكمال عملية 

نقل الملكية بتاريخ 2020/11/19م.

ونص قرار الجمعية على أن تكون تلك األرباح مستحقة لمساهمي الشركة المسجلين بتاريخ 16 نوفمبر 2020م )"تاريخ األحقية"( وأن يتم توزيعها في ذلك 
التاريخ من خالل قيد األرباح للمساهمين المستحقين من األرباح المبقاة في حسابات الشركة، على أن يتم دفعها للمساهمين )عدا صندوق االستثمارات 
العامة( على دفعتين بحسب ما هو موضح في الجدول أدناه، أما فيما يتعلق بحصة صندوق االستثمارات العامة فيتم دفعها وفقاً التفاقية قرض يتم إبرامه 

مع صندوق االستثمارات العامة )والتي تم تلخيصها في القسم )12-8-2( )»اتفاقية القرض المبرمة مع صندوق االستثمارات العامة«( أدناه(.  
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آلية الدفع بموجب الخطاب الجانبي(: 8-د1الجدول  

مبلغ األرباح المستحقالمساهم
الملكية كما 
في تاريخ 
األحقية

الدفعة األولى من مبلغ األرباح، 
وتم دفعها من قبل الشركة بتاريخ 

0/11/19د0دم

الدفعة الثانية من مبلغ األرباح 
وسيتم دفعه من قبل الشركة بتاريخ 

0د/1/9د0دم أو قبله

33.36%900,980,774.22 ريال سعوديصندوق االستثمارات العامة

ال ينطبق، باعتبارها مستحقة الدفع 
وفًقا التفاقية القرض المبرمة 
مع صندوق االستثمارات العامة 
الموضحة في القسم )2-8-12( 
)»اتفاقية القرض المبرمة مع 

صندوق االستثمارات العامة”( أدناه

ال ينطبق، باعتبارها مستحقة الدفع 
وفًقا التفاقية القرض المبرمة مع 

صندوق االستثمارات العامة الموضحة 
في القسم )12-8-2( )»اتفاقية القرض 

المبرمة مع صندوق االستثمارات 
العامة”( أدناه

شركة رؤية العالمية 
480,860,019.19 ريال سعودي601,075,023.98 ريال سعودي40.06%1,081,935,043.17 ريال سعوديلالستثمار

236,840,811.29 ريال سعودي296,051,014.12 ريال سعودي19.73%532,891,825.41 ريال سعوديمجموعة الراجحي القابضة

60,684,816.66 ريال سعودي75,856,020.83 ريال سعودي5.06%136,540,837.49 ريال سعوديشركة مجموعة المطلق
شركة بداد الدولية للتجارة 

8,555,679.48 ريال سعودي10,694,599.35 ريال سعودي0.71%19,250,278.83 ريال سعوديوالمقاوالت 

شركة أجدى للخدمات 
8,555,679.48 ريال سعودي10,694,599.35 ريال سعودي0.71%19,250,278.83 ريال سعوديالصناعية والتقنية

شركة مجموعة الطوخي 
4,502,993.90 ريال سعودي5,628,742.37 ريال سعودي0.38%10,131,736.27 ريال سعوديالتجارية المحدودة

800,000,000.00 ريال سعودي 1,000,000,000.00 ريال سعودي100%دد.700,980,774,د ريال سعودياإلجمالي

وقد قامت الشركة بدفع الدفعة األولى من األرباح المبقاة في حسابات الشركة للمساهمين المشار إليهم أعاله بتاريخ 2020/11/19م، كما قامت الشركة 
بإصدار خطاب جانبي للمساهمين المذكورين أعاله فيما يتصل بالتزاماتها المرتبطة بالدفعة الثانية من األرباح )»الخطاب الجانبي للمساهمين«(. وقد 

تعهدت الشركة بموجب الخطاب الجانبي للمساهمين بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض بالقيام بعدة أمور من بينها ما يلي:

تنفيذ عملية توزيع األرباح بتاريخ إكمال عملية نقل الملكية )أي 2020/11/19م( وفًقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المشار إليه أعاله من - 1
خالل تسجيل التوزيع لهذا المبلغ من األرباح المبقاة في حسابات الشركة.

اتخاذ ما يلزم من تصرفات وإجراءات لضمان سداد الدفعة الثانية من األرباح في التاريخ المحدد لذلك بحسب ما هو وارد في الجدول أعاله.- 2
االمتناع عن القيام بأي إجراء أو تصرف قد ينتج عنه عدم قدرة الشركة على سداد الدفعة الثانية من األرباح، وذلك مع استثناء بعض الترتيبات - 3

الجانبي  الخطاب  في  لذلك  الوارد  التفصيل  بحسب  االعتيادية  بأعمالها  للقيام  ضرورية  تعد  أنها  أو  الشركة  بها  التزمت  التي  واإلجراءات 
للمساهمين. 

االمتناع عن توزيع أي أرباح سنوية صافية للشركة أو أي أرباح مبقاة من السنوات المالية السابقة والتي قد تكون متاحة لمساهمي الشركة حتى - 4
أن يتم سداد الدفعة الثانية من األرباح بالكامل على النحو المبين في الجدول أعاله. 

االمتناع عن توزيع أي أرباح سنوية صافية للشركة أو أي أرباح مبقاة من السنوات المالية السابقة لمساهمي الشركة خالل العام 2020م، أو خالل - 5
أي وقت في العام 2021م قبل إجراء الطرح العام األولي ألسهم الشركة )ويستثى من ذلك أي مبالغ مستحقة لصندوق االستثمارات العامة وفق 

اتفاقية القرض )والتي تم تلخيصها في القسم )12-8-2( )»اتفاقية القرض المبرمة مع صندوق االستثمارات العامة«( أدناه((.

تستمر االلتزامات المنصوص عليها في الخطاب الجانبي للمساهمين سارية ونافذة بشكل كامل حتى يتم سداد الدفعة الثانية من األرباح بالكامل على 
النحو المبين في الجدول أعاله. 

يخضع الخطاب الجانبي للمساهمين لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتحال أي منازعات ناشئة عن هذا االتفاق إلى المحاكم السعودية 
المختصة.

اتفاقية القرض المبرمة مع صندوق االستثمارات العامة 2 8 12
كما هو منصوص عليه في الخطاب الجانبي للمساهمين الوارد تلخيصه في القسم )12-8-1( )»الخطاب الجانبي للمساهمين فيما يتعلق بالدفعة 
بالكامل  القابضة، المملوكة  المياه والكهرباء  العامة وشركة  اتفاقية قرض مع صندوق االستثمارات  بإبرام  المؤجلة من األرباح«( أعاله، قامت الشركة 
لصندوق االستثمارات العامة،  بتاريخ 16 نوفمبر 2020م )"اتفاقية القرض"(. تنص اتفاقية القرض على تحويل استحقاقات صندوق االستثمارات العامة 
من أرباح الشركة المعلنة -بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المشار إليه في القسم )12-8-1( )»الخطاب الجانبي للمساهمين فيما يتعلق 
بالدفعة المؤجلة من األرباح«( أعاله- والبالغة )900,980,774.22( ريال سعودي )المسجلة في عام 2020م( إلى قرض مساهم غير خاضع لفوائد )"مبلغ 
قرض الصندوق"(، كما تم إحالة جميع حقوق صندوق االستثمارات العامة بموجب اتفاقية القرض إلى شركة المياه والكهرباء القابضة كمساهمة من 

صندوق االستثمارات العامة في رأس مال شركة المياه والكهرباء القابضة.

كما اتفقت الشركة مع صندوق االستثمارات العامة -بموجب اتفاقية القرض- على أن تقوم بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة الواقعة في المملكة العربية 
السعودية باالشتراك مع شركة المياه والكهرباء القابضة، وتشمل مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لصندوق االستثمارات العامة ولمكتب تطوير مشاريع 
الطاقة المتجددة، وأن تقوم الشركة بترتيب قروض تجسيرية يتم تقديمها كمساهمة رأسمالية لصالح كل شركة مشروع تكون ملكيتها مشتركة بين الشركة 
و شركة المياه والكهرباء القابضة أو أي من شركاتهم التابعة، وتقديم دعم ائتماني لتلك القروض، وكذلك تقديم مساهمات رأسمالية لشركات المشاريع 
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لغرض سداد تلك القروض، وذلك بمبلغ إجمالي ال يتجاوز مبلغ قرض الصندوق. 

وتنص اتفاقية القرض على أنه سيتم سداد مبلغ قرض الصندوق إما عن طريق )أ( قيام الشركة بسداد مبلغ القرض القائم مطروحاً منه أي قروض 
تجسيرية في شكل مساهمة رأسمالية قائمة، وذلك بشكل نقدي وبتاريخ 31 ديسمبر 2030م ما لم يتم تمديده من قبل األطرف و/أو )ب( تخفيض أو 
مقاصة مبلغ القرض القائم بمقدار قيمة بعض المساهمات الرأسمالية و/أو المبالغ المرتبطة بالدعم االئتماني والتي سبق للشركة دفعها أو أنها مستحقة 

عليها فيما يتصل بالقروض التجسيرية في شكل المساهمة الرأسمالية المقدمة لشركات المشاريع نيابة عن شركة المياه والكهرباء القابضة.   

تتضمن اتفاقية القرض العديد من الشروط واألحكام االعتيادية بما في ذلك اإلقرارات والتعهدات والتعهدات المالية )ويشمل ذلك التعهدات المتعلقة 
بنسبة الرفع المالي( وحاالت اإلخالل. وتشمل حاالت اإلخالل ما يتصل باالمتناع عن دفع المبالغ المستحقة واإلخالل بالتعهدات واإلقرارات واإلخالل 
المتقاطع والدخول في إجراءات التصفية ونزع الملكية ومخالفة األنظمة واألعمال غير الشرعية والبطالن والفسخ والدعاوى القضائية ذات التأثير السلبي 
الجوهري. كما تتضمن اتفاقية القرض حق لشركة المياه والكهرباء القابضة أن تفرض غرامة على الشركة في حال وقوع حالة إخالل واستمرارها، وذلك 
بنسبة محددة في االتفاقية من المبلغ المستحق. وعليه، بالرغم من أن القرض غير خاضع للفوائد، فيتم تطبيق غرامة نسبية على أي مبالغ مستحقة في 

حال وجود حالة إخالل.

تخضع اتفاقية القرض لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتحال أي منازعات ناشئة عن هذه االتفاق إلى المحاكم السعودية المختصة.

اتفاقية المساهمين الخاصة بالشركة 3 8 12
أبرمت الشركة مع المساهمين الحاليين اتفاقية مساهمين  بتاريخ 19 نوفمبر 2020م )»اتفاقية المساهمين«(، والتي تتضمن بنود تنظم حقوق المساهمين 
الحاليين في الشركة، بما في ذلك حقوق ترشيح األعضاء في مجلس اإلدارة، والمسائل الخاصة التي تتطلب موافقات معينة، والتعيينات في لجان الشركة 

وغيرها من األحكام المتعارف عليها في مثل هذه االتفاقيات. 

اتفق المساهمين بإنهاء كافة أحكام اتفاقية المساهمين اعتباراً من تاريخ اإلدراج. وتم إبرام اتفاقية إنهاء بين المساهمين والشركة لتنفيذ ذلك مؤرخة 
في 29 مايو 2021م. 

االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي 4 8 12
المتجددة  الطاقة  يتعلق بتطوير منصات  بتاريخ 25 مايو 2021م فيما  للتعاون االستراتيجي  اتفاقية إطارية  العامة والشركة  أبرم صندوق االستثمارات 
بخصوص  المعتمد  الوطني  البرنامج  على  وبناًء    ،»2030 المملكة  »رؤية  مع  وتماشًيا  االستراتيجي«(.  للتعاون  اإلطارية  )»االتفاقية  والدولية  الوطنية 
الطاقة المتجددة، تم طرح 30% من مشاريع تطوير الطاقة المتجددة الوطنية من قبل وزارة الطاقة )»مشاريع الوزارة«( و70% من مشاريع تطوير الطاقة 
المتجددة الوطنية )»مشاريع تطوير الطاقة المتجددة لصندوق االستثمارات العامة«( تم تخصيصها تحت مظلة صندوق االستثمارات العامة )»برنامج 
تطوير الطاقة المتجددة لصندوق االستثمارات العامة«(. ومع مراعاة شروط وأحكام االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي )والتي تشمل الحصول 
على الموافقات الداخلية الالزمة للصندوق(، وافق صندوق االستثمارات العامة على تخصيص مشاريع التطوير الخاصة بصندوق االستثمارات العامة إلى 
الشركة. يتمثل الغرض من االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي في تنظيم العالقة بين صندوق االستثمارات العامة والشركة فيما يتعلق ببرنامج تطوير 
الطاقة المتجددة لصندوق االستثمارات العامة أو أي أنشطة تجارية أخرى تتعلق بتحقيق برنامج تطوير الطاقة المتجددة لصندوق االستثمارات العامة. 
واتفق الطرفان على أنه يحق لصندوق االستثمارات العامة السماح لشركات أخرى تابعة لحكومة المملكة العربية السعودية المشاركة كمستثمرين ماليين 

في مشاريع تطوير الطاقة المتجددة لصندوق االستثمارات العامة. 

فيما يتعلق بمشاريع تطوير الطاقة المتجددة المحلية لصندوق االستثمارات العامة التي سيتم تطويرها وامتالكها بشكل مشترك من قبل الطرفين )مع 
مراعاة أحكام االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي(، يجب أن يسعى الطرفان إلى التفاوض واالتفاق على المسار للمضي قدًما وفًقا للجدول الزمني 
الذي تحدده وزارة الطاقة أو أي جهة أخرى مصرح لها من قبل وزارة الطاقة لمشروع تطوير الطاقة المتجددة لصندوق االستثمارات العامة ذي الصلة. 
وفيما يتعلق بأي مشاريع أخرى لتطوير الطاقة المتجددة )بخالف ما سبق ذكره(، فقد يقرر صندوق االستثمارات العامة التعاون مع الشركة لكن الشركة 

تقر بأن صندوق االستثمارات العامة ليس ملزًما بالقيام بذلك.

يتمثل دور صندوق االستثمارات العامة فيما يتعلق بمشاريع تطوير الطاقة المتجددة لصندوق االستثمارات العامة ببذل الجهد المعقول لتنفيذ ما يلي 
)بدون ضمانات أو تأكيدات بشأن نتيجة هذه المساعدة، في حال تم توفيرها(: )1( محاولة التنسيق مع الجهات المختصة إلى أقصى حد ممكن فيما 
يتعلق بأعمال ما قبل التطوير التي قد تكون ضرورية بما في ذلك تحديد/حجز المواقع وتخصيص األراضي وتوصيالت الشبكة وخطة المحطات الفرعية 
لكل السعة المخصصة لمشاريع تطوير الطاقة المتجددة لصندوق االستثمارات العامة؛ و)2( محاولة تأمين مواقع ما قبل التطوير قدر اإلمكان بعد تحديد 
هذه المواقع والحصول على التصريحات الالزمة لها. سيحدد صندوق االستثمارات العامة أيًضا )وفًقا لتقديره الخاص( ما إذا كان سيشارك في المشاريع 

الدولية للشركة )مثل مشاريع توليد الطاقة المتجددة التي تم تطويرها وتملكها الشركة أو من يقوم بذلك نيابة عنها خارج المملكة العربية السعودية(. 

في حال تم ترسية أحد مشاريع تطوير الطاقة المتجددة لصندوق االستثمارات العامة على الشركة بموجب االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي، تكون 
الشركة مسؤولة عن القيادة والتنسيق الشاملين لهذا المشروع، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 

الحصول على تمويل للمشروع والتفاوض على وثائق التمويل )بشرط الحصول على موافقة صندوق االستثمارات العامة( على أساس تمويل أ- 
المشروع من دون حق رجوع أو مع حق رجوع محدود.

تصميم واختيار التكنولوجيا والمنشئين والتركيبات وتكوين المشروع وإعداد متطلبات مالك المشروع. ب- 
اختيار ترتيبات الهندسة والمشتريات والبناء وأعمال التشغيل والصيانة والتأمين والترتيبات األخرى ذات الصلة، والتفاوض بشأنها.ج- 
التفاوض على وثائق المشروع مع مشتري اإلنتاج والجهات الحكومية األخرى حسب مقتضى الحال، بشرط الحصول على موافقة صندوق د- 

االستثمارات العامة.
اختيار جميع مستشاري الشؤون القانونية والضريبية والمحاسبية والتأمينية والتقنية وغيرهم من المستشارين الخارجيين الذين قد يقدمون ه- 
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من وقت آلخر المشورة إلى االتحاد الذي ستشكله الشركة وصندوق االستثمارات العامة وتعيينهم. 

يخضع االستمرار بمشاريع تطوير الطاقة المتجددة لصندوق االستثمارات العامة للقدرة التنافسية لمشاريع الوزارة، وتستند إلى آلية اكتشاف األسعار 
الصادرة من قبل هيئة تنظيم المياه والكهرباء فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة. سيتم تطوير مشاريع تطوير الطاقة المتجددة لصندوق االستثمارات 
العامة من خالل تحقيق عوائد مقبولة لمساهمي شركات المشاريع. وبموجب االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي، ستساهم الشركة بدعم عملية توطين 

تكنولوجيا الخاصة بالطاقة المتجددة وسلسلة اإلمدادات الصناعية المحلية. 

وافقت الشركة على االلتزام بفترات حظر محددة وتمتد إلى بعد تواريخ التشغيل النهائي تماشياً مع الممارسات في السوق للمشاريع المماثلة.

تنتهي االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي في 31 ديسمبر 2030م، ولكن يمكن تجديدها في حال وافق الطرفان على ذلك.  يحق ألي من الطرفين قبل 
نهاية المدة إنهاء االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي في حال أخل الطرف اآلخر بأحكام االتفاقية أو بتنفيذ التزاماته، بشرط أن يكون للطرف الذي 
ارتكب اإلخالل ثالثين )30( يوًما من تاريخ اإلشعار من الطرف غير المخّل لمعالجة هذا اإلخالل أو اإلخفاق في األداء. باإلضافة إلى ذلك، يتمتع صندوق 
االستثمارات العامة أيًضا بالحق من جانب واحد في إنهاء االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي في حال عدم توصل الشركة إلى اإلغالق المالي لثالثة 
)3( مشاريع من مشاريع تطوير الطاقة المتجددة لصندوق االستثمارات العامة في الفترة المحددة في طلب تقديم العروض )RFP( أو التاريخ الذي يتم 
تمديده باتفاق مكتوب من الطرفين ووزارة الطاقة. وكذلك في حال كانت الشركة غير قادرة على أداء دورها فيما يتعلق بأي مشروع من مشاريع تطوير 
الطاقة المتجددة لصندوق االستثمارات العامة وفًقا لالتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي، يكون لصندوق االستثمارات العامة الحرية في متابعة مشروع 
التفاصيل حول  العامة.  ولمزيد من  اتفاقيات أخرى يحددها صندوق االستثمارات  العامة بموجب أي  المتجددة لصندوق االستثمارات  الطاقة  تطوير 
المخاطر المتعلقة بهذه االتفاقية، يرجى مراجعة القسم )2-1-17( )»المخاطر المرتبطة باإلتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي المبرمة بين الشركة 

وصندوق االستثمارات العامة«(.

على الرغم من تعهد الطرفين بتنفيذ ما نصت عليه االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي على أساس المساعي المعقولة، فقد اتفق الطرفان على أن 
أًيا من الطرفين لن يكون مسؤوالً تجاه الطرف اآلخر عن أي خسائر أو أضرار من أي نوع وأن التعويض عن األداء المحدد لن يكون متاًحا ألي منهما. 

وتخضع االتفاقية اإلطارية للتعاون االستراتيجي ألنظمة المملكة العربية السعودية. يخضع أي نزاع ينشأ بين الطرفين الختصاص المحاكم المختصة في 
المملكة العربية السعودية. 

عقد األعمال المبكرة لمشروع نيوم  5 8 12
تبلغ قيمة هذا العقد )بناًء على نسبة الشركة الفعلية في المشروع( مبلغ وقدره 520 مليون ريال سعودي تقريباً. وينقسم العقد إلى نطاق عمل خارجي 

ونطاق داخلي.

تم توثيق الجزء الخارجي من األعمال في عقد بيع المعدات المبرم بتاريخ 29 أبريل 2021م بين كل من شركة نيوم، والشركة وشركة إير بروداكتس آند 
كيميكالز إنك )ويشار إليها مجتمعة بـ »صاحب العمل«( وشركة إير بروداكتس بابليك لمتد كومبني )»مقاول األعمال الخارجية«(، حيث َكلَّف صاحب العمل 
بموجبه مقاول األعمال الخارجية بتنفيذ وإكمال بعض األعمال األولية الخارجية المتعلقة بمحطة الهيدروجين الخضراء. كذلك تم توثيق الجزء الداخلي 
من األعمال في عقد أعمال مبكرة تم إبرامه بتاريخ  29 أبريل 2021م بين كل من شركة نيوم، والشركة وشركة إير بروداكتس آند كيميكالز  إنك )ويشار 
إليها مجتمعة بـ »صاحب العمل«( وشركة إير بروداكتس ميدل إيست إندستريال غازيز ال ال س )»مقاول األعمال الداخلية«(، حيث كلف صاحب العمل 
مقاول األعمال الداخلية بتنفيذ وإكمال بعض األعمال األولية الداخلية المتعلقة بمحطة الهيدروجين الخضراء. تبقى مدة هذا العقد سارية حتى التاريخ 
الذي يقع أول من )1( إنتهاء مدة الضمان )12 شهر بعد تاريخ إتمام أعمال المبكرة(، أو )2( قيام األطراف بإبرام عقد الهندسة والمشتريات والبناء الذي 

سيتم بموجبه إجراء األعمال )من ضمنها األعمال المبكرة(، أو )3( انتهاء العقد.

أبرم جميع األطراف المذكورين أعاله باإلضافة إلى شركة إير بروداكتس آند كيميكالز  إنك )بصفتها الضامن( سند تنسيقي وضمان شركة األم بتاريخ 29 
أبريل 2021م والذي تم بموجبه )1( الربط بين نطاق األعمال الخارجية والداخلية، )2( تقديم ضمان من قبل الضامن على التزامات وأداء مقاول األعمال 
الخارجية ومقاول األعمال الداخلية، و )3( تنازل مقاول األعمال الداخلية عن حقه بتقديم الدفوع )بحيث ال يُعفى مقاول األعمال الداخلية من المسؤولية 
وال يحق له تقديم مطالبات أو تقديم دفوع بشأن أعمال وأفعال مقاول األعمال الخارجية أو إهماله، والعكس صحيح(. وهذا يعني أن المقاولين مسؤولين 

بالتضامن والتكافل أمام صاحب العمل عن تنفيذ واكمال األعمال المبكرة.

ويحق لصاحب العمل إنهاء عقد األعمال المبكرة عند حدوث أي: انتهاك جوهري للعقد، ترك العمل، اإلخفاق في متابعة إتمام األعمال، خرق أحكام 
التعاقد من الباطن، خرق أحكام مكافحة الفساد، حالة إعسار، عدم إصالح العيوب أو في حال لم يسمح صاحب العمل للمقاول بالشروع في مرحلة الحقة 
من األعمال المبكرة. كذلك، يحق للمقاول إنهاء عقد األعمال المبكرة نظراً لعدم قيام صاحب العمل بالدفع خالل فترة زمنية محددة، أو عند تعليق العمل 

لمدة طويلة، أو عند حدوث إخالل جوهري بالعقد، أو خرق أحكام مكافحة الفساد أو بسبب اإلفالس.

يخضع عقد األعمال المبكرة  لقوانين إنجلترا وويلز.

اتفاقية المساهمين الخاصة بشركة جيزان المتاكملة لتحويل الغاز وللطاقة 6 8 12
تم ابرام اتفاقية مساهمين بخصوص شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز وللطاقة )»شركة جيزان«( بتاريخ 19 ديسمبر 2019م )»اتفاقية المساهمين 
لجيزان«( بين كل من: 1- شركة أرامكو السعودية للطاقة، وإير برودكتس الشرق األوسط للغازات الصناعية المحدودة )»إير برودكتس«(، وشركة أكوا 
باور إلدارة مشاريع الطاقة واالستحواذ )»شركة أكوا إلدارة المشاريع«(، وشركة أكوا باور جيزان للطاقة )»شركة أكوا باور جيزان«( وشركة صناعات الغاز 
للخدمات الصناعية )يشار إليهم مجتمعين بـ »المساهمين«(، و 2- الشركة )أكوا باور(، وشركة إير برودكتس آند كيميكالز وشركة رؤية لالستثمار )يشار 

إليهم مجتمعين بـ »الضامنون«(. تظل اتفاقية المساهمين لجيزان سارية طالما أن شركة جيزان ال تزال قائمة وفًقا التفاقية المساهمين لجيزان.

عند حصول حالة إخالل من قبل مساهم في شركة جيزان بموجب االتفاقية، ولم يتم عالجها خالل ثالثين يوًما بعد إخطاره من أي مساهم آخر )غير 

610



مخل( أو من شركة جيزان، يحق ألي من المساهمين اآلخرين )بموجب إخطار كتابي للمساهم المخل( مطالبته ببيع حقوقه كماسهم وقروضه للمساهم 
الذي يقدم إخطار بنسبة بقيمة مخفضة تعادل 75% من قيمة تلك الحقوق. وتشمل حاالت اإلخالل: 1- فشل المساهم في تقديم أي مساهمة في رأس 
المال أو تمويل آخر وفًقا التفاقية المساهمين لجيزان، 2- عدم حضور ممثل مفوض للمساهم في أي اجتماعين متتاليين مجدولين بانتظام للمساهمين 
خالل فترة اثني عشر شهًرا، 3- قيام طرف ثالث باالستحواذ على حصة مسيطرة للمساهم )بخالف التغيير في السيطرة المسموح به وفًقا التفاقية 

المساهمين لجيزان( أو 4- أي إخالل جوهري بأحكام اتفاقية المساهمين لجيزان.

يحق لكل من شركة أكوا باور جيزان وشركة أكوا إلدارة المشاريع )كل منها مملوكة بالكامل للمجموعة( في أي قت بعد مرور خمس سنوات من »تاريخ نقل 
أصول المجموعة األولى« التنازل عن أي من حصصها في شركة جيزان إلى أي طرف ثالث بشرط أن ال يقل إجمالي نسبة مساهمتهما في شركة جيزان 

عن 11.11% خالل مدة اتفاقية المساهمين لشركة جيزان.

بشكل عام، ال يجوز ألي مساهم نقل حصصه أو حقوقه بخصوص قروض المساهمين إلى أي كيان ما لم يتم هذا النقل وفق حاالت معينة، والتي تشمل 
التمويل ذات الصلة، و 3- بعد منح  على سبيل المثال: 1- نقل بموجب أحكام اتفاقية المساهمين لشركة جيزان، 2- مراعاة أي قيود بموجب وثائق 
المساهمين اآلخرين فرصة لممارسة الحق في شراء هذه الحصص أو الحقوق محل النقل وفًقا لشروط اتفاقية المساهمين الخاصة بجيزان. كما ال يجوز 
نقل الحصص دون أن يتم إخطار شركة جيزان والمساهمين اآلخرين كتابًيا قبل ثالثين يوًما على األقل من أي نقل من هذا القبيل على أن يبين اإلخطار 
هوية الناقل إليه مع تلك الضمانات التي قد يطلبها المساهمون اآلخرون بشكل معقول للتأكد من أن هذا النقل يتوافق مع األنظمة المعمول بها. ومع ذلك، 
يجوز ألي مساهم نقل أي من حصصه، مع حقوقه في قروض المساهمين )إن وجدت(، إلى أي من تابعيه دون موافقة المساهمين اآلخرين على أن ال ينتج 

من ذلك أي عواقب قانونية أو ضريبية سلبية على شركة جيزان أو المساهمين اآلخرين.

تضمن الشركة )أكوا باور( للمساهمين شركة أرامكو السعودية للطاقة وشركة صناعات الغاز للخدمات الصناعية وإير برودكتس امتثال جيزان األولى 
وشركة أكوا إلدارة المشاريع بالتمزاماتهم القائمة والمستقبلية حول المساهمة في رأس مال شركة جيزان ودفع أي مبالغ مطلوبة وأي التزامات تمويلية 

مطلوبة من كل منهم.

تخضع اتفاقية المساهمين لشركة جيزان لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

كما اتفق األطراف على إبرام  اتفاقية مساهمين معدلة ومعاد صياغتها فيما يتعلق بشركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز وللطاقة، وسيتم إبرامها من قبل  
شركة أرامكو السعودية للطاقة وإير برودكتس وشركة أكوا إلدارة المشاريع وشركة أكوا باور جيزان وشركة صناعات الغاز للخدمات الصناعية والشركة 
)أكوا باور( والشركة األم إلير برودكتس والشركة األم لشركة قدرة )»اتفاقية المساهمين المعدلة«(. تغير اتفاقية المساهمين المعدلة -من بين أمور 
أخرى- إجراءات ترشيح وتعيين اإلداريين الكبار. يتعين على المساهمين اآلخرين ضمان تعيين المدير )المديرين( المعين من قبل المساهم المرشح من 
قبل مجلس إدارة شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز وللطاقة على أن يضمن المساهم المرشح أن المدير المقترح يستوفي المتطلبات التالية: )1( يجب 
أن يتصرف بحسن نية و لصالح المساهمين ككل ؛ )2( يجب أن يكون مؤهاًل بشكل مناسب للقيام بواجباته كعضو في فريق اإلدارة العليا ؛ و )3( يجب أال 
يكون مديًرا أو مسؤواًل أو موظًفا في أي كيان أو شركة تابعة ألي كيان يعمل في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية والذي يتنافس بشكل مباشر أو 
غير مباشر مع الشركة خالل الفترة التي كان فيها عضًوا في فريق اإلدارة العليا ولثمانية عشر )18( شهًرا بعد ذلك. كما تعدل اتفاقية المساهمين المعدلة 
قواعد نقل األسهم المطبقة على شركة أكوا إلدارة المشاريع وشركة أكوا باور جيزان على النحو التالي: يحق لشركة أكوا إلدارة المشاريع ، في أي وقت بعد 
خمس سنوات من »تاريخ نقل األصول في المرحلة األولى« نقل أي من حصصها إلى أي طرف ثالث، بشرط أن ال تقل نسبة المساهمة اإلجمالية للشركة 

من خالل شركة أكوا إلدارة المشاريع وشركة أكوا باور جيزان عن 11.11% في بشركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز وللطاقة .

التأمين  9 12
تحتفظ الشركة بوثائق تأمين تغطي مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها. ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين التي تحتفظ 

بها الشركة:

تفاصيل وثائق التأمين(: 9-د1الجدول  

مدة السريانالحد األقصى للتغطية التأمينيةرقم الوثيقةشركة التأميننوع التأمين

وثيقة تأمين أخطاء 
المسؤولية اإلدارية ألعضاء 

مجلس اإلدارة والمديرين*

شركة والء 
50,000,000 دوالر أمريكي، )أي ما يعادل E0-20-500-000071للتأمين التعاوني

187,500,000 ريال سعودي(
1 أكتوبر 2020 إلى 

30 سبتمبر 2021

التأمين الطبي الدولي 
للموظفين 

سيجنا انشورنس 
ميدل ايست إس. 

إيه. إل.

606060
606061
606062
606063
606065
606073
606131
606296
606335
606336

5,000,000 دوالر أمريكي )أي ما يعادل 
18,752,150 ريال سعودي( لكل عضو مؤمن عليه 

لكل سنة تأمين

1 فبراير 2021 إلى 
31 يناير 2022

611



مدة السريانالحد األقصى للتغطية التأمينيةرقم الوثيقةشركة التأميننوع التأمين

التأمين الجماعي على الحياة 
والوفاة العرضية والعجز 

الجزئي أو الكلي الدائم

شركة الدرع 
العربي للتأمين 

التعاوني
P/CR01/2020/GL0000025

20,000,000 ريال سعودي لكل موظف )التأمين 
الجماعي على الحياة(

7,340,000 ريال سعودي لكل موظف )مخصصات 
الوفاة الناجمة عن الحوادث(

6,000,000 ريال سعودي لكل موظف )مخصصات 
العجز الجزئي الدائم ومخصصات العجز الكلي 

الدائم(

24 أكتوبر 2020 إلى 
23 أكتوبر 2021

التأمين الجماعي للنفقات 
24 نوفمبر 2020 إلى 500,000 ريال سعودي لكل شخص لكل سنة تأمين17611012التعاونية للتأمينالطبية

23 نوفمبر 2021

إدارة مخاطر المشاريع 
اإللكترونية

شركة تشب 
العربية للتأمين 

التعاوني
CSCHB30001/21-03 10,000,000 دوالر أمريكي، )أي ما يعادل

37,500,000 ريال سعودي(
 1 مايو 2021م حتى 

30 أبريل 2022م

التأمين اإلضافي تجاه 
المسؤولية اإللكترونية

شركة أبوظبي 
10,000,000دوالر أمريكي، )أي ما يعادل H12630749431-R01الوطنية للتأمين

37,500,000 ريال سعودي(
1 مايو 2021م حتى 

30 أبريل 2022م
المصدر: الشركة

* تعمل الشركة حالياً على الحصول على وثيقة تأمين لتغطيةالمسؤولية المتعلقة بالطرح  العام لألوراق المالية فيما يتعلق بأعضاء مجالس اإلدارة والمديرين والموظفين في الشركة وشركاتها 
التابعة )التي تملك فيها الشركة أكثر من 50% من رأس مالها أو التي تسيطر الشركة على أكثر من 50% من جهازها اإلداري ، ومن المتوقع أن يتم إصدار هذه الوثيقة قبل إدراج أسهم الشركة.

كما تؤكد الشركة أن كل شركة من شركاتها التابعة قد حصلت على التغطية التأمينية الالزمة لتغطية أصولها وأعمالها بحدود كافية )وفق ما هو متعارف 
عليه في السوق للحاالت المشابهة( وأنها ملتزمة بجميع الشروط واألحكام الواردة في وثائق التأمين الخاصة بكل منها. وفيما يلي التفاصيل الرئيسية 
لوثائق التأمين الجوهرية للمجموعة، والتي تمثل جميع وثائق التأمين التي يلزم على المجموعة الحصول عليها بموجب العقود واالتفاقيات التي تكون طرفاً 
فيها، علماً بأنه يوجد العديد من وثائق التأمين األخرى التي يتم الحصول عليها لتغطية أعمال الشركات التابعة وموظفيها وأصولها التي ال تعد جوهرية 

ولذا لم يتم إدراجها أدناه: 

تفاصيل وثائق التأمين الجوهرية للمجموعة(: 10-د1الجدول  

رقم الوثيقةشركة التأميننوع التأمين7داسم الشركة
الحد األقصى 

للتغطية التأمينية 
 الريال السعودي(

مدة السريان

شركة الشعيبة 
للمياه والكهرباء

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.
6100782,812,500,000.00التعاونية

31 يوليو 2020م 
إلى 30 يوليو 

2021م

شركة أكوا باور 
خالدي

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.

الملكية المغربية 
AFMA/1668665,545,428.75للتأمين

30 يونيو 2020م 
إلى 329 يونيو 

2021م

شركة الشقيق 
للمياه والكهرباء

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.
6100752,812,500,000.00التعاونية

31 يوليو 2020م 
إلى 30 يوليو 

2021م

شركة طاقة رابغ 
المحدودة

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.
6170092,812,500,000.00التعاونية

31 يوليو 2020م 
إلى 30 يوليو 

2021م

شركة هجر إلنتاج 
الكهرباء

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.
6100764,687,500,000.00التعاونية

31 يوليو 2020م 
إلى 30 يوليو 

2021م

شركة المرجان 
إلنتاج الكهرباء

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.
6100772,812,500,000.00التعاونية

31 يوليو 2020م 
إلى 30 يوليو 

2021م

شركة اكوا باور 
بركاء

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.

شركة المدينة 
P/01/1/08/20/2020/0/R1/20202,782,259,411.25للتأمين ش.م.ع.ع

31 يوليو 2020م 
إلى 30 يوليو 

2021م

شركة المفرق 
للطاقة الشمسية

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.
P/01/1/08/20/2020/0/R1/2020261,663,375.00القدس للتأمين

31 يونيو 2020م 
إلى 29 يونيو 

2021م

37   تخضع التغطية بموجب كل وثيقة إلى شروط وأحكام الوثيقة ذات الصلة.
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رقم الوثيقةشركة التأميننوع التأمين7داسم الشركة
الحد األقصى 

للتغطية التأمينية 
 الريال السعودي(

مدة السريان

أكوا جي يو جيه 
اليكتريك اسليمتي 
في يونتيم سانيعي 

في تي تيكريت 
انيوني

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.

شركة أكسيجورتا 
2131223553,562,500,000.00إنكوربوريتد

31 يوليو 2020م 
إلى 30 يوليو 

2021م

شركة سكاكا 
للطاقة الشمسية

القسم 1 – األضرار المادية.
الخسارة التبعية.

603595995,862,187.50التعاونية
28 فبراير 2020م 

إلى 30 يونيو 
2021م

شركة حيا للطاقة 
والتحلية  ش.م.ب

القسم 1 – األضرار المادية.
الخسارة التبعية.

التأخر في بدء التشغيل.
أضرار الممتلكات جميع 

المخاطر.
انقطاع العمل.

1 أغسطس 2020م P/81/4012/2019/83,075,000,000.00  أورينت للتأمين
إلى 31 مايو 2022م

مشروع رابغ 3 

القسم 1 – األضرار المادية.
الخسارة التبعية.

التأخر في بدء التشغيل.
جميع المخاطر أضرار 

الممتلكات.
انقطاع العمل.

6051692,065,310,520.00التعاونية
28 فبراير 2019م 

إلى 30 ديسمبر 
2021م

شركة شناص 
لتوليد الكهرباء

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.
الخسارة التبعية.

شركة المدينة 
P/004/01/20/2150/000152,812,500,000.00  للتأمين ش.م.ع.ع

31 يوليو 2020م 
إلى 30 يوليو 

2021م

شركة الظاهرة 
لتوليد الكهرباء

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.
الخسارة التبعية.

شركة المدينة 
P/004/01/20/2150/000142,812,500,000.00  للتأمين ش.م.ع.ع

31 يوليو 2020م 
إلى 30 يوليو 

2021م

شركة حصيان 1 
القابضة للطاقة

القسم 1 – األضرار المادية.
الخسارة التبعية.

التأخر في بدء التشغيل.
أضرار الممتلكات جميع 

المخاطر.
انقطاع العمل.

شركة العين 
P/101/3/2016/FN/CAR/100358,491,770,468.75األهلية للتأمين

30 سبتمبر 2016م 
إلى 1 مارس 

2023م

شركة محطة 
الزرقاء لتوليد 

الطاقة الكهربائية

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.
P/01/1/08/84/2020/01,951,746,393.75القدس للتأمين

31 يوليو 2020م 
إلى 30 يوليو 

2021م

شركة مشروع 
توسعة الشعيبة

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.
6100801,361,514,000.00التعاونية

31 يوليو 2020م 
إلى 30 يوليو 

2021م

شركة ظفار لتوليد 
الكهرباء

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.

شركة المدينة 
P/004/01/20/2150/000132,905,163,692.50للتأمين ش.م.ع.ع

31 يوليو 2020م 
إلى 30 يوليو 

2021م

شركة شعاع 
الطاقة 1 

جميع مخاطر تلف الممتلكات 
بما في ذلك األعطال 

الميكانيكية والكهربائية
انقطاع العمل.

شركة أبوظبي 
H5307000489-R02997,669,713.75الوطنية للتأمين

30 يونيو 2020م 
إلى 29 يونيو 

2021م

شركة بوكبورت

جميع مخاطر تلف الممتلكات 
بما في ذلك األعطال 

الميكانيكية والكهربائية
انقطاع العمل.

شركة جاردريسك 
GR20/40963/041/T10J0001,470,536,625.00للتأمين المحدودة

31 يوليو 2020م 
إلى 30 يوليو 

2021م
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رقم الوثيقةشركة التأميننوع التأمين7داسم الشركة
الحد األقصى 

للتغطية التأمينية 
 الريال السعودي(

مدة السريان

اكوا بنبان االولى 
للطاقة

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.

جي أي جي 
101013070/01/01289,307,426.25للتأمين - مصر

8 سبتمبر 2020م 
إلى 29 يونيو 

2021م

تي كي للطاقة 
ألنظمة الطاقة 

الشمسية والطاقة 
المتجددة

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.

جي أي جي 
101013068/01/01115,849,053.75للتأمين - مصر

20 اغسطس 
2020م إلى 29 

يونيو 2021م

شركة أكوا باور 
بوجدور

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.

الملكية المغربية 
BOWDU200003293,848,355.00للتأمين

30 يونيو 2020م 
إلى 29 يونيو 

2021م

شركة اكوا باور 
العيون

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.

الملكية المغربية 
BOWDU2000031350,312,321.25للتأمين

30 يونيو 2020م 
إلى 29 يونيو 

2021م

شركة اكوا باور 
ورزازات

جميع مخاطر تلف الممتلكات 
بما في ذلك األعطال 

الميكانيكية والكهربائية
انقطاع العمل.

163920/152,629,296,761.25وفا للتأمين
31 يوليو 2020م 

إلى 30 يوليو 
2021م

شركة اكوا باور 
ورزازات 2

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.
MCMA7002015742,812,500,000.00

31 يوليو 2020م 
إلى 30 يوليو 

2021م

شركة اكوا باور 
ورزازات 3

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.
MCMA7002015762,407,035,611.25

31 يوليو 2020م 
إلى 30 يوليو 

2021م

شركة اكوا باور 
ورزازات 4

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.

الملكية المغربية 
AFMA/1668350,312,321.25للتأمين

30 يونيو 2020م 
إلى 29 يونيو 

2021م

شركة الطويلة 
لتحلية المياه 

بالتناضح العكسي 
ذ.م.م

القسم 1 – األضرار المادية.
الخسارة التبعية.

التأخر في بدء التشغيل.
جميع مخاطر أضرار 

الممتلكات.
انقطاع العمل.

شركة أبوظبي 
H335000014112,813,682,581.25الوطنية للتأمين

7 أكتوبر 2019م 
إلى 31 أكتوبر 

2022م

شركة شعاع 
الطاقة 3

جميع مخاطر التركيب.
جميع مخاطر التأخير في بدء 

التشغيل.
جميع المخاطر التشغيلية 

المؤقتة.
جميع المخاطر التشغيلية 

المؤقتة النقطاع العمل.
جميع المخاطر التشغيلية وجميع 

المخاطر التشغيلية انقطاع 
العمل.

شركة أبوظبي 
H53070004894-R02618,750,000.00الوطنية للتأمين

28 يوليو 2020م 
إلى 28 يوليو 

2021م

شركة الريشة 
لمشاريع الطاقة 

الشمسية

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.
P/01/1/08/142/2020/0270,626,670.00القدس للتأمين

1 ديسمبر 2021م 
إلى 30 يونيو 

2021م

شركة مشروع 
الشعيبة الثانية 

لتنمية المياه

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.
6100741,195,316,163.75التعاونية

31 يوليو 2020م 
إلى 30 يوليو 

2021م
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رقم الوثيقةشركة التأميننوع التأمين7داسم الشركة
الحد األقصى 

للتغطية التأمينية 
 الريال السعودي(

مدة السريان

شركة الجبيل 
للمياه والكهرباء

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.
1 يونيو 2020م إلى P0620-PBI-TERO-126828342,812,500,000.00تكافل الراجحي

30 مايو 2021م

شركة رابغ العربية 
للمياه والكهرباء

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي، بما فيها تعطل 

اآلالت.
انقطاع العمل.

الشركة الكورية 
إلعادة التأمين

NGDO2000237 و 
ENGDO20002389,375,000,000.00 1 أكتوبر 2020م

إلى سبتمبر 2021م

شركة شمس 
الظاهرة لتوليد 

الكهرباء

الشحن البحري.
التأخير البحري في بدء 

التشغيل.
األعمال المتعاقد عليها.

التأخير في بدء التشغيل.
جميع المخاطر أضرار 

الممتلكات.
انقطاع العمل.

المسؤولية التشغيلية للجمهور 
والمنتجات الخاصة بالطرف 

الثالث.

الشركة العمانية 
المتحدة للتأمين 

ش.ذ.ع.ع
P-8000-41-2020-010041,270,755,003.75 31 مارس 2021م

إلى 1 يونيو 2021م

شركة سدير األولى 
للطاقة المتجددة

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.
EN/CRO/0075/202126,000,000.00مالذ للتأمين

1 مارس 2021م 
إلى 30 يونيو 

2021م

شركة جزلة لتحلية 
المياه

القسم 1 – األضرار المادية.
القسم 2 - تأخير اإلنشاءات في 

بدء التشغيل.
6099271,983,419,107.50التعاونية

12 أغسطس 
2020م إلى 31 
ديسمبر 2022م

محطة نقاء لتحلية 
المياه ذ.م.م

القسم 1 – األضرار المادية.
الخسارة التبعية.

التأخر في بدء التشغيل.
جميع المخاطر أضرار 

الممتلكات.
انقطاع العمل.

شركة أبوظبي 
1 يناير 2020م إلى H335000014952,343,750,000.00الوطنية للتأمين

5 أغسطس 2022م

شركة ظفار 
للتحلية

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي.

انقطاع العمل.

شركة المدينة 
للتأمين ش.م.ع.ع

/004/01/21/2150/00007
PDBI-P481,329,828.75

12 مارس 2021م 
إلى 30 يوليو 

2021م

الكوم للطاقة
جميع مخاطر الخسارة أو 

الضرر الجسدي.
انقطاع العمل.

جي أي جي 
101013069/01/01308,597,805.00للتأمين - مصر

27 أغسطس 
2020م إلى 29 

يونيو 2021م

 شركة توليد 
الكهرباء المركزية

جميع مخاطر الخسارة أو 
الضرر الجسدي، بما فيها تعطل 

اآلالت.
انقطاع العمل.

سوليدرتي – 
األولى للتأمين

رقم الوثيقة للمحطات
0007163/2021/P/HOF/FIR/PAR

رقم الوثيقة للمكتب الرئيسي
0007162/2021/P/HOF/FIR/PAR

1 يناير 2021م إلى 4,322,651.25
31 ديسمبر 2021م

الملكية الفكرية  10 12

العالمات التجارية 1 10 12
ال تعتمد أعمال الشركة وشركاتها التابعة بشكل كبير على العالمات التجارية المسجلة باسمها، إال أنها تعتمد على المشاريع التى تطورها أو تتملك فيها 
والعالمة التجارية تستخدم من قبل الشركة فقط فى االطار القانوني المحدد لها كعالمة توضح ماهية الشركة، ويتم حماية العالمة من خالل تسجيلها 

فى العديد من الدول.  

سجلت الشركة وشركاتها التابعة العديد من  العالمات التجارية  لدى إدارة العالمات التجارية في وزارة التجارة في المملكة أو غيرها من الجهات ذات 
االختصاص في الدول األخرى. 
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ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لجميع العالمات التجارية المسجلة للشركة ولشركات المجموعة المهمة في المملكة:

تفاصيل العالمات التجارية المسجلة للشركة وشركات المجموعة المهمة لدى وزارة التجارة في المملكة(: 11-د1الجدول  

تاريخ انتهاء الحمايةفئة العالمةرقم التسجيلالشركة المالكة للعالمةالعالمة التجارية

1445/8/18هـ )الموافق 2024/2/28م(143501601236أكوا باور
1445/8/18هـ )الموافق 2024/2/28م(143501601137أكوا باور
1445/8/18هـ )الموافق 2024/2/28م(143501601039أكوا باور
1445/8/18هـ )الموافق 2024/2/28م(143501600940أكوا باور

1443/9/17هـ )الموافق 2022/4/18م(32/68440أكوا باور

1451/5/17هـ )الموافق 2029/9/26م(14310479542أكوا باور الدولية

1439/8/19هـ38-83/1043شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

1448/6/1هـ-1438012121شركة الشعيبة للمياه والكهرباء

1449/5/26هـ-1439012084شركة الشقيق للمياه والكهرباء

1448/6/25هـ-142806359شركة الجبيل للمياه والكهرباء

1447/2/3هـ-1437002530شركة رابغ للكهرباء

1449/11/26هـ-1439026672شركة هجر إلنتاج الكهرباء

الشركة الوطنية األولى للتشغيل 
1447/4/21هـ-1437008854والصيانة

المصدر: الشركة

وبموجب اتفاقية مبرمة بين الشركة وشركة رؤية لالستثمار )والمعروفة سابقاً بـ«الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة« أو »أكوا القابضة«(، تم نقل جميع 
العالمات التجارية التي كانت تملكها شركة رؤية لالستثمار والتي تشمل العبارة »أكوا باور« إلى الشركة. وتعكل الشركة حالياً على استكمال اإلجراءات 

الشكلية التمام نقل ملكية بعض من العالمات المسجلة خارج المملكة.

38  تجدر  اإلشارة إلى أن شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء صاحبة العالمة تعمل حالياً على تجديد تسجيل هذه العالمة.
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تجدر اإلشارة بأنه تبين للشركة أنه يوجد تعدي على عالمتها التجارية، حيث توجد شركة أخرى مسجلة في المملكة العربية السعودية يشمل اسمها العبارة 
»أكوا باور« وتقدم خدمات استشارية. تم تقديم طلب إلى معالي وزير التجارة لطلب شطب االسم التجاري لهذه الشركة بناء على نظام األسماء التجارية، 
وقام معاليه بإحالة المعاملة إلى لجنة الفصل في تشابه األسماء التجارية في وزراة التجارة. وقد قررت اللجنة عدم اختصاصها. وبناء على ذلك، قامت 
الشركة بتقييد شكوى لدى إدارة مكافحة الغش التجاري بتاريخ 1442/9/7هـ، وال زالت الشكوى تحت الدارسة كما في تاريخ هذه النشرة.  وال ترى الشركة 

بأن ذلك سيؤثر عليها أو على عملياتها بشكل سلبي جوهري في حال ال تتمنكن من استكما إجراءات شطب أو تغيير اسم الشركة األخرى.

كما يبين الجدول التالي الدول األخرى التي قامت الشركة بتسجيل عالمتها التجارية فيها:

الدول األخرى التي قامت الشركة بتسجيل عالمتها التجارية فيها (: د1-د1الجدول  

تاريخ انتهاء الحمايةرقم التسجيلرقم الفئةمكان تسجيلهاالعالمة التجارية المسجلة

بوتسوانا
لدى مكتب تسجيل براءات 

االختراع والعالمات والتصاميم

 ,37 ,36 ,35
42 ,39BW/M/2/001232025 23 فبراير

مصر
لدى مكتب العالمات التجارية

 ،36 ،35
42 ،39 ،37

  ،316466 ،316465  ،316464
7 أبريل 3164672025، 316468

االتحاد األوروبي
لدى مكتب مواءمة السوق 

 - )OHIM( الداخلية
العالمات التجارية والتصاميم

 ,37 ,36 ,35
19 فبراير 390137556322025, 42

إندونيسيا
لدى وزارة القانون وحقوق 

اإلنسان

 ,37 ,36 ,35
42 ,39IDM0006745302025 27 فبراير

األردن
لدى مكتب تسجيل العالمات 

التجارية

 ،36 ،35
42 ،39 ،37

138894
138895
138984
138982
138983

19 أبريل 2025

المغرب
لدى مكتب الملكية الفكرية 

التجاري

 ,37 ,36 ,35
18 فبراير 391653922025, 42

موزمبيق
لدى معهد الملكية الصناعية

 ,37 ,36 ,35
42 ,39

 2015/29121 2015/29120
 2015/29123 2015/29122

2015/29124
2 يوليو 2025

ناميبيا
لدى هيئة األعمال والملكية 

الفكرية
35NA/T/2015/2062025 18 فبراير

عمان
لدى قسم الملكية الفكرية

 ,37 ,36 ,35
42 ,39

94372
94375
94376
94374
94373

9 أبريل 2025

35, 36, 37, جنوب أفريقيا
42 ,39

2015/03810
2015/03811
2015/03812
2015/03813
2015/03814

13 فبراير 2025
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تاريخ انتهاء الحمايةرقم التسجيلرقم الفئةمكان تسجيلهاالعالمة التجارية المسجلة

تركيا
لدى معهد براءات االختراع 

التركي

 ,37 ,36 ,35
31 أكتوبر 3986732/20012021, 42

اإلمارات العربية المتحدة
لدى وزارة االقتصاد، قسم 

العالمات التجارية

 42 ،35
 39 ,37 ,36

40 ,

163968
163972

)36( 163969
)37( 163970
)39( 163971
)40( 330753

18 أكتوبر 2021
تنتهي فئة الـ)40( 

بتاريخ 10 يونيو 2030

فيتنام
لدى المكتب الوطني للملكية 

الفكرية

 ,37 ,36 ,35
6 أبريل 392674042025, 42

الصين
لدى مكتب العالمات التجارية

42 ،35
10240831
10240830

27 يناير 2023

اإلمارات العربية المتحدة

39
36
37

163971
163969
163970

18 أكتوبر 2021

عمان

36
37
39
40

52302
52303
52304
52305

6 يوليو 2028

حقوق الملكية الفكرية األخرى 2 10 12
قدمت الشركة باالشتراك مع جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية طلباً إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 
لتسجيل براءة اختراع تتعلق بتحسين عملية التناضح العكسي لمياه البحر. والمتوقع أن تنتهي عملية التسجيل خالل الربع األول من العام 2022م. وستقوم 
الشركة من خالل هذه الشراكة مع جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية بأعمال األبحاث والتطوير فيما يتعلق بتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة، وذلك 

وفق مذكرة تفاهم أبرمت بين الطرفين بتاريخ 1 سبتمبر 2019م على أن يتم إبرام اتفاقية ملزمة الحقاً بين األطراف في هذا الخصوص.

التقاضي  11 12
باستثناء ما ورد في هذا القسم أدناه، يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه ليس هناك أي نزاعات قضائية أو قضايا أو شكاوى أو إجراءات تحقيق قضائية 
حالية قائمة أو محتملة مقامة ضد الشركة أو من قبلها يمكن أن يكون لها، مجتمعة أو منفردة، تأثير جوهري على الشركة أو مركزها المالي. وأما بالنسبة 
لباقي شركات المجموعة، فإن تلك الشركات كما في تاريخ هذه النشرة أطراف في عدد من النزاعات القضائية أو اإلدارية أو التحكيمية الجوهرية التي 
نشأت أثناء سير عمل تلك الشركات المعتاد. وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن الرجوع على الشركة بشكل مباشر في هذه الدعاوى والمطالبات وذلك كون 

هذه الدعاوى والمطالبات مقامة من قبل شركات المجموعة أو ضدها. 39

وألغراض هذا القسم، اعتبرت أي قضية أو مطالبة جوهرية في حال قيمتها تعادل 60 مليون ريال سعودي أو أكثر أو إذا رأت الشركة أنها جوهرية بحكم 
طبيعتها وإمكانية التأثير على سمعة المجموعة.

39  يرجى مالحظة أنه تم تحديد حجم المعلومات وطبيعتها المفصح عنها بخصوص القضايا في ظل التزامات السرية ذات الصلة. على سبيل المثال، لم يتم تحديد هوية األطراف في 
المطالبات بناًء على ذلك.
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ملخص الدعاوى القضائية والتحكيمية الجوهرية القائمة الخاصة بشركات التابعة المجموعة كما في 1د مايو 1د0دم(: د1-د1الجدول  

مبلغ المطالبة المقدر40الحالةملخص النزاعالمدعى عليهالمدعي

عضو في شركة المجموعة
االتحاد األوروبي

قامت شركة المجموعة )1( باالدعاء بأن 
عضًوً في االتحاد األوروبي قد انتهك 

المعاهدات الدولية مما تسبب في خسائر 
جوهرية إلحدى المشاريع و)2( بالمطالبة 

بتعويضات بمبلغ وقدره 356,292,800  ريال 
سعودي تقريباً مستحقة الدفع من قبل عضو 

االتحاد األوروبي.

بدأ التحكيم في عام 
2018م. ومن المقرر عقد 
جلسات تقديم األدلة في 

يونيو 2021م.

مبلغ وقدره 356,292,800ريال سعودي تقريباً.
سيتم استخدام جزء كبير من إجمالي مبلغ 

المطالبة الذي قد يتم الحصول عليه من عضو 
االتحاد األوروبي للوفاء بالتزامات ومصاريف 

خارجية مختلفة )بما في ذلك أتعاب المستشار 
القانوني(. وسيعود المبلغ المتبقي لشركة 

المجموعة، وسيتم تقسيم هذا المبلغ المتبقي 
بين مساهمي المدعي )بما في ذلك الشركة(.
ولن تسجل شركة المجموعة خسائر في حال 

لم يتم الحكم لصالحها في هذه الدعوى.

اثنين من شركات 
المجموعة في 

المملكة العربية 
السعودية 

الطرف اآلخر

تطالب اثنين من شركات المجموعة من 
المدعى عليه بدفع مبلغ إجمالي وقدره 

52,100,000 ريال سعودي تقريباً فيما يتعلق 
المطالبات المتفرقة بشأن تفسير حكم الربط 
بالمؤشر استناًدا إلى مؤشر أسعار المستهلك 

بموجب اتفاقيات المشروع ذات الصلة.

تم إحالة النزاع للتحكيم.
واحدة من شركات 

المجموعة لديها جلسة 
بشأن القضايا األولية 

المقرر عقدها في 9 يونيو 
2021م )والمتوقع أن 

يصدر قرار بشأن القضايا 
األولية في يوليو 2021م(.
ولدى الشركة الثانية من 

شركات المجموعة جلسة 
نهائية مقرر عقدها بين 3 

– 5 من أكتوبر 2021م.

تبلغ قيمة المطالبة مبلغ وقدره 52,100,000 
ريال سعودي.

وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في كل من 
شركات المجموعة الثالث هذه نسبة تقل عن 

 .%50
ولن تُعتبر شركات المجموعة خاسرة في حال 
تم رفض هذه الدعاوى حيث أنه تم أخذ مبلغ 

المطالبة هذا بعين االعتبار في حسابات 
الشركات المعنية.

800,د9د,408 ريال سعوديإجمالي القيمة المقدرة للمطالبات المرفوعة من قبل شركات المجموعة:

ائتالف مقاولي 
الهندسة 

والمشتريات 
والبناء

شركة 
المجموعة في 
جنوب أفريقيا 

يطالب ائتالف مقاولي الهندسة والمشتريات 
والبناء بمبلغ وقدره 75,023,580 ريال سعودي 
تقريباً مقابل مدفوعات مزعومة لزيادة األداء 
ومدفوعات يدعي أنها مستحقة مقابل أعمال 

إضافية أو غير مدفوعة األجر.  
وتطالب شركة المجموعة )كإدعاء مقابل 

في نفس القضية( بتعويضات بمبلغ وقدره 
238,000,000 ريال سعودي تقريباً )ما يقارب 

913,200,000 راند جنوب أفريقي( مقابل 
عدم أداء االلتزامات أو لوجود عيوب في 

األعمال.

بدأ التحكيم في عام 
2018م. ومن المقرر عقد 
جلسات تقديم األدلة في 
أغسطس أو سبتمبر من 

عام 2021م.

تبلغ قيمة مطالبة ائتالف مقاولي الهندسة 
والمشتريات والبناء مبلغ وقدره 75,023,580 

ريال سعودي تقريباً.
وتبلغ قيمة مطالبة شركة المجموعة مبلغ 

وقدره 238,000,000  ريال سعودي تقريباً )ما 
يقارب 913,200,000 راند جنوب أفريقي(.

تبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في شركة 
المجموعة نسبة تقل عن 50% وال يمكن 

الرجوع على الشركة للحصول على المبلغ 
المطالب به بموجب هذه المطالبة.

مقاول الهندسة 
والمشتريات 

والبناء

شركة 
المجموعة في 

المغرب

رفضت شركة المجموعة بعض المطالبات 
التي قام مقاول الهندسة والمشتريات والبناء 
بتقديمها، ونظًرا ألن النزاع يخضع للتحكيم، 

فقد قامت شركة المجموعة بتقديم عدة ردود 
ودعاوى مقابلة للمطالبات المقدمة ضدها.

تم إحالة النزاع للتحكيم 
من مقاول الهندسة 

والمشتريات والبناء بتاريخ 
18 يوليو 2018م.

تبلغ قيمة مطالبة مقاول الهندسة والمشتريات 
والبناء مبلغ وقدره 105,000,000 ريال سعودي 

تقريباً. 
وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في شركة 
المجموعة أعلى من 50%، وال يمكن الرجوع 

على الشركة للحصول على المبلغ المطالب به 
بموجب هذه الدعوى.

كما تطالب شركة المجموعة كدعوى مقابلة 
بمبلغ وقدره 480,000,000 ريال سعودي تقريًبا 

من المقاول.

580,دد180,0ريال سعوديإجمالي القيمة المقدرة للمطالبات المرفوعة ضد شركات  المجموعة:

إجمالي القيمة المقدرة للمطالبات المرفوعة من قبل شركات المجموعة كدعاوى مقابلة للمطالبات المقدمة 
718,000,000 ريال سعوديضدها:

المصدر: معلومات الشركة.

يلخص الجدول التالي المطالبات الجوهرية األخرى المحتملة كما في 31 مايو 2021م، بما في ذلك المطالبات المتعلقة بتغيير في أي من األنظمة المطبقة 
أو المطالبات المتعلقة بوجود قوة قاهرة، أو أي دعاوى جوهرية محتملة قد يتم رفعها من قبل شركات المجموعة أو ضدها، ومن ضمنها دعوتين جوهرية 

محتملة ضد الشركة.

40  الشركة ال تملك نسبة 100% في جميع شركات المجموعة، وبالتالي ستتقاسم بعض مبالغ المطالبات مع مساهمين آخرين / مستثمرين مشاركين.
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ملخص المطالبات الجوهرية األخرى القائمة أو الدعاوى القانونية الجوهرية المهدد بإقامتها أو المحتملة والتي قد يتم رفعها من (: 14-د1الجدول  
قبل  المجموعة أو ضدها كما في 1د مايو 1د0دم

المدعى المدعي
مبلغ المطالبة المقدر 41الحالةملخص النزاععليه

الشركةالطرف اآلخر

اعترض الطرف اآلخر على تفسير بعض من بنود 
اتفاقية ابرمتها الشركة وكذلك عن االلتزامات الناشئة 
عن تلك البنود والتي تشمل، دون حصر، التزام بدعم 

أسعار الوقود.

تم تقديم إخطار نزاع من 
الطرف اآلخر بتاريخ 23 

مارس 2021م. ردت الشركة 
في 11 أبريل 2021م موضحة 

اعتراضها على المسائل 
المشار إليها.

المبلغ غير محدد.

الطرف اآلخر
)شريك مشروع 

التطوير(
الشركة

راجعة الشركة مؤخراً التزامها باإلشراف البيئي 
المؤسسي في إطار وضع استراتيجية واضحة 

مستهدفة لإلشراف على البيئة والمسؤولية االجتماعية 
والحوكمة الرشيدة. ومع مراعاة أهداف الحد من 

انبعاثات الكربون التي حددتها المملكة العربية 
السعودية واالنتقال الطاقي الجاري في جميع أنحاء 
العالم، قررت الشركة أنه بحلول عام 2030م، يجب 

تخفيض كثافة انبعاثات الكربون الصادرة من األصول 
المملوكة للمجموعة بنسبة 50%، وذلك بهدف تحقيق 
صافي صفري بحلول عام 2050م. مع مراعاة ذلك، 

قررت الشركة االمتناع من الشروع في تطوير أي 
مشاريع جديدة لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، 
وبالتالي أبلغت الشركة شريك التنمية والحكومة ذات 

العالقة بأنها تنسحب من أحد المشاريع الذي تم 
ترسيته على الشركة مع ذلك الشريك. مع مراعاة 
وجود أحكام في اتفاقية التطوير المشترك تسمح 

بانسحاب الشركة، يوجد مخاطرة بأن يقدم شريك 
التطوير دعوى إخالل بالتزامات العقد والمطالبة 

بأضرار ضد الشركة ويمكن أن تتضمن أي مطالبة 
من هذا القبيل تعويًضا مالًيا، ويمكن أيًضا يؤدي إلى 

اإلضرار بسمعة المجموعة، والذي قد يكون له أثر 
سلبي جوهري على أعمالها ومركزها المالي ونتائج 

عملياتها. 

لم يتم تقديم أي دعوى أو 
لم يتم استالم أي مطالبة حتى اآلن.مطالبة رسمية حتى اآلن.

 شركة المجموعة 
في األردن

الطرف 
اآلخر

تتعلق هذه المطالبة بسعر الوقود، حيث تدعي الشركة 
التابعة أنه تم إدخال رسم إضافي باسم "فرق أسعار 

الوقود" كبند في فواتير الوقود الصادرة إليها من قبل 
الطرف اآلخر، وأن وذلك يؤدي إلى تطبيق بند "التغيير 

في األنظمة المطبقة".
كما تدعي الشركة التابعة أنه تم تعديل سعر التعرفة 
من قبل الطرف اآلخر و أن هذا يستوجب الحصول 

على تعويض بموجب بند "التغيير في األنظمة 
المطبقة”.

تم تقديم إشعار بالنزاع من 
قبل شركة المجموعة للطرف 
اآلخر بتاريخ سبتمبر 2020. 
وتم تقديم طلب لتعيين خبير 

لينظر في الدعوى.

تبلغ قيمة المطالبة المتعلقة بفرق أسعار 
الوقود مبلغ وقدره 5,626,050 ريال 

سعودي تقريباً. 
وتبلغ قيمة النزاع المتعلق بتعديل سعر 

التعرفة مبلغ وقدره 154,518,000 ريال 
سعودي تقريباً.

وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 
شركة المجموعة أقل من %50.

 شركة المجموعة 
في األردن

الطرف 
اآلخر

تتعلق المطالبات بما يلي: )1( سداد قيمة التعويضات 
المتفق عليها التي يحتجزها الطرف اآلخر مقابل 
رسوم الطاقة اإلنتاجية لشركة المجموعة، و)2( 

مدفوعات إضافية لرسوم الطاقة اإلنتاجية المعتبرة، 
مستحقة على الطرف اآلخر لشركة المجموعة فيما 

يتعلق بالتأخيرات الناجمة عن حادثة معينة خالل 
مرحلة اإلنشاء، و )3( دفع التكاليف والخسائر التي 

تكبدتها شركة المجموعة نتيجة للحادث وتأخر الطرف 
اآلخر في سداد التعويضات المتفق عليها. 

تم تقديم إشعار بالنزاع من 
قبل شركة المجموعة للطرف 

اآلخر بتاريخ 29 أبريل 
2021م.

مبلغ وقدره 182,280,000 ريال سعودي 
تقريباً.

وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 
شركة المجموعة أعلى من %50.

 شركة المجموعة 
في عمان

الطرف 
اآلخر

تطالب شركة المجموعة الطرف اآلخر بمبلغ وقدره 
322,976,551 ريال سعودي تقريباً، يتعلق بمطالبة 

تعويضات متفق عليها بشأن التأخير في إنجاز التاريخ 
التشغيل التجاري.

لم يتم تقديم أي دعوى أو 
مطالبة رسمية حتى اآلن، 

ولكن قامت شركة المجموعة 
بتقديم إخطار بالمطالبة 
للطرف اآلخر بتاريخ 14 

نوفمبر 2019م.

مبلغ وقدره 322,976,551 ريال سعودي 
تقريباً.

وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 
شركة المجموعة أقل من %50.

41  الشركة ليست مالكة لنسبة 100% من بعض الشركات التابعة، وبالتالي ستتقاسم بعض مبالغ المطالبات )سواء كانت مبالغ ربحية أو خسارة( مع مساهمين آخرين / مستثمرين مشاركين.

620



المدعى المدعي
مبلغ المطالبة المقدر 41الحالةملخص النزاععليه

 شركة المجموعة 
في عمان

الطرف 
اآلخر

يوجد نزاع قائم بين شركة المجموعة والطرف اآلخر 
من أجل الحصول على مبلغ وقدره 213,817,203 ريال 

سعودي تقريباً، يتعلق بمطالبة تعويضات متفق عليها 
من الطرف اآلخر بشأن التأخير في إنجاز التاريخ 

التشغيل التجاري.

لم يتم تقديم أي دعوى أو 
مطالبة رسمية حتى اآلن، 

ولكن قامت شركة المجموعة 
بتقديم اإلخطارات ذات 

الصلة إلى الطرف اآلخر 
بتاريخ 6 أغسطس 2018م 
و25 فبراير 2019م. وفي 

أبريل 2021م، عين الطرفان 
معاً خبيراً مستقاًل لتقييم 

التأخير.

مبلغ وقدره 213,817,203 ريال سعودي 
تقريباً.

وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 
شركة المجموعة أقل من %50.

 شركة المجموعة 
في عمان

الطرف 
اآلخر

يوجد نزاع قائم بين شركة المجموعة والطرف اآلخر 
من أجل الحصول على مبلغ وقدره 229,197,036 ريال 
سعودي تقريباً، يتعلق بمطالبة بشأن التأخير في توريد 

الغاز الطبيعي.

قام األطراف في شهر مايو 
2021م بتعيين خبير مستقل 

للنظر في التأخير.

مبلغ وقدره 229,197,036 ريال سعودي 
تقريباً.

وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 
شركة المجموعة أقل من %50.

 شركة المجموعة 
في المغرب

مقاول 
الهندسة 
والتوريد 
واإلنشاء

قد يكون لدى الشركة التابعة مطالبة بتعويضات متفق 
عليها عن التقصير في أداء بعض االلتزامات.

ال توجد مطالبات رسمية 
حتى اآلن.

لم يتم إخطار مقاول الهندسة 
والتوريد واإلنشاء بالمطالبة 

المحتملة.

تم تقدير المبلغ المؤقت بمبلغ وقدره 
582,297,500 ريال سعودي تقريباً.

وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 
شركة المجموعة أعلى من %50.

 شركة المجموعة 
في المملكة 

العربية السعودية

الطرف 
اآلخر

كان هناك انقطاع في بعض وحدات الطاقة مما أدى 
إلى فقدان محطة فرعية وهو ما ترتب عليه انقطاع 

التيار الكهربائي بالكامل.
شركة المجموعة أخطرت الطرف اآلخر بوقوع حدث 

قوة قاهرة طبيعية بسبب تعطل مرافق النقل الكهربائي 
وتأثيرها على المشروع. وعليه، وافق الطرف اآلخر 

على مطالبة شركة المجموعة وإعفائها من أداء 
التزاماتها فيما يتعلق  بانقطاع إحدى وحدات الطاقة 
فقط ورفض الطرف اآلخر مطالبة شركة المجموعة 

فيما يتعلق بانقطاع وحدات الطاقة األخرى، واعترضت 
شركة المجموعة على هذا القرار.

قام الطرف اآلخر بتشكيل 
لجنة داخلية للنظر في النزاع، 
وتنتظر شركة المجموعة الرد 

حالًيا. وفي حال لم يتمكن 
الطرفان من تسوية النزاع 
بشكل ودي، فيحق لشركة 

المجموعة إحالة النزاع إلى 
التحكيم.

تقدر المبالغ النقدية المحتملة والتي 
قد يتم دفعها من قبل شركة المجموعة 
بمبلغ وقدره 14,000,000 ريال سعودي، 
يتم دفعها كتعويضات عن األضرار )بناًء 
على عرض شركة المجموعة( أو بمبلغ 

وقدره 18,900,000 ريال سعودي يتم 
دفعها كتعويضات عن األضرار )بناًء على 

عرض الطرف اآلخر(.
وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 

شركة المجموعة أقل من %50.

شركات المجموعة 
)المشغل والبائع(

الطرف 
اآلخر

 قّدرت شركة المجموعة األولى، بصفتها المشغل 
)"المشغل"( خسارتها المحتملة للمدة المتبقية من 
اتفاقية التشغيل والصيانة )أي حتى عام 2030م( 

نتيجة لزيادة في سعر الوقود بمبلغ وقدره 20,836,217 
ريال سعودي تقريباً. وقام المشغل بإشعار شركة 

المجموعة األخرى، )بصفتها المالك بموجب اتفاقية 
التشغيل والصيانة، "البائع"( بنيتها برفع دعوى بسبب 
الزيادة في سعر الوقود الناتجة عن تغيير في األنظمة 

المطبقة وذلك في حال وجود خسارة تتجاوز الحد 
األدنى المنصوص عليه بموجب اتفاقية التشغيل 

والصيانة. كما قدم البائع مطالبة تتعلق بحدوث قوة 
قاهرة سياسية )"تغيير في النظام المطبق"( بموجب 

اتفاقية شراء اإلنتاج، والتي تم رفضها من قبل مشتري 
اإلنتاج، وتحتفظ شركة المجموعة بحقوقها بموجب 

هذه االتفاقية. 
ولم يتم تكبد المبلغ المقدر لخسارة المشغل حتى اآلن.

سينتظر كل من المشغل 
والبائع وصول الخسائر 

المتكبدة إلى الحد األدنى 
المنصوص عليه بموجب 

اتفاقية التشغيل والصيانة 
واتفاقية شراء الطاقة، قبل 

تقديم مطالبة بالتكاليف 
المتزايدة الناشئة عن التغيير 

في النظام المطبق ضد 
البائع )فيما يتعلق بالمشغل( 
ومشتري اإلنتاج )فيما يتعلق 

بالبائع(.

مبلغ وقدره 20,836,217 ريال سعودي. 
وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 

شركة المجموعة أقل من 50%، وال يمكن 
الرجوع على الشركة للحصول على المبلغ 

المطالب به بموجب هذه الدعوى.
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اثنين من شركات 
المجموعة في 

المملكة العربية 
السعودية

الطرف 
اآلخر

في منتصف عام 2017م، أصبحت اثنين من شركات 
المجموعة خاضعة لتوجيهات الهيئة العليا لألمن 

الصناعي لعام 2017م.
 أخطرت إحدى شركات المجموعة )"شركة المجموعة 

األولى"( الطرف اآلخر بتوجيهات الهيئة العليا لألمن 
الصناعي لعام 2017م وأجرت دراسة لتحليل أوجه 

القصور واالختالف بين التوجيهات الحالية وتوجيهات 
الهيئة العليا لألمن الصناعي لعام 2017م.

وقامت إحدى شركات المجموعة األخرى )"شركة 
المجموعة الثانية"( بتقديم مطالبة بشأن حدث قوة 
قاهرة سياسية )"تغيير في النظام المطبق"( بموجب 

اتفاقية الشراء، والتي تم رفضها من قبل مشتري 
اإلنتاج، وتحتفظ الشركة التابعة بحقوقها بموجب هذه 

االتفاقية.

عقدت شركة المجموعة 
األولى اجتماعات الحقة مع 

الطرف اآلخر فيما يتعلق 
بتوجيهات الهيئة العليا لألمن 

الصناعي لعام 2017، ولكن 
لم يتم استالم الموافقة من 

الطرف اآلخر بعد. ومع ذلك، 
فقد وافق الطرف اآلخر 

على إعادة النظر في موقفه 
في ضوء المعايير النظامية، 
وما زالت نتائج ذلك معلقة 

حتى اآلن. 
ال زالت المطالبة بالتكاليف 

المتزايدة الناشئة عن التغيير 
في النظام المطبق قائمة 

)ولكن لم يتم تقديمها بعد(، 
وإن شركة المجموعة الثانية 

على وشك االنتهاء وتأكيد 
النفقات المطلوبة إلكمال 
األعمال المتعلقة بالهيئة 

العليا لألمن الصناعي. إن 
هذا المبلغ النهائي مطلوب 
ألغراض رفع دعوى زيادة 

التكاليف ضد مشتري اإلنتاج 
بموجب اتفاقية شراء اإلنتاج.

مبلغ وقدره 91,000,000 ريال سعودي. 
وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 

كل من شركات المجموعة المذكورة أقل 
من %50.

شركة المجموعة 
في المملكة 

العربية السعودية

الطرف 
اآلخر

النزاع المتعلق بمطالبات التأمين فيما يتعلق بتعويضات 
إصالح واستبدال التوربينات الغازية/ريش التوجيه 

المتغيرة.

قامت شركة المجموعة 
بتعيين مستشاًرا خارجًيا 

لمراجعة األسس الموضوعية 
للدعوى بهدف إحالة األمر 

إلى إجراءات حل النزاع 
الرسمية.

مبلغ وقدره 76,900,000 ريال سعودي 
تقريباً. 

وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 
شركة المجموعة أقل من %50.

 شركة المجموعة 
في المملكة 

العربية السعودية

الطرف 
اآلخر

النزاع المتعلق بمطالبات التأمين فيما يتعلق بأضرار 
تسرب أنبوب الغالية وإصالحه واستبداله.

قامت شركة المجموعة 
بتعيين مستشاًرا خارجًيا 

لمراجعة األسس الموضوعية 
للدعوى بهدف إحالة األمر 

إلى إجراءات حل النزاع 
الرسمية.

مبلغ وقدره 103,159,155 ريال سعودي 
تقريباً.

وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 
شركة المجموعة أقل من %50.

 شركة المجموعة 
في البحرين

الطرف 
اآلخر

مطالبة تتعلق بالتأخيرات الناجمة عن انتشار وباء 
فيروس كورونا المستجد.

ال توجد مطالبات رسمية 
حتى اآلن. تم إرسال 

إخطارات أولية في فبراير 
2020م،  محددة تأثيرات 
التأخير بسبب تفشي وباء 
فيروس كورونا المستجد 

في الصين، باإلضافة إلى 
إشعارات الحقة. وتم استالم 

رفض من الطرف اآلخر 
في 14 أبريل 2021م. كتبت 

شركة المجموعة إلى الطرف 
اآلخر لطلب اجتماع أو تأكيد 

تمديد المهلة بسبب وباء 
فيروس كورونا المستجد، 

لكنها لم تتلق أي رد رسمي 
حتى اآلن. كما في تاريخ هذه 
النشرة، لم يتم بدء إجراءات 

النزاع الرسمية من قبل مقاول 
الهندسة والتوريد واإلنشاء 
أو الطرف اآلخر أو شركة 

المجموعة.

مبلغ وقدره 60,800,000 ريال سعودي 
تقريباً. 

وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 
شركة المجموعة أعلى من %50.
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 شركة المجموعة 
في عمان

أطراف 
أخرى

مطالبة تتعلق بالتأخير بإنجاز تاريخ التشغيل التجاري 
للمشروع.

تم تقديم مطالبات من شركة 
المجموعة الثنين من ألطراف 

األخرى في االتفاقيات ذات 
العالقة. وتم تعيين خبير 

مستقل للنظر في التأخير.

مبلغ وقدره 75,750,000 ريال سعودي 
تقريباً. 

وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 
شركة المجموعة أقل من %50.

 شركة المجموعة 
في المملكة 

العربية السعودية

الطرف 
اآلخر

نزاع يتعلق بمطالبات التأمين على األضرار التي لحقت 
بالصف الثاني من الريش والمتغيرات في دوارات 

التوربينات الغازية للمحطة.

ال توجد مطالبات رسمية 
حتى اآلن ولم يتم إخطار 
الطرف اآلخر بالمطالبة 

المحتملة.

مبلغ وقدره 61,965,082 ريال سعودي 
تقريباً.

وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 
شركة المجموعة ما يعادل 50% أو أكثر.

اثنين من شركات 
المجموعة في 

المملكة العربية 
السعودية

الطرف 
اآلخر 

قد تتعرض اثنين من شركات المجموعة لخسائر 
محتلمة بمبلغ إجمالي وقدره 44,000,000  ريال 

سعودي تقريباً، وذلك لاللتزام بتوجيهات الهيئة العليا 
لألمن الصناعي لعام 2010م والتي تتطلب إجراء 

تعديالت ملموسة على المصنع الخاص بها.

ال توجد مطالبات رسمية 
حتى اآلن ولم يتم إخطار 
الطرف اآلخر بالمطالبة 

المحتملة.

مبلغ وقدره 44,000,000 ريال سعودي.
وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 

كل من شركات المجموعة المذكورة  أقل 
من %50.

 شركة المجموعة 
في المملكة 

العربية السعودية

الطرف 
اآلخر

نزاع بشأن تفسير حكم الربط بالمؤشر استناًدا إلى 
مؤشر أسعار المستهلك بموجب اتفاقيات المشروع 

ذات الصلة.

قد يتم تعيين خبير مستقل 
للنظر في النزاع. 

مبلغ وقدره 35,500,000ريال سعودي 
تقريباً.

وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 
شركة المجموعة أقل من %50.

754,دد79,5د,د ريال سعوديإجمالي القيمة المقدرة للمطالبات من قبل شركات المجموعة:

الطرف اآلخر
شركة 

المجموعة 
في اإلمارات

يوجد نزاع قائم بين شركة المجموعة والطرف اآلخر 
يتعلق بتوريد الوقود للمشروع. 

تم تقديم إخطار بالنزاع من 
قبل الطرف اآلخر. تم رفض 
إخطار النزاع من قبل الطرف 

اآلخر.

المبلغ غير محدد.
وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 

شركة المجموعة أقل من 50%، وال يمكن 
الرجوع على الشركة للحصول على المبلغ 

المطالب به بموجب هذه الدعوى.

الطرف اآلخر
شركة 

المجموعة 
في اإلمارات

تعترض شركة المجموعة على دفع التعويضات عن 
األضرار التي يتم المطالبة بها من قبل الطرف اآلخر 

مقابل تأخير شركة المجموعة في أداء التزاماتها، 
مستندة في ذلك على بعض المخاطر التي تدعي 

شركة المجموعة أنها تستوجب الحصول على تمديد 
المدة ألداء هذه االلتزامات. كما تمت مطالبة طرف 

ثالث بدفع  التعويضات المتفق عليها.

اتفق الطرفين على تسوية 
النزاع بشكل يخفض المبالغ 

المطالب بها لتصبح غير 
جوهرية، ولكن تخضع هذه 
التسوية لموافقة الممولين.

تقدر التعويضات المتفق عليها المطالب 
بها من قبل الطرف اآلخر بعد التسوية 

بمبلغ ما يقارب 17,250,000 ريال 
سعودي.

وتقدر التعويضات المتفق عليها المطالب 
بها من قبل شركة المجموعة بمبلغ ما 

يقارب 225,000,000 ريال سعودي بعد 
التسوية.

وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 
شركة المجموعة أقل من 50%، وال يمكن 
الرجوع على الشركة للحصول على المبلغ 

المطالب به بموجب هذه الدعوى.

مقاول الهندسة 
والمشتريات 

والبناء

 شركة 
المجموعة 
في المغرب

قدم مقاول الهندسة والمشتريات والبناء مطالبة عامة 
ضد شركة المجموعة تشمل عدة مطالبات منفصلة 

تتعلق بالتأخير واألعطال والبناء.

لم يتم رفع المطالبة 
المشتركة إلجراءات فض 

المنازعات الرسمية. 
ال تزال المفاوضات قائمة.

يبلغ إجمالي هذه المطالبات مبلغ وقدره 
134,739,902 ريال سعودي. 

وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 
شركة المجموعة أقل من 50%، وال يمكن 
الرجوع على الشركة للحصول على المبلغ 

المطالب به بموجب هذه الدعوى.

مقاول الهندسة 
والمشتريات 

والبناء

 شركة 
المجموعة 
في المغرب

كان هناك تأخير محتمل في تحقيق التشغيل التجاري 
للمحطة، ويعود ذلك لوجود أعمال إضافية وتأخير 

وأعطال وأحداث القوة القاهرة. قام مقاول الهندسة 
والمشتريات والبناء بتقديم مطالبات مختلفة بسبب 

التأخير واألعطال واألعمال اإلضافية )أي التغييرات( 
بما في ذلك العديد من المطالبات المتعلقة بالقوة 

القاهرة. 

ال تزال المفاوضات قائمة.

المبلغ غير محدد.
وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 

شركة المجموعة أعلى من 50%، وال 
يمكن الرجوع على الشركة للحصول 
على المبلغ المطالب به بموجب هذه 

المطالبة.

مقاول الهندسة 
والمشتريات 

والبناء

 شركة 
المجموعة 
في المغرب

مطالبة تتعلق بوجود حدث قوة قاهرة والمتعلق بتأثير 
فيروس كورونا المستجد، بشأن تصحيح العيوب أثناء 

فترة المسؤولية عن العيوب وأداء اختبارات القبول 
النهائية.

ال يوجد نزاع رسمي حتى 
اآلن.

المبلغ غير محدد.
وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 

شركة المجموعة أعلى من 50%، وال 
يمكن الرجوع على الشركة للحصول 
على المبلغ المطالب به بموجب هذه 

المطالبة.

623



المدعى المدعي
مبلغ المطالبة المقدر 41الحالةملخص النزاععليه

الطرف اآلخر
 شركة 

المجموعة 
في المغرب

قد يكون للطرف اآلخر الحق بالمطالبة بتعويضات 
متفق عليها عن التقصير في األداء بسبب ضعف األداء 

في االختبارات النهائية. 

ال توجد مطالبات رسمية 
حتى اآلن. 

تم تقدير المبلغ ابتداًء بمبلغ وقدره 
88,130,000 ريال سعودي تقريباً.

وتبلغ نسبة الملكية الفعلية للشركة في 
شركة المجموعة أعلى من 50%، وال 

يمكن الرجوع على الشركة للحصول على 
المبلغ المطالب به بموجب هذه الدعوى.

240,119,902 ريال سعوديإجمالي القيمة المقدرة للمطالبات ضد شركات المجموعة:
225,000,000 ريال سعوديإجمالي القيمة المقدرة للمطالبات من قبل شركات المجموعة كمطالبات مقابلة للمطالبات المقدمة ضدها:

المصدر: معلومات الشركة.

وفي ضوء ما ورد أعاله، يبين الجدول التالي القيمة اإلجمالية المقدرة للمطالبات المقدمة من قبل شركات المجموعة وضدها كما في تاريخ 31 مايو 
2021م.

ملخص القيمة اإلجمالية المقدرة للمطالبات المقدمة من قبل شركات المجموعة وضدها(: 15-د1الجدول  

إجمالي المبلغ المقدر للمطالبات  الريال فئة المطالبات
السعودي(

تعرض المجموعة لهذه المطالبات بناًء على 
الملكية الفعلية في شركات المجموعة ذات الصلة 

 الريال السعودي(
الدعاوى القضائية والتحكيمية الجوهرية القائمة المرفوعة 

1,126,392,800565,516,976من قبل شركات المجموعة )وتشمل الدعاوى المقابلة(

الدعاوى القضائية والتحكيمية الجوهرية القائمة المرفوعة 
180,023,58092,086,060ضد شركات المجموعة 

المطالبات األخرى الجوهرية والدعاوى القانونية الجوهرية 
المهدد بإقامتها أو المحتملة والتي قد يتم رفعها من قبل 

شركات المجموعة
2,504,522,7541,235,449,941

المطالبات األخرى الجوهرية والدعاوى القانونية الجوهرية 
المهدد بإقامتها أو المحتملة والتي قد يتم رفعها ضد 

شركات المجموعة
240,119,902171,801,301

المطالبات القائمة التي ال تعد جوهرية المرفوعة من قبل 
135,000,00059,786,196شركات المجموعة

المطالبات القائمة التي ال تعد جوهرية المرفوعة ضد 
124,000,00063,370,880شركات المجموعة*

المصدر: معلومات الشركة.

* تقدر أكبر مطالبة مرفوعة ضد إحدى شركات المجموعة من ضمن المطالبات غير الجوهرية بمبلغ 43,000,000 ريال سعودي تقريباً

وبالرغم من وجود هذه المطالبات المذكورة أعاله والمتعلقة بشركات المجموعة )سواء مطالبة من قبل شركات المجموعة أو ضدها(، ففي حال تم 
الحكم على أي من شركات المجموعة مما يترتب عليه دفع مبالغ بموجب تلك المطالبات، فإنه ال يمكن الرجوع على الشركة بشكل مباشر لدفع  قيمة تلك 
المطالبات باعتبار أن المطالبة تقع على إحدى شركات المجموعة وليس على الشركة بشكل مباشر. وبالرغم من ذلك، فقد تؤثر هذه المطالبات في وضع 

الشركة المالي في حال لم يتم الحكم لصالح شركات المجموعة.

وتجدر اإلشارة إلى عدم قيام المدعين في بعض الدعاوى المرفوعة ضد شركات المجموعة بتحديد قيمة هذه المطالبات المرفوعة. وبناًء على ذلك، 
فسيتم تحديد قيمة المبالغ التي قد تكون مستحقة الدفع من قبل شركات المجموعة ذات الصلة نتيجة لتلك المطالبات باالتفاق بين أطراف النزاع أو 
من قبل القاضي المختص أو هيئة التحكيم المختصة بالنظر في الدعاوى. وعليه، فقد تزيد قيمة إجمالي المطالبات المقدرة أو تقل عن المبالغ المقدرة 

حالًيا عند التنفيذ. 

)لمزيد من التفاصيل حول المخاطر المرتبطة بالمنازعات، يرجى مراجعة القسم )2-4-15( )عوامل المخاطرة - المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع 
والبيئة التنظيمية - المخاطر المتعلقة بالنزاعات الجوهرية واحتمال اللجوء إلى التقاضي(. 

باستثناء المطالبات الموضحة أعاله، تؤكد الشركة أن الشركة وشركات المجموعة المصنفة ضمن حقوق المالك ليست طرفاً في أي نزاع قضائي أو 
تحكيم أو دعوى إدارية أو تحقيقات أو دعاوى أو مطالبات مهدد بإقامتها من شأنها بشكل فردي أو في مجموعها أن يكون لها تأثير جوهري على وضع 

الشركة المالي ونتائج عملياتها.

وتجدر اإلشارة إلى أن المعلومات الواردة أعاله والمتعلقة بمطالبات الشركة وشركات المجموعة  ال تتضمن مبالغ مدفوعات الزكاة التي اعترضت عليها 
– المخاطر المتعلقة  الشركة وشركات المجموعة. )لمزيد من التفاصيل حول مدفوعات الزكاة، يرجى مراجعة القسم )2-4-6( )"عوامل المخاطرة 
بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية – المخاطر المتعلقة بتغيير األنظمة واللوائح الضريبية في الدول التي تعمل فيها مشاريع المجموعة أو تفسيرها 

بشكل سلبي أو تنفيذها بشكل متباين"(.
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العقارات  12 12
تمتلك الشركة العقارات التالية:

بيانات صكوك/شهادات الملكية(: د1-د1الجدول  

حقوق الغير / الوصف والغرضالموقعبيانات صكوك/شهادات الملكية
القيمة الدفتريةالمنازعات

صك الملكية رقم 296426000354 
الصادر بتاريخ 1441/11/6هـ

حي السلمانية بمدينة 
الدرعية، المملكة العربية 

السعودية  

الغرض: مقر الرئيسي للشركة
الوصف: رقم األرض )114(، رقم المخطط 

)14/م(
المساحة اإلجمالية: 4984.37 متر مربع

19,925,019 ريال ال يوجد
سعودي

صك الملكية رقم 996426000356 
الصادر بتاريخ 1441/11/6هـ

حي السلمانية بمدينة 
الدرعية، المملكة العربية 

السعودية  

الغرض: مقر الرئيسي للشركة
الوصف: رقم األرض )116(، رقم المخطط 

)14/م(
المساحة اإلجمالية: 3740.5 متر مربع

14,952,648 ريال ال يوجد
سعودي

صك الملكية رقم 796426000355 
الصادر بتاريخ 1441/11/6هـ

حي السلمانية بمدينة 
الدرعية، المملكة العربية 

السعودية  

الغرض: مقر الرئيسي للشركة
الوصف: رقم األرض )115(، رقم المخطط 

)14/م(
المساحة اإلجمالية: 3770.84 متر مربع

15,073,932 ريال ال يوجد
سعودي

صك الملكية رقم 799016000370 
الصادر بتاريخ 1442/11/13هـ

حي الصحافة بمدينة 
الرياض، المملكة العربية 

السعودية  

الغرض: وحدة سكنية
الوصف: الشقة رقم )1510/284(، الدور 48، 
رقم األرض )2121/2466/2459(، المخطط 

رقم )1863/أب(، برج رافال
المساحة اإلجمالية: 142 متر مربع

1,922,325ال يوجد

أبرمت الشركة ست عقود إيجار لمكاتبها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويبين الجدول التالي تفاصيل هذه العقود.

تفاصيل عقود اإليجار التي أبرمتها الشركة(: 17-د1الجدول  

حق التنازل / اإليجار من الباطنقيمة االيجار السنويةمدة اإليجار وآلية التجديدالموقع والغرضالمؤجر

شركة البوابة 
االقتصادية

المكاتب الرئيسية 
في المبنى رقم 

)1(، الدور 
األرضي )A1( في 
البوابة االقتصادية 

في حي قرطبة، 
الرياض

من 1 فبراير 2014 حتى 31 يناير 2019م – 
743,952 ريال سعوديتجدد تلقائياً

ال يجوز للشركة التنازل بمقابل أو دون 
مقابل عن عقد اإليجار أو تأجير العين 

المؤجرة من الباطن أو التنازل عن 
حقوقه كمستأجر للغير إال بعد الحصول 

على الموافقة الكتابية المسبقة من 
المؤجر على ذلك.

شركة بوابة 
الرياض 

االقتصادية

المكاتب الرئيسية 
في المبنى رقم 

)1(، ملحق الدور 
األرضي )A1( في 
البوابة االقتصادية 

في حي قرطبة، 
الرياض

من 1 فبراير 2019م حتى 31 يناير 2024م – 
855,582 ريال سعوديتجدد تلقائياً

ال يجوز للشركة التنازل بمقابل أو دون 
مقابل عن عقد اإليجار أو تأجير العين 

المؤجرة من الباطن أو التنازل عن 
حقوقه كمستأجر للغير إال بعد الحصول 

على الموافقة الكتابية المسبقة من 
المؤجر على ذلك.

شركة اإلدارة 
العقارية للعقارات 

المكاتب الرئيسية 
في المبنى رقم 

)1(، الدور 
 )A1( األرضي

عقد توسيع في 
البوابة االقتصادية 

في حي قرطبة، 
الرياض

من 1 يناير 2020م حتى 1 يناير 2023م – تجدد 
633,600 ريال سعوديتلقائياً 

ال يجوز للشركة التنازل بمقابل أو دون 
مقابل عن عقد اإليجار أو تأجير العين 

المؤجرة من الباطن أو التنازل عن 
حقوقه كمستأجر للغير إال بعد الحصول 

على الموافقة الكتابية المسبقة من 
المؤجر على ذلك.

شركة بوابة 
الرياض 

االقتصادية

المكاتب الرئيسية 
في المبنى رقم 

)5(، ملحق عقد 
الدور األول 

)A5( في البوابة 
االقتصادية في 

حي قرطبة، 
الرياض

من 15 ديسمبر2017 حتى 14 ديسمبر 2022 
- تجدد تلقائياً مع زيادة على قيمة اإليجار 

بنسبة %15
1،181،500 ريال سعودي

ال يجوز للشركة التنازل بمقابل أو دون 
مقابل عن عقد اإليجار أو تأجير العين 

المؤجرة من الباطن أو التنازل عن 
حقوقه كمستأجر للغير إال بعد الحصول 

على الموافقة الكتابية المسبقة من 
المؤجر على ذلك.
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حق التنازل / اإليجار من الباطنقيمة االيجار السنويةمدة اإليجار وآلية التجديدالموقع والغرضالمؤجر

شركة بوابة 
الرياض 

االقتصادية

المكاتب الرئيسية 
في المبنى رقم 

)5(، ملحق عقد 
الدور الثاني 

)A5( في البوابة 
االقتصادية في 

حي قرطبة، 
الرياض

من 1 أبريل 2017م حتى 31 مارس 2022م – 
تجدد تلقائياً مع زيادة على قيمة اإليجار بنسبة 

%15
1,178,256 ريال سعودي

ال يجوز للشركة التنازل بمقابل أو دون 
مقابل عن عقد اإليجار أو تأجير العين 

المؤجرة من الباطن أو التنازل عن 
حقوقه كمستأجر للغير إال بعد الحصول 

على الموافقة الكتابية المسبقة من 
المؤجر على ذلك.

شركة البوابة 
االقتصادية

المكاتب الرئيسية 
في المبنى رقم 

)5(، الدور الثالث 
)A5( في البوابة 
االقتصادية في 

حي قرطبة، 
الرياض

من 1 نوفمبر 2011م حتى 1 أبريل 2017م – 
تجدد تلقائياً مع زيادة على القيمة اإليجارية 

بنسبة %15
1,024,570 ريال سعودي

ال يجوز للشركة التنازل عن حقوقها أو 
التزاماتها الواردة في العقد إال في حال 
كونها مسؤولًة عن الطرف الثالث. كما 

ال يجوز التأجير من الباطن إال في حال 
كان غرض المستأجر من الباطن العمل 

بتجارة التجزئة.

شركة بوابة 
الرياض 

االقتصادية

المكاتب الرئيسية 
في المبنى رقم 

)5(، ملحق تعديل 
عقد إيجار الدور 
الثالث )A5( في 

البوابة االقتصادية 
في حي قرطبة، 

الرياض

من 1 أبريل 2012م حتى 1 أبريل 2017م – 
تجدد تلقائياً مع زيادة على القيمة اإليجارية 

بنسبة %15
1,024,570 ريال سعودي

ال يجوز للشركة التنازل عن حقوقها أو 
التزاماتها الواردة في العقد إال في حال 
كونها مسؤولًة عن الطرف الثالث. كما 

ال يجوز التأجير من الباطن إال في حال 
كان غرض المستأجر من الباطن العمل 

بتجارة التجزئة.

راشد محمد 
عبداهلل 

المزروعي 
للتطوير العقاري 

مكتب إقليمي في 
ذا ون تاور، دبي، 
اإلمارات العربية 

المتحدة

من 19 أغسطس 2019م حتى 18 نوفمبر 
2021م 

2,166,467 درهم إماراتي 
)2,212,031 ريال سعودي(

ال يجوز التنازل عن العين المؤجرة أو 
التأجير من الباطن إال بموافقة المؤجر.

بي تي ميدبالزا 
بريما 

مكتب محلي في 
بناية ميد بالزا، 

جاكرتا، إندونيسيا 
69,003 دوالر أمريكي من 1 أغسطس 2018م حتى 31 يوليو 2021م

)258,772 ريال سعودي(
ال يجوز التنازل عن العين المؤجرة أو 

التأجير من الباطن إال بموافقة المؤجر.

تسويق أوفرسيز 
ليمتد

 مكتب محلي 
في بناية ليبرتي 
هاوس، الوحدة 
 ،)B-811( رقم
دبي، اإلمارات 

العربية المتحدة

من 1 نوفمبر 2020 حتى 31 أكتوبر 2021 – 
يكون تجديد اإليجار  باختيار المؤجر إذا لم 
يجب المستأجر على طلب التجديد فسيكون 

ملزماً باإليجار الذي طلب المؤجر منه

)80،000( درهم إمارتي 
ال ينطبق)81،688(  ريال سعودي

الوضع الزكوي والضريبي للشركة وشراكتها التابعة  13 12
تخضع الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. ويجنب مخصصات 
للزكاة والضريبة على أساس مبدأ االستحقاق، ويتم احتسابها وتحميلها على أساس الوعاء الزكوي أو الضريبي )والمحتسبة طبقاً ألنظمة لهيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك ). يتم إجراء تعديالت، إن وجدت، على مخصص الزكاة أو الضريبة عند الحصول على الربوط النهائية من هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك . وستقوم الشركة باالعتراض على الربوط الزكوية النهائية في حال رأت أن تلك الربوط ال تتوافق مع ضوابط وأنظمة هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك أو الممارسات المعمول بها.

ويوضح الجدول أدناه مخصصات الزكاة والضريبة للشركة وشركاتها التابعة الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

مخصصات الزكاة والضريبة للشركة وشركاتها التابعة الموحدة كما في 1د ديسمبر 018دم و019دم و0د0دم.(: 18-د1الجدول  

0د0دم019دم018دمأكوا باور وشركاتها التابعة الموحدة

113,764,000183,411,000276,517,000مخصصات الزكاة والضريبة

517,000,د7د411,000,د4,00018د7,د11اإلجمالي 
 

المصدر: قوائم المالية الموحدة المدققة

تقدم الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل )منذ تأسيسها وحتى عام 2014م( إقرارات زكوية موحدة وفق توجيهات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
)حيث كانت الشركات التابعة السعودية المملوكة بالكامل تخضع للزكاة في المملكة العربية السعودية فقط(. وبالنسبة للشركات التابعة السعودية غير 
المملوكة بالكامل )والتي تعتبر  شركات مختلطة تخضع للزكاة والضريبة(، فقد كانت تقدم كل منها منذ تاريخ تأسيسها إقرارات زكوية وضريبية بشكل 

منفصل )غير موحدة( بناًء على القوائم المالية الخاصة بكل منها.
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بعد استثمار مؤسسة التمويل الدولية في عام 2014م، تم إلغاء توحيد اإلقرارات الزكوية للشركة وشركاتها التابعة نظًرا ألن أسهم مؤسسة التمويل الدولية 
في أرباح الشركة غير خاضعة للزكاة )بصفتها كيان غير تابع لدول مجلس التعاون الخليجي( ومعفاة من الضريبة في المملكة العربية السعودية. ومنذ عام 
2014م حتى نهاية عام 2020م، اعتبرت شركات المجموعة السعودية شركات مختلطة تخضع لمتطلبات تقديم إقرارات زكوية وضريبية بشكل منفصل 
)غير موحدة( بناًء على القوائم المالية الخاصة بكل منها.وبعد تخارج مؤسسة التمويل الدولية في عام 2020م، يوجد للشركة خيار تقديم إقرارات زكوية 
موحدة تشمل الشركة باإلضافة إلى الشركات التابعة لها والمملوكة بالكامل )على أساس أنها لن تخضع للزكاة إال في المملكة العربية السعودية(. وتعمل 

الشركة حالياً على دراسة مدى منفعة تقديم إقرارات موحدة )بدالً من إقرارات مستقلة( اعتباًرا من عام 2021م وما بعده. 

 قامت المجموعة بتقديم جميع اإلقرارات الزكوية والضريبية المطلوبة منها منذ تاريخ تأسيس كل شركة فيها حتى نهاية عام 2020م وفق األنظمة المعمول 
بها، وذلك باستثناء شركة أكوا لمرافق المياه والكهرباء والتي تعمل حالياً على تقديم إقراراتها لعام 2020م، ولن ينتج عن هذا التأخير أي تأثير سلبي 

جوهري.

حصلت الشركة على شهادات الزكاة عن جميع األعوام منذ تأسيسها حتى نهاية 31 ديسمبر 2020 م. كما حصلت جميع شركات المجموعة التي تخضع 
للزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية على شهادات الزكاة والضريبة عن جميع األعوام منذ تأسيسها حتى نهاية 31 ديسمبر 2020م، وذلك 
باستثناء خمسة شركات )شركة أعمال المياه والطاقة العربية وشركة سكاكا للطاقة الشمسية وشركة القرية االستثمارية وشركة مشروع القرية وشركة 

أكوا لمرافق المياه والكهرباء( والتي تعمل حالياً على الحصول على الشهادات الخاصة بعام 2020م.

وكما في تاريخ هذه النشرة، حصلت الشركة على الربوط الزكوية والضريبية النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من تاريخ تأسيسها حتى نهاية 
عام 2018م. ولم يتم االنتهاء من تقييم األعوام 2019م و2020م. ويبين الجدول التالي األعوام التي لم يتم فيها استكمال التقييم وسداد الربوط النهائية 
للزكاة والضريبة لشركات المجموعة المهمة فقط )داخل المملكة العربية السعودية وخارجها(، وكذلك المبالغ المتنازع عليها ومخصصات كل منها كما 
في تاريخ 10 يونيو 2021م، علماً بأن بقية األعوام الغير مذكورة في الجدول تم فيها استكمال التقييم وسداد الربوط النهائية للزكاة والضريبة أو التي تم 

تقادمها بسبب انقضاء مدة التقادم.

المملكة (: 19-د1الجدول   المهمة  داخل  المجموعة  لشركات  والضريبة  للزكاة  النهائية  الربوط  وسداد  التقييم  استكمال  فيها  يتم  لم  التي  األعوام 
العربية السعودية وخارجها(، والمبالغ المتنازع عليها ومخصصات كل منها كما في تاريخ 10 يونيو 1د0دم.

المبلغ المخصص 
 الريال السعودي(

مبلغ الضريبة 
المتنازع عليه

 الريال السعودي(

مبلغ الزكاة 
المتنازع عليه

إجمالي المبلغ المتنازع 
عليهد4

 الريال السعودي(

األعوام  التي لم يتم 
فيها استكمال التقييم 

وسداد المستحقاتد4
اسم الشركة الرقم

شركات المجموعة المهمة السعودية

4,100,000 359,000 10,559,405 10,918,405 2008م – 2020م
الشركة الوطنية األولى 

لخدمات التشغيل 
والصيانة )نوماك(

1

13,235,161 14,140,157 1,325,863 15,466,020 2007 – 2013، 2015م 
– 2020م

شركة رابغ العربية للمياه 
والكهرباء 2

0 1,910,175 54,938 1,965,113 2015م – 2017م، 
2019م – 2020م

شركة الشعيبة للمياه 
والكهرباء 3

4,000,000 18,043,206 4,004,342 22,047,548 2007م – 2020م شركة الشقيق للمياه 
والكهرباء 4

8,898,222 25,027,631 18,572,434 43,600,065 2010م – 2013م، 
2015م – 2020م شركة رابغ للكهرباء 5

0 0 0 0 2016م – 2020م شركة المرجان إلنتاج 
الكهرباء 6

0 0 0 0 2017م – 2020م شركة مشروع الشعيبة 
الثانية لتنمية المياه 7

0 0 0 0 2020م
شركة سدير األولى 

للطاقة المتجددة 
)مساهمة سعودية مقفلة(

8

0 0 0 0 2020م شركة مرافق البحر 
األحمر المشتركة للطاقة 9

0 0 0 0 2020م جيزان المتكاملة لتحويل 
الغاز وللطاقة 10

0 0 0 0 2016م – 2020م شركة الجبيل للمياه 
والكهرباء 11

6,483,000 19,159,717 43,607,715 2011م – 2020م 62,767,432 شركة هجر إلنتاج 
الكهرباء 12

42  باستثناء غرامات التأخير التي تسقط بالتقادم.
43  ال يشمل ذلك السنوات التي لم يكتمل خاللها ربط الزكاة / الضريبة، ولكن تم تقادمها اآلن بسبب انقضاء مدة التقادم.
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المبلغ المخصص 
 الريال السعودي(

مبلغ الضريبة 
المتنازع عليه

 الريال السعودي(

مبلغ الزكاة 
المتنازع عليه

إجمالي المبلغ المتنازع 
عليهد4

 الريال السعودي(

األعوام  التي لم يتم 
فيها استكمال التقييم 

وسداد المستحقاتد4
اسم الشركة الرقم

0 0 0 0 2019م – 2020م الشركة الوطنية األولى 
القابضة 13

0 0 0 0 2015م – 2020م شركة طاقة رابغ 14

شركات المجموعة المهمة غير السعودية

ال ينطبق 0 0 ال ينطبق ال ينطبق شركة حصيان 1 القابضة 
للطاقة 15

ال ينطبق 0 0 ال ينطبق ال ينطبق نور الطاقة 1 ش.م.خ 16

0 0 0 0 2015م – 2020م شركة اكوا باور ورزازات 17

0 0 0 0 2019م – 2020م شركة اكوا باور ورزازات 
2 18

0 0 0 0 2019م – 2020م شركة اكوا باور ورزازات 
3 19

28,938,369 28,938,369 0 28,938,369 2013م – 2020م شركة اكوا باور بركاء 20

0 0 0 0 2018م – 2020م شركة الظاهرة لتوليد 
الكهرباء 21

0 0 0 0 2017م – 2020م شركة شناص لتوليد 
الكهرباء 22

ال ينطبق 0 0 ال ينطبق ال ينطبق شركة حيا للطاقة 
والتحلية ش.م.ب )مقفلة( 23

0 0 0 0 2016م – 2020م شركة محطة الزرقاء 
لتوليد الطاقة الكهربائية 24

4,002,193 9,644,196 0 2018م – 2020م 9,644,196

أكوا جي يو جيه 
اليكتريك اسليمتي في 
يونتيم سانيعي في تي 

تيكريت انيوني

25

0 0 0 0 2020م اكوا باور سرداريا 26

ال ينطبق 0 0 ال ينطبق ال ينطبق
شركة الطويلة لتحلية 

المياه بالتناضح العكسي 
ذ.م.م

27

0 0 0 0 2020 أكوا باور باش ويند 28

0 0 0 0 2020 أكوا باور دزهانكيلدي 
ويند 29

945,د5د,9د 451,ددد,117 97د,4د78,1 47,148د,195 - المجموع

المصدر: الشركة

باإلضافة إلى ما سبق، كما في 10 يونيو 2021م، إن شركات المجموعة األخرى )أي، غير شركات المجموعة المهمة المذكورة في الجدول أعاله( تعترض 
على مبلغ إجمالي وقدره 52,532,685 ريال سعودي )يتكون من 45,282,295 ريال سعودي للزكاة و 7,250,391 ريال سعودي للضريبة( والذي تم تكوين 
مخصص له بقيمة 15,586,573 ريال سعودي. ومن ضمن ذلك أكبر اعتراض مقدم من شركة أعمال المياه والطاقة العربية )إحدى شركات المجموعة 
المملوكة بالكامل( على مبلغ زكوي إجمالي قدره 41,005,408 ريال سعودي تطالب به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لألعوام 2015 م  إلى عام 2017 
م و عام  2018م. وقامت شركة أعمال المياه والطاقة العربية بتخصيص مبلغ 12,500,000 ريال سعودي مقابل النزاع. وتخضع السنوات المالية لشركة 

أعمال المياه والطاقة العربية المنتهية في 2019م و 2020م لتقييم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة  القسم )6-3-6-12( )»مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات لفترة الثالث سنوات المنتهية في 
1د ديسمبر 0د0دم – الزكاة والضريبة«(.

كما في 10 يونيو 2021م، تعرضت المجموعة )أي، شركات المجموعة المهمة المذكورة في الجدول أعاله وجميع شركات المجموعة األخرى الموحدة 
وغير الموحدة( لدفعات الضريبة والزكاة المحتملة لجميع الفترات السابقة التي لم يستكمل فيها التقييم  بمبلغ إجمالي وقدره 247,879,833ريال سعودي 
)124,472,842 ريال سعودي لدفعات الضريبة و123,406,992 ريال سعودي لدفعات الزكاة( )تبلغ حصة الشركة من هذا المبلغ 56,326,848 ريال سعودي 
لدفعات الضريبة و 72,960,541 ريال سعودي لدفعات الزكاة(  والتي تتعلق بنتائج التقييمات المتنازع عليها )باستثناء غرامات التأخير والمطالبات التي 
انقضت المهلة الزمنية لها والتي خضعت للتقادم بـ 68,237,880 ريال سعودي(، وتم تخصيص مبلغ إجمالي لهذا التعرض وقدره 85,243,518 ريال سعودي 

)من ضمنها مبلغ وقدره 39,756,095 ريال سعودي مقابل المطالبات الزكوية ومبلغ 45,487,423 ريال سعودي مقابل المطالبات الضريبية(. 
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باإلضافة إلى ذلك، كما في 10 يونيو 2021م، تعرضت المجموعة لدفعات الضريبة والزكاة المحتملة على تقييمات غير نهائية صادرة عن هيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك على جميع الفترات السابقة بـ 172,736,269 ريال سعودي )بما في ذلك حصة الشركاء اآلخرين -حسب مقتضى الحال- في شركات 
المشروع(، وتبلغ حصة الشركة من هذا المبلغ 41,256,401 ريال سعودي. باعتبار أن التقييمات غير نهائية، فإنها قد تتغير من قبل هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك حتى إصدار التقييم النهائي فال يوجد مخصصات لهذه المبالغ. وتقوم المجموعة حالًيا باالعتراص على التقييمات إلزالتها. يشكل التقييم غير 
النهائي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 2018 م البالغ 160,656,642 ريال سعودي أكبر جزء من إجمالي التقييمات غير النهائية، حيث يحتوي باقي 

المبلغ على تقييمات أخرى غير نهائية وغير جوهرية فيما يتعلق بشركات المجموعة السعودية األخرى.

لمزيد من التفاصيل حول مدفوعات الزكاة والربوط الزكوية والضريبية القائمة، يرجى مراجعة  القسم )2-4-6( )»عوامل المخاطرة – المخاطر المتعلقة 
بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية – المخاطر المتعلقة بتغيير األنظمة واللوائح الضريبية في الدول التي تعمل فيها مشاريع المجموعة أو تفسيرها 
بشكل سلبي أو تنفيذها بشكل متباين«( والقسم )2-4-7( )»عوامل المخاطرة – المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية – المخاطر 

المتعلقة بأنظمة الزكاة ولوائحها وكيفية تفسيرها وتنفيذها فيما يتعلق بالمشاريع ذات الصلة«(.

ملخص حول النظام األساسي للشركة  14 12

اسم الشركة:
شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )شركة مساهمة سعودية مقفلة(.

أغراض الشركة: 
إن الغرض من تأسيس الشركة هو:

توليد الطاقة الكهربائية. 1

توزيع الطاقة الكهربائية وبيعها بالجملة. 2

تحلية المياه. 3

إنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمحوالت. 4

إصالح وصيانة محطات الطاقة الكهربائية والمحوالت. 5

البيع بالجملة للمياه المحالة. 6

وتمارس الشركة هذه األنشطة بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.

المركز الرئيسي:
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز نقله إلى مدينة أخرى داخل المملكة العربية السعودية بقرار تصدره 
الجمعية العامة غير العادية، ويجوز لمجلس اإلدارة أن يُنشيء لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويجوز لمجلس 

اإلدارة تعيين ممثلين في أي جهة في داخل المملكة أو خارجها حسبما يتطلب نشاط الشركة أو يكون مفيداً لها.

مدة الشركة:
مدة الشركة )99( تسعة وتسعون سنة ميالدية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بالرقم )215/ق ( وتاريخ 1429/7/2هـ بإعالن تأسيسها، ويجوز 

دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قبل انتهاء أجلها األصلي أو الممدد بسنة على األقل.

رأس المال: 
حُدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره ستة مليار وأربعمائة  وسبعة وخمسون مليون وستمائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وثمانون )6,457,628,780( 
ريال سعودي، مقسمة إلى ستمائة وخمسة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وستون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون )645,762,878( سهم متساوية القيمة، 

تبلغ القيمة االسمية لكل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، وجميعها أسهم نقدية.

األسهم الممتازة:
يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهم ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية 
إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية وال تعطي األسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وترتب هذه األسهم 

ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي.
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شراء الشركة ألسهمها بيعها وتخصيصها للموظفين:
للضوابط . 1 يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة وبيعها ورهنها، كما يجوز للشركة شراء أسهمها الستخدامها كأسهم خزينة وفقاً 

والشروط الصادرة عن الهيئة.

يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل.. 2

يجوز للشركة أن تشتري أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة -أو شركاتها التابعة- ضمن برنامج أسهم الموظفين وفقا للضوابط والشروط . 3
الصادرة عن الهيئة.

إصدار األسهم:
تكون األسهم اسمية، وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإنما أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة 
في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص 
عديدين وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات 

الناشئة عن ملكية السهم. 

زيادة رأس المال:
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع كاماًل. وال يشترط أن يكون رأس المال . 1

قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم 
تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات . 2
التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.

للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة . 3
التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو إبالغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال 

وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية . 4
لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم . 5
لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة )4( أعاله، توزع األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق . 6
أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة عن زيادة رأس المال بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي 
من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية 
الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويُطرح ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم 

تقرر الجمعية العامة غير العادية على غير ذلك. 

تخفيض رأس المال:
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأسمال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، ويجوز في الحالة األخيرة وحدها 
تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )54( من نظام الشركات، وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن 

األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات.

وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوماً من تاريخ نشر قرار 
التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيه المركز الرئيسي للشركة، فإذا اعترض أحدهم وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور 

وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجاًل.

إصدار السندات:
لمجلس اإلدارة الموافقة على إصدار الشركة صكوك أو سندات سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خالل سلسلة من اإلصدارات بموجب برنامج أو أكثر 
تنشئها الشركة وإصدار الشركة صكوك أو سندات أخرى و/أو أي أوراق مالية من وقت آلخر، وكل ذلك في األوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها 
مجلس إدارة الشركة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة بهذا الخصوص، ولمجلس اإلدارة اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلصدار تلك الصكوك 

والسندات و/أو األوراق المالية.
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ولمجلس إدارة الشركة القيام بتفويض أي أو كل من الصالحيات الممنوحة له بموجب هذه المادة ألي شخص أو أشخاص ولألشخاص المفّوضين تفويض 
الغير في بعض صالحياتهم ما لم ينص قرار مجلس اإلدارة على غير ذلك.

كما يجوز للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم وذلك بشرط الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، ويحدد 
في قرار الجمعية الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك وذلك وفق االحكام المنصوص عليها فى نظام 

الشركات.

إدارة الشركة:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )11( إحدى عشر عضو، تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات ويتم انتخابهم بطريقة 

التصويت التراكمي.

انتهاء عضوية مجلس اإلدارة:
تنتهي عضوية المجلس في حالة حدوث أي مما يلي:

بانتهاء مدتها.. 1

باستقالة العضو أو وفاته.. 2

إذا أصبح غير صالح للعضوية وفقاً ألحكام أي نظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية.. 3

إذا حكم بإدانته في جريمة غش أو جريمة مخلّة باألمانة أو الشرف.. 4

إذا حكم بإفالسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه.. 5

ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة 
بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب، ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال 

كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.

صالحيات مجلس اإلدارة:
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أعمالها داخل المملكة وخارجها.

ولمجلس اإلدارة، من بين أمور أخرى، أن يمثل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة ومكاتب العمل والعمال والحقوق المدنية وأقسام 
الشرطة والغرف التجارية والصناعية وكتابة العدل والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها.

للتقدم  المناقصات واالتفاق مع أطراف أخرى لتشكيل اتحادات  التعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة ونيابة عنها والدخول في  كما للمجلس حق 
للمشاريع والقيام بكافة األعمال والتصرفات والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي 
تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل وتسمية ممثلي الشركة في جمعيات الشركاء والمساهمين في تلك الشركات والتوقيع 
على االتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت والرهون وفكها وتحصيل حقوق الشركة 
وتسديد التزاماتها، وتوقيع الكفاالت باسم الشركة لكفالة الغير أو كفالة الشركات التي تشارك فيها الشركة وإصدار الكفاالت المالية وكفاالت الغرم 
الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح  واألداء، وإصدار 
الحسابات وإدارتها وإقفالها وفتح االعتمادات والسحب وااليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التموين الحكومي وإصدار 
والتوقيع على كافة األوراق والمستندات والشيكات والسندات ألمر والكمبياالت وكافة المعامالت المصرفية وعقود المشتقات المالية لصالح الشركة أو 

الشركات التي تكون الشركة شريكاً فيها.

ويجوز لمجلس اإلدارة بيع عقارات وممتلكات الشركة شريطة أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:

أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.. 1

أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.. 2

أن يكون البيع حاضراً غير مؤجل إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.. 3

أال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.. 4

التجارية  التجارية وغير  التمويل الحكومي والجهات  القروض وتقديم الضمانات الالزمة لذلك مع صناديق ومؤسسات  كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد 
وبصرف النظر عن مدة تلك القروض على أال تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة.

ويجوز لمجلس اإلدارة تقديم الدعم المالي ألي من الشركات التي تشارك فيها الشركة وضمانات التسهيالت االئتمانية التي تحصل عليها أي من الشركات 
التي تشارك فيها الشركة والتنازل عن أولوية سداد الديون.
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ولمجلس اإلدارة أن يفّوض في حدود اختصاصه أي من صالحياته إلى أي عضو من أعضائه أو من الغير أو أن يوكل نيابة عنه واحداً أو أكثر من أعضائه 
أو من الغير في اتخاذ إجراء أو تنفيذ تنظيم معين أو القيام بعمل وتعيين وعزل الوكالء وإصدار الوكاالت الشرعية، وتعيين المحامين وعزلهم.

يكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها.

ولم ينص النظام األساسي للشركة على أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين حق االقتراض من الشركة، وذلك وفقاً ألحكام 
المادة )73( من نظام الشركات 

ماكفأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية:
يدفع لكل عضو من أعضاء المجلس بدل حضور وقدره )3,000( ثالثة آالف ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس و)3,000( ثالثة 
آالف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجان التنفيذية، ومكافأة سنوية يحددها المجلس، على أال يزيد ما يصرف ألعضاء مجلس اإلدارة بهذه 

الصفة عن الحد األقصى بموجب األنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها.

يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل 
مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو 

إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

وال ينص النظام األساسي للشركة على منح عضو مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي الحق في التصويت على قرارات تخص مكافآته. 

رئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة:
يعّين مجلس اإلدارة رئيساً من بين أعضائه ونائباً للرئيس، ويحق لمجلس اإلدارة تعيين عضواً منتدباً للشركة من أعضاء المجلس أو رئيساً تنفيذياً للشركة 
من أعضاء المجلس أو من غيرهم. باإلضافة إلى هذه الصالحيات، لمجلس اإلدارة منح رئيس المجلس صالحيات أخرى بموجب قرار يصدر منه. كما 

يحدد مجلس اإلدارة صالحيات نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي. 

اجتماعات مجلس اإلدارة:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية قبل موعد االجتماع بوقت مناسب ومصحوبة بجدول األعمال، ويجب على رئيس المجلس أن يدعوه 
إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء، ويجب أن يكون التنازل عن اإلخطار مكتوباً وموقعاً من األعضاء المتنازلين عن اإلخطار ويودع في 

سجل محاضر الشركة.

تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة في المكتب الرئيسي للشركة أو أي مكان آخر يتفق عليه أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة، كما يجوز عقد االجتماعات عن 
طريق الهاتف أو أي وسائل تواصل إلكترونية أخرى، حسبما يتفق عليها أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة، مما يسمح باالستماع إلى جميع أعضاء مجلس 

اإلدارة الحاضرين من قبل جميع األعضاء اآلخرين.

نصاب االجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة:
ال يكتمل النصاب القانوني الجتماع مجلس اإلدارة إال إذا حضره أصالة أو باإلنابة، ثمانية )8( أعضاء على األقل من مجلس اإلدارة، وفي حالة إنابة عضو 

مجلس اإلدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقاً لضوابط محددة في النظام األساسي للشركة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في غضون ساعة )1( واحدة عقب الموعد المحدد، ففي هذه الحالة يؤجل االجتماع إلى موعد آخر على أن يكون 
ذلك الموعد في غضون سبعة )7( أيام )إال إذا كان موضوع االجتماع أمراً ملحاً بما في ذلك على األخص االجتماعات التي تتم الدعوة إليها فيما يتعلق 
بعملية تقديم عطاءات لمشروع ما وعندها يكون االجتماع في غضون 24 ساعة( من تاريخ عقد االجتماع األول، ويعقد االجتماع في نفس المكان المحدد 
النعقاد االجتماع األول وبنفس جدول األعمال. ويتألف النصاب القانوني لالجتماع المؤجل بحضور سبعة )7( أعضاء على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة، 
سواء كان الحضور باألصالة أو بالنيابة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية األعضاء الحاضرين والممثلين فإذا تساوت األصوات فال يكون للرئيس صوتاً 

ترجيحاً.

يجوز للمجلس اصدار قرارات بالتمرير كبديل لقرارات المجلس التي يتم إصدارها في اجتماعات المجلس، فإن قرار المجلس الذي يصدر بالتمرير 
يكون صحيحاً إذا كان خطياً وإذا كان قد تم التوقيع على نص القرار )شخصياً أو عبر الفاكس، أو إذا أرسلت نسخة ممسوحة ضوئياً عن طريق البريد 
االلكتروني( بأغلبية أعضاء المجلس. ويجب أن يرسل هذا القرار إلى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ويُمنح األعضاء مدة محددة للرد يتم تحديدها في 
اإلشعار، بحيث ال تقل عن يومي )2( عمل بعد تاريخ اإلرسال )وفي الحاالت الطارئة تكون المدة أربع وعشرين )24( ساعة(. وال يعتبر القرار نافذاً إال بعد 
انقضاء تلك المدة، ما لم يتنازل غالبية أعضاء مجلس اإلدارة عن هذا الشرط. وعلى الرغم مما ذكر في الفقرة السابقة، في حال طلب أحد أعضاء مجلس 
اإلدارة عقد اجتماع حضوري للتصويت على القرار قبل توقيعه خطياً، ففي هذه الحالة يعتبر القرار الخطي بالتمرير على أنه لم يصدر، ويُعاد طرح القرار 
خالل اجتماع مجلس اإلدارة. وفي هذه الحالة ينبغي على رئيس مجلس اإلدارة أن يدعو النعقاد اجتماع للمجلس وأال تتجاوز مدة اإلشعار لعقد االجتماع 
يوم )1( عمل واحد، ويكون النصاب القانوني لهذا االجتماع صحيحاً بحضور سبعة )7( أعضاء على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة، باألصالة أو باإلنابة.

وال ينص النظام األساسي للشركة على أي مادة تمنح عضو مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي الحق في التصويت على العقود واألعمال التي له مصلحة 
فيها. وذلك وفقاً للمادة )71( من نظام الشركات التي تمنع أعضاء مجلس اإلدارة التصويت على القرارات الصادرة في هذا الشأن في اجتماعات مجلس 

اإلدارة أو اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين.
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محاضر االجتماع:
تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر وتدّون هذه المحاضر في سجل 

خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر

لجنة مجلس اإلدارة التنفيذية:
تؤسس الشركة لجنة تنفيذية يقرر مجلس اإلدارة عدد أعضائها ويضع الالئحة التي تحكمها وتنظم أعمالها. ويجوز لمجلس إدارة الشركة، بموجب قرار 

يصدر عنه، أن يعدل تشكيل اللجنة أو أن يزيد أو يخفض من عدد أعضائها بما يتماشى مع الالئحة، كما يجوز له كال األمرين. 

وتكون اللجنة التنفيذية مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن تلقي أي عروض تقدم إليها بشأن أي مشروع أو فرص استثمارية وتقييمها، وتقرر ما إذا كانت 
الشركة ستنفذ أو تشارك في المشروع المقترح أو الفرصة االستثمارية المقترحة.

تتولى اللجنة التنفيذية الموافقة على ممارسة الشركات التابعة للشركة ألنشطة مكملة ألغراض الشركة وذلك وفقاً لآلتي:

 يشمل مفهوم األنشطة المكملة:- 1
 األنشطة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية المتكاملة للمياه والبخار و/أو الطاقة )بما في ذلك الطاقة المتجددة( التي تشمل أيضاً األنظمة أ- 

التالية: مياه الشرب، ومياه الري، ومياه الصرف الصحي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والنفايات، وشبكة االتصاالت، والتبريد المركزي، 
تحويل  التالية:  األنظمة  ذلك  في  بما  المتكاملة  الطاقة  2- مشاريع  والتوزيع.  والنقل  والتوليد  التخزين  وأنظمة  الطاقة،  أنظمة  وعناصر 
النفايات إلى طاقة، والطاقة الحرارية الحيوية، ومشاريع توليد الهيدروجين األخضر، ومشاريع الغاز الخاصة بتوليد الطاقة، وإمدادات الغاز 

الطبيعي المسال )LNG(، واستالم مرافق التخزين، وإعادة تحويل الغاز السائل إلى غاز، ومرافق وتوليد الطاقة. 
فيما يتصل بجميع األنشطة المكملة، يشترط تحقق اآلتي:ب- 

 أن تحافظ الشركة على تركز أعمالها على غرضها األساسي  والمذكور في المادة )3( )غرض الشركـة(. - 2
 أن توافق اللجنة التنفيذية على فرص ممارسة األنشطة المكملة ذات الصلة قبل تقديم أي طلب تأهيل فيما يتعلق بهذه الفرص. - 3
 أن تبقى األنشطة المذكورة في المادة )3( )غرض الشركـة( في كل مشروع من مشاريع األنشطة المكملة هي الغرض الرئيسي في المشروع - 4

والعامل الدافع، بحيث يشتمل حوالي 50% أو أكثر من إجمالي النفقات الرأس مالية لهذا المشروع ، ما لم يوافق مجلس  إدارة الشركة على 
خالف ذلك.

 يتم توظيف أو استخدام أي خبرة متخصصة مطلوبة إلجراء األنشطة المكملة من قبل شركة المشروع ذات الصلة فقط وال يتم تنفيذها أو - 5
توفيرها من قبل الشركة أو موظفيها.

 أن تكون المشاركة في النشاط المكمل من خالل شركة تابعة قائمة أو جديدة ومصرح لها بممارسة النشاط ذو الصلة.- 6

لجنة إدارة المخاطر:
تؤسس الشركة لجنة إدارة المخاطر على أن يقرر مجلس اإلدارة عدد أعضاء هذه اللجنة. 

وأي تغيير يطرأ على الئحة إدارة المخاطر أو سياسة االلتزام والمخاطر المعمول بها لدى الشركة يستلزم الحصول على موافقة أغلبية أعضاء مجلس 
اإلدارة.

لجنة الماكفآت والترشيحات:
تؤسس الشركة لجنة المكافآت والترشيحات على أن يقرر مجلس اإلدارة عدد أعضاء هذه اللجنة. وأي تغيير يطرأ على الئحة المكافآت والترشيحات 

المعمول بها لدى الشركة يستلزم الحصول على موافقة أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة.

حضور جمعيات المساهمين: 
الجمعية العامة المكّونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة.

لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية أو غير العادية، وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في 
حضور الجمعية العامة.

اختصاصات الجمعية العامة العادية:
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في 

السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
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اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في 

اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة.

انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين: 
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات او 
لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل )5 %( خمسة في المائة من رأس المال على األقل ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم 
يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل )30( يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات، وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز 
الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وعشرين )21( يوم على األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع 
المساهمين بخطابات مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وذلك خالل المدة المحددة للنشر. يرأس 
رئيس مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، ويحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة 

بشأنها لمجلس اإلدارة ومراجع الحسابات. 

نصاب الجمعيات العامة العادية:
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع 
وّجهت الدعوة إلى اجتماع ثاِن يعقد خالل الثالثين )30( يوماً التالية لالجتماع السابق ومع ذلك، يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة 
المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. وفي جميع األحوال يكون 

االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.

نصاب االجتماعات العامة غير العادية:
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع 
األول وّجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين )30( يوماً التالية لالجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة )34( 
من النظام األساسي للشركة ومع ذلك يجوز ان يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة 
لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين 
يمثل ربع رأس المال على األقل. وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها 

في المادة )34( من النظام األساسي للشركة ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

التصويت في الجمعيات: 
لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة، ويجوز للمساهم التصويت على قرارات 
الجمعيات العامة بواسطة وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها الجهات المختصة. ومع ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في 
التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من إدارتهم أو بإعطائهم التراخيص الواجبة للقيام ببعض األعمال التي تشتمل على مصلحة ذاتية 

أو لتجديد هذه التراخيص، وبشكل عام على كل موضوع آخر ينص نظام الشركات على امتناعهم عن االشتراك في التصويت فيه. 

قرارات الجمعيات:
تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم 
الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها 

أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

تشكيل لجنة المراجعة:
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عن خمسة )5( أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة 

التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم.

نصاب اجتماع لجنة المراجعة:
يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي 

صوت معه رئيس اللجنة.
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اختصاصات لجنة المراجعة:
تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس 

اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.

تقارير لجنة المراجعة:
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها 
كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى 
مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة  بواحد وعشرون )21( يوم على األقل 

لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

تعيين مراجع الحسابات:
يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين المراجعين المصّرح لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية تعّينه الجمعية العامة سنوياً وتحدد مكافأته، 

ويجوز لها إعادة تعيينه. 

صالحيات مراجع الحسابات:
لمراجع الحسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات وااليضاحات التي يرى ضرورة 
الحصول عليها ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمّكنه من أداء واجبه، وإذا 
صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه 

أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريراً يُعد وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها يضمنه موقف إدارة الشركة من 
تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد تبين له من مخالفات ألحكام النظام أو أحكام نظام الشركة األساسي، ورأيه في 
مدى عدالة القوائم المالية للشركة. ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة. وإذا قررت الجمعية التصديق على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم 

المالية دون االستماع إلى تقرير مراجع الحسابات، كان قرارها باطاًل.

السنة المالية:
تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي في الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل عام ميالدي، على أن السنة المالية األولى تبدأ من 

تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من العام الميالدي التالي.

توزيع األرباح:
االستثمارات  لخسائر  الالزمة  االحتياطات  وتكوين  األخرى  والتكاليف  العمومية  المصروفات  جميع  خصم  بعد  السنوية  الصافية  الشركة  أرباح  توزع 

وااللتزامات التي يرى مجلس اإلدارة ضرورتها على الوجه اآلتي:

تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين، وتقوم الشركة بدفع المبالغ للجهات المختصة. 	
يرحل ما ال يقل عن )10 %( من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى  	

بلغ االحتياطي المذكور )30 %( من رأس المال المدفوع.
للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ما نسبته 1% من األرباح الصافية لتكون احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو  	

أغراض معّينة.
للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على  	

المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً 
من هذه المؤسسات.

يوّزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة  ال تقل عن )1 %( من رأس مال الشركة المدفوع. ويجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس  	
اإلدارة توزيع أي نسبة إضافية أخرى.  

وفي حالة تحقيق خسائر يجوز ترحيلها للسنة المالية التالية وال توزع أي أرباح إال بعد تعويض الخسائر بالكامل. 	

استحقاق األرباح:
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبّين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح 
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق. كما ويجوز لمجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين 

وفق الضوابط والتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية بين فترة وأخرى.
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أرباح األسهم الممتازة:
في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المشار إليها في المادة )9( من النظام 
األساسي للشركة ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة، وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من األرباح لمدة ثالث سنوات متتالية فإنه يجوز 
للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم منعقدة طبقاً ألحكام المادة )89( من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة 
والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل 

أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.

خسائر الشركة:
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع أ- 

الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس اإلدارة 
خالل خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ 
لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون 

نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظام الشركات.
وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة )أ( من هذه المادة، أو إذا اجتمعت ب- 

وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة 
رأس المال خالل تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

دعوى المسؤولية:
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة ضد أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن خطأ صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، وال يجوز 

للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائماً. ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

حل الشركة وتصفيتها: 
تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة 
غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية، 
ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها. ومع 
ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل 

مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

ختم الشركة:
يعد مجلس اإلدارة ختًما للشركة.

وصف األسهم  15 12

رأس المال
كما في تاريخ هذه النشرة، ُحدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره ستة مليار وأربعمائة  وسبعة وخمسون مليون وستمائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة 
وثمانون )6,457,628,780( ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى ستمائة وخمسة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وستون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون 

)645,762,878( سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة االسمية لكل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية مدفوعة بالكامل، وجميعها أسهم عادية نقدية.

األسهم
تكون األسهم عادية وال يجوز إصدارها بمبلغ أقل من القيمة االسمية. ويجب في حالة إصدار األسهم بأعلى من هذه القيمة االسمية أن يضاف فرق القيمة 
في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملكه أشخاص 
عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات 

الناشئة عن ملكية السهم.
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إعادة شراء سهم
يجوز للشركة المساهمة وفقاً للمادة )112( من نظام الشركات شراء أو رهن أسهمها وفقاً للضوابط التي تضعها السلطة المختصة. وال يكون لألسهم التي 

تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

حقوق حملة األسهم العادية
بموجب المادة )110( من نظام الشركات، تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من األرباح 
المقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور الجمعيات العامة واالشتراك في مداوالتها والتصويت 
على قراراتها، وحق التصرف في األسهم، وحق طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء 

المجلس والطعن بالبطالن في قرارات الجمعية العامة وذلك بالشروط والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام األساسي.

ولكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب 
مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤال غير مقنع 

احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

توزيع األرباح
لتغطية خسائر  الالزمة  االحتياطيات  تجنيب  وبعد  األخرى،  والتكاليف  العامة  النفقات  السنوية -بعد خصم جميع  الشركة  أرباح  يتم تخصيص صافي 

والتزامات االستثمار- على النحو التالي:

تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين، وتقوم الشركة بدفع المبالغ للجهات المختصة. 	
يرحل ما ال يقل عن )10 %( من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى  	

بلغ االحتياطي المذكور )30 %( من رأس المال المدفوع.
للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ما نسبته 1% من األرباح الصافية لتكون احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو  	

أغراض معّينة.
للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على  	

المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً 
من هذه المؤسسات.

يوّزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة  ال تقل عن )1 %( من رأس مال الشركة المدفوع. ويجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس  	
اإلدارة توزيع أي نسبة إضافية أخرى.  

وفي حالة تحقيق خسائر يجوز ترحيلها للسنة المالية التالية وال توزع أي أرباح إال بعد تعويض الخسائر بالكامل. 	

الجمعيات العامة
تمثل الجمعية العمومية المنعقدة حسب األصول جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة. باستثناء األمور التي تقع 
ضمن اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية، تختص الجمعية العمومية العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتعقد مرة واحدة على األقل في السنة 

خالل الستة )6( أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة. يجوز الدعوة النعقاد الجمعيات العمومية العادية األخرى حسب الحاجة.

النظام األساسي باستثناء تلك األحكام المحظور عليها تعديلها بموجب نظام الشركات. يجوز للجمعية  بتعديل  العادية  العمومية غير  تختص الجمعية 
للجمعية  المقررة  الشروط واألساليب  العادية بنفس  العمومية  الجمعية  التي تدخل في اختصاص  العادية أن تصدر قراراتها في األمور  العمومية غير 

العمومية العادية.

يجوز لكل مساهم حضور الجمعية العمومية العادية أو غير العادية. يجوز للمساهم تفويض أفراد غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة لحضور 
الجمعية العمومية.

حقوق التصويت
لكل مساهم صوت واحد لكل سهم يمثله اجتماعات الجمعيات العمومية. ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة. وتُحسب األصوات 

في اجتماعات الجمعية العامة على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في االجتماع.

يتم تمرير قرارات الجمعية العمومية العادية إذا تم دعمها بأغلبية األسهم الممثلة في االجتماع، وعلى النقيض يتم تمرير قرارات الجمعية العمومية غير 
العادية إذا تم دعمها بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع على األقل.

ومع ذلك، إذا كان القرار المقرر اتخاذه يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضه، أو مد فترة الشركة، أو حل الشركة قبل انتهاء الفترة المحددة بموجب النظام 
األساسي، أو دمج الشركة مع شركة أو مؤسسة أخرى، فإنه ال يعد قراًرا ساري المفعول إال إذا تم تبنيه من قبل ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.
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تغيير حقوق المساهمين
إن حقوق المساهمين المتعلقة بالحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من فائض موجودات الشركة عند 
التصفية، وحق حضور الجمعيات العامة، واالشتراك في مداوالتها، والتصويت على قراراتها وحق التصرف في األسهم وحق طلب االطالع على دفاتر 
الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والطعن بالبطالن في قرارات الجمعية العامة )وذلك بالشروط 

والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام األساسي( مستمدة من نظام الشركات وبالتالي ال يمكن تغييرها.

يجب تعديل النظام األساسي من أجل تغيير آلية التصويت والنصاب في الجمعيات العمومية. وال يجوز تعديل النظام األساسي إال بقرار من الجمعية 
العمومية غير العادية.

 نقل الملكية
يراعي تسجيل أي نقل لألسهم في سجل األسهم الذي تحتفظ به الشركة. يخضع -عقب الطرح- أي نقل لألسهم لقواعد ولوائح هيئة السوق المالية التي 
تنطبق على الشركات المدرجة في تداول. يخضع كبار المساهمين لفترة الحظر المحددة في قسم )»ملخص الطرح«( من هذه النشرة، والتي ال يجوز لهم 

خاللها التصرف في أسهمهم.
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التعهد بالتغطية   		
أبرمت الشركة  اتفاقية التعهد بالتغطية مع متعهدي التغطية بتاريخ 1443/2/21هـ الموافق 28 سبتمبر 2021م )يُشار إليها بـ »اتفاقية التعهد بالتغطية«(، 
التي وافق بموجبها متعهدو التغطية على التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح البالغة  81,199,299 سهم، مع مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة في 

اتفاقية التعهد بالتغطية.

متعهدو التغطية   1 13
وفيما يلي أسماء وعناوين متعهدي التغطية: 

شركة سيتي جروب العربية السعودية
الطابق العشرون، برج المملكة

ص. ب: 301700 الرياض 11372
المملكة العربية السعودية

هاتف:  6140 224 )11( 966+
فاكس:  0020 211 )11( 966+

www.citigroup.com/citi/about/countries- :الموقع اإللكتروني
and-jurisdictions/saudi-arabia.html

 projecteclipse@citi.com :البريد االلكتروني
شركة جي بي مورقان العربية السعودية

برج الفيصلية 
طريق الملك فهد

ص. ب: 51907 الرياض 11553
المملكة العربية السعودية

هاتف: 3800 299 )11( 966+
فاكس:3840 299 )11( 966+

www.jpmorgansaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
Eclipse_JPM_Core@jpmorgan.com :البريد اإللكتروني

شركة الرياض المالية 
واحة غرناطة لألعمال 2414- حي الشهداء، وحدة رقم 69

7279 الرياض 13241
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5649 486 )11( 966+
فاكس: 5908 486 )11( 966+

www.riyadcapital.com :الموقع اإللكتروني
projecteclipse@riyadcapital.com :البريد اإللكتروني

ناتيكسيس العربية السعودية لالستثمار
سيرفكورب – برج الفيصلية 

الطابق 18، برج الفيصلية، طريق الملك فهد 
الرياض

المملكة العربية السعودية
هاتف: 3946 490 )11( 966+
فاكس: 3938 490 )11( 966+

emea.cib.natixis.com/saudi-arabia/en :الموقع اإللكتروني
project.eclipse@natixis.com :البريد اإللكتروني
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شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية 
الطابق الثالث، البرج الشمالي
برج سكاي، طريق الملك فهد

العليا، الرياض
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8048 293 )11( 966+
فاكس: 8032 293 )11( 966+

www.efghermes.com :الموقع اإللكتروني
efg_hermes_IPO@efg-hermes.com :البريد اإللكتروني

اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية
واحة غرناطة لألعمال 2414- حي الشهداء، وحدة رقم 69

7279 الرياض 13241
المملكة العربية السعودية

هاتف:  3900 299 )11( 966+
فاكس: 3955 299 )11( 966+

www.emiratesnbdcapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
project.eclipse@emiratesnbd.com :البريد اإللكتروني

فاب كابيتال – المملكة العربية السعودية
مبنى مجموعة كيان، 7756 طريق الملك فهد، 

حي الملقا – الملقا،
الرياض 4181 – 13524،
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4372 283 )11( 966+
www.bankfab.com/ar-sa :الموقع اإللكتروني

ECM@bankfab.com :البريد اإللكتروني
شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة )االستثمار كابيتال(

طريق الملك فهد – حي العقيق
ص.ب 442 جدة 21411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 7666 254 )11( 966+
فاكس: 2653 489 )11( 966+

www.icab.com.sa :الموقع اإللكتروني
 info@icap.com.sa :البريد اإللكتروني

شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي 

ص.ب. 22216، الرياض 11495 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 7106 874 )11( 966+
فاكس: 0052 406 )11( 966+

 www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإلكتروني

شركة البالد المالية
طريق الملك فهد

ص.ب 140، الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 636 003 920 )11( 966+
فاكس: 6299 290 )11( 966+

www.albilad-capital.com :الموقع اإللكتروني
clientservices@albilad-capital.com :البريد اإللكتروني
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الجزيرة كابيتال
طريق الملك فهد

ص.ب 20428، الرياض 11455
المملكة العربية السعودية

هاتف: 60000 225 )11( 966+
فاكس: 6811 225 )11( 966+

www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

ملخص اتفاقيةالتعهد التغطية  2 13
فيما يلي ملخص بالشروط الرئيسيةالتي سيتم تضمينها في اتفاقية التعهد بالتغطية:

تتعهد الشركة لمتعهدي التغطية على قيامها باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح بعد انتهاء فترة الطرح: 	
إصدار وتخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة أو المكتتبين األفراد التي تم قبول طلباتهم من قبل الجهات المستلمة- 
إصدار وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهدي التغطية- 

يتعهد متعهدي التغطية للشركة بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة وفقاَ لما هو وارد أدناه:  	

النسبة المتعهد بتغطيتها من إجمالي الطرحإجمالي عدد األسهم المتعهد بتغطيتهاالمتعهد بالتغطية

9.38%7,612,434سيتي جروب  

9.38%7,612,434جي بي مورقان 

18.75%15,224,870الرياض المالية 

6.25%5,074,956ناتيكسيس

6.25%5,074,956المجموعة المالية هيرميس السعودية 

6.25%5,074,956االمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

6.25%5,074,956فاب كابيتال

شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة 
6.25%5,074,956)االستثمار كابيتال(

15.63% 12,687,391شركة األهلي المالية

6.25%5,074,956شركة البالد المالية

9.38%7,612,434شركة الجزيرة كابيتال

100%99د,81,199المجموع

تتضمن اتفاقية التعهد بالتغطية عدد من الشروط واإلقرارات والضمانات المتعارف عليها، والتي تشمل )على سبيل المثال ال الحصر( ما يلي: الحصول 
على جميع الموافقات النظامية على هذه النشرة،تسليم شهادات الموظفين المتعارف عليها.عدم حدوث أي تغييرات جوهرية قد تؤثر بشكل سلبي على 
الشركة أو المجموعة أو األسواق المالية ذات الصلة بأعمال الشركة، عدم حدوث أي من حاالت القوى القاهرة المتعارف عليها، حصول متعهدي التغطية 

على المشورة القانونية المتعارف عليها وخطابات اإلفصاح، وخطابات مراجعي الحسابات.

وتعهدت الشركة باستيفاء جميع شروط اتفاقية التعهد بالتغطية.

تاكليف التعهد بالتغطية  3 13
التكاليف  التغطية عن جميع  تعويض متعهدي  الطرح كما سيتم  بناًء على إجمالي قيمة  لمتعهدي التغطية  بالتغطية  التعهد  الشركة بدفع رسوم  ستقوم 

والمصاريف التي سيتكبدونها فيما يتعلق بعملية الطرح.    
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مصاريف الطرح   4	
تتحمل الشركة جميع مصاريف الطرح، والتي تقدّر بحوالي 160 مليون ريال سعودي والتي تشمل  أتعاب كٍل من المستشارين الماليين، ومدير االكتتاب 
والمنسق المحلي، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، والمنسقين الدوليين، والمستشارين القانونيين للشركة، والمستشارين القانونيين لمتعهدي التغطية، 
ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي، ومستشار دراسة السوق، والمحاسب القانوني باإلضافة إلى مصاريف التسويق والطباعة والتوزيع، ومصاريف 
التعهد بالتغطية والمصاريف األخرى المتعلقة بالطرح.  وسيتم خصم مصاريف الطرح من إجمالي متحصالت الطرح، ولن يتحمل المساهمون أي مصاريف 

تتعلق بالطرح.
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اإلعفاءات   5	
تقدمت الشركة إلى السوق المالية بطلب اإلعفاء من متطلبات الفقرة الفرعية )2( من الفقرة )ب( من المادة السابعة من قواعد اإلدراج والتي تشترط أال 
تقل ملكية الجمهور من فئة األسهم موضوع الطلب عن 30% عند اإلدراج، وقد صدرت موافقة السوق المالية على هذا الطلب بعد الحصول على موافقة 

الهيئة بتاريخ  9 مارس 2021م 
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شروط وأحاكم االكتتاب   		
قدمت الشركة طلبًا لتسجيل وطرح األوراق المالية إلى الهيئة وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج، وطلبًا إلدراج األسهم 

في تداول إلى السوق وفًقا لقواعد اإلدراج.

 يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث يعتبر توقيع نموذج طلب االكتتاب 
وتقديمه إلى الجهة المستلمة أو مديري سجل اكتتاب المؤسسات أو مدير االكتتاب بمثابة إقرار بالقبول بشروط وأحكام االكتتاب المذكورة والموافقة 

عليها.

االكتتاب في أسهم الطرح  1 16
تتكون عملية الطرح من )81,199,299( واحد وثمانون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وتسعة وتسعون سهم سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة 
بالكامل قدرها )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وتمثل أسهم الطرح ما نسبته 11.1% من رأس مال الشركة بعد اإلكتتاب  ويتم طرحها بسعر )56( ريال 
سعودي للسهم الواحد بقيمة إجمالية تبلغ 4,547,160,744 مليون ريال سعودي. علماً بأن الطرح على المكتتبين األفراد وادراج األسهم بعد ذلك، منوط  
بنجاح اكتتاب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح. وسيتم إلغاء الطرح في حال لم يتم تغطية الطرح خالل هذه الفترة. ويجوز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد 
الموافقة على هذه النشرة وقبل تسجيل وقبول األسهم لإلدراج في السوق المالية في حال حدوث تغيير جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري 

على عمليات الشركة. ويقتصر هذا الطرح على الشريحتين التاليتين من المكتتبين:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة

 تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر  ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها 
مبدئياً للفئات المشاركة )81,199,299( واحد وثمانون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وتسعة وتسعون سهم سهم طرح تمثل ما نسبته 100 % 
من إجمالي أسهم الطرح وسيتم إجراء التخصيص النهائي بعد انتهاء اكتتاب المكتتبين األفراد.  علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين 
األفراد، يحق لمدير االكتتاب ومديري سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بشكل مبدئي إلى )73,079,370( 
ثالثة وسبعون مليون وتسعة وسبعون ألف وثالثمائة وسبعون سهم بحد أدنى لتمثل ما نسبته 90 % من إجمالي أسهم الطرح. تحدد آلية تخصيص األسهم 

المطروحة وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً، بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص اإلختيارية.  

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد

تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي – حيث 
يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر السعوديين – باإلضافة إلى أي 
شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي  ممن لديهم حساب بنكي  و يحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى الجهات 
المستلمة.  ويعد الغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم 
االكتتاب مرتين،  سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار. وسيتم تخصيص )8,119,929( ثمانية مليون ومائة وتسعة 
عشر ألف وتسعة مائة وتسعة وعشرون من أسهم الطرح كحد أقصى بما يمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد. وفي حال عدم اكتتاب 
المكتتبين األفراد بكامل عدد األسهم المخصصة لهم، يحق للمستشارين والشركة تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد األسهم التي تم 

االكتتاب بها من قبلهم.

بناء سجل األوامر للفئات المشاركة   2 16
سيتم تحديد النطاق السعري ألغراض بناء سجل األوامر من قبل المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين والمنسق المحلي ومديري سجل أ- 

اكتتاب المؤسسات، وسيتم إتاحته لجميع الفئات المشاركة.
يجب على كل من الفئات المشاركة المسجلة في المملكة تقديم طلباً للمشاركة في عملية بناء سجل األوامر من خالل تقديم نموذج طلب اكتتاب ب- 

الفئات المشاركة أو طلب المشاركة في بناء سجل األوامر. وعلى الفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة تقديم طلب المشاركة في بناء سجل 
األوامر لمديري سجل اكتتاب المؤسسات عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني.  ويجوز للفئات المشاركة  تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت 
خالل مدة بناء سجل األوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خالل تقديم نموذج طلب معدل أو نموذج طلب إلحاقي )حيثما ينطبق(، وذلك 
قبل انتهاء فترة بناء سجل األوامر.  ويجب أال يقل عدد أسهم الطرح  التي يكتتب فيها كل من الفئات المشاركة عن 100,000 سهم من أسهم 
الطرح، وأال يزيد عن 36,319,621 سهم، وفيما يتعلق بصناديق االستثمار العامة فقط، بما ال يتجاوز الحد األقصى لكل صندوق عام مشارك 
والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر. ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة للتخصيص. وسيقوم مديرو سجل اكتتاب 
المؤسسات بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات 
المشاركة على أن تقوم الفئات المشاركة داخل وخارج المملكة بتقديم نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح والتي تشمل كذلك 

المكتتبين األفراد وذلك وفقاً لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.
بعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للفئات المشاركة ، سيقوم مديرو سجل االكتتاب باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الفئات المشاركة. ج- 
سيكون للمستشارين الماليين والمنسقين الدوليين والمنسق المحلي ومديري سجل اكتتاب المؤسسات والشركة صالحية تحديد سعر الطرح د- 

وفقاً لقوى العرض والطلب على أاّل يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية التعهد بالتغطية بشرط أن يكون سعر االكتتاب وفقاً لوحدات تغير السعر 
المطبقة من تداول.
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االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد  3 16
 يجب على كل من المكتتبين األفراد االكتتاب بعدد أسهم ال يقل عن 10 أسهم طرح كحد أدنى، وال يزيد عن 250,000 سهم طرح كحد أقصى. وال يسمح 
للتعليمات الواردة أدناه. وبإمكان المكتتبين األفراد  بتغيير أو سحب نموذج طلب االكتتاب بعد تسليمه. ويجب اكمال نماذج طلبات اكتتاب األفراد وفقاً 
االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها 

شريطة أن:

يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.أ- 
أالّ يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.ب- 
يكون لدى المكتتبون األفراد من غير السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي   حساب لدى احدى مؤسسات السوق المالية التي ج- 

تقدم مثل هذه الخدمة.

إن توقيع المكتتب الفرد على نموذج طلب اكتتاب األفراد وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين الشركة والمكتتب الفرد مقدم الطلب .

وبإمكان المكتتبين األفراد:    الحصول   على نسخة من هذه النشرة ونماذج طلب اكتتاب األفراد من المواقع اإللكترونية الخاصة بالجهات المستلمة التالية: 
)تتوفر نشرة اإلصدار أيضاً على الموقع اإللكتروني للهيئة والمستشارين الماليين والشركة(:

بنك الرياض
حي الشهداء

ص.ب 22622 الرياض 11416
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: 3030 401 )11( 966+
فاكس رقم: 5909 486 )11( 966+

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

البنك األهلي السعودي
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 3555، جدة 21481
المملكة العربية السعودية

هاتف: 3333 649 )12( 966+
فاكس: 7426 643 )12( 966+

www.alahli.com :الموقع اإللكتروني
contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي
شارع العليا

ص.ب 28، الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 609 )11( 966+
فاكس: 8888 609 )11( 966+

www.alrajhibank.com :الموقع اإللكتروني
contactcenter1@alrajhibank.com :البريد اإللكتروني

بنك الجزيرة
طريق الملك عبدالعزيز 

ص.ب 6277، جدة 21442
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 609 )12( 966+
فاكس: 1888 609 )12( 966+

www.baj.com.sa :الموقع اإللكتروني
shakwa@baj.com.sa :البريد اإللكتروني
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الكتتاب   4 16 توفرها  الواجب  والشروط  األفراد  للمكتتبين  المخصصة  الطرح  فترة 
المكتتبين األفراد

 ستبدأ الجهات المستلمة في استالم نماذج طلبات اكتتاب األفراد في فروعها في كافة مناطق المملكة العربية السعودية اعتباراً من22 صفر 1443هـ 
)الموافق 29 سبتمبر 2021م( ولغاية 24 صفر 1443هـ )الموافق 1 أكتوبر 2021م(  وعند توقيع وتسليم نماذج طلب اكتتاب األفراد، تقوم الجهة المستلمة 
بختم وتقديم نسخة من نموذج طلب اكتتاب األفراد إلى مقدم الطلب.  وفي حالة عدم اكتمال أو عدم دقة البيانات المقدمة في نموذج طلب اكتتاب األفراد 
أو عدم ختمها من قبل الجهة المستلمة، يعتبر نموذج طلب اكتتاب األفراد الغًيا.  ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب 
فيها في نموذج طلب اكتتاب األفراد، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ )56( 

ريال سعودي للسهم.

ولن يتم قبول طلبات االكتتاب بأقل من 10 أسهم من أسهم الطرح أو أي كسور. وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك، يجب أن يكون بمضاعفات الرقم 10علماً 
بأن الحد األقصى لالكتتاب للمكتتبين األفراد )250,000( مائتان وخمسون الف سهم سهماً من أسهم الطرح.

يجب تقديم طلب االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح للمكتتبين األفراد  مرفقاً به المستندات التالية، حيثما ينطبق، وستقوم الجهات المستلمة 
بمطابقة الصور مع األصل ومن ثم إعادة األصل إلى المكتتب:

أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية )للمكتتب الفرد( 	
أصل وصورة سجل األسرة )عندما يكون االكتتاب نيابة عن أفراد األسرة(. 	
أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير (. 	
أصل وصورة صك الوصاية الشرعية )عندما يكون االكتتاب نيابة عن أيتام(. 	
أصل وصورة صك الطالق )عندما يكون االكتتاب نيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة( . 	
أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب نيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة(. 	
أصل وصورة شهادة الميالد )عندما يكون االكتتاب نيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة( . 	

تقتصر الوكالة الشرعية على أعضاء العائلة )تنطبق على اآلباء واألبناء فقط(. وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن المكتتب الفرد )اآلباء واألبناء 
فقط(، يجب ذكر اسم الوكيل. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب عدل بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية، وأن يكون 

مصدقاً من قبل السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين خارج المملكة العربية السعودية.

يكتفى بتعبئة نموذج طلب اكتتاب أفراد واحد لكل مكتب فرد رئيسي وألفراد عائلته المقيدين في سجل األسرة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد 
األسهم التي يتقدم المكتتب الفرد الرئيسي بطلبها. ويترتب على ذلك ما يلي:

سيتم تسجيل جميع أسهم الطرح المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي.- 1
تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن المكتتبين التابعين.- 2
يحصل المكتتب الفرد الرئيسي على كامل األرباح الموزعة عن أسهم الطرح المخصصة له وللمكتتبين التابعيين )في حالة عدم بيع األسهم أو - 3

نقل ملكيتها(.

يجب استخدام طلب اكتتاب أفراد منفصل في الحاالت التالية:

إذا كان المكتتب يرغب في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها باسم شخص بخالف اسم المكتتب الفرد الرئيسي.- 1
إذا اختلف عدد األسهم التي يرغب المكتتبين األفراد التابعين االكتتاب بها عن المكتتب الفرد الرئيسي.- 2
إذا كانت الزوجة ترغب في االكتتاب باسمها وتسجيل األسهم المخصصة لحسابها )ففي هذه الحالة يتعين عليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب أفراد - 3

منفصل عن نموذج طلب اكتتاب األفراد الذي تم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي(. وفي هذه الحالة يلغى أي طلب اكتتاب تقدم به زوجها 
نيابة عنها، وستقوم الجهة المستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل الذي تقدمت به الزوجة.

يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب في األسهم بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها 
مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، ويعد اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته الغيًا وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام. 
وفي حال اكتتب مكتتب رئيسي لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في سجل األسرة، ومن ثم قام أحد أفراد تلك األسرة باالكتتاب بطلب اكتتاب منفصل، سيتم 

إلغاء فقط طلب فرد األسرة الذي قام بتقديم طلب منفصل من طلب المكتتب الرئيسي.

خالل فترة الطرح، تقبل فقط اإلقامة السارية كوثيقة تعريف للتابعين غير السعوديين، ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد. ويمكن تضمين التابعين 
غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم وال يمكن لهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين. على أال يزيد عمر التابعين غير السعوديين الذين يمكن إدراجهم مع 
طلب األم عن ثمانية عشرة ) 18(  عاماً. ويجب أن يتم تصديق كافة الوثائق الصادرة عن الحكومات األجنبية من قبل القنصلية أو السفارة السعودية في 

البلد المعني.
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يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب اكتتاب األفراد الذي قدمه وعلى شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم 
بطلبها مضروباً بسعر الطرح البالغ )56( ريال سعودي للسهم الواحد. ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد أسهم الطرح المخصصة له عند تحقق 

الشروط التالية:

تسليم نموذج طلب اكتتاب األفراد إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد. - 1
قيام المكتتب الفرد  بسداد كامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.- 2

يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح المكتتب بها بالكامل لدى فرع الجهة المستلمة من خالل الخصم من حساب المكتتب الفرد لدى الجهة 
المستلمة التي يتم فيها تقديم نموذج طلب اكتتاب األفراد.

 إذا كان نموذج طلب اكتتاب األفراد المقدم غير مطابق ألحكام وشروط االكتتاب، فسيكون للشركة الحق في رفض ذلك الطلب كلياً أو جزئياً.  ويقر مقدم 
الطلب بموافقته على قبول أي عدد أسهم يتم تخصيصها له طالما لم يتجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم التي تقدم باالكتتاب لها.

تخصيص األسهم ورد الفائض  5 16
سيقوم مدير االكتتاب بفتح وإدارة حسابات أمانة تحت مسمى )»حسابات االكتتاب العام«( لغرض إيداع وحفظ مبالغ االكتتاب التي تم تحصيلها من الفئات 
المشاركة والجهات المستلمة )بالنيابة عن المكتتبين األفراد(. ويجب على كل جهة مستلمة أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين األفراد في 

حسابات االكتتاب العام. وسيتم تحويل مبالغ االكتتاب للشركة عند اإلدراج وذلك بعد خصم بعض الرسوم والنفقات.

وسيقوم مدير االكتتاب أو الجات المستلمة )حسب الحال( بإخطار المكتتبين بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع المبالغ التي سيتم 
استردادها )إن وجدت(.  وسيتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب المحدد 
في نموذج طلب االكتتاب.  وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في 27 صفر 1443هـ )الموافق 4 أكتوبر 2021م(، ورد فائض االكتتاب إن وجد 
في موعد 28 صفر 1443هـ )الموافق 5 أكتوبر 2021م(.  )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم يرجى مراجعة قسم )»التواريخ المهمة وإجراءات 
االكتتاب«( وينبغي على المكتتب التواصل مع مدير االكتتاب أو الجهة المستلمة التي قدم نموذج طلب االكتتاب لديه )حسب األحوال( في حال الرغبة في 

الحصول على تفاصيل إضافية.

تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة   6 16
سوف يتم تحديد أسهم الطرح المخصصة بشكل نهائي للفئات المشاركة  بعد االنتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد من قبل المستشارين 
الماليين بالتشاور مع الشركة وبتقديرها باستخدام آلية التخصيص اإلختيارية، بشرط أال يقل عدد أسهم الطرح المخصصة مبدئًيا للفئات المشاركة  
عن )81,199,299( واحد وثمانون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون سهم تمثل 100% من أسهم الطرح. علماً بأنه في حال طلب 
المكتتبين األفراد االكتتاب في األسهم المخصصة لهم، يحق لمدير االكتتاب ومديري سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة 
للفئات المشاركة  إلى )73,079,370( ثالثة وسبعون مليون وتسعة وسبعون ألف وثالثمائة وسبعون سهم لتمثل ما نسبته 90 % من إجمالي أسهم الطرح، 

وذلك بعد االنتهاء من اكتتاب المكتتبين األفراد.

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد  7 16
يحدد تخصيص عدد ونسبة  أسهم الطرح للمكتتبين األفراد قبل المستشارين الماليين ومدير االكتتاب. وسيتم تخصيص )8,119,929( ثمانية مليون 
ومائة وتسعة عشر ألف وتسعةمائة وتسعة وعشرون سهم كحد أقصى بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد، علماً بأن الحد األدنى 
للتخصيص لكل مكتتب فرد 10 أسهم. كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو )250,000( مائتان وخمسون الف سهم. وسيتم تخصيص ما يتبقى من 
أسهم الطرح، إن وجدت، على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها. وفي حال تجاوز عدد المكتتبين 
األفراد 811,992  )ثمانمائة واحدى عشر الف وتسعمائة واثنان وتسعون(  مكتتب فرد، فال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص 
وفقاً لما تقترحه الشركة والمستشارين الماليين. وسيتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من قبل 

الجهات المستلمة.

الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه   8 16
صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج

يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبًا، وذلك في أي من الحاالت التالية:أ- 

إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.- 
إذا أخفقت الشركة إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.- 
إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.- 
إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق.- 
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات كافية تتعلق - 

بالكيان الممستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن الشركة، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ 
العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
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عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على الشركة تقييم وضعها المالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق وفقاً لذلك.- 
عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50 % فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب - 

نظام اإلفالس.
عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.- 
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة بموجب - 

نظام اإلفالس.
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة بموجب نظام اإلفالس.- 

يخضع رفع تعليق التداول المفروض في الفقرة )أ( أعاله لالعتبارات اآلتية:ب- 
معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق لحماية المستثمرين.- 1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.- 2
التزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة.- 3
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام اإلفالس، ما لم يكن الشركة موقفه عن مزاولة - 4

نشاطاتها من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق بسبب بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر من رأس مالها.
عند صدور حكم من المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم تكن الشركة - 5

موقفه عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق بسبب قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو 
إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.

تعلق السوق تداول األوراق المالية للمصدر في أي من الحاالت اآلتية:ج- 
عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.- 1
عند تضمين تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي. - 2
عند عدم استيفاء متطلبات السيولة المنصوص عليها في الباب الثاني من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها تداول للشركة - 3

لتصحيح وضعها، ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
عند صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس مالها وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.- 4
ترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين )1( و)2( من الفقرة )ج( أعاله بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، د- 

وفي حالة إتاحة تداول أسهم الشركة خارج المنصة، ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.
يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أٍي من الحاالت ه- 

الواردة في الفقرة )أ( أعاله.
يجب على الشركة إذا ُعلق تداول أوراقها المالية االستمرار في االتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.و- 
إذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة )6( أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء ز- 

إدراج األوراق المالية للشركة.
عند إكمال الشركة لعملية استحواذ عكسي،  يلغى إدراج أسهم الشركة. وإذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسهمها، فعليها تقديم طلب جديد ح- 

إلدراج أسهمها وفقاً لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
ال تخل الفقرات الواردة في هذا القسم )16-8 ( بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد ط- 

السوق ذات العالقة. 

اإللغاء االختياري لإلدراج  9 16
ال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق المالية إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على أ- 

الشركة تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق  بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات التالية: 
األسباب المحددة لطلب اإللغاء.- 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه. - 2
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء - 3

آخر تتخذه الشركة.
أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.- 4
ويجوز للهيئة – بناء على تقديرها- قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب- 
وفي حالة حصول الشركة على موافقة الهيئة على إلغاء اإلدراج، يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية. ج- 
عند إلغاء اإلدراج بناء على طلب الشركة يجب عليها أن تفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن.   ويجب أن يتضمن اإلفصاح على األقل د- 

ســبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره على نشــاطات الشركة.
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التعليق المؤقت للتداول   10 16
يجوز للشركة أن تطلب من السوق تعليق تداول أوراقها المالية مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير أ- 

بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم السوق بتعليق 
تداول األوراق المالية للشركة فور تلقيها للطلب.

عند تعليق التداول مؤقتاً بناء علــى طلــب الشركة، يجــب علــى الشركة أن تفصح للجمهور فــي أقــرب وقــت ممكــن عن ســبب التعليــق والمــدة ب- 
المتوقعــة له وطبيعــة الحــدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره فــي نشــاطات الشركة.

ويجــوز للهيئــة أن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلــب مــن الشركة عندمــا يكون لديها معلومــات أو تكون هناك ظــروف قد تؤثــر فــي نشــاطات ج- 
الشركة وتــرى أن تلــك الظــروف ربما تؤثــر فــي نشاط السوق أو تخل بحمايــة المســتثمرين، ويجب على الشركة في حال خضعت أوراقها المالية 

للتعليــق المؤقــت للتداول االستمرار فــي االلتــزام بنظــام الســوق المالــية ولوائحــه التنفيذية وقواعد السوق المالية.
للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة )ج( السابقة إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة ومن د- 

المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين. 
يرفــع التعليــق المؤقــت للتداول عند انتهــاء المــدة المحــددة فــي الفقرة )ب( أعاله، ما لم ترى الهيئــة أو السوق خـالف ذلك.ه- 

القرارات والموافقات التي سيتم بموجبها طرح األسهم   11 16
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها في اآلتي:

قرار مجلس إدارة الشركة بشأن الموافقة على تقديم طلب التسجيل والطرح إلى الهيئة وتقديم طلب اإلدراج إلى تداول وذلك لتسجيل وإدراج  	
أسهم الشركة وطرح عدد منها لالكتتاب العام الصادر بتاريخ 1442/4/25هـ )الموافق 2020/12/10م(

قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على طرح وإصدار أسهم الطرح عن طريق زيادة رأس المال بتاريخ 1442/11/3هـ )الموافق 13  	
يونيو 2021م(

إعالن الهيئة بشأن الموافقة على طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها الصادر بتاريخ في 20 ذو الحجة 1442ه هـ  )الموافق 30 يونيو 2021م( 	
موافقــة شركة السوق المالية )تداول( المشروطة على إدراج األسهم. 	

إقرارات المكتتبين  12 16

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب 1 12 16
بموجب تعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن كل مكتتب: 	
يوافق على اكتتابه في عدد أسهم الطرح المذكور في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه. 	
يقر بأنه اطلع على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 	
يوافق على النظام األساسي للشركة وعلى كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في هذه النشرة وفي نموذج طلب االكتتاب، ويكتتب في األسهم  	

بناًء على ذلك.
يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من األفراد المشمولين في نموذج طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب في األسهم، ويوافق على أن للشركة الحق في  	

رفض االكتتاب المكرر. 
يعلن قبوله لعدد األسهم المخصصة له بموجب نموذج طلب االكتتاب )في حدود المبلغ الذي اكتتب به بحد أقصى( وقبوله كافة شروط وتعليمات  	

االكتتاب الواردة في الطلب وفي هذه النشرة.
يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل نموذج طلب االكتتاب بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة. 	
يتعهد باالحتفاظ بحقه في مطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من تضمين هذه النشرة معلومات جوهرية غير صحيحة  	

أو غير كافية، أو نتيجة عدم تضمين هذه النشرة على معلومات جوهرية كان من الممكن أن تؤثر على قرار المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها 
في النشرة. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم الفرعي )16-5( )»تخصيص األسهم ورد الفائض«(.

السوق المالية السعودية )تداول(  13 16
تــم تأســيس نظــام »تــداول« ليحــل محــل نظــام معلومــات األوراق الماليــة في عام 2001م،  علًما بأنه قد بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني 

كامل في عام 1990م،  ومنذ ذلك الحين، تم إدراج وتداول أكثر من  200 شركة وصندوق عقاري متداول في السوق المالية السعودية.

ويتم التعامل باألسهم عبر نظام »تداول« من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول بالكامل بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاءً بتسويتها.  ويتم التداول كل 
يــوم عمــل في الفترة ما بين الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 مساء حيث يتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر. أمــا خارج هذه األوقات فيسمح بإدخــال 
األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة 9:30 صباحــًا وحتى 10:00 صباحاً.  ويتم تغيير أوقات التداول في شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه 

عن طريق تداول.

تتم الصفقات من خالل عملية المطابقة اآللية لألوامر المدخلة.  حيث يتم قبول كل أمر صالح وتنفيذه طبقاً لمستوى السعر.  وبشكل عام تنفذ أوامر 
السوق أوالً )وهي األوامر المشتملة على أفضل األسعار(، وتليها األوامر محددة السعر )األوامر التي وضعت بسعر محدد( وفي حال إدخال عدة أوامر 

بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال.

649



  ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت والرابــط اإللكترونــي لمعلومات تــداول، 
الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز. وتتم تسوية الصفقات آلًيا خالل يومين عمل T+2((، أي أن نقل ملكية 

األسهم يتم بعد يومين عمل من تنفيذ الصفقة.

وبالتالي ينبغي على الشركات المدرجة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات الجوهرية المهمة للمستثمرين عبر نظام تداول.  وتتولى تــداول مســؤولية 
مراقبــة الســوق بصفتها مشغالً لآللية التي يعمل من خاللها السوق بهدف ضمان عدالــة التــداول وانسيابية عمليات التداول  في األسهم.

شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(  14 16
بتاريخ  م/3  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  الشركات  نظام  بموجب  2016م  عام  في  )إيداع(  المالية  األوراق  إيداع  مركز  شركة  تأسست 
1437/1/28هـ، وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية )تداول( برأسمال قدره )400,000,000( ريال سعودي مقسم 

إلى )40,000,000( سهم تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد )10( عشرة رياالت سعودية.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الهيئة على طلب مجلس إدارة تداول بتحويل مركز إيداع األوراق المالية إلى شركة مساهمة بما يتوافق مع نظام السوق 
المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 1424/6/2هـ.

وتتمثل أنشطة مركز اإليداع الرئيسية في األعمال المتعلقة بإيداع األوراق المالية وتسجيل ملكيتها ونقلها وتسويتها ومقاصتها، وتسجيل أي قيد من قيود 
الملكية على األوراق المالية المودعة.  كذلك يقوم مركز اإليداع بإيداع وإدارة سجالت مصدري األوراق المالية وتنظيم الجمعيات العامة للمصدرين بما 
في ذلك خدمة التصويت عن بعد لتلك الجمعيات وتقديم التقارير واإلشعارات والمعلومات باإلضافة إلى تقديم أي خدمة أخرى ذات صلة بأنشطته يرى 

مركز اإليداع تقديمها وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تداول أسهم الشركة في تداول  15 16
يتوقــع البــدء بتــداول أســهم الشــركة في السوق بعــد التخصيــص النهائــي ألســهم الطرح وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة.  وسوف 
يسمح لمواطني المملكة والمقيمين فيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول في 
األسهم بعد تداولها في السوق.  وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية 
األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة.  كما يحق للمستثمرين األجانب األفراد غير الخليجين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة 
باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول في اتفاقيات مبادلة )SWAPs( مع مؤسسات السوق المالية 
المرخص لها من قبل الهيئة لشراء األسهم المدرجة وحيازتها والتداول فيها في السوق لصالح المستثمرين األجانب غير الخليجيين. وتجدر اإلشارة إلى 

أنه بموجب اتفاقيات المبادلة، سوف يتم تسجيل مؤسسة السوق المالية كمالك نظامي لتلك األسهم.

وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة الهيئة.

وال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق 
المالية. ويحظــر التــداول في أسهم الشركة حظــراً تامــًا قبل بدء التداول الرسمي. ويتحمل المكتتبون الذيــن يتعاملــون فــي األنشــطة المحظــورة من 

التداول المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية في هذه الحالة.

أحاكم متفرقة  16 16
يكــون نمــوذج طلــب االكتتاب وكافــة الشــروط واألحــكام والتعهــدات ذات العالقة ملزمــة وتؤول لمنفعــة أطرافهــا مــن مقدمي طلبــات االكتتاب وخلفائهــم 
والمتنــازل لهم ومنفــذي الوصايــا ومديــري التــركات والورثــة. وفيمــا عــدا مــا ورد تحديداً فــي هــذه النشــرة، ال يجــوز التنــازل عــن نمــوذج طلــب االكتتاب 

أو عــن أي حقــوق أو مصالــح أو التزامــات ناشــئة عنــه أو تفويض شخص بها دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن الطــرف األخــر. 

تخضــع هــذه األحكام والشروط وأي اســتالم لنمــاذج طلبــات االكتتــاب أو العقــود المترتبــة عليهــا ألنظمــة المملكة وتفســر وتنفــذ طبقــاً لهــا.

 يخضع كبار المساهمين لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق، بحيث ال يجوز لهم التصرف في أسهمهم 
خالل هذه الفترة.  وبعد انتهاء فترة الحظر يجوز لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم. كما يحظر على الشركة إدراج أسهم من فئة األسهم المدرجة 

نفسها لمدة ستة )6( أشهر من تاريخ بدء تداوول األسهم في السوق.

 على الرغم من اعتماد الهيئة لهذه النشرة، إال أنه يجوز لها تعليق الطرح هذا في حال علمت الشركة في أي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذا الطرح وقبل 
الموافقة على إدراج األسهم في السوق بما يلي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة، )2( ظهور مسائل مهمة كان يجب تضمينها 
في نشرة اإلصدار. وتلتزم الشركة في هذه الحاالت بأن تقدم إلى الهيئة نشرة تكميلية، وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 

وقواعد اإلدراج. ويجب إصدار النشرة التكميلية وإصدار إعالن بتواريخ االكتتاب المعمول بها.

 كما يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء فئة المشاركة األجنبية على أن يتم مراعاة األنظمة 
والتعليمات المنظمة لذلك.  كما تطلب الشركة والمساهمون الحاليون والمستشارون الماليون والمنسقون الدوليون والمنسق المحلي ومدير االكتتاب من 

مستلمي هذه النشرة اإلطالع على أية قيود نظامية تتعلق بأسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.

 صدرت هذه النشرة باللغتين العربية واإلنجليزية، علًما بأن الهيئة لم تعتمد سوى النسخة الصادرة باللغة العربية فقط. وفي حالة وجود تعارض بين 
النصين اإلنجليزي والعربي، يُعمل بالنص العربي.
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تعهدات الشركة بعد إدراجها   		
 تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:

تعبئة النموذج رقم )8( )بخصوص االلتزام بالئحة حوكمة الشركات(، على أن تقّدم الشركة المبررات ذات الصلة في حال عدم استيفاء أٍي من  	
المتطلبات المنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات.

تتوافر فيهما متطلبات االستقاللية وفق الئحة حوكمة  	 المراجعة لدورة جديدة  إدارة ولجنة  ببدأ اإلجراءات الالزمة النتخاب مجلس  االلتزام 
الشركات، وذلك من خالل اتباع الخطوات التالية:

التوقيتالتفاصيلالحدث

تاريخ اإلدراج-إدراج أسهم الشركة1

إعالن عن فتح باب الترشيح 2

ستقوم الشركة من خالل صدور قرار مجلس اإلدارة بنشر 
إعالن فتح باب الترشح في الموقع اإللكتروني للشركة 

والموقع اإللكتروني لتداول السعودية وفي أي وسيلة أخرى 
تحددها الهيئة.

سيتم نشر اإلعالن خالل مدة ال تتجاوز 
ثالثون يوماً من تاريخ اإلدراج وتستمر 

فترة الترشح لمدة شهر من تاريخ اإلعالن

تستقبل الشركة جميع طلبات الترشح، وذلك من أي شخص قبول طلبات الترشح3
خالل فترة الترشيحمؤهل سواًء  كان  من األعضاء الحاليين أو من غيرهم.

دراسة طلبات الترشح والسير الذاتية للمرشحين4

ستقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بدراسة الطلبات 
المقدمة في ضوء أحكام نظام الشركات ولوائح الهيئة 
باإلضافة للمعايير المحددة في سياسة اختيار أعضاء 

مجلس اإلدارة المعتمدة لدى الشركة، وتقديم توصياتها 
لمجلس اإلدارة ليتم رفعها للجمعية العامة.

خالل فترة الترشيح حتى تاريخ اإلعالن 
عن انعقاد الجمعية العامة

دعوة الجمعية العامة 5

سيتم الدعوة لجمعية عامة عادية للتصويت على إنهاء دورة 
المجلس الحالي وانتخاب أعضاء جدد لدورة جديدة. كما 

سيتم التصويت على إنهاء دورة لجنة المراجعة الحالية 
وتعيين أعضاء جدد من غير األعضاء التنفيذيين أو إعادة 

تعيين أعضاء حاليين لدورة جديدة )تتماشى مع دورة 
المجلس( على أن يكون من بينهم عدد كاٍف من األعضاء 

المستقلين وفق متطلبات الئحة حوكمة الشركات

خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام عمل من 
تاريخ  انتهاء فترة الترشيح

عقد الجمعية6
ستعقد الجمعية العامة بعد 21 يوم من تاريخ الدعوة وفقاً 

لإلجراءات المعمول بها فيما يتصل بعقد جمعيات الشركات 
المدرجة بما في ذلك ما يتصل بالتصويت اإللكتروني. 

21 يوم من تاريخ  دعوة الجمعية

عقد اجتماع مجلس اإلدارة لتعيين لجان الشركة7

سيقوم المجلس الجديد بإعادة تشكيل اللجان المنبثقة من 
المجلس )وتشمل لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة 
التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر( في أول اجتماع له بعد 

انتخابه

أول اجتماع يعقد للمجلس بعد تعيينه

إخطار الهيئة بتاريخ أول اجتماع للجمعية العامة بعد اإلدراج، حتى يتسنى لممثليها حضور االجتماع. 	
التقيد بجميع األحكام اإللزامية المنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات مباشرة بعد اإلدراج. 	
االلتزام بجميع أحكام قواعد اإلدراج وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة فيما يتعلق بااللتزامات المستمرة على الشركة. 	
االلتزام بأحكام المادة 71 والمادة 72 من نظام الشركات. 	
تقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة للترخيص لها )وفقا لنظام  	

الشركات والئحة حوكمة الشركات(، وشريطة منع عضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة من االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا 
الشأن في مجلس اإلدارة والجمعية العامة. ووفقاً لذلك يتعهد  أعضاء مجلس اإلدارة بعد قبول اإلدراج بما يلي:

تسجيل جميع القرارات والمداوالت في شكل محاضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئيس المجلس وأمين السر.- 1
اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.- 2

تقديم األعمال التي يشترك فيها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة من شأنها منافسة الشركة للجمعية العامة للترخيص لها )وفقا لنظام  	
الشركات والئحة حوكمة الشركات(، وشريطة منع عضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة من االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا 

الشأن في مجلس اإلدارة والجمعية العامة.
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المستندات المتاحة للمعاينة   		
ســتكون المســتندات الموضحة أدناه متاحــة للمعاينــة فــي المركــز الرئيســي للشــركة بمدينــة الريــاض وذلك خالل ساعات العمل الرسمية وذلك من 
الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً مــن يوم األحد إلــى يوم الخميس. وستكون المستندات متاحة للمعاينة من تاريخ 2 سبتمبر 2021م 

وحتى نهاية فترة الطرح، على أال تقل فترة المعاينة عن 20 يوماً قبل انتهاء فترة الطرح.

النظام األساسي للشركة والتعديالت الواردة عليه. أ- 
عقد التأسيس للشركة والتعديالت الواردة عليه. ب- 
السجل التجاري للشركة.ج- 
القوائم المالية الموحدة والمراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. د- 
القوائم المالية الموحدة غير المراجعة للشركة لفترة السته أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.ه- 
خطابات الموافقة من قبل المستشارين الماليين ومدير االكتتاب والمنسقين الدوليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومستشار العناية المهنية و- 

الالزمة المالي والمستشار القانوني ومتعهدي التغطية والمحاسبون القانونيون ومستشار دراسة السوق على إدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم 
)حيثما ينطبق( في نشرة اإلصدار. 

دراسة السوق المعدة من قبل مستشار دراسة السوق.ز- 
جميع التقارير والخطابات والمستندات األخرى واإلفادات  التي يعدها أي خبير ويضّمن أي جزء منها أو يتم اإلشارة إليها في نشرة اإلصدار. ح- 
إعالن موافقة هيئة السوق المالية على الطرح.ط- 
موافقة تداول على إدراج أسهم الشركة في السوق. ي- 
العقود الواجب اإلفصاح عنها بموجب الفقرة الفرعية )ط( من الفقرة )2( من القسم )13( من الملحق )9( في قواعد طرح األوراق المالية ك- 

وااللتزامات المستمرة.
اتفاقية التعهد بالتغطية.ل- 
قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة وطرح أسهم الطرح لالكتتاب العام. م- 
 قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تقديم طلب التسجيل والطرح إلى الهيئة وتقديم طلب اإلدراج إلى تداول وذلك لتسجيل وإدراج أسهم ن- 

الشركة وطرح عدد منها لالكتتاب العام.
الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة.س- 

مستند يلخص التوقعات واإلفادات المستقبلية فيما يتعلق باألداء المالي المتوقع للشركة في المستقبل. ع- 
مستند يوضح اآللية التي تم االستناد عليها للتوصل إلى النطاق السعري المستخدم في عملية بناء سجل األوامر/ تقرير التقييم.ف- 
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تقرير المحاسب القانوني   		
يحتوي هذا القسم على القوائم المالية المدققة كما في وللسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، و2019م، و2020م، و القوائم المالية الموحدة 
غير المراجعة للشركة لفترة السته أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م  واإليضاحات المرفقة بها وفق )1( المعايير الدولية إلعداد التقارير على الوجه 
المتعارف عليه في المملكة العربية السعودية والمعايير األخرى واألحكام الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك على النحو الوارد 
في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛ و)2( المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

والمدققة من قبل المحاسبين القانونيين وفق ما تضمنته تقاريرهم المبينة في هذه النشرة.
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ق-1

شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات التابعة لھا
)شركة مساھمة سعودیة(

القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١



ق-2



ق-3



ق-4

قة الدولیة والشركات التابعة لھاشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

من ھذه القوائم المالیة الموحدة. ال یتجزأ جزءا٤١ًإلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

الموحدة قائمة المركز المالي 
٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 
)المبالغ بآالف الریاالت السعودیة(كافة 

إیضاح
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦

الموجودات
الموجودات غیر المتداولة

٥٨٬٧٥٢٬٠٨٤١٦٬٤٠٨٬٤٠٩١١٫٢٤٧٫١٩٣ممتلكات وآالت ومعدات
٦٢٬٠١٤٬٣٢٠٢٬١٢٦٬٨٢٠٢٫١٤١٫٨٧٥موجودات غیر ملموسة 

لطریقة حقوق الملكیة  ً ٧٦٬٥٧٦٬٥٧٤٤٬٤٣٧٬٨١٧٢٫٧٨٨٫٥٨٠شركات مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقا
٨٩٬١١٤٬٧٢٨٢٬٧١٩٬١١٦٢٫٦٢٧٫٠٧٥جزء غیر متداول من صافي استثمار في عقد إیجار تمویلي

١٧١٬٩٨٤٧١٬٩٨٤٣٧١٬٥٤١-٢٢مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة
٤٣٤٬٠٢٩٢٧٬٧٧١٢٧٫٤٠٩-٢٠مؤجلةة موجودات ضریب

٢١١٣٬٢٧٣٦٤٬٠٤٧٨٠٫٥٥٥للمشتقاتالقیمة العادلة
٧٧٬٦٣١٧٨٬٠٥٥٨٩٫٠٦٢مخزون وقود استراتیجي

٩٣١٩٫٩٥٨٥٣٩٫٦٣٩١٫٠٨٦٫١٢٧موجودات أخرى 

٢٦٫٩٧٤٫٥٨١٢٦٫٤٧٣٫٦٥٨٢٠٬٤٥٩٬٤١٧إجمالي الموجودات غیر المتداولة 

الموجودات المتداولة
١٠٣٠٢٬٤٠٩٣٧٠٬٦٢٣٣٢٤٫١٦٥بضاعة

٨٢١٦٬٨٩١٦٧٬١٥٥٧٢٫٤٨٨جزء متداول من صافي استثمار في عقد إیجار تمویلي
١٦٧٠٬٦٧٠٨٥٤٬٨٩٩٧٦٤٬٠٦٢-٢٢مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة

ومدینون آخرون ً ١١٢٬٥٨٦٬٠٨٦١٬٦٥٥٬٦٢١١٬٨٨٦٬١٩٧مدینون ومصاریف مدفوعة مقدما
٤٬٢٤٦--٢١القیمة العادلة للمشتقات

١٨٧٫٤٠٥--١-١٢ودائع نقدیة مقیدة
١٢٥٫٤٩٨٬٢٦٥٣٫٢٣٩٫٢٢٩١٫٣٥٦٫٠٩٩نقدیة وشبة نقدیة 

٩٬٢٧٤٬٣٢١٦٫١٨٧٫٥٢٧٤٬٥٩٤٬٦٦٢إجمالي الموجودات المتداولة

٣٦٬٢٤٨٬٩٠٢٣٢٫٦٦١٫١٨٥٢٥٫٠٥٤٫٠٧٩إجمالي الموجودات 



ق-5

قة الدولیة والشركات التابعة لھاشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

من ھذه القوائم المالیة الموحدة. ال یتجزأ جزءا٤١ًإلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

(تتمة)قائمة المركز المالي الموحدة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

إیضاح
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦

المطلوبات وحقوق الملكیة 
حقوق الملكیة

حقوق المساھمین 
١٦٬٤٢٩٬٣٤٤٥٬٤٦٦٬٢١٥٥٫٤٦٦٫٢١٥-١٣راس المال 

١١٬١٧٧٬٠٣١٩٧٬٢٢٢٩٧٫٢٢٢-١٣عالوة إصدار 
٤٣٧٬٢٣٩٤٣٧٬٢٣٩٣٤٥٫٢١٥احتیاطي نظامي 

٢٬٣٦٣٬٢٥٩٣٬٤٣٢٬١٥٩٢٫٨١٢٫٨٢٢أرباح مبقاة 

١٠٬٤٠٦٬٨٧٣٩٬٤٣٢٬٨٣٥٨٫٧٢١٫٤٧٤الشركة قبل االحتیاطیات األخرىحقوق الملكیة المتعلقة بمالكي 
)٩٤٨٫٠٦٠()٩٣٤٬٠٩٢()٧١٧٬٩٠٠(٢-١٣احتیاطیات أخرى 

٩٬٦٨٨٬٩٧٣٨٬٤٩٨٬٧٤٣٧٫٧٧٣٫٤١٤حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الشركة 
١٤١٬٣٨٥٬١٨٤١٬٣٨٩٬٣٨٥١٫٢٤٣٫٢٦٢حقوق الملكیة غیر المسیطرة 

١١٬٠٧٤٬١٥٧٩٬٨٨٨٬١٢٨٩٫٠١٦٫٦٧٦إجمالي حقوق الملكیة 

المطلوبات غیر المتداولة 
١٥١٧٬٧٣٤٬٦٨٢١٧٬٨٣٨٬٤١٨١١٫٤٥١٫٥٤٨قروض وتسھیالت طویلة األجل 

١٨١٬١٧٦١٤٢٬٣٧٨١١٩٫٥٩٩-٢٢مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة
لطریقة حقوق الملكیةشركات مستثمر فیھا یتم  ٧٦٠٬٥٤٦٩٧٬٢٧٧٢٢٧٫٦١٦المحاسبة عنھا وفقاً

٢١١٣٢٬٥٩٨١٢٦٬٨٢١١١٢٫٤٠١القیمة العادلة للمشتقات
٤٢٤٥٬٧٧٦٢٥٥٬٢٤٩١٧١٫٤٠٠-٢٠ة مؤجلة مطلوبات ضریب
١٧٦٧٬١٠٨٨٣٬٥٦٠٧٥٫٣٥٢إیرادات مؤجلة 

٥٩٢٤٬١٩٥٢١١٬٣٦٠٣٢٫٥٨٨-١٣مطلوبات مالیة أخرى
١٦١٢٣٬١٤٨١٢٣٬٩٨٠١٠٨٫٤٨١نھایة الخدمة للموظفینمكافأةالتزامات 

٤٢٠١٬٥٣٢٢٠٠٬٣٠٥٤١٫٩٦٧-١٨مطلوبات أخرى 

١٩٬٥٧٠٬٧٦١١٩٬٠٧٩٬٣٤٨١٢٫٣٤٠٫٩٥٢إجمالي المطلوبات غیر المتداولة 

الطلوبات المتداولة 
١٨٣٬٨٤٢٬٠٢٨٢٬٣٧٣٬٩١٥٢٫٦٨٣٫١٦٤دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

١٩٦١٨٬٩٤٢٢٥٩٬٤٨٨٢٥٥٫٥٧٦تسھیالت قصیرة األجل 
١٥١٬٠١٨٬٦٣٧٨٦٤٬٤٠٠٥٧٤٫٧١٥قسط متداول من قروض وتسھیالت طویلة األجل 

٨٩٫٠٥٢--١-٢٢مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة
٢١١٠٬٦١٣٨٥٬٨٦١٤٧٫٧٠٢القیمة العادلة للمشتقات 

٥١١٣٬٧٦٤١١٠٬٠٤٥٤٦٫٢٤٢-٢٠زكاة وضریبة 

٥٬٦٠٣٬٩٨٤٣٬٦٩٣٬٧٠٩٣٫٦٩٦٫٤٥١إجمالي المطلوبات المتداولة 

٢٥٬١٧٤٬٧٤٥٢٢٬٧٧٣٬٠٥٧١٦٫٠٣٧٫٤٠٣إجمالي المطلوبات 

٣٦٬٢٤٨٬٩٠٢٣٢٬٦٦١٬١٨٥٢٥٫٠٥٤٫٠٧٩إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 



ق-6

قة الدولیة والشركات التابعة لھاشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

من ھذه القوائم المالیة الموحدة. ال یتجزأ جزءا٤١ًإلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦

الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر الموحدة قائمة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

إیضاح
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦
العملیات المستمرة 

٢٣٣٬٥٥٤٬٢٠٢٣٬٧٨٢٬٨٩٩٣٬١٩٥٬٣١٧اإلیرادات 
)١٬٨٤٨٬٣٩٨()٢٬١٧٢٬٥٥١()٢٬٠٠٢٬٦٥١(٢٤التكالیف التشغیلیة 

١٬٥٥١٬٥٥١١٬٦١٠٬٣٤٨١٬٣٤٦٬٩١٩إجمالي الربح 

)١٢٥٬٠٨٢()٩٤٬٤٠٣(٤٤٬٤١٥-١١بعد خصم عكس القیدتكلفة تطویر ومخصصات ومشطوبات أخرى، 
)٦٠٧٬٤٨٧()٧٣٠٬٦٠٥()٦٩٠٬٨٥٩(٢٥مصاریف عمومیة وإداریة 

ً الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقا
١٩٣٥٬٦٦٧٤٥٧٬٠٢٤٤٧٣٬٠٨٣-٧لطریقة حقوق الملكیة، بعد خصم الضریبة

١١٧٩٬٦١١١٩٠٬٢٥٦٨٥٬٦٤٩-٢٦إیرادات تشغیلیة أخرى 

العملیات بعد الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فیھا یتم دخل 
لطریقة حقوق الملكیة ١٬٩٨٠٬٣٨٥١٬٤٣٢٬٦٢٠١٬١٧٣٬٠٨٢المحاسبة عنھا وفقاً

(خسارة) / ربح ، صافي -٤٨٬٤٥٨)٦٢٣٬٧٤٨(٢٧انخفاض

(الخسارة) / االنعكاس والمصروفات  دخل التشغیل بعد انخفاض القیمة
١٬٣٥٦٬٦٣٧١٬٤٨١٬٠٧٨١٬١٧٣٬٠٨٢األخرى ، صافي

٢٦٧٧٬٨٧٣١٠٤٬٩٧٩٩٧٬٦٥٠إیرادات أخرى 
٣٨٬٣٣١٥٨٬٥١٢)١٣٬٨١٦(٢٨، صافيتحویل عمالت(خسارة)/ ربح 

)٣١٢٬٣٣٦()٤٩٩٬٥٥٥()٧٧١٬٦٩٥(٢٩أعباء مالیة، صافي

٦٤٨٬٩٩٩١٬١٢٤٬٨٣٣١٬٠١٦٬٩٠٨الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل 

)٦٨٬٨٦٦()١٨٢٬٤٩٨()٣٧٬٤٧٤(١-٢٠زكاة وضریبة 

٦١١٬٥٢٥٩٤٢٬٣٣٥٩٤٨٬٠٤٢(خسارة)/ ربح السنة من العملیات المستمرة

ةفالعملیات المتوق

)١٩٬٢٠١(٨٥٬٠٠٧)١٬٥١٠٬٤٣٩(٣١الخسارة من العملیات المتوقفة

١٬٠٢٧٬٣٤٢٩٢٨٬٨٤١)٨٩٨٬٩١٤((خسارة)/ ربح السنة



ق-7

قة الدولیة والشركات التابعة لھاشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

من ھذه القوائم المالیة الموحدة. ال یتجزأ جزءا٤١ًإلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٧

(تتمة) قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

إیضاح
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦

الشامل اآلخر (الخسارة)/الدخل

إلى الربح أو الخسارة البنود التي یتم أو یمكن إعادة تصنیفھا الحقاً
)٢٫٦٩٢(٣٥٬٩٠٤)١٩٣٬٢٨٩(فروقات ترجمة عمالت أجنبیة -عملیات خارجیة 

لطریقة حقوق الملكیة  لحصة ا–شركات مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقاً
١٣١٥٬٦٦٧٦٨٬٩٧٨٢٤٥٫٥٢٥-٧في الدخل الشامل اآلخر 

)١٢٫٢٦٥()٩٣٬٧٦٦(١١١٬٠١٤صافي التغیر في القیمة العادلة الحتیاطي تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة

لن یتم إعادة تصنیفھا إلى الربح أو الخسارةالتيبنودال
)٥٫١٩٣()٣٬٤٦٨(١٧٬٩٩٢-١٦إعادة قیاس التزامات المنافع المحددة

٢٤١٬٣٨٤٧٬٦٤٨٢٢٥٫٣٧٥إجمالي الدخل الشامل اآلخر

١٬٠٣٤٬٩٩٠١٫١٥٤٫٢١٦)٦٥٧٬٥٣٠(الشاملالدخل(الخسارة)إجمالي 

الربح المتعلق بـ:(الخسارة) 
٩٢٠٬٢٤٠٨٥٥٫٩٠٨)٧٧٣٬٨٤٢(مساھمي الشركة األم

١٠٧٬١٠٢٧٢٬٩٣٣)١٢٥٬٠٧٢(حقوق الملكیة غیر المسیطرة

)١٬٠٢٧٬٣٤٢٩٢٨٫٨٤١)٨٩٨٬٩١٤

الشامل المتعلق بـ:الدخل (الخسارة) إجمالي 
٩٣٤٬٢٠٨١٫٠٩٩٫٤٩٠)٥٥٧٬٦٥٠(الشركة األممساھمي 

١٠٠٬٧٨٢٥٤٫٧٢٦)٩٩٬٨٨٠(حقوق الملكیة غیر المسیطرة

)١٬٠٣٤٬٩٩٠١٫١٥٤٫٢١٦)٦٥٧٬٥٣٠

(باللایر السعودي): ١٫٦٨١٫٥٦)١٫٣٠(٢-٣٠الربح األساسي والمخفض للسھم
(باللایربالعملیات المستمرةالمتعلقالربح األساسي والمخفض للسھم 

٢١٫٢٤١٫٥٣١٫٦٠-٣٠السعودي)
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قة الدولیة والشركات التابعة لھاشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

من ھذه القوائم المالیة الموحدة. ال یتجزأ جزءا٤١ًإلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٨

قائمة التدفقات النقدیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

إیضاح
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦

التشغیلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة 
٦٤٨٬٩٩٩١٬١٢٤٬٨٣٣١٫٠١٦٫٩٠٨الربح قبل الزكاة والضریبة من العملیات المستمرة

)١٩٫١٧٨(٨٤٬٩٥٧)١٬٧٤٦٬١٤٣(الخسارة قبل الزكاة والضریبة من العملیات المتوقفة
التسویات لــ:

٥٣٦٥٬٦٧٥٢٧٤٬٤٤٥٢٧١٫٣٥٩استھالك ممتلكات وآالت ومعدات 
٣١١٬٠١٤٬٩٦٠٥٤١٬٨٤١٣١٢٬٣٣٦-٢٩أعباء مالیة 

خسارة مثبتة نتیجة فقدان السیطرة في شركة تابعة بما في ذلك خسارة تحویل 
٣١١٬٥٥٩٬٠٠٩٢٨٬٧٨٨١٧٬٥٤٢العمالت األجنبیة غیر المحققة

)١٦٬١٨٣()٥١٬٥١٨(٢٨٨٬٧٤٠قھ اخرىغیر محققأجنبیة تحویل عمالت (أرباح)/ ئرخسا
لطریقة الحصة  ً في صافي نتائج شركات مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقا

)٤٧٣٫٠٨٣()٤٥٧٬٠٢٤()٩٣٥٬٦٦٧(١-٧حقوق الملكیة، بعد خصم الضریبة
١٢٠٬٠٢٤٢٩٬٢٤٩١٦٫٩٥٩-١٦مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

و الربح أالقیمة العادلة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة المعاد تدویرھا إلى 
)٣٣٫١٦٢()١٨٬٥٦٢(٣٧٬١١٠الخسارة
٢٥٣٠٬٥٩٦١٠٠٬٦٣٩٦٦٬٨٣٣مخصصات

)٣٨٫١٧٢(--٢٦أرباح غیر محققة عن المشتقات
١٬١٠٩٤٬٦٤٧١٬٨٠٢زیادة في الخصم المتعلق بالمطلوبات المالیة 

(عكس قید) انخفاض في قیمة ممتلكات وآالت ومعدات -)٤٨٬٤٥٨(٢٧٥٥٦٬٤٣٧خسارة
لطریقة حقوق  ً ربح استبعاد جزئي لشركة مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقا

)٣٧٬٦٨٣()٦٥٬٣٦٧(-٢٦الملكیة
)٤٫١٦٨()٥٬٧٣٥(٤٬٠٣٩(خسارة)/ ربح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

٩٤٬٤٠٣١٢٥٫٠٨٢)٤٬٤١٥(٤-١١تكلفة تطویر، ومخصصات ومشطوبات أخرى، بعد خصم عكس القید 

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
ومدینون آخرون ً )٩١٬٣٩٣(٣٥٬٥٣٤)١٬٣١٤٬٦٤٣(مدینون ومصاریف مدفوعة مقدما

١٠٫٩١٥)٤٦٬٤٥٨(٤٣٬٩٣٧بضاعة 
٨٠٢٬١٧٠)٣١٢٬٣٦٩(٧٤٥٬٠٠١دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

)٦٤١٬٢٦٤(١٨٤٬٢٢٩٢٠٨٬٧٢٠مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة 
)١٤٫٣٦٠(٤٢٤١١٬٠٠٧مخزون وقود استراتیجي

)٨٠٧٫٩٦٠(٢١٩٬٦٨١٥٤٦٬٤٨٨موجودات أخرى 
١٬٢٢٧١٥٨٬٣٣٨٦٫١٩١مطلوبات أخرى 
)٢٩٫٢٥٥(٨٬٢٠٨)١٦٬٤٥٢(إیرادات مؤجلة 

١٬٤٢٣٬٨٧٧٢٬٢٤٦٬٦٠٦٤٤٢٬٢٣٦صافي النقدیة من العملیات 
)٥٫٨٠٥()١٧٬١٩٨()١٢٬٦٥٤(١-١٦مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین 

)٧٣٫٤٠١()٣٧٬٠٢٩()٤٦٬٤٢٣(٥-٢٠زكاة وضریبة مدفوعة
ًتوزیعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقا

١٢٠٥٬٨٨٧٢٣٨٬٠٨٧١٣٤٫٠٤٩-٧لطریقة حقوق الملكیة

١٬٥٧٠٬٦٨٧٢٬٤٣٠٬٤٦٦٤٩٧٬٠٧٩النقدیة من األنشطة التشغیلیةصافي 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
)٣٫٩١٠٫٥٧٥()٥٬٢٥٦٬٠٨٧()٣٬١٨٦٬٢٨١(٥شراء ممتلكات وآالت ومعدات

٥٬٧٣٥٤٫١٦٨-متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
١٣٤٫٨٨٤)٨٦٬٧٠٨(٣٠٢٬٢٧٩في عقد إیجار تمویليصافي االستثمار 

١٧٨٫٣٠٦)١٬٥٣٢٬٦٩٤()٢٠٩٬٧٩٤(استثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة
متحصالت من استبعاد جزئي لشركات مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقاً

-١٠٦٬٤٠٠-لطریقة حقوق الملكیة 
٤٦٬٩٩٢--دفعات مقدمة على حساب االستثمارات

٢٫٥٧١-)٧٠٬٧٢٥(١٤استحواذ على حقوق ملكیة غیر مسیطرة 
--)١٦٬٦٨٧(نقدیة تم التوقف عن اثباتھا عند فقدان السیطرة على شركة تابعة 

)٣٬٥٤٣٬٦٥٤()٦٬٧٦٣٬٣٥٤()٣٬١٨١٬٢٠٨(صافي النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة



ق-9

قة الدولیة والشركات التابعة لھاشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

من ھذه القوائم المالیة الموحدة. ال یتجزأ جزءا٤١ًإلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٩

(تتمة)التدفقات النقدیة الموحدةقائمة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

إیضاح
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
--١٢٬٠٤٢٬٩٣٨-١٣متحصالت مستلمة لقاء رأس المال 

١٨٧٬٤٠٥٢٢٢٫٩٣٥-ودائع نقدیة مقیدة
٣٬١٥٥٬٧٤٠٦٬٦٢٣٬٠٢٠٢٫٨٤٩٫٧٩٧قروض وتسھیالت تمویل، بعد خصم تكالیف المعامالت 

١٠٥٫٠٤٤)٦٦٬٢٧٣()٦١٬٢٠٢(مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة
-١٧٤٬١٢٥-أخرىمطلوبات مالیة

(٢٦٠٬١٨٨))٥٣٨٬٧٢١()٩٧٣٬٣٦٩(مالیة مدفوعة أعباء
)٢١٦٫٥١٣()٣٣٧٬٧٩٨()٢٩٤٬٥٥٠(توزیعات أرباح مدفوعة 

لى حقوق الملكیة غیر إوتسویات أخرى من مساھمات في رأس المال 
١٧٤٬٢٦٠٨٦٫٨٥٥-المسیطرة

٣٬٨٦٩٬٥٥٧٦٬٢١٦٬٠١٨٢٬٧٨٧٬٩٣٠صافي النقدیة من األنشطة التمویلیة

)٢٥٨٫٦٤٥(٢٬٢٥٩٬٠٣٦١٬٨٨٣٬١٣٠في النقدیة وشبة النقدیة خالل السنةوالنقصصافي الزیادة

٣٬٢٣٩٬٢٢٩١٬٣٥٦٬٠٩٩١٫٦١٤٫٧٤٤النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة السنة 

١٢٥٬٤٩٨٬٢٦٥٣٬٢٣٩٬٢٢٩١٫٣٥٦٫٠٩٩النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة السنة 
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شركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)قة الدولیة والشركات التابعة لھا

ت المرفقة من 
ضاحا

تشكل اإلی
١

إلى 
٤١

جزءاً
ال یتجزأ 

من ھذه القوائم المالیة الموحدة. 
١٠

قائمة التغیرات في حقوق 
الملكیة الموحدة

للسنة المنتھیة في 
٣١

دیسمبر 
٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

س المال
رأ

صدار
عالوة اإل

االحتیاطي النظامي
األرباح المبقاة

االحتیاطیات األخرى

حقوق الملكیة 
المتعلقة بمالكي 

الشركة
حقوق الملكیة غیر 

المسیطرة
إجمالي حقوق 

الملكیة
صید في 

الر
١

ینایر 
٦

٢٠١
٥٬٤٦٦٬٢١٥

٩٧٬٢٢٢
٢٦٤٫٨٠٣

٢٫١١٩٫٤٦٧
)

١٫١٩١٫٦٤٢
(

٦٫٧٥٦٫٠٦٥
٩٦٨٫٠٧٧

٧٫٧٢٤٫١٤٢
ربح السنة 

-
-

-
٨٥٥٫٩٠٨

-
٨٥٥٫٩٠٨

٧٢٫٩٣٣
٩٢٨٫٨٤١

الدخل الشامل اآلخر 
-

-
-

-
٢٤٣٫٥٨٢

٢٤٣٫٥٨٢
)

١٨٫٢٠٧
(

٢٢٥٫٣٧٥
إجمالي الدخل الشامل 

-
-

-
٨٥٥٫٩٠٨

٢٤٣٫٥٨٢
١٫٠٩٩٫٤٩٠

٥٤٫٧٢٦
١٫١٥٤٫٢١٦

ضاح 
ت أرباح(إی

توزیعا
١٣

-٤
(

-
-

-
)

٨٢٫١٤١
(

-
)

٨٢٫١٤١
(

)
١٣٤٫٣٧٢

(
)

٢١٦٫٥١٣
(

س المال
مساھمة في رأ

-
-

-
-

-
-

٨٦٫٨٥٥
٨٦٫٨٥٥

محول إلى االحتیاطي النظامي
-

-
٨٠٫٤١٢

)
٨٠٫٤١٢

(
-

-
-

-
تجمیع أعمال 

ضاح 
( إی

٢٦
-٢

(
-

-
-

-
-

-
٢٦٧٫٩٧٦

٢٦٧٫٩٧٦
صید في 

الر
٣١

دیسمبر 
٢٠١٦

٥٬٤٦٦٬٢١٥
٩٧٬٢٢٢

٣٤٥٫٢١٥
٢٫٨١٢٫٨٢٢

)
٩٤٨٫٠٦٠

(
٧٫٧٧٣٫٤١٤

١٫٢٤٣٫٢٦٢
٩٫٠١٦٫٦٧٦

صید في 
الر

١
ینایر 

٢٠١٧
٥٬٤٦٦٬٢١٥

٩٧٬٢٢٢
٣٤٥٬٢١٥

٢٬٨١٢٬٨٢٢
)

٩٤٨٬٠٦٠
(

٧٬٧٧٣٬٤١٤
١٬٢٤٣٬٢٦٢

٩٬٠١٦٬٦٧٦
ربح السنة 

-
-

-
٩٢٠٬٢٤٠

-
٩٢٠٬٢٤٠

١٠٧٬١٠٢
١٬٠٢٧٬٣٤٢

الدخل الشامل اآلخر 
-

-
-

-
١٣٬٩٦٨

١٣٬٩٦٨
)

٦٬٣٢٠
(

٧٬٦٤٨
إجمالي الدخل الشامل 

-
-

-
٩٢٠٬٢٤٠

١٣٬٩٦٨
٩٣٤٬٢٠٨

١٠٠٬٧٨٢
١٬٠٣٤٬٩٩٠

ضاح 
ت أرباح(إی

توزیعا
١٣

-٤
(

-
-

-
)

٢٠٨٬٨٧٩
(

-
)

٢٠٨٬٨٧٩
(

)
١٢٨٬٩١٩

(
)

٣٣٧٬٧٩٨
(

س المال
مساھمة في رأ

-
-

-
-

-
-

١٧٤٬٢٦٠
١٧٤٬٢٦٠

محول إلى االحتیاطي النظامي
-

-
٩٢٬٠٢٤

)
٩٢٬٠٢٤

(
-

-
-

-

صید في 
الر

٣١
دیسمبر 

٢٠١٧
٥٬٤٦٦٬٢١٥

٩٧٬٢٢٢
٤٣٧٬٢٣٩

٣٬٤٣٢٬١٥٩
)

٩٣٤٬٠٩٢
(

٨٬٤٩٨٬٧٤٣
١٬٣٨٩٬٣٨٥

٩٬٨٨٨٬١٢٨

صید في 
الر

١
ینایر

٢٠١٨
٥٬٤٦٦٬٢١٥

٩٧٬٢٢٢
٤٣٧٬٢٣٩

٣٬٤٣٢٬١٥٩
)

٩٣٤٬٠٩٢
(

٨٬٤٩٨٬٧٤٣
١٬٣٨٩٬٣٨٥

٩٬٨٨٨٬١٢٨
خسارة السنة 

-
-

-
)

٧٧٣٬٨٤٢
(

-
)

٧٧٣٬٨٤٢
(

)
١٢٥٬٠٧٢

(
)

٨٩٨٬٩١٤
(

الدخل الشامل اآلخر 
-

-
-

-
٢١٦٬١٩٢

٢١٦٬١٩٢
٢٥٬١٩٢

٢٤١٬٣٨٤
إجمالي الدخل(الخسارة) الشامل 

-
-

-
)

٧٧٣٬٨٤٢
(

٢١٦٬١٩٢
)

٥٥٧٬٦٥٠
(

)
٩٩٬٨٨٠

(
)

٦٥٧٬٥٣٠
(

ضاح 
استحواذ على حقوق ملكیة غیر مسیطرة(إی

١٤
(

-
-

-
)

٥٩٬٩٥١
(

-
)

٥٩٬٩٥١
(

)
١٠٬٧٧٤

(
)

٧٠٬٧٢٥
(

ضاح 
ت أرباح(إی

توزیعا
١٣

-٤
(

-
-

-
)

٢٣٥٬١٠٧
(

-
)

٢٣٥٬١٠٧
(

)
٥٩٬٤٤٣

(
)

٢٩٤٬٥٥٠
(

ضاح 
صدار أسھم(إی

إ
١٣

-١
(

٩٦٣٬١٢٩
١٬٠٧٩٬٨٠٩

-
-

-
٢٬٠٤٢٬٩٣٨

-
٢٬٠٤٢٬٩٣٨

س المال
مساھمة رأ

-
-

-
-

-
-

١٦٥٬٨٩٦
١٦٥٬٨٩٦

صید في 
الر

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
٦٬٤٢٩٬٣٤٤

١٬١٧٧٬٠٣١
٤٣٧٬٢٣٩

٢٬٣٦٣٬٢٥٩
)

٧١٧٬٩٠٠
(

٩٬٦٨٨٬٩٧٣
١٬٣٨٥٬١٨٤

١١٬٠٧٤٬١٥٧
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قة الدولیة والشركات التابعة لھاشركة أعمال المیاه والطا
مساھمة سعودیة)(شركة 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

١١

النشاطات-١
رجب ٢وتاریخ ٢١٥)، شركة مساھمة سعودیة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم "الشركة"(الدولیةشركة أعمال المیاه والطاقة 

(الموافق ١٤٢٩ وتاریخ ١٠١٠٢٥٣٣٩٢بالسجل التجاري رقم ومسجلة في الریاض بالمملكة العربیة السعودیة،)٢٠٠٨یو لیو٥ھـ
).٢٠٠٨یو یول١٣الموافق (ھـ١٤٢٩رجب ١٠

"المجموعة") أعمال تطویر و(لھاوالشركات التابعةتزاول الشركة  وتولید وبیع الطاقة نشاء وتملك إیشار إلیھا بصورة جماعیة بـ
محطات تولید الطاقة الكھربائیة ومحطات تحلیة المیاه المالحة والبخار واألنشطة ه وتأجیر وتشغیل وصیانة الالكھربائیة والمیاه المح

لذلك.المتعلقة والمتصلة أو المكملة

لھا المذكورة أدناه:لشركات التابعةواتشتمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للشركة 

نسبة الملكیة الفعلیة 

النشاط الرئیسيبلد التأسیسالشركة التابعة
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦

اور للكھرباء و تطویر اكوا
المیاه 

االستثمار في المؤسسات الصناعیة المملكة العربیة السعودیة
واإلدارة ، االستثمار في المؤسسات 

وإدارة المكتبالتجاریة واإلدارة ؛ .١٠٠%١٠٠%١٠٠%

تركیب وصیانة وتشغیل ومقاوالت محطات المملكة العربیة السعودیةشركة كھروماء
%١٠٠%١٠٠%١٠٠.الكھرباء وتحلیة المیاهتولید 

شركة أكواباور جلوبال 
ھولدینجز لیمتد

اإلمارات العربیة المتحدة 
(المنطقة الحرة بجبل علي)

تولید الطاقة وتحلیة المیاه وتوزیعھا أو غیرھا 
من األعمال المتعلقة أو المساعدة لھا ، 

وتطویر وإدارة ھذه الشركات وتقدیم الخدمات 
%١٠٠%١٠٠%١٠٠والتجاریة واإلداریة.الفنیة

شركة أكواباور ري 
أنشورنس كومباني لیمتد 

اإلمارات العربیة المتحدة 
(مركز دبي المالي العالمي)

) ). ٣إصدار وتنفیذ عقود التأمین من الفئة
وبموجب الترخیص الصادر لھا، یمكن 

لشركة أكوا ري القیام بالتأمین على جزء من 
%١٠٠%١٠٠%١٠٠.واألطراف األخرىالمنتسبة لھاالشركات 

تركیب وصیانة وتشغیل ومقاوالت محطات المملكة العربیة السعودیةشركة المساھمات المتعددة
%١٠٠%١٠٠%١٠٠تولید الكھرباء وتحلیة المیاه.

البحرین للطاقة أكواباور
القابضة ذ.م.م

ومقاوالت محطات تركیب وصیانة وتشغیل مملكة البحرین 
%٩٩%٩٩%٩٩تولید الكھرباء وتحلیة المیاه.

جلوبال أكواباور
سیرفیسزلیمتد

اإلمارات العربیة المتحدة 
(مركز دبي المالي العالمي)

تملك استثمارات في مجموعة من الشركات 
تقدیم خدمات االستشارات المالیة والمحاسبیة و

وإعداد التقاریر المالیة واالمتثال الضریبي 
%١٠٠%١٠٠%١٠٠والخدمات ذات العالقة. 

أكواباور مانیجمینت آند 
إنفستمنت ون لیمیتد 

اإلمارات العربیة المتحدة 
(مركز دبي المالي العالمي)

یع والمشاراالستثمار في المشاریع الصناعیة 
-%١٠٠%١٠٠التجاریة وتقدیم خدمات اإلدارة الخاصة بھا.

أكواباور مانیجمینت آند 
إنفستمنت تو لیمیتد

اإلمارات العربیة المتحدة 
(مركز دبي المالي العالمي)

االستثمار في المشاریع الصناعیة والمشاریع 
-%١٠٠%١٠٠التجاریة وتقدیم خدمات اإلدارة الخاصة بھا.

أكواباور للطاقة المتجددة 
القابضة المحدودة 

اإلمارات العربیة المتحدة 
(مركز دبي المالي العالمي)

االستثمار في المشاریع الصناعیة والمشاریع 
-%١٠٠%١٠٠التجاریة وتقدیم خدمات اإلدارة الخاصة بھا.

(إن المعلومات حول الشركات التابعة الھامة األخرى والشركات الزمیلة والمشاریع  ) حول القوائم المالیة ٤١المشتركة مذكورة في اإلیضاح
الموحدة. 
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

١٢

أسس االعداد والتوحید-٢
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر للمجموعة أعدت ھذه القوائم المالیة الموحدة  ً وفقا

(ویشار إلیھم مجتمعین بـ"المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمده منواإلصدارات األخرى  الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین
المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة") والمعاییر الدولیة للتقریر المالي الصادرة عن مجلس معایري المحاسبة الدولیة. 

أسس اإلعداد١-٢
ة. تم عرض لیتم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء األدوات المالیة المشتقة حیث یتم قیاسھا بالقیمة العاد

ب رھذه القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي والذي یعتبر العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة. تم تقریب كافة المبالغ إلى أق
ألف لایر سعودي، مالم یرد خالف ذلك. 

أسس توحید القوائم المالیة٢-٢
تشتمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على الموجودات والمطلوبات ونتائج العملیات الخاصة بالمجموعة. إن الشركات التابعة ھي المنشآت 

اطر، ویكون لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة الخاضعة لسیطرة المجموعة. تتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة لمخ
العوائد من خالل ممارسة سلطاتھا على الشركة المستثمر تملك من عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا، ولدیھا المقدرة على التأثیر على 

فیھا. 

لدى المجموعة:وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یكون
 أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجیھ األنشطة ذات العالقة بالشركة) السیطرة على الشركة المستثمر فیھا

المستثمر فیھا)
.التعرض لمخاطر، ولدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا
ئدات الشركة المستثمر فیھا.المقدرة على التأثیر على عا

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد إذا ما كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشیر الحقائق 
والظروف إلى وجود تغیر في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. 

عندما یكون لدى المجموعة أقل من األغلبیة في حقوق التصویت في الشركة المستثمر فیھا، فإنھ یكون لھا السیطرة على الشركة 
المستثمر فیھا عندما تكون حقوق التصویت كافیة لتعطیھا القدرة العملیة على توجیھ األنشطة المعنیة للشركة المستثمر فیھا بصورة 

عین االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة فردیة. تأخذ المجموعة ب
المستثمر فیھا ویشمل ذلك: 

 .حجم حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة بالتناسب مع حجم حقوق التصویت المملوكة لألطراف األخرى
 .حقوق التصویت المحتملة المملوكة للمجموعة أو حقوق التصویت المملوكة لألطراف األخرى
.الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت اآلخرین في الشركات المستثمر فیھا
 .الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى
 ،أو ال یوجد لدیھا، القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة المعنیة عند أیة حقائق وظروف إضافیة تشیر إلى أن المجموعة لدیھا

الحاجة إلى اتخاذ القرارات، بما في ذلك طرق التصویت في اجتماعات المساھمین السابقة. 

التوحید ةیبدأ توحید القوائم المالیة للشركة التابعة عند حصول المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة ویتم التوقف عن عملی
عند تخلي المجموعة عن ممارسة مثل ھذه السیطرة. وعلى وجھ التحدید، تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف الشركة 
من تاریخ انتقال السیطرة إلى المجموعة ولحین التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالیة الموحدة اعتباراً

ة مثل ھذه السیطرة.التوقف عن ممارس

ینسب الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة وحقوق الملكیة غیر المسیطرة. وینسب إجمالي الدخل 
ةالشامل للشركات التابعة إلى المساھمین بالشركة وحقوق الملكیة غیر المسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن یكون رصید حقوق الملكی

غیر المسیطرة عجزاً.

وعند الضرورة، یتم إجراء تسویات على القوائم المالیة للشركات التابعة كي تتماشى سیاستھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل 
المجموعة.

ین شركات عامالت بیتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وكذلك حقوق الملكیة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالم
المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة.



ق-13

ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

١٣

(تتمة)أسس االعداد والتوحید -٢

(تتمة)أسس توحید القوائم المالیة ٢-٢

التغیرات في حصة الملكیة في الشركات التابعة
عنھا فقدان السیطرة كمعامالت حقوق ملكیةشركة تابعة والتي ال ینتج أي یتم المحاسبة عن التغیرات في حصة ملكیة المجموعة في 

الملكیة وق ق(أي، معامالت مع المالكین بصفتھم مالكین). وفي ھذه الظروف، سیتم تعدیل القیمة الدفتریة لحقوق الملكیة المسیطرة وح
إلظھار التغیرات في حصص ملكیتھم في الشركة التابعة. یتم إثبات أي فرق بین المبلغ الذي سیتم بھ تعدیل حقوق غیر المسیطرة

بصورة مباشرة ضمن حقوق الملكیة وینسب إلى المساھمین في المستلموالقیمة العادلة للعوض المدفوع أو الملكیة غیر المسیطرة
الشركة. 

(لسیطرة اوعند فقدان المجموعة  ) ١على شركة تابعة، یتم إثبات الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة ویتم احتسابھ بالفرق بین
) (بما في ذلك ٢إجمالي القیمة العادلة للعوض المستلم والقیمة العادلة ألي حصص محتفظ بھا و ) القیمة الدفتریة السابقة للموجودات

ض. یتم المحاسبة عن كافة المبالغ المثملكیة غیر مسیطرةأي حقوق الشھرة) والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة و الدخلمن بتة سابقاً
فیما یتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو قامت المجموعة بصورة مباشرة باستبعاد الموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة اآلخرالشامل
یقید االستثمار المحتفظ بھ بالقیمة العادلة. التابعة.

السیاسات المحاسبیة الھامة -٣
قامت المجموعة بتطبیق السیاسات المحاسبیة بصورة متماثلة لكافة الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة الموحدة. 

بأھم السیاسات المحاسبیة المتبعة: ً فیما یلي بیانا

النقدیة وشبھ النقدیة
الموحدة، تتكون النقدیة وشبھ النقدیة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع البنكیة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة 

قصیرة األجل وفترة استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو اقل، فیما عدا الودائع النقدیة المقیدة.

األدوات المالیة
اإلثبات األولي

المطلوبات المالیة في قائمة المركز المالي الموحدة الخاصة بھا وذلك فقط عندما تصبح تقوم المجموعة بإثبات الموجودات المالیة أو
المجموعة طرفا في األحكام التعاقدیة ألداة مالیة ما.

الیة موعند اإلثبات األولي، یتم قیاس الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة. ویتم إثبات تكالیف معامالت الموجودات ال
المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاریف في الربح أو الخسارة. وفي حالة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة 

ت تكالیف المعامالبما في ذلكأو المطلوبات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن القیمة العادلة لھا 
المتعلقة مباشرة بعملیة شراء أو إصدار الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة تمثل قیمة االثبات األولي لھا.

التصنیف
الموجودات المالیة الخاصة بھا ضمن الفئات التالیة:بتسجیلتقوم المجموعة 

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.•
مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.موجودات •
موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة.•

تتم ھذه التصنیفات بناء على نموذج عمل المجموعة إلدارة الموجودات المالیة وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة.
تقوم المجموعة بقیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة وذلك عندما تقع ضمن نموذج العمل الخاص باقتناء الموجودات لتحصیل 

قط دفعات من تعد فعن الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة في تواریخ محددة تدفقات نقدیة تنشأالتدفقات النقدیة التعاقدیة، وعندما 
القائم.األصليالعمولة على المبلغوالمبلغ األصلي

وبالنسبة للموجودات المقاسة بالقیمة العادلة، فإنھ سیتم إثبات األرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر. 
ند یر قابل لإللغاء عوبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة، فإن ذلك سیعتمد على ما إذا قد قامت المجموعة بوضع خیار غ

االثبات األولي للمحاسبة عن استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي، فی ً ا متقوم المجموعة بتصنیف كافة المطلوبات المالیة غیر المشتقة كمقاسة الحقا

المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.عدا المطلوبات 
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١٤

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة -٣
(تتمة) األدوات المالیة

(تتمة)التصنیف
قلل یتقوم المجموعة بتصنیف المطلوبات المالیة غیر المشتقة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القیام بذلك یزیل أو 
بشكل كبیر عدم اتساق القیاس أو االثبات أو في حالة إدارة مجموعة من المطلوبات المالیة وتقویم أدائھا على أساس القیمة العادلة.

التوقف عن االثبات
(أو جزء منھ أو جزء من مجموعة من موجودات مالیة متشابھة، حیثما ینطبق ذلك) (أي  استبعاده من یتم التوقف عن إثبات أصل مالي

قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند:

انتھاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من الموجودات، أو•
قیام المجموعة بتحویل حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل إلى طرف آخر •

(ب) لم دون أي تأخیر  (أ) قامت المجموعة بتحویل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو "ترتیبات فوریة" وإذا ما وفق
تقم المجموعة بالتحویل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة على األصل.

ل حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو إبرام اتفاقیة ترتیبات فوریة، فإنھ یجب وفي الحاالت التي تقوم فیھا المجموعة بتحوی
علیھا تقویم فیما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكیة.

لى تم فیھا تحویل السیطرة عوفي الحاالت التي ال یتم فیھا تحویل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم ی
بإثبات المطلوبات  ً األًصل، تستمر المجموعة في إثبات األصل بقدر ارتباط المجموعة المستمر بھ. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أیضا

أبقت ات التيالمصاحبة لھا. یتم قیاس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لھا وفق نفس األساس الذي یعكس الحقوق وااللتزام
علیھا المجموعة. یتم قیاس االرتباط المستمر الذي یكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقیمة الدفتریة األصلیة للموجودات 

أو الحد األقصى للمبلغ الذي یجب على المجموعة دفعھ، أیھما أقل. 
حدد في العقد أو إلغاؤه أو انتھاء مدتھ. وفي حالة تبدیل االلتزامات المالیة یتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام الم

ھذا ، عندئذ یتم اعتبار مثلبشكل جوھريبأخرى من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعدیل شروط االلتزامات الحالیة
الربح امات جدیدة. یتم اثبات الفرق بین القیم الدفتریة المعنیة فيالتبدیل أو التعدیل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلیة واثبات التز

أو الخسارة. 
مقاصة األدوات المالیة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم 
نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بیع الموجودات وتسدید لتسویة المبالغ التي تم إثباتھا، وعند وجود 

المطلوبات في آن واحد.

األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة تغطیة المخاطر
مخاطر العمالت تغطیة تستخدم المجموعة األدوات المالیة المشتقة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقایضات أسعار العموالت ل

األجنبیة ومخاطر أسعار العموالت. یتم، في األصل، إثبات األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة بتاریخ إبرام عقد المشتقات، وبعد 
تقید وذلك یعاد قیاسھا بالتغیرات في القیمة العادلة. تقید المشتقات كموجودات مالیة وذلك عندما تكون القیمة العادلة لھا إیجابیة،

ي فكمطلوبات مالیة عندما تكون القیمة العادلة لھا سلبیة. تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن تغیرات القیمة العادلة للمشتقات مباشرة 
ذلك ، وبعدالدخل الشامل اآلخرالربح أو الخسارة، فیما عدا الجزء الفعال من تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة، حیث یتم إدراجھ ضمن 

یعاد تصنیفھ إلى األرباح أو الخسائر وذلك عندما یؤثر البند المغطى على الربح أو الخسارة.

والتي تغطي مخاطر التغیراتالتدفقات النقدیةوألغراض محاسبة تغطیة المخاطر، تصنف عملیات تغطیة المخاطر كتغطیة مخاطر 
كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجود ات أو مطلوبات تم إثباتھا أو معاملة یتوقع حدوثھا بشكل كبیر أو مخاطر في التدفقات النقدیة سواًء

بتخصیص وتوثیق عملیة تغطیة  ً عمالت أجنبیة تتعلق بالتزامات مؤكدة لم یتم إثباتھا. وعند بدء عملیة التغطیة، تقوم المجموعة رسمیا
مل واستراتیجیة إدارة المخاطر المتعلقة بعملیة التغطیة. یشتالمخاطر التي تود المجموعة تطبیق محاسبة التغطیة بشأنھا، وتوثیق أھداف

ةالتوثیق على تحدید أداة التغطیة، والبند أو المعاملة المغطاة، وطبیعة المخاطر المغطاة، وطریقة تقییم مدى فعالیة التغیرات في القیم
لمغطاة. لذي تمت تغطیتھ أو التدفقات النقدیة المرتبطة بالمخاطر االعادلة ألداة التغطیة عند تسویتھا في التغیرات في القیمة العادلة للبند ا

ةیتوقع بأن تكون تغطیة المخاطر ھذه ذات فعالیة عالیة عند تسویة التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة، ویتم تقویمھا بصور
ذات فعالیة عالیة طوال الفترات المالیة الت ي خصصت فیھا.مستمرة للتأكد بأنھا فعالً

وفي حالة توقف أداة التغطیة عن الوفاء بمتطلبات فعالیة تغطیة المخاطر المتعلقة بنسبة التغطیة ولم یتغیر ھدف إدارة المخاطر بشأن 
(أي إعادة توزان التغطیة) بحیث أداة التغطیة المخصصة تلك، فإن المجموعة تقوم بتعدیل نسبة التغطیة الخاصة بأداة تغطیة المخاطر

وفاء مرة أخرى بمعاییر التأھیل. یمكنھا ال
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(تتمة)-٣ السیاسات المحاسبیة الھامة

(تتمة) األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة تغطیة المخاطر

وعند توقف المجموعة عن محاسبة تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة، فإن المبلغ المتراكم في احتیاطي تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة 
إذا كانت التدفقات النقدیة المستقبلیة المغطاة ال یزال من المتوقع حدوثھا ولحین حدوث تلك التدفقات الدخل الشامل اآلخریظل ضمن 

رة. االنقدیة. وإذا لم یعد من المتوقع حدوث التدفقات النقدیة المستقبلیة المغطاة، فإنھ یتم إعادة تصنیف المبلغ فوًرا إلى الربح أو الخس

(كجزء یتم التوقف عن محاسبة تغطیة ال مخاطر وذلك عند انتھاء سریان أداة التغطیة أو بیعھا أو إنھاؤھا أو تنفیذھا بدون تبدیل أو تجدید
من استراتیجیة التغطیة) أو عند لم تعد تلك األداة مؤھلة لمحاسبة تغطیة المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعملیات المتوقعة، یتم 

ضمن الدخل الشامل اآلخر –سارة المتراكمة الناتجة عن أداة التغطیة االحتفاظ بصورة مستقلة بالربح أو الخ ضمن –المثبتة سابقاً
الدخل الشامل اآلخر لحین حدوث العملیة المتوقعة. 

مثبت سابقاال–وفي الحاالت التي لم یعد من المتوقع فیھا حدوث العملیة المغطاة، فإنھ یتم تحویل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة 
إلى الربح أو الخسارة للفترة.–ضمن الدخل الشامل اآلخر 

"غیر متداولة" "متداولة" إلى تصنیف األدوات المالیة المشتقة من
تصنف األدوات المالیة المشتقة التي تم تخصیصھا كأدوات تغطیة فعالة بصورة مماثلة لتصنیف البند المغطى المعني. تفصل األدوات 

داولة وغیر متداولة فقط في حالة إمكانیة القیام بتوزیع موثوق بھ.المالیة المشتقة إلى مت

المدینون 
تظھر الذمم المدینة، بعد اإلثبات األولي، بالتكلفة المطفأة ناقصا المخصص لقاء أي انخفاض في القیمة. تقوم المجموعة بإثبات مخصص 

"المصاریف لقاء االنخفاض في الخسائر االئتمانیة المتوقعة. ویحمل مخصص  االنخفاض على الربح أو الخسارة ویتم إظھاره ضمن بند
العمومیة واإلداریة". وعندما تعتبر الذمم المدینة غیر قابلة للتحصیل، فإنھ یتم شطبھا من مخصص االنخفاض في القیمة. تقید المبالغ 

"المصاریف العمومیة واإلداری من المبالغ التي سبق شطبھا إلى ً ة" في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالمستردة الحقا
.الموحدة

(المشاریع تحت التطویر) التكالیف المؤجلة
تقید التكالیف المتكبدة بشأن المشاریع تحت التطویر، التي تعتبر مجدیة اقتصادیا، في قائمة المركز المالي الموحدة. وفي الحاالت التي

تحدد فیھا. لسنة التيخالل اصادیا، تحمل التكالیف المتراكمة لذلك المشروع على الربح أو الخسارة یعتبر فیھا المشروع غیر مجدي اقت
تقوم المجموعة بتجنیب مخصص لھذه المشاریع على أساس نسبة النجاح المتوقعة. یتم اثبات تكالیف التطویر المستردة من المشاریع 

ز المالي الموحدة. یتم إثبات المتحصالت المستلمة من المشاریع تحت التطویر الناجحة كخصم من التكالیف المؤجلة في قائمة المرك
الناجحة والزائدة عن تكالیف التطویر خالل السنة في الربح أو الخسارة.

البضاعة 
یف العمالة المباشرة، الحسبما ھو مالئم، تك، تظھر البضاعة بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل. تتكون التكلفة من تكلفة الشراء و

والمصاریف غیر المباشرة المتكبدة بشأن إحضار البضاعة إلى موقعھا ووضعھا الحالي. تحسب التكلفة باستخدام طریقة المتوسط 
والتيالخاصة بالمجموعة،االستراتیجيمخزون الوقود والمرجح، باستثناء البضاعة المقتناة من قبل إحدى الشركات التابعة للمجموعة 

یصدر أوالً. یمثل صافي القیمة البیعیة سعر البیع التقدیري خالل دورة األعمال العادیة،  تحدد تكلفتھم باستخدام طریقة ما یرد أوالً
تكالیف اإلكمال المقدرة والتكالیف المقدرة الالزمة إلجراء البیع. ً ناقصا

الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقا لطریقة حقوق –االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة 
الملكیة 

ھاماً، ولیس سیطرة، على سیاساتھا المالیة والتشغیلیة. أما المشاریع  الشركات الزمیلة ھي تلك المنشآت التي تمارس المجموعة تأثیراً
عن ترتیبات مشتركة یحق بموجبھا لألطراف التي تمارس سیطرة مشتركة علیھا الحصول على حصة في صافي عبارة ھي فالمشتركة 

للسیطرة على ترتیب ما، وتتواجد فقط عندما یتطلب  ً موجودات ھذا المشروع المشترك. تمثل السیطرة المشاركة المتفق علیھا تعاقدیا
قة الموافقة الجماعیة لألطراف الذین یشاركون في السیطرة. اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات العال

یتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة على أساس طریقة حقوق الملكیة وذلك اعتبارا من 
قوق الملكیة، تقید االستثمارات في تاریخ ممارسة التأثیر الھام أو السیطرة المشتركة ولحین التوقف عن ذلك. وبموجب طریقة ح

التغیرات التي تطرأ على حصة المجموعة في  ً الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة زائدا
لشركات عملیات اعكس الربح أو الخسارة للمجموعة حصة المجموعة في نتائجیالمستثمر فیھا لما بعد الشراء. صافي موجودات الشركة

الزمیلة والمشاریع المشتركة. وفي حالة إثبات أي تغییر مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر للشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة، 
تقوم المجموعة بإثبات حصتھا في ھذا التغییر ضمن حقوق الدخل الشامل اآلخر الخاص بھا. ویتم استبعاد األرباح والخسائر غیر 

والناتجة بین المجموعة والشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة بقدر حصة المجموعة في الشركات الزمیلة والمشاریع المحققة
المشتركة.
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الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقا لطریقة حقوق –االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة 
(تتمة)الملكیة 

یتم إظھار إجمالي حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة في الربح أو الخسارة خارج دخل 
الربح أو الخسارة بعد الضریبة وحقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركات التابعة للشركة الزمیلة أو المشروع العملیات وتمثل 

المشترك. 

یتم إعداد القوائم المالیة للشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة لنفس الفترة المالیة للمجموعة. وعند الضرورة، یتم إجراء التسویات
یاسات المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.الالزمة كي تتفق الس

وبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بالتأكد فیما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قیمة استثمارھا في 
ن وجود دلیل موضوعي على وقوع الشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة. وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، تقوم المجموعة بالتأكد م

انخفاض في قیمة االستثمار في أي شركة زمیلة أو مشروع مشترك. وعند وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ 
ات بلشركة الزمیلة أو المشروع المشترك وقیمتھ الدفتریة، وإثلالستثمار في ااالنخفاض وذلك بالفرق بین القیمة القابلة لالسترداد 

"الحصة في نتائج الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة" في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.  الخسارة ضمن

وفي حالة زیادة حصة المجموعة في الخسائر عن حصتھا في الشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة، تقوم المجموعة بتخفیض القیمة 
اراتھا في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك إلى صفر، ویتم التوقف عن إثبات أیة خسائر إضافیة وذلك باستثناء الدفتریة الستثم

االلتزامات القانونیة أو المتوقعة المتكبدة، أو المبالغ المدفوعة نیابة عن الشركات المستثمر فیھا. 

المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقیاس وإثبات االستثمار وعند فقدان التأثیر الھام على الشركة الزمیلة أو السیطرة 
سیطرة لالمحتفظ بھ بقیمتھ العادلة. یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثیر الھام أو ا

ت االستبعاد في الربح أو الخسارة.المشتركة والقیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ وكذلك متحصال

وال یزاالن بعد ھذه الزیادة شركة زمیلة قائموفي حالة قیام المجموعة بزیادة حصة ملكیتھا في شركة زمیلة قائمة أو مشروع مشترك
مشتركاً، فإنھ یتم إضافة سعر الشراء المدفوع لقاء الحصة اإلضافیة إلى القیمة الدفتریة الحالیة  أو المشروع للشركة الزمیلةأو مشروعاً

المشترك وال یتم إعادة قیاس الحصة القائمة في صافي موجودات الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. توزع تكلفة االستثمار اإلضافي 
افي الموجودات لصبین الحصة في القیمة العادلة لصافي الموجودات والشھرة. ویتم إثبات أي زیادة في الحصة اإلضافیة في القیمة العادلة 

المشتراة عن سعر الشراء كأرباح في الربح أو الخسارة. 

یتم إثبات التسویات الالزمة في حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك بعد الشراء اإلضافي وذلك 
الناتجة عن عملیة الشراء اإلضافیة.إلظھار حصة المجموعة في القیمة العادلة لصافي الموجودات بتاریخ الشراء و

الممتلكات واآلالت والمعدات
االستھالك المتراكم وخسائر  ً تظھر الممتلكات واآلالت والمعدات، فیما عدا األراضي واألعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ، بالتكلفة ناقصا

استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكالیف االنخفاض المتراكمة في القیمة، إن وجدت. تشتمل ھذه التكلفة على تكلفة 
استبدال جزء  ً التمویل المتعلقة بالمشاریع االنشائیة طویلة األجل في حالة الوفاء بشروط االثبات المتعلقة بذلك. وعندما یكون ضروریا

جودات ذات أعمار إنتاجیة محددة وتستھلك ھام من الممتلكات واآلالت والمعدات على مراحل، تقوم المجموعة بإثبات تلك األجزاء كمو
ًوفق ذلك. وعند إجراء كل فحص رئیسي، یتم اثبات تكلفتھ في القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة لا

الوفاء بمعاییر إثباتھا. 
أن إزالة دھا. تدرج القیمة الحالیة للتكالیف المتوقعة بشیتم إثبات كافة تكالیف االصالح والصیانة األخرى في الربح أو الخسارة عند تكب

أصل ما بعد استخدامھ في تكلفة األصل المعني في حالة الوفاء بمعاییر إثبات المخصص المتعلق بذلك.
رأسمالیة تحت لتظھر األراضي واألعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بالتكلفة، ناقصا خسارة االنخفاض المتراكم في القیمة. تمثل األعمال ا

التنفیذ كافة التكالیف المتعلقة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بالمشاریع تحت التنفیذ، وسیتم إثباتھا ضمن الفئات ذات العالقة من 
الممتلكات واآلالت والمعدات.

القیمة التقدیریة المتبقیة للممتلكات واآلالت والمعدات األخرى بطریقة  ً ار االنتاجیة القسط الثابت على مدى األعمتستھلك التكلفة ناقصا
المقدرة للموجودات.

یتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء ھام عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلیة 
(والتي یتم احتسابھا كفرق بین صافمتوقعة من استعمالھ أو استبعاده. تدرج أیة أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إث ي بات أي أصل

متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل. 
یتم ویتم مراجعة القیمة التقدیریة المتبقیة، واألعمار االنتاجیة، وطرق استھالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نھایة كل سنة مالیة، 

بأثر مستقبلي.تعدیلھا
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عملیات تجمیع األعمال 
استخدام بیتم المحاسبة عنھا،إن عملیات تجمیع األعمال، فیما عدا عملیات تجمیع األعمال التي تتضمن منشآت تحت السیطرة المشتركة

طریقة االستحواذ. یتم قیاس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحول والذي یتم قیاسھ بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ ومبلغ حقوق 
في الشركة المستحوذ علیھا. بالنسبة لكل عملیة من عملیات تجمیع األعمال، تقرر المجموعة فیما إذا كان من الملكیة غیر المسیطرة

في الشركة المستحوذ علیھا بالقیمة العادلة أو بالحصة التناسبیة في صافي الموجودات القابلة الملكیة غیر المسیطرةاجب قیاس حقوق الو
للتمییز للشركة المستحوذ علیھا. تقید تكالیف االستحواذ المتكبدة كمصاریف، وتدرج ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة. 

ستحواذ على عمل ما، یتم تقدیر الموجودات والمطلوبات المالیة التي تم التعھد بھا من أجل التصنیف والتخصیص وعند قیام المجموعة باال
للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة واألوضاع السائدة بتاریخ االستحواذ. یشتمل ذلك على فصل المشتقات المدرجة  ً المالئم لھا وفقا

الرئیسیة من قبل الشركة المستحوذ علیھا. ضمن أدوات مالیة أخرى في العقود 

ًالحصةوفي حالة إجراء عملیة تجمیع األعمال على مراحل، یعاد قیاس  بتاریخ االستحواذ، وتدرج أیة بالقیمة العادلة المملوكة سابقا
أرباح أو خسائر ناتجة عن ذلك في الربح أو الخسارة، ومن ثم تؤخذ بعین االعتبار عند تحدید الشھرة. 

سیتم إثبات العوض المحتمل المراد تحویلھ من قبل الشركة المستحوذة بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ. سیتم إثبات التغیرات الالحقة 
على القیمة العادلة للعوض المحتمل، الذي یعتبر موجودات أو مطلوبات، في الربح أو الخسارة. وفي حالة تصنیف العوض المحتمل 

ضمن حقوق الملكیة. كحقوق ملكیة، فلن یتم إعادة قیاسھ، ویتم المحاسبة عن أي مبلغ یسدد الحقاً

لذي تم إثباتھ االملكیة غیر المسیطرةیتم، في األصل، قیاس الشھرة بالتكلفة والتي تمثل الزیادة في إجمالي العوض المحول ومبلغ حقوق 
بالزیادة عن صافي الموجودات ال ً قابلة للتمییز التي تم االستحواذ علیھا والمطلوبات التي تم التعھد بھا. وكذلك أیة حصص مملوكة سابقا

وفي حالة زیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقدیرھا للتأكد 
لمطلوبات التي تم التعھد بھا، ومراجعة اإلجراءات المستخدمة من قیامھا بصورة صحیحة بتحدید كافة الموجودات المستحوذ علیھا وكافة ا

ة افي قیاس المبالغ المراد إثباتھا بتاریخ االستحواذ. وإذا ما نتج عن إعادة التقدیر ھذه زیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات المشتر
خسائر عن إجمالي العوض المحول، یتم إثبات األرباح في الربح أو الخسارة. وبعد اإل ً ثبات األولي لھا، تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصا

االنخفاض المتراكمة. 

من اعت–ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض في القیمة، یتم الحقا تخصیص الشھرة المشتراة عند توحید األعمال  باراً
التي یتوقع بأن تستفید من االستحواذ، بصرف النظر عما إذا إلى كل وحده أو مجموعة من الوحدات المدره للنقدیة –تاریخ االستحواذ 

خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى إلى تلك الوحدات. 

من الوحدة المدرة للنقدیة  من العملیة ضمن الوحدة المستبعدة، عندئذ یتم إدراج الشھرة المتعلقة وجزاءوعندما تعتبر الشھرة جزءاً
فتریة للوحدة عند تحدید أرباح أو خسائر استبعاد العملیة. تقاس الشھرة المستبعدة في مثل ھذه الحاالت بالعملیة المستبعدة في القیمة الد

على أساس القیمة النسبیة للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من الوحدة المدرة للنقدیة.

ظھار الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمنشآتبالنسبة لعملیات تجمیع األعمال التي تتضمن منشآت تحت السیطرة المشتركة، یتم إ
المجمعة بالقیمة الدفتریة لھا. ویتم إجراء التسویات على القیمة الدفتریة وذلك إلدراج أي فروقات ناتجة عن االختالفات في السیاسات 

ین األعمال ویتم إثبات أي فرق ب. ال یتم إثبات شھرة أو أرباح نتیجة لعملیة تجمیعالمندمجةالمحاسبیة المستخدمة من قبل المنشآت 
العوض المدفوع/ المحول وحقوق الملكیة المستحوذ علیھا ضمن حقوق الملكیة بالمجموعة. تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل 

منذ تاریخ حدوث عملیة التجمیع.المندمجةالشامل اآلخر الموحدة نتائج المنشآت 

العملیات المتوقفة
المتوقفة جزًءا من أعمال المجموعة وعملیاتھا وتدفقاتھا النقدیة التي یمكن تمییزھا بوضوح عن بقیة المجموعة والتي:تمثل العملیات 

تمثل نشاط رئیسي مستقل أو منطقة عملیات جغرافیة. •
من خطة منسقة الستبعاد نشاط رئیسي مستقل أو منطقة عملیات جغرافیة، أو • تعتبر جزءاً
إلعادة بیعھا.تعتبر شركة تابعة تم• االستحواذ علیھا حصریاً

یتم التصنیف كعملیة متوقفة عند االستبعاد أو عندما تفي العملیة بالشروط الالزمة لتصنیفھا كمعدة للبیع.

فوفي حالة تصنیف العملیة كعملیة متوقفة، یتم إعادة عرض قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المقارنة كما لو تم التوق
عن العملیة منذ بدایة السنة المقارنة.
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
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١٨

(تتمة)-٣ السیاسات المحاسبیة الھامة

االنخفاض في القیمة 
الموجودات المالیة 

بشان كافة موجوداتھا المالیة فیما عدا أدوات من المجموعة تسجیل خسائر االئتمان المتوقعة ٩یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي 
جیل یتعین على المجموعة تس،وفي حالة الذمم المدینة التجاریة.وتلك المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةحقوق الملكیة 

شھًرا أو على مدى العمر. تقوم المجموعة بتطبیق الطریقة المبسطة وتقوم بتسجیل الخسائر ١٢إما على مدى خسائر االئتمان المتوقعة
، لمجموعةاالخاصة بھا، فیما عدا مدیني عقود اإلیجار التمویلي. وتقوم التجاریة بشأن كافة أرصدة الذمم المدینة المتوقعة على مدى العمر

على المعلومات المستقبلیة، بإجراء تقویم لخسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة لموجوداتھا المالیة المقیدة بالتكلفة المطفأة. و تاریخ ببناًء
إعداد كل قوائم مالیة، تقوم المجموعة بإثبات قیمة التغیر في خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر كخسارة انخفاض في القیمة في
الربح أو الخسارة أو القیام بعكس قیدھا. یتم تحدیث قیمة خسائر االئتمان المتوقعة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة وذلك لعكس التغیرات 

في مخاطر االئتمان منذ االثبات األولي لألداة المالیة المعنیة. 
س مخصص الخسائر بمبلغ یعادل خسائر االئتمان المتوقعةقیاسیاسة وبالنسبة لمدیني عقود اإلیجار التمویلي، فقد اختارت المجموعة 

منذ اإلثبات األولي لھا. وفي حالة جوھریةشھًرا شریطة عدم زیادة مخاطر االئتمان المصاحبة لألداة المالیة بصورة ١٢على مدى 
ئتمان المتوقعة على مدى العمر. إن منذ اإلثبات األولي، فإن المجموعة تقوم بإثبات خسائر االجوھریةزیادة مخاطر االئتمان بصورة 

تحدید ما إذا كان یجب إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر یعتمد على الزیادات الجوھریة في مخاطر أو احتمالیة التعثر 
على مصفوفة مخصصالتي تحدث منذ اإلثبات األولي. ویتم تقدیر خسائر االئتمان المتوقعة بشأن ھذه الموجودات المالیة باستخدام  بناًء

خسائر االئتمان السابقة للمجموعة، والمعدلة بالعوامل الخاصة بالجھات المشتریة والظروف االقتصادیة العامة وتقویم كل من توجھات 
السوق الحالیة والمتوقعة بتاریخ إعداد القوائم المالیة، بما في ذلك القیمة الزمنیة للنقود حسبما ھو مالئم. 

غیر المالیةالموجودات
تقوم المجموعة، بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد من وجود أي دلیل على وجود انخفاض في قیمة أصل ما. وفي حالة 

إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القیمة، تقوم المجموعة بتقدیر ا ً قیمة لوجود مثل ھذا الدلیل أو عندما یكون مطلوبا
ًالقابلة لالسترداد لذلك األصل. تمثل القیمة القابلة لالسترداد القیمة األعلى للقیمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة، ناقص مصاریف ا

كل كبیر عن شالبیع والقیمة الحالیة، ویتم تحدیدھا لكل أصل باستثناء الحاالت التي لم ینتج فیھا عن األصل تدفقات نقدیة وارده مستقلة ب
تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزید فیھا القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة 

للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، عندئذ یعتبر األصل منخفض القیمة، ویخفض إلى القیمة القابلة لالسترداد.
لحالیة، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم لما قبل الضریبة والذي وعند تقدیر القیمة ا

تكالیف البیع، فأنھ یؤخذ  ً یعكس تقدیرات السوق للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحدید القیمة العادلة ناقصا
ت تمت بالسوق عند توفرھا. وفي حالة عدم إمكانیة تحدید مثل ھذه المعامالت، یتم استخدام طرق تقویم مالئمة. باالعتبار آخر معامال

، والمؤشرات األخرى المتوفرة عن وأسعار األسھم المتداولة للشركات المدرجةإن عملیات االحتساب ھذه مدعمة بمضاعفات التقویم، 
القیمة العادلة. 

ب االنخفاض في القیمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصیلیة والتوقعات والتي یتم تقوم المجموعة باحتسا
إعدادھا بصورة مستقلة لكل وحده مدره للنقدیة في المجموعة التي یخصص إلیھا األصل.
ي قیمة البضاعة في الربح أو الخسارة ضمنیتم اثبات خسائر االنخفاض في القیمة من العملیات المستمرة بما في ذلك االنخفاض ف

المصاریف وبما یتمشى مع وظیفة األصل المنخفض القیمة. فئات 
بالنسبة للموجودات، فیما عدا الشھرة، یتم إجراء تقویم بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة موحدة، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود 

أو نقصانھا. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل أ ً وخسائر االنخفاض المثبتة سابقا
فقط في حالة وجود تغییر في االفتراضات الوحدة ً المدرة للنقدیة. فیما عدا الشھرة، یتم عكس قید خسائر االنخفاض المثبتة سابقا

بحیث ال تزید القیم ةالمستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القیمة. إن عكس القید یعتبر محدوداً
فیما –الك بعد خصم االستھ–ن القیمة القابلة لالسترداد لھ وال عن القیمة الدفتریة التي كان من المفترض تحدیدھا الدفتریة لألصل ع

لو لم یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة في السنوات السابقة. یتم إثبات عكس القید ھذا في الربح أو الخسارة. ال یتم عكس قید 
لقیمة الدفتریة للشھرة في الفترات الالحقة. خسارة االنخفاض المسجلة في ا

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 
قدمت أم لم تقدم بھا فواتیر م نیتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء

قبل الموردین.
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١٩

(تتم-٣ ة)السیاسات المحاسبیة الھامة

المخصصات
(قانونیة أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكالیف سداد االلتزام  یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات
محتملة ویمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ. وبالنسبة لعملیات التأمین، یجنب مخصص عند إبرام العقود واحتساب األقساط، وتسجل في 

ًالحسابات كإی خدمات التأمین المقدمة بموجب العقد. وإذا كان أثر القیمة الزمنیة للنقود لشروطرادات أقساط على مدى فترة العقد طبقا
جوھریًا، فإنھ یتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضریبة الحالي والذي یعكس، عندما یكون مالئًما، المخاطر المتعلقة 

صم، یتم إثبات الزیادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة تمویل.بااللتزام. وعند استخدام الخ

منافع الموظفین
منافع الموظفین قصیرة األجل 

یتم اثبات منافع الموظفین قصیرة األجل كمصاریف عند تقدیم الخدمات ذات العالقة. یتم اثبات االلتزام لقاء المبلغ المتوقع سداده في 
لسداد ھذا المبلغ نتیجة للخدمات السابقة المقدمة من قبل الموظفین، وإمكانیة المجموعةحالة وجود التزام قانوني أو متوقع حالي على 

لتزام بشكل موثوق بھ.تقدیر اال
التزامات ما بعد التوظیف

تقوم الشركة بإدارة برنامج منافع ما بعد التوظیف وفقًا ألنظمة العمل في الدولة التي تعمل فیھا المجموعة.  
قبل خبراء من إن برنامج منافع ما بعد التوظیف ھو عبارة عن برنامج غیر ممول. یتم إجراء تقویم االلتزام بموجب ھذا البرنامج

اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة ائتمان الوحدة المتوقعة. تتكون التكالیف المتعلقة بھذا البرنامج بشكل أساسي من القیمة الحالیة 
للمنافع التي تعزى على أساس متساوي إلى كل سنة من سنوات الخدمة والعمولة على ھذا االلتزام المتعلق بخدمات الموظفین في 

السابقة.السنوات 
، بینما یتم ینكتكالیف موظفیتم اثبات تكالیف الخدمات الحالیة والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد التوظیف فوًرا في الربح أو الخسارة

واري تتسجیل الزیادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكالیف مالیة. إن أیة تغیرات في صافي االلتزام نتیجة لعملیات التقویم االك
والتغیرات في االفتراضات یتم اعتبارھا كإعادة قیاس في الدخل الشامل اآلخر.

لتي الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة في الفترة اعلىالمبنیةتسویاتالیتم اثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس الناتجة عن 
تحدث فیھا، مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. ال یتم إعادة تصنیف عملیات إعادة القیاس إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.

لربح ت البرنامج أو تقلیص األیدي العاملة مباشرة في ایتم إثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعدیال
أو الخسارة كتكالیف خدمة سابقة.

االحتیاطي النظامي
للنظام األساسي للشركة ً ضریبة إلى المن دخل السنة بعد الزكاة و%١٠یجب على الشركة تحویل ، ونظام الشركات السعوديطبقا

من رأس المال. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.%٣٠تیاطي االحتیاطي النظامي حتى یبلغ مجموع ھذا االح

اإلیجارات 
عقود اإلیجارات التمویلیة

على عقد إیجار، أو عند قیام المجموعة بتحویل یعتبر إیجار أو ینطويعند قیام المجموعة بتحدید أن ترتیب تورید طاقة طویل األجل 
ي لكافة المنافع والمخاطر الجوھریة المصاحبة للبند المؤجر، فإنھ یتم اعتبار الترتیب كعقد إیجار تمویلي. یتم إظھار عقد اإلیجار التموی

لدفعات المؤجر أو القیمة الحالیة للحد األدنىكصافي استثمار في عقد إیجار تمویلي ویتم إثباتھ عند بدایة العقد بالقیمة العادلة لألصل 
اإلیجار، أیھما أقل. یتم تجزئة دفعات اإلیجار المستلمة بین دخل التمویل والنقص في صافي االستثمار في عقد اإلیجار التمویلي للوصول 

إلى معدل عائد ثابت على الرصید المتبقي من األصل. 

تمویلي في قائمة المركز المالي الموحدة كأصل مالي بإجمالي المبلغ المستحق القبض بموجب یقید صافي االستثمار في عقد اإلیجار ال
العائد غیر المكتسب.  ً عقد اإلیجار التمویلي ناقصا

عقود اإلیجارات التشغیلیة
إیجارات بة ألصل ما كعقودیتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال تقوم بموجبھا المجموعة بتحویل كافة المخاطر والمنافع الجوھریة المصاح

تشغیلیة. تصنف الترتیبات التي تفي بشروط عقود اإلیجارات التشغیلیة على ھذا النحو. یتم إضافة التكالیف المباشرة األولیة المتكبدة 
دخل إیجار. كعند التفاوض على عقد إیجار ما إلى القیمة الدفتریة لألصل ویتم إثباتھا على مدى فترة عقد اإلیجار وفق نفس األساس

یتم إثبات اإلیجارات الشرطیة كإیرادات في الفترة التي تتحقق فیھا. 
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االلتزامات المتعلقة بإزالة الموجودات
ھتقوم المجموعة بقید القیمة الحالیة للتكالیف المقدرة لاللتزامات القانونیة المتعلقة بإزالة الموجودات وذلك إلعادة الموقع إلى حالت

لتشغیلیة وإقفال االمرافقاألصلیة خالل الفترة التي یتم فیھا تكبد االلتزامات. تشتمل طبیعة ھذه التكالیف على فك وإزالة المباني وفك 
محطات ومواقع النفایات وإزالتھا واستصالح وإعادة تخضیر المناطق المتضررة.ال

ینشأ االلتزام عادة عند تركیب األصل أو تجھیز وإعداد األرض/البیئة في الموقع. وعند اإلثبات األولي للمطلوبات، یتم رسملة القیمة 
واآلالت والمعدات المعنیة وذلك بالقدر الذي یتم تكبده بشأن تطویر/الحالیة للتكالیف المقدرة وذلك بزیادة القیمة الدفتریة للممتلكات

إنشاء األصل.
ومع مرور الزمن، تزداد المطلوبات المخصومة بالتغیر في القیمة الحالیة وذلك على اساس معدالت الخصم التي تعكس التقدیرات 

في السوق والمخاطر المحددة المصاحبة للمطلوبات.  ً الزیادة الدوریة في الخصم في الربح أو الخسارة كجزء من إثباتیتمالسائدة حالیا
افة أو حسبما ھو مالئم. ویتم إضااألعباء المالیة. یتم مراجعة التكالیف المستقبلیة المقدرة بشأن إزالة الموجودات سنویا ویتم تعدیلھ

المطبق، من تكلفة األصل.خصم التغیرات، إن وجدت، في التكالیف المستقبلیة المقدرة أو في معدل الخصم

إثبات اإلیرادات
عند یتم إثبات اإلیرادات الناتجة عن تزوید المیاه المحالة والطاقة عند  والطاقة تسلیم المیاه المحالةالوفاء بالتزام األداء ویكون ذلك عادةً

(فیما عدا المقبوضات لقاء ا لخدمات المقدمة مثل التأمین والصیانة) بموجب للعمالء. یتم إثبات اإلیرادات المحتسبة على أساس السعة
لمیاه ااتفاقیة شراء المیاه والطاقة أو اتفاقیة شراء الطاقة أو اتفاقیة شراء المیاه خالل كل ساعة تكون فیھا المحطة جاھزة للتولید وتحلیة 

كل ئم، وذلك بعد األخذ بعین االعتبار شروطبطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار، أو بتاریخ الفاتورة الفعلي، حسبما ھو مال
لبضاعة امن اتفاقیة شراء المیاه والطاقة أو اتفاقیة شراء الطاقة أو اتفاقیة شراء المیاه. یتم تسجیل بنود اإلیرادات المقدم بھا فواتیر بشأن

مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.أو الخدمات التي لم یتم تسلیمھا أو تقدیمھا بعد كالتزام مؤجل ویتم إظھارھا كإیرادات 
، یتم إطفاء إجمالي عائد التمویل غیر المكتسب، أي الزیادة في إجمالي الحد األدنى لدفعات اإلیجار زائدا القیمة عقد اإلیجاروعند بدء 

(المضمونة وغیر المضمونة)، إن وجدت، عن تكلفة األصل المؤجر وذلك على مدى فترة عقد اإلی جار، ویتم توزیع دخل المتبقیة
اإلیجار التمویلي على الفترات المحاسبیة لیعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم المتعلق بعقد اإلیجار.  

یرادات من یتم إثبات اإلیرادات من تقدیم الخدمات الفنیة وخدمات التشغیل والصیانة عند تقدیم الخدمات المتعاقد علیھا. یتم إثبات اإل
أتعاب التطویر عند احتسابھا.

یتم اثبات االیرادات بالقدر الذي یحتمل أن یتدفق عنھ منافع اقتصادیة للمجموعة، وأنھ یمكن قیاس االیرادات بشكل موثوق بھ وذلك 
د األخذ بعین لمستحق القبض بع. یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبلغ المستلم أو االسدادبصرف النظر عن التاریخ الذي یتم فیھ 

االعتبار شروط السداد المحددة المتعاقد علیھا وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم.
یتم إثبات األرباح على الودائع الثابتة عند استحقاقھا، بینما یتم إثبات دخل العموالت الخاصة على أساس العائد الفعلي.

بأحقیة المجموعة في استالمھا.یتم إثبات توزیعات األرباح عند اإلقرار 

تكالیف التمویل
كي یكون جاھز طویالً ًیتم إضافة تكالیف التمویل المتعلقة مباشرة بإنشاء أو إنتاج أصل مؤھل ما، والذي یستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتاً ا

تكبد في الربح أو الخسارة للفترة التي تللغرض الذي أنشئ من أجلھ، إلى تكلفة ذلك األصل. یتم إثبات كافة تكالیف التمویل األخرى
فیھا. تخصم إیرادات االستثمار المتحققة عن االستثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقھا على الموجودات المؤھلة من تكالیف 

التمویل الخاضعة للرسملة.
ام بشأن التسھیل غیر المسحوب، والمتعلقة تطفأ األتعاب المقدمة وأتعاب الترتیب والحصول على القروض، بخالف أتعاب االلتز

بالحصول على القروض والتسھیالت طویلة األجل على مدى فترات القروض باستخدام معدل العمولة الفعلیة. ویتم اعتبار أتعاب التزام 
االلتزام لفعلیة وأتعابالقرض المتعلقة بالجزء غیر المسحوب من القرض كتكلفة خدمة. ویتم رسملة اإلطفاء على أساس معدل العمولة ا

بشأن التسھیل غیر المسحوب كجزء من المشروع تحت اإلنشاء وحتى تاریخ بدء اإلنتاج التجاري، وتحمل بعد ذلك على الربح أو 
الخسارة.

المصاریف 
ً التشغیلیة. من التكالیفتشتمل المصاریف العمومیة واإلداریة على التكالیف المباشرة وغیر المباشرة والتي ال تعتبر بشكل محدد جزءا

.ثابتةیتم التوزیع بین المصاریف العمومیة واإلداریة وتكالیف العملیات، عند الضرورة، وفق أسس 
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الزكاة والضریبة
ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل في المملكة  العربیة السعودیة وعلى أساس مبدأ یجنب مخصص للزكاة وضریبة الدخل وفقاً

االستحقاق. تحمل الزكاة وضریبة الدخل المتعلقة بالشركة والشركات التابعة على قائمة الربح أو الخسارة. ویتم تسویة الفروقات، إن 
وجدت، الناتجة عن الربوط النھائیة خالل السنوات التي یتم فیھا إنھاء تلك الربوط.

لألنظمة الضریبیة للبلدان التي تعمل بالنسبة للشركات التابعة  ً خارج المملكة العربیة السعودیة، یجنب مخصص ضریبة الدخل وفقا
فیھا.

الضریبة المؤجلة
ألسسایجنب مخصص للضریبة المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام وذلك لكافة الفروقات المؤقتة، بتاریخ إعداد القوائم المالیة، بین 

الضریبیة للموجودات والمطلوبات وقیمتھا الدفتریة ألغراض إعداد التقاریر المالیة.
یتم إثبات مطلوبات الضریبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة، فیما عدا:

ما ال تعتبر عملیة عندما تنشأ مطلوبات الضریبة المؤجلة عن اإلثبات األولي للشھرة، أو لموجودات أو مطلوبات في معاملة•
تجمیع أعمال وال تؤثر، بتاریخ المعاملة، على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضریبة، و

ما یتعلق بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والزمیلة، والحصص في المشاریع •
طرة على توقیت عكس قید الفروقات المؤقتة، وأنھ من المحتمل أال یتم عكس قید الفروقات المؤقتة المشتركة، وعند إمكانیة السی

في المستقبل المنظور.

،اإلعفاءات الضریبیة غیر المستخدمة المرحلةویتم إثبات موجودات الضریبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع، 
خاضعة للضریبة یمكن استخدامھا لقاء والخسائر الضریبیة غیر  ً المستخدمة المرحلة، وذلك بالقدر الذي یحتمل ان تتوفر فیھ أرباحا

مرحلة، والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة الالضریبیة غیر المستخدمة المرحلةالفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع وتلك اإلعفاءات
فیما عدا:

المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع عن االثبات األولى لموجودات أو مطلوبات عندما تنشأ موجودات الضریبة •
في معاملة ال تعتبر عملیة تجمیع اعمال، وأنھا ال تؤثر، بتاریخ المعاملة، على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة 

للضریبة، و
لمشاریع الالستقطاع المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والزمیلة والحصص فيفیما یتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة •

ة المؤجلة وذلك فقط بالقدر الذي یحتمل فیھ عكس قید الفروقات المؤقتة في المستقبل ضریبالالمشتركة، یتم اثبات موجودات 
فروقات المؤقتة.المنظور، وأنھ سیتوفر ربح خاضع للضریبة، یمكن مقابلھ استخدام تلك ال

تتم مراجعة القیمة الدفتریة لموجودات الضریبة المؤجلة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة موحدة وتخفض بالقدر الذي ال یحتمل أن تتوفر 
كافیة خاضعة للضریبة تسمح باستخدام كافة  ً ة موجودات الضریبالمؤجلة أو جزء منھا. یعاد تقویم موجودات الضریبة فیھ أرباحا

عة ضؤجلة التي لم یتم إثباتھا بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة موحدة، ویتم إثباتھا بالقدر الذي من المحتمل أن ینتج عنھ أرباح مستقبلیة خاالم
المؤجلة.موجودات الضریبة للضریبة تسمح باسترداد 

ھا الموجودات ھا خالل الفترة التي تتحقق فیتقاس موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضریبیة التي یتوقع تطبیق
(واألنظمة الضریبیة) الصادرة أو الساریة المفعول بتاریخ إعداد القوائم  أو تسدد فیھا المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضریبیة

المالیة. 

العمالت األجنبیة 
تحول قیمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى الریاالت السعودیة بأسعار التحویل السائدة حین إجراء المعامالت. ویعاد تحویل 

. وائم المالیةإعداد القریاالت سعودیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ لقیمة الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة 
ج الفروقات الناتجة عن تسویة أو ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدیة في الربح أو الخسارة.تدر

رة ایتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناتجة عن ترجمة البنود غیر النقدیة المقاسة بالقیمة العادلة بما یتماشى مع إثبات الربح أو الخس
(أي، أن فروقات ترجمة البنود التي یتم إثبات ربح أو خسارة القیمة العادلة لھا في الدخل الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة للبن د

الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة، یتم إثباتھا أیضا في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة، على التوالي).   
ت القیمة العادلة إلى القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات الناتجة تعتبر الشھرة الناتجة عند شراء العملیات الخارجیة وكذلك تسویا

كموجودات ومطلوبات خاصة بالعملیات الخارجیة، وتحول بأسعار التحویل الفوریة بتاریخ إعداد القوائم المالیة.االستحواذعند 
یخ خارجیة لریاالت سعودیة بأسعار التحویل السائدة بتاروعند توحید القوائم المالیة، تترجم الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعملیات ال

إعداد القوائم المالیة وتحول قوائم الدخل أو المصاریف الخاصة بھا بأسعار التحویل السائدة بتاریخ المعامالت. وألغراض التوحید، 
ر. وعند استبعاد أیة عملیة خارجیة، یتم تدرج الفروقات الناتجة عن التحویل، إذا كانت جوھریة، كبند مستقل ضمن الدخل الشامل اآلخ

إدراج البند الذي تم إظھاره بصورة مستقلة ضمن الدخل الشامل اآلخر بشأن فروقات التحویل المتعلقة بعملیة خارجیة معینة في الربح 
أو الخسارة.
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ضریبة القیمة المضافة 
تمثل ضریبة القیمة المضافة المدینة ضریبة المدخالت المدفوعة على المشتریات بما في ذلك شراء الممتلكات واآلالت والمعدات. تظھر 

ضریبة القیمة اإلضافیة المدینة على أساس غیر مخصوم بعد خصم ضریبة المخرجات المحصلة على اإلیرادات. 

توزیعات األرباح 
اعتمادھا من عنداألولیةرباح النھائیة كمطلوبات بتاریخ مصادقة الجمعیة العامة علیھا. تقید توزیعات األرباح یتم إثبات توزیعات األ

مجلس اإلدارة.

ربح السھم
یتم احتساب ربح السھم وذلك بقسمة ربح السنة المتعلق بالمساھمین بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل 

السنة.

الجدیدة المطبقة من قبل المجموعةالتعدیالت والتفسیرات والمعاییر 
. ٢٠١٨خالل عام المالیة الموحدة للمجموعة ألول مرةالقوائمعلى طبق نالتي تعدد من المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة ھناك
ة وأثر تم تبیان طبیعالمالیة الموحدة. القوائمإعداد ھذه عندجمیع ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة بتطبیق المجموعة قامت

:ھذه المعاییر المحاسبیة الجدیدةالتغیرات الناتجة عن تطبیق

) اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء–) ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي
(یحل  (محل معیار المحاسبة الدول)١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (١١ي ) ١٨) "عقود االنشاءات" ومعیار المحاسبة الدولي

"اإلیرادات" والتفسیرات ذات العالقة، ویسري على كافة اإلیرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء، ما لم تقع ھذه العقود ضمن 
من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع ھنطاق المعاییر األخرى. یحدد المعیار الجدید طریقة مكون

(العمالء. طبقًا ل إثبات االیرادات بالمبلغ الذي یعكس العوض الذي یتوقع أن تستحقھ المنشأة مقابل )، یتم ١٥لمعیار الدولي للتقریر المالي
تحویل البضاعة أو الخدمات إلى العمیل.

نشآت ممارسة األحكام، بعد األخذ بعین االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات العالقة عند تطبیق كل خطوة من المیتطلب ھذا المعیار 
من خطوات طریقة المعیار على العقود المبرمة مع العمالء. كما ینص المعیار على المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة المتعلقة بالحصول 

وفاء بالعقد. على العقد والتكالیف المرتبطة مباشرة بال

(اختارت المجموعة طریقة تطبیق  أي تعدیل جوھري على بأثر رجعي معدل، ولم ینتج عن ذلك ) ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي
.٢٠١٨ینایر ١القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في 

) ًالت بالعمالت األجنبیة والعوض مقدالمعام–) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٢٢التفسیر ما
(أو  یوضح التفسیر أنھ عند تحدید سعر الصرف الفوري الستخدامھ عند االثبات األولي للموجودات أو المصاریف أو االیرادات المعنیة

موجودات أو مطلوبات غیر نقدیة تتعلق بالعوض مقدًما، فإن تاریخ المعاملة یعتبر التاریخ أيأي جزء منھا) عند التوقف عن اثبات 
بإثبات الموجودات أو المطلوبات غیر النقدیة الناتجة عن العوض مقدًما. وفي حالة وجود دفعات متعددة  الذي ستقوم فیھ المنشأة أصالً

ئذ تحدید التاریخ الذي تم فیھ استالم أو سداد العوض مقدًما. إن ھذا التفسیر لیس مدفوعة أو مستلمة مقدماً، فإنھ یجب على المنشأة عند
لھ أي أثر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. 

) تحویل االستثمارات العقاریة-) ٤٠التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي
لعقارات، بما في ذلك العقارات تحت االنشاء أو التطویر إلى أو خارج توضح التعدیالت التاریخ الذي یجب أن تقوم فیھ المنشأة بتحویل ا

االستثمارات العقاریة. تنص التعدیالت بأن تغیر االستخدام یحدث عند استیفاء العقار أو توقفھ عن استیفاء شروط تعریفھ كاستثمار 
على تغیر االستخدامعقاري، ووجود دلیل على تغیر االستخدام. إن مجرد وجود تغیر في نیة اإلدارة ب . شأن استخدام العقار ال یعتبر دلیالً

إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. 

) ): تصنیف وقیاس معامالت الدفع على أساس األسھم ٢التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي
(أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدی ): الدفع على أساس األسھم. تتناول التعدیالت ٢الت على المعیار الدولي للتقریر المالي

ثالث نقاط رئیسیة ھي: أثار شروط االكتساب عند قیاس معاملة الدفع على أساس األسھم المسددة نقداً، وتصنیف معاملة الدفع على 
ة االستقطاع، والمحاسبة عندما یؤدي تعدیل شروط وأحكام معامالت أساس األسھم مع صافي خصائص السداد المتعلقة بالتزامات ضریب

"مسددة على شكل أدوات حقوق ملكیة". وعند إتباع التعدیالت، یتعین  "مسددة نقداً" إلى الدفع على أساس األسھم إلى تغییر تصنیفھا من
عدیالت الثالثة بأثر رجعي إذا ما تقرر تطبیقھا على التعلى المنشآت تطبیق التعدیالت بدون تعدیل الفترات السابقة، لكن یسمح بالتطبیق

والوفاء بالضوابط األخرى. لیس لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٢٣

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة -٣

(تتمة)التعدیالت والتفسیرات ولمعاییر ا الجدیدة المطبقة من قبل المجموعة

) (٤التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي األدوات المالیة مع المعیار الدولي للتقریر -) ٩): تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي
) عقود التأمین-) ٤المالي

(المعیار الدولي للتقریر ال/تتناول التعدیالت المخاوف الناتجة عن تطبیق معیار األدوات المالیة الجدید )، قبل تطبیق المعیار ٩مالي
) (-) ١٧الدولي للتقریر المالي ). تقدم التعدیالت خیارین للمنشآت التي ٤عقود التأمین، والذي یحل محل المعیار الدولي للتقریر المالي

(تصدر عقود تأمین: اعفاء مؤقت من تطبیق المعیار الدولي للتقریر المال المجموعة تطبیق قررت ) وطریقة المنھج التركیبي.٩ي
.اإلعفاء المؤقت على عقود التأمین الصادرة عن إحدى شركاتھا التابعة

) توضیح أن قیاس الشركات –): االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة ٢٨التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي
لى أساس كل استثمار على حدةالمستثمر فیھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یتم ع

أو منشأة مؤھلة أخرى، أن تقوم عند االثبات األولي بقیاس استثماراتھا ً مشتركا توضح التعدیالت بأنھ یجوز للمنشأة التي تعتبر مشروعاً
حدة. وإذا كان في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أساس كل استثمار على 

للمنشأة، التي ھي نفسھا منشأة غیر استثماریة، حصص في شركة زمیلة أو مشروع مشترك وتعتبر منشأة استثماریة، فإنھ یجوز للمنشأة 
عند تطبیق طریقة حقوق الملكیة االبقاء على قیاس القیمة العادلة المطبق من قبل الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك لتلك المنشأة 

الستثماریة على حصة الشركة الزمیلة والمشروع المشترك للمنشأة االستثماریة في الشركات التابعة. یتم ھذا االختیار بصورة مستقلة ا
(أ) الذي قامت فیھ الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك لكل شركة زمیلة أو مشروع مشترك للمنشأة االستثماریة وذلك بعد التاریخ

(ج) للمنشأة االستثما (ب) التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك منشأة استثماریة، و ریة باإلثبات األولي فیھ، و
إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي الشركة األم أوالً.–التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك للمنشأة االستثماریة 

لیة الموحدة للمجموعة.أثر على القوائم الما
حذف اإلعفاءات قصرة األجل –تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة –١تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

لمتبعي المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة
ألنھا اآلن تخدم الغرض الذي وضعت ١الدولي للتقریر المالي من المعیار ٧ھـ -٣-تم حذف اإلعفاءات قصیرة األجل المذكورة بالفقرة أ

جد لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة الموحدة للشركة. ومن أجلھ. ال ی

المعاییر والتعدیالت والتفسیرات غیر الساریة المفعول بعد وغیر المطبقة مبكرا
المجموعة، التي تطبق علىالجدیدة بتاریخ الموافقة على القوائم المالیة الموحدة، ھناك عدد من المعاییر المحاسبیة والمعدلة والتفسیرات 

من قبل المجموعة.  الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر الساریة المفعول بعد وغیر المطبقة مبكراً
بتقو ً یم أثر ھذه المعاییر المحاسبیة والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة على قوائمھا المالیة الموحدة.تقوم المجموعة حالیا

) ): "عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقریر المالي
(٢٠١٦ینایر شھر ) في ١٦(الماليصدر المعیار الدولي للتقریر  ): عقود اإلیجار، والتفسیر ١٧، وحل محل معیار المحاسبة الدولي

)٤) ) ١٥) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي: التأكد فیما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار، والتفسیر
(الح–عقود اإلیجارات التشغیلیة –السابقة الصادر عن لجنة التفسیر  : تقویم السابقة) الصادر عن لجنة التفسیر ٢٧وافز، والتفسیر

) ) على مبادئ إثبات وقیاس وعرض ١٦جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار. ینص المعیار الدولي للتقریر المالي
مثل عقود اإلیجار واالفصاح عنھا، ویتطلب من المستأجرین إثبات كافة عقود اإلیجار بموجب ً طریقة داخل قائمة المركز المالي تماما

) –). یشتمل المعیار على إعفاءین من اإلثبات للمستأجرین ١٧المحاسبة عن عقود اإلیجار التمویلیة بموجب معیار المحاسبة الدولي
) "منخفضة القیمة" (مثل أجھزة الكمبیوتر الشخصیة) وعقود اإلیجار قصیرة األجل ١٢مثل عقود اإلیجار لمدة عقود إیجار الموجودات

(أي التزامات اإلیجار)، وإثبات  شھر أو أقل). وبتاریخ بدء عقود اإلیجار، سیقوم المستأجر بإثبات االلتزامات من أجل سداد اإلیجار
(أي أصل حق االستخدام). یجب على المستأجرین اإلث ات باألصل الذي یمثل الحق في استخدام األصل المعني خالل فترة اإلیجار

بصورة مستقلة مصروف العمولة على التزامات اإلیجار ومصروف االستھالك على أصل حق االستخدام.
(مثل تغییر فترة اإلیجار، وتغییر دفعات اإلیجار  كما یتعین على المستأجرین إعادة قیاس التزامات اإلیجار عند وقوع أحداث معینة

لمستخدم في تحدید تلك الدفعات). یقوم المستأجر بشكل عام بإثبات مبلغ إعادة قیاس المستقبلیة نتیجة التغیر في المؤشر أو المعدل ا
التزامات اإلیجار كتسویة ألصل حق االستخدام.

) ) بدون تعدیل عن المحاسبة بموجب معیار المحاسبة ١٦لقد بقیت المحاسبة بالنسبة للمؤجر بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي
) ر المؤجر في تصنیف كافة عقود اإلیجار باستخدام نفس مبادئ التصنیف المذكورة في معیار المحاسبة الدولي ). سیستم١٧الدولي

)، والتمییز بین نوعي عقود اإلیجار: عقود اإلیجار التشغیلي والتمویلي.١٧(
) ، من المستأجرین ٢٠١٩ینایر ١بعد )، الذي یسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو ١٦یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي

) ).١٧والمؤجرین تقدیم إفصاحات مكثفة بشكل أكبر من تلك المذكورة في معیار المحاسبة الدولي

لم تقم المجموعة حتى اآلن بإجراء تقویم لألثر الناتج عن تطبیق ھذا المعیار على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٢٤

(تتمة)السیاسات المحاسبیة ال-٣ ھامة
(تتمة)المعاییر والتعدیالت والتفسیرات غیر الساریة المفعول بعد وغیر المطبقة مبكرا

) "عقود التامین"–) ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي
(٢٠١٧خالل شھر مایو  ) عقود التأمین، معیار محاسبة جدید ١٧، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار الدولي للتقریر المالي

شامل لعقود التأمین یغطي اإلثبات والقیاس والعرض واالفصاح. سیحل ھذا المعیار عند سریانھ محل المعیار الدولي للتقریر المالي 
(٢٠٠٥، الذي صدر في عام ) عقود التأمین٤( (أي التأمین ١٧. یسري المعیار الدولي للتقریر المالي ) على كافة أنواع عقود التأمین

على الحیاة وغیر الحیاة والتأمین المباشر وإعادة التأمین) بصرف النظر عن نوع المنشآت التي تقوم بإصداره، وبعض الضمانات 
اك بصورة اختیاریة. سوف تطبق استثناءات قلیلة على نطاق ضیق. یتمثل الھدف العام من المعیار واألدوات المالیة التي یتم فیھا االشتر

) ) في تقدیم نموذج محاسبي لعقود التأمین على نحو أكثر نفعًا وتوافقًا لشركات التأمین. وعلى عكس المتطلبات ١٧الدولي للتقریر المالي
(المعیار الدولي للتقریر المالمنصوص علیھا في  )، التي تستند إلى حد كبیر إلى أقدمیة السیاسات المحاسبیة المحلیة السابقة، یوفر ٤الي

) لعقود التأمین، یغطي كافة الجوانب المحاسبیة ذات العالقة. یتمثل جوھر المعیار ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي ) نموذًجا شامالً
) ذي یتم استكمالھ عن طریق:) في النموذج العام، ال١٧الدولي للتقریر المالي

.(طریقة األتعاب المتغیرة) التكییف المحدد للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر
.(طریقة توزیع األقساط) بصورة أساسیة للعقود قصیرة المدة الطریقة المبسطة

رقام المقارنة. ویسمح بالتطبیق المبكر لھ إذا ، ویتعین تقدیم أ٢٠٢١ینایر ١یطبق ھذا المعیار على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
) تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ً (٩ما تم أیضا للمعی١٥) والمعیار الدولي للتقریر المالي ار ) في أو قبل تاریخ تطبیق المنشأة أوالً

) الناتج األثربصدد تقییم المطلوب. إن المجموعة المعیار الجدید في تاریخ السریان تطبقتعتزم المجموعة ). ١٧الدولي للتقریر المالي
.المعیار الجدید على الربح وحقوق الملكیة في العرض واإلفصاحعن

) عدم التأكد من المعالجات الضریبیة-) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٢٣التفسیر
(یتناول التفسیر المحاسبة عن ضریبة الدخل عندما یصاح تؤثر على تطبیق معیار المحاسبة الدولي ً )، ١٢ب المعالجات الضریبیة شكوكا

) ). كما أنھ ال یشتمل بشكل محدد ١٢وال یطبق ھذا التفسیر على الضرائب أو الرسوم التي تقع خارج نطاق معیار المحاسبة الدولي
یة غیر المؤكدة. یتناول التفسیر تحدیًدا ما یلي:الضریبعلى المتطلبات المتعلقة بالفائدة والغرامات المتعلقة بالمعالجات

فیما إذا كانت المنشأة تنظر في المعالجات الضریبیة غیر المؤكدة بشكل مستقل.•
االفتراضات التي تجریھا منشأة ما بشأن فحص المعالجات الضریبیة من قبل السلطات الضریبیة.•
•) خدمة، الخسائر الضریبیة) واألسس الضریبیة والخسائر الضریبیة غیر المستكیفیة قیام المنشأة بتحدید األرباح الخاضعة للضریبة

واالعفاءات الضریبیة غیر المستخدمة، والشرائح الضریبیة.
الكیفیة التي تأخذ فیھا المنشأة بعین االعتبار التغیرات في الوقائع والظروف.•

مع معالجة ضریبیة یجب على المنشأة أن تقرر فیما إذا كان من الواجب النظر في كل مع ً الجة ضریبیة غیر مؤكدة على حدة أو سویا
غیر مؤكدة واحدة أو أكثر. ینبغي اتباع الطریقة التي یتوقع بموجبھا حل عدم التأكد ھذا بشكل أفضل. یسري التفسیر على الفترات 

من ، لكن یوجد ھناك بعض اإلعفاءات االنتقالیة. ٢٠١٩ینایر ١السنویة التي تبدأ في أو بعد  ستقوم المجموعة بتطبیق التفسیر اعتباراً
تاریخ السریان الفعلي لھ. تعتقد اإلدارة أن التفسیر لن یكون لھ أي أثر جوھري على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.

) ): الدفع مقدًما بمیزة التعویض العكسي٩التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي
(طبقًا للمعیار  )، یمكن قیاس أداة الدین بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أن ٩الدولي للتقریر المالي

(اختبار الدفعات فقط من المبلغ األ صلي تمثل التدفقات النقدیة التعاقدیة دفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم
وأن یتم االحتفاظ باألداة المالیة ضمن نموذج األعمال المالئم لذلك التصنیف. توضح التعدیالت على المبلغ األصلي القائم)والعمولة 

) "الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ القائم" ٩على المعیار الدولي للتقریر المالي ) أن األصل المالي یجتاز اختبار
حداث أو الظروف التي تؤدي إلى اإلنھاء المبكر للعقد وبغض النظر عن أي طرف سیقوم بدفع أو استالم التعویض بصرف النظر عن األ

المعقول لقاء اإلنھاء المبكر للعقد.

، ویسمح بالتطبیق المبكر لھا. تعتقد اإلدارة أن ھذه التعدیالت ٢٠١٩ینایر ١یجب تطبیق التعدیالت بأثر رجعي وتسري اعتباًرا من 
لیس لھا أي أثر جوھري على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.

) (١٠التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي بیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر -) ٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي
وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك 

(تتناول التعدیالت التضارب بین المعیار الدولي  (١٠للتقریر المالي ) عند التعامل مع فقدان السیطرة على ٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي
الشركة التابعة التي تم بیعھا أو المساھمة بھا في شركة زمیلة أو مشروع مشترك. توضح التعدیالت بأنھ یتم اإلثبات بالكامل األرباح 

لما ھو محدد في المعیار الدولي للتقریر أو الخسائر الناتجة عن بیع أو المساھمة بالموجودات، ال ً تي تعتبر بمثابة عمل تجاري، وفقا
) ومع ذلك، فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن بیع أو المساھمة )، بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك.٣المالي

مستثمرین غیر ذوي العالقة في الشركة الزمیلة أو بالموجودات التي ال تعتبر بمثابة عمل تجاري، یتم إثباتھا فقط بقدر حصص ال
المشروع المشترك. قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتأجیل تاریخ سریان ھذه التعدیالت ألجل غیر مسمى، لكن یجب على المنشأة 

االلتزام بھا مستقبالً. .یالت عند سریانھاتطبیق ھذه التعدبستقوم المجموعة التي تقوم بتطبیق ھذه التعدیالت مبكراً
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٢٥

(تتمة)-٣ السیاسات المحاسبیة الھامة
(تتمة)المعاییر والتعدیالت والتفسیرات غیر الساریة المفعول بعد وغیر المطبقة مبكرا

) ): تعدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ١٩التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي

(تتناول التعدیالت على معیار المحاسبة  ) المحاسبة عند حدوث تعدیل على البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ خالل الفترة المالیة. ١٩الدولي
تنص التعدیالت على أنھ عند حدوث تعدیل على البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ خالل الفترة المالیة السنویة، فإنھ یتعین على المنشأة 

القیام بما یلي:

لفترة المتبقیة بعد تعدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ، باستخدام االفتراضات االكتواریة المستخدمة تحدید تكلفة الخدمة الحالیة ل•
(أصل) المنافع المحددة الذي یعكس المنافع المقدمة بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك  إلعادة قیاس صافي التزام

الحدث.
(أصل) المنافع المحددة الذي دید صافي العمولة للفترة المتبقیة بعد تحت• عدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ، باستخدام صافي التزام

یعكس المنافع المقدمة بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث، ومعدل الخصم المستخدم إلعادة قیاس صافي التزام 
(أصل) المنافع المحددة.

تكلفة الخدمة السابقة أو األرباح أو الخسائر الناتجة عن تسویتھا دون النظر في أثر سقف توضح التعدیالت أیًضا أن المنشأة تحدد أوالً
الموجودات. یتم إثبات ھذا المبلغ ضمن الربح أو الخسارة. تقوم المنشأة عندئذ بتحدید أثر سقف الموجودات بعد تعدیل البرنامج أو 

ثر، ما عدا المبالغ المدرجة ضمن صافي العمولة، في الدخل الشامل اآلخر.تقلیصھ أو تسویتھ. یتم إثبات أي تغیر في ذلك األ

تسري التعدیالت على عملیات تعدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ، والتي تحدث في أو بعد بدایة أول فترة مالیة سنویة تبدأ في أو بعد 
فقط على أیة تعدیالت أو تقلیصات أو تسویات مستقبلیة على ، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. تسري ھذه التعدیالت٢٠١٩ینایر ١

البرنامج من قبل المجموعة.

(أن المنشآت أنھ یجب علىتوضح التعدیالت  ) على الحصص طویلة األجل في الشركات الزمیلة ٩تطبق المعیار الدولي للتقریر المالي
الملكیة ولكنھا، من حیث الجوھر، تشكل جزًءا من صافي االستثمار في أو المشاریع المشتركة التي ال تنطبق علیھا طریقة حقوق 

(الحصص طویلة األجل). یعتبر ھذا التوضیح مالئًما ألنھ یشیر ضمنیًا إلى أن طریقة خسائر  الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك
) الحصص طویلة األجل.) تنطبق على ھذه٩االئتمان المتوقعة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي

) (تتمة)٢٨التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ): الحصص طویلة األجل في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة

) )، ال تأخذ المنشأة في االعتبار أیة خسائر متعلقة بالشركة ٩توضح التعدیالت أیًضا أنھ عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي
أو المشروع المشترك أو أیة خسائر انخفاض في القیمة ناتجة عن صافي االستثمار تم اثباتھا كتعدیالت على صافي االستثمار الزمیلة 

) االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع -) ٢٨في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك نتیجة تطبیق معیار المحاسبة الدولي
المشتركة.

، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. تقوم اإلدارة حالیا بتقویم األثر ٢٠١٩ینایر ١عدیالت بأثر رجعي وتسري اعتباًرا من یتعین تطبیق الت
الناتج عن ذلك على قوائمھا المالیة الموحدة.

) ٢٠١٧دیسمبر شھر(الصادرة في٢٠١٧-٢٠١٥دورة التحسینات السنویة لألعوام من 

یلي:تشتمل ھذه التحسینات على ما 
•) ): عملیات تجمیع األعمال٣المعیار الدولي للتقریر المالي

توضح التعدیالت بأنھ عند حصول المنشأة على السیطرة على عمل تجاري یعتبر بمثابة عملیة مشتركة، فإنھا تطبق المتطلبات الخاصة 
ة سابقًا في موجودات ومطلوبات العملیة المشتركعلى مراحل، بما في ذلك إعادة قیاس الحصص المقتناةت عمال التي تمبعملیة تجمیع األ

بالقیمة العادلة. وللقیام بذلك، تقوم الشركة المستحوذة بإعادة قیاس كامل حصتھا المقتناة سابقًا في العملیة المشتركة.

یة تبدأ أول فترة مالیة سنوتطبق المنشأة ھذه التعدیالت على عملیات تجمیع األعمال التي یكون تاریخ االستحواذ لھا في أو بعد بدایة 
، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. تسري ھذه التعدیالت على عملیات تجمیع األعمال المستقبلیة الخاصة ٢٠١٩ینایر ١في أو بعد 
بالمجموعة.
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٢٦

(تتمة)-٣ السیاسات المحاسبیة الھامة
(تتمة)المطبقة مبكراالمعاییر والتعدیالت والتفسیرات غیر الساریة المفعول بعد وغیر 

•) ): الترتیبات المشتركة١١المعیار الدولي للتقریر المالي
قد یحصل الطرف الذي یشارك في عملیة مشتركة، ولیس لدیھ سیطرة مشتركة علیھا، على السیطرة المشتركة على العملیة المشتركة 

(التي یشكل فیھا نشاط العملیة المشتركة عمل تجاري وفقًا لما نص علیھ ف ). توضح التعدیالت أنھ ال ٣ي المعیار الدولي للتقریر المالي
یتم إعادة قیاس الحصص المقتناة سابقًا في تلك العملیة المشتركة.

تقوم المنشأة بتطبیق ھذه التعدیالت على المعامالت التي تحصل فیھا على السیطرة المشتركة في أو بعد بدایة أول فترة مالیة سنویة تبدأ
، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. ال تسري ھذه التعدیالت اآلن على المجموعة ولكن قد تسري على المعامالت ٢٠١٩ینایر ١في أو بعد
المستقبلیة.

•) ): ضریبة الدخل١٢معیار المحاسبة الدولي
حققت بالمعامالت أو األحداث السابقة التيتوضح التعدیالت أن أثار ضریبة الدخل المتعلقة بتوزیعات األرباح ترتبط ارتباطًا مباشًرا 

أرباح قابلة للتوزیع أكثر من التوزیعات إلى المالك. علیھ، تقوم المنشأة بإثبات آثار ضریبة الدخل المتعلقة بتوزیعات األرباح ضمن 
ه المعامالت أو األحداث السابقة.الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكیة وفقًا لمكان إثبات المنشأة في األصل لھذ

، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. عندما ٢٠١٩ینایر ١لفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد على اتطبق المنشأة ھذه التعدیالت 
دایة أول لمثبتة في أو بعد بتطبق المنشأة ھذه التعدیالت ألول مرة، فإنھا تطبقھا على آثار ضریبة الدخل المتعلقة بتوزیعات األرباح ا

فترة مقارنة. ونظًرا ألن الممارسة الحالیة الخاصة بالمجموعة تتفق مع ھذه التعدیالت، ال تتوقع المجموعة أي أثر لھا على قوائمھا 
المالیة الموحدة.

•) ): تكالیف االقتراض٢٣معیار المحاسبة الدولي
جزء من القروض العامة وذلك لتطویر أصل مؤھل عند إتمام كافة األنشطة توضح التعدیالت أن المنشأة تعتبر أیة قروض تمت ك

للغرض الذي أنشئ من أجلھ أو للبیع. الضروریة لكي یكون األصل المؤھل جاھزاً

ھذه وتطبق المنشأة ھذه التعدیالت على تكالیف االقتراض المتكبدة في أو بعد بدایة الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا المنشأة أ الً
، مع السماح بالتطبیق المبكر ٢٠١٩ینایر ١التعدیالت. تطبق المنشأة ھذه التعدیالت على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد 

لھا. ونظًرا ألن الممارسة الحالیة الخاصة بالمجموعة تتفق مع ھذه التعدیالت، ال تتوقع المجموعة أي أثر لھا على قوائمھا المالیة
الموحدة.

استخدام التقدیرات واالفتراضات-٤
ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر الدولیة للتقریر یتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة، طبقا

والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات ، استخدام التقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات المالي
ة یوالمطلوبات المحتملة بتاریخ القوائم المالیة الموحدة ومبالغ اإلیرادات والمصاریف المصرح عنھا خالل الفترة التي أعدت القوائم المال

على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل على توقعات الموحدة بشأنھا. یتم تقویم التقدیرات واألحكام بصورة مستمرة وذلك بناًء
للظروف. تقوم المجموعة بإجراء التقدیرات واالفتراضات بشأن المستقبل. وقد تختلف ً لألحداث المستقبلیة والتي یعتقد بأنھا معقولة وفقا

التقدیرات المحاسبیة الناتجة عن ذلك عن النتائج الفعلیة ذات العالقة.

خدمت فیھا اإلدارة التقدیرات واالفتراضات أو التي مارست فیھا األحكام:وفیما یلي النواحي الھامة التي است

(بما في ذلك الشھرة))١ االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
قیمة لیحدث االنخفاض في القیمة عندما تزید القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد لھ والتي تمثل ا

تكالیف البیع على أساس البیانات ال ً تكالیف البیع والقیمة الحالیة. یتم احتساب القیمة العادلة ناقصا ً توفرة ماألعلى للقیمة العادلة ناقصا
ً من معامالت البیع الملزمة التي تتم بنفس شروط التعامل لموجودات مشابھھ أو على أساس األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا
التكالیف العرضیة الستبعاد األصل. یتم احتساب القیمة الحالیة على أساس طریقة التدفقات النقدیة المخصومة. تتحقق التدفقات النقدیة 

وازنة األعمار اإلنتاجیة الخاصة بالمشاریع وال تشتمل على عملیات إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة أو االستثمارات من م
الوحدة المدرة للنقدیة التي یتم مراجعتھا. تتأثر القیمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم األصل أو المستقبلیة الھامة التي ستعزز من أداء 

دم ألغراض ومعدل النمو المستخالمتوقعة التدفقات النقدیة الواردة المستقبلیة كذلك التدفقات النقدیة المخصومة وطریقة فيالمستخدم
. االستقراء
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٢٧

(تتمة)استخدام التقدیرات واالفتراضا-٤ ت

القیمة العادلة لألدوات المالیة غیر المتداولة )٢
سواق من األالموحدة في حالة عدم إمكانیة تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المسجلة في قائمة المركز المالي 

المالیة النشطة، تحدد قیمتھا العادلة باستخدام طرق تقویم مالئمة تشتمل على طریقة التدفقات النقدیة المخصومة. یمكن الحصول على 
المدخالت لھذه الطرق من األسواق القابلة للمالحظة، عندما یكون ذلك ممكناً، وعندما یكون ذلك غیر مجدي اقتصادیاً، فإن األمر یتطلب 
درجة من االحكام لتحدید القیمة العادلة. تشتمل األحكام على اعتبارات تتعلق بالمدخالت مثل مخاطر السیولة، ومخاطر االئتمان، 

تغیر االفتراضات المتعلقة بھذه العوامل یمكن أن یؤثر على القیمة العادلة المسجلة لألدوات المالیة.والتقلبات. إن 
م تقویمیتمختلفة وبشكل خاص مؤسسات مالیة ذات تصنیف ائتماني جید. أخرى أدوات مالیة مشتقة مع أطراف بإبرام المجموعة تقوم 

مدخالت القابلة للمالحظة في السوق بشكل أساسي من مقایضات أسعار العموالت المشتقات باستخدام طرق تقویم مناسبة. وتتكون ال
وعقود الصرف األجنبي اآلجلة وخیارات الشراء. تشتمل أكثر طرق التقویم المستخدمة على األسعار اآلجلة والمقایضات التي یتم 

ى الصرف األجنبي الفوري واألجل ومنحنیات أسعار احتسابھا على أساس القیمة الحالیة. تتكون الطرق من مدخالت متعددة تشتمل عل
العموالت.

لالتفاقیات المبرمة مع بعض المساھمین، یوجد لدى المجموعة خیارات بیع مكتتبھ بشأن حقوق األقلیة في شركات تابعة وبشأن  ً طبقا
البیع ھذه من خالل تحلیل التدفقات النقدیة یتم تحدید القیمة العادلة لخیارات . ف أخرى في إحدى الشركات الزمیلةحقوق ملكیة أطرا

المتوقعة المخصومة الخاصة بالمنشآت المعنیة والقیمة المستردة المحددة بموجب االتفاقیات التعاقدیة. یتم إجراء قیاس القیمة العادلة 
.موحدةبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة

انخفاض قیمة الذمم المدینة )٣
باستخدام طریقة خسائر االئتمان المتوقعة والتي تتضمن تقویم التصنیفقابلة للتحصیل من الذمم المدینة یتم إجراء تقدیر للمبالغ ال

االئتماني للعمالء والمعلومات المتعلقة بأیام التأخر في السداد.

األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات)٤
المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات ألغراض حساب االستھالك. یحدد ھذا التقدیر بعد تقوم إدارة المجموعة بتحدید األعمار اإلنتاجیة 

األخذ بعین االعتبار العمر المتوقع لألصل أو االستھالك العادي.

وقسط االستھالك المستقبلي الذي سیتم تعدیلھ عند اعتقاد اإلدارة بأن األ ً ار اإلنتاجیة عمتقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجیة سنویا
. تختلف عن التقدیرات السابقة

)  تصنیف اإلیجارات٥
العقد فیما إذا كانت الترتیبات تعتبر إیجار أو تشتمل على إیجار، على جوھر الترتیبات عند نشأة العقد، سواء كان الوفاء تصنیفیتوقف 

بالترتیبات یتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق االستخدام حتى لو لم ینص صراحة على ذلك الحق في الترتیبات. 
"عقد إیجار تمویلي". وإذا ما تبین بأن الترتیبا "عقد إیجار تشغیلي" أو ت تشتمل على عقد إیجار، فإنھ یتم إثباتھا إما كـ

فیما یلي بیان باالفتراضات الھامة التي تم استخدامھا عند تطبیق السیاسات المحاسبیة الخاصة بالمجموعة لتحدید ما إذا كان الترتیب 
لى المبالغ المثبتة في القوائم المالیة الموحدة: یشتمل على عقد إیجار والتي لھا تأثیر جوھري ع

"اتفاقیات شراء المیاهأو "اتفاقیات شراء الطاقة("إن اتفاقیات شراء المیاه والطاقة •  لیست بین ")اتفاقیات شراء المیاه والطاقة" أو
القطاع العام والقطاع الخاص وال یوجد على المجموعة أیة مسئولیة مباشرة تجاه الجمھور. علیھ، تعتقد اإلدارة أنھ ال یجب المحاسبة 

"ترتیبات امتیاز متعلقة بالخدمات".  عن ھذه االتفاقیات كـ
اقدیا لكل وحدة إنتاج، كما أنھ ال یعادل السعر السائد في تعمحددإن السعر الذي ستقوم الجھة المشتریة بدفعھ لقاء اإلنتاج غیر • 

السوق لكل وحدة إنتاج وقت تورید اإلنتاج، وعلیھ تعتقد اإلدارة أن الترتیب یحتوي على عقد إیجار. 
ة إلى یاه والطاقاتفاقیات شراء المأو اتفاقیات شراء المیاهأو في حالة تحویل ملكیة المحطة في نھایة مدة اتفاقیات شراء الطاقة • 

الجھة المشتریة، فإنھ یتم تصنیف عقد اإلیجار كعقد إیجار تمویلي، وإال تقوم اإلدارة بأخذ العوامل األخرى بعین االعتبار والتي 
"عقد إیجار "عقد إیجار تشغیلي".تؤثر على تصنیف عقد اإلیجار كـ تمویلي" أو
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شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٢٨

٥-
الممتلكات واآلالت والمعدات 

ب
یتم احتسا

االستھالك باستخدام
ت التالیة:

المعدال
المباني 

٢
%

إلى 
٧

%
صانع و

الم
ت 

ت والمعدا
اآلال

٢٫٥
%

إلى 
٢٥

%
البوارج 

٥
%

ت األ
معدا

و
نشور

٣٠
%

إلى 
٤٠

%
ت 

ث والتركیبا
األثا

١٠
%

إلى 
٢٥

%
ب اآللي 

ت المكتبیة وأجھزة الحاس
المعدا

٢٥
%

إلى 
٣٣٫٣

%
قطع الغیار الرأسمالیة 

٣٫٣
%

إلى 
١٢٫٥

%
ت 

السیارا
١٤

%
إلى 

٢٥
%

ضي 
األرا

والمباني 
ت 

صانع واآلال
الم

ت
والمعدا

البوارج
ت األونشور

معدا
ت

األثاث والتركیبا

ت المكتبیة 
المعدا

ب 
وأجھزة الحاس

اآللي
قطع الغیار 
الرأسمالیة

ت
السیارا

األ
عمال 

ت 
الرأسمالیة تح

التنفیذ
اإلجمالي
٢٠١٨

التكلفة
:

في 
١

ینایر 
٢٠١٨

٩٨٨٬٣٠٤
١١٬١٥٨٬٧٩٨

٢٣٢٬٠٣٦
١٦٬٢٨٤

٥٥٬٣٢٤
١١٥٬٤٥١

٣٣٬٠٤٠
٣٥٬٣٩٨

٨٬٤١٥٬١٨٢
٢١٬٠٤٩٬٨١٧

ت 
ضافا

إ
٤٣٬٢٧٩

١٬٣٧٣٬١٥٥
٧٬١٢٣

-
١٠٬٢٧٨

١٦٬٠٥٣
١٩٬٧٠١

٦٬٠٦٢
١٬٧١٠٬٦٣٠

٣٬١٨٦٬٢٨١
محول

ت التنفیذ 
من األعمال الرأسمالیة تح

-
١٬٥٠٧٬٥٩٩

-
-

-
-

-
-

)
١٬٥٠٧٬٥٩٩

(
-

ت 
استبعادا

)
٨٤

(
)

٧٬١٧٤
(

-
-

)٨
(

)
١٤٬٦٤٨

(
-

)
٣٬١٧٨

(
-

)
٢٥٬٠٩٢

(
ت 

ف عن إثبا
توق

نتیجة 
فقدان السیطرة 

على 
شركة تاب

عة 
ضاح 

(إی
٣١

(
)

١١٩٬٨٩٢
(

)
١٬٩٨١٬٧٨٩

(
-

-
)

١٤٣
(

)
١٬٠٠٦

(
-

)
٦٢٧

(
٢٬٦٣٨

)
٢٬١٠٠٬٨١٩

(
ضاح 

ت عقد إیجار تمویلي(إی
إثبا

٨(
-

-
-

-
-

-
-

-
)

٦٬٨٤٧٬٦٢٧
(

)
٦٬٨٤٧٬٦٢٧

(
ت أجنبیة

ترجمة عمال
)

٤٩٬٧٢٤
(

)
١٬١٢٢٬٥٦٨

(
-

-
)

٣٧٧
(

)
١٬٧٧٣

(
)

١٬٨٤٠
(

)
١٬١٨٤

(
)

٤٬١٣٢
(

)
١٬١٨١٬٥٩٨

(
في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
٨٦١٬٨٨٣

١٠٬٩٢٨٬٠٢١
٢٣٩٬١٥٩

١٦٬٢٨٤
٦٥٬٠٧٤

١١٤٬٠٧٧
٥٠٬٩٠١

٣٦٬٤٧١
١٬٧٦٩٬٠٩٢

١٤٬٠٨٠٬٩٦٢

ض في
االستھالك المتراكم واالنخفا

القیمة:
في 

١
ینایر 

٢٠١٨
٥٦٩٬٧٠٥

٣٬٧٩٦٬٢٧٦
١٠٩٬٣٥٩

١٦٬٢٨٤
٣٦٬١٦١

٦٦٬٠٦٧
١٩٬١٣٥

٢٨٬٤٢١
-

٤٬٦٤١٬٤٠٨
ضاح 

االستھالك المحمل للسنة(إی
٥-

٤(
١٦٬٥٨١

٣٢٢٬٨٠٥
٤٬٢١٣

-
٥٬٥٧٤

٨٬٧٠٣
٢٬١٨٩

٥٬٦١٠
-

٣٦٥٬٦٧٥
ضاح 

ض في القیمة(إی
خسارة االنخفا

٢٧
(

-
٣٧٣٬٥٦٢

٧٠٬٣٧٥
-

-
-

-
-

-
٤٤٣٬٩٣٧

الم
ت 

تعلق باالستعادا
-

)
٧٬١٧٤

(
-

-
)٨

(
)

١١٬١١٠
(

-
)

٢٬٧٦١
(

-
)

٢١٬٠٥٣
(

ت 
ف عن إثبا

توق
نتیجة 

فقدان السیطرة 
على 

شركة تاب
عة 

ضاح 
(إی

٣١
(

)
٣٬٤٩٧

(
)

٥٨٬٠١٥
(

-
-

)
١١

(
)

٤٠٥
(

-
)

٣١٤
(

-
)

٦٢٬٢٤٢
(

ت أجنبیة
ترجمة عمال

)
٧٠٥

(
)

٣٤٬٢٢٠
(

-
-

)
١٠٩

(
)

٣٬٠٧٤
(

)
١٠٦

(
)

٦٣٣
(

-
)

٣٨٬٨٤٧
(

في 
٣١

دیسمبر 
٢٠١٨

٥٨٢٬٠٨٤
٤٬٣٩٣٬٢٣٤

١٨٣٬٩٤٧
١٦٬٢٨٤

٤١٬٦٠٧
٦٠٬١٨١

٢١٬٢١٨
٣٠٬٣٢٣

-
٥٬٣٢٨٬٨٧٨

القیمة الدفتریة كما في 
٣١

دیسمبر 
٢٠١٨

٢٧٩٬٧٩٩
٦٬٥٣٤٬٧٨٧

٥٥٬٢١٢
-

٢٣٬٤٦٧
٥٣٬٨٩٦

٢٩٬٦٨٣
٦٬١٤٨

١٬٧٦٩٬٠٩٢
٨٬٧٥٢٬٠٨٤
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شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٢٩

٥-
الممتلكات واآلالت والمعدات 

–
تتمة

ضي 
األرا

والمباني 
ت 

صانع واآلال
الم

ت
والمعدا

البوارج
ت 

معدا
األونشور

ت
األثاث والتركیبا

ت المكتبیة 
المعدا

ب 
وأجھزة الحاس

اآللي
قطع الغیار 
الرأسمالیة

ت
السیارا

األعمال 
ت 

الرأسمالیة تح
التنفیذ

اإلجمالي
٢٠١٧

التكلفة
:

في 
١

ینایر 
٢٠١٧

٧٧١٬٥٦٠
٨٬١٦٥٬٦١١

٢٣٢٬٠٣٦
١٦٬٢٨٤

٤١٬٦١٥
٨٣٬٣٠٦

٣٢٬٠٩٧
٣٢٬٦٣٨

٦٬٣٩٧٬٠٤٦
١٥٬٧٧٢٬١٩٣

ت
ضافا

إ
٢٢٣٬٥١٠

٤٣٤٬٠٧٧
-

-
١٣٬٦٨٧

٣٢٬١٤٠
٩٤٣

٢٬٤٦٤
٤٬٥٤٩٬٢٦٦

٥٬٢٥٦٬٠٨٧
ت

استبعادا
-

)
١٢٣٬٤٩٠

(
-

-
-

-
-

)
٦٠٦

(
-

)
١٢٤٬٠٩٦

(
محول

ت التنفیذ 
من األعمال الرأسمالیة تح

-
٢٬٤٧٨٬٩٦٣

-
-

-
-

-
-

)
٢٬٤٧٨٬٩٦٣

(
-

ت أجنبیة
ترجمة عمال

)
٦٬٧٦٦

(
٢٠٣٬٦٣٧

-
-

٢٢
٥

-
٩٠٢

)
٥٢٬١٦٧

(
١٤٥٬٦٣٣

في 
٣١

دیسمبر 
٢٠١٧

٩٨٨٬٣٠٤
١١٬١٥٨٬٧٩٨

٢٣٢٬٠٣٦
١٦٬٢٨٤

٥٥٬٣٢٤
١١٥٬٤٥١

٣٣٬٠٤٠
٣٥٬٣٩٨

٨٬٤١٥٬١٨٢
٢١٬٠٤٩٬٨١٧

ض في القیمة
االستھالك المتراكم واالنخفا

في 
١

ینایر 
٢٠١٧

٥٤٦٬٧٤٧
٣٬٧٣٢٬٣٨٥

٩٨٬٠٧٦
١٦٬٢٨٤

٣١٬٨٢٩
٥٦٬٢٢٨

١٨٬١١٧
٢٥٬٣٣٤

-
٤٬٥٢٥٬٠٠٠

ضاح 
االستھالك المحمل للسنة(إی

٥-
٤(

٢٢٬٩٢٦
٢٢١٬٩٤٤

١١٬٢٨٣
-

٤٬٢٩١
٩٬٧٢٣

١٬٠١٨
٣٬٢٦٠

-
٢٧٤٬٤٤٥

الم
ت 

تعلق باالستعادا
-

)
١٢٣٬٤٩٠

(
-

-
-

-
-

)
٦٠٦

(
-

)
١٢٤٬٠٩٦

(
ضاح 

ض في القیمة(إی
س خسارة االنخفا

عك
٥-

٣(
-

)
٦٣٬٥١٣

(
-

-
-

-
-

-
-

)
٦٣٬٥١٣

(
ت أجنبیة

ترجمة عمال
٣٢

٢٨٬٩٥٠
-

-
٤١

١١٦
-

٤٣٣
-

٢٩٬٥٧٢
في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٧
٥٦٩٬٧٠٥

٣٬٧٩٦٬٢٧٦
١٠٩٬٣٥٩

١٦٬٢٨٤
٣٦٬١٦١

٦٦٬٠٦٧
١٩٬١٣٥

٢٨٬٤٢١
-

٤٬٦٤١٬٤٠٨
القیمة الدفتریة كما في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٧
٤١٨٬٥٩٩

٧٬٣٦٢٬٥٢٢
١٢٢٬٦٧٧

-
١٩٬١٦٣

٤٩٬٣٨٤
١٣٬٩٠٥

٦٬٩٧٧
٨٬٤١٥٬١٨٢

١٦٬٤٠٨٬٤٠٩
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شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٣٠

٥-
الممتلكات واآلالت والمعدات 

(تتمة)

ضي 
األرا

والمباني 
ت 

صانع واآلال
الم

ت
والمعدا

البوارج
ت 

معدا
األونشور

ت
األثاث والتركیبا

ت المكتبیة 
المعدا

ب 
وأجھزة الحاس

اآللي
قطع الغیار 
الرأسمالیة

ت
السیارا

األ
عمال 

ت 
الرأسمالیة تح

التنفیذ
اإلجمالي
٢٠١٦

التكلفة
في ینایر :

٢٠١٦
٧٦١٬١٠٧

٦٬٧٩٠٬١٣٨
٢٣٠٬٩٥٦

١٦٬٢٨٤
٣٩٬٩٤٠

٧١٬٥٤٤
٢٩٬٤٢١

٢٩٬٧٢٣
٥٬٤٨٨٬٠٩٤

١٣٬٤٥٧٬٢٠٧

صول على السیطرة على مشروع مشترك 
الح

٣٬٤٩٨
١٬٣١٠٬٦١٧

-
-

١١٥
١١٥

-
٤٬٣١٣

-
١٬٣١٨٬٦٥٨

ت
ضافا

إ
٨٬٨٧٧

٨٠٬٩٨٠
١٬٠٨٠

-
١٬٢٨٥

١٠٬٧٣٢
٢٬٦٧٦

١٬٨٠٦
٣٬٨٠٣٬١٣٩

٣٬٩١٠٬٥٧٥
محول 

ت التنفیذ 
من األعمال الرأسمالیة تح

-
٥٢٬٨٩٢

-
-

٢١٣
-

-
-

)
٥٣٬١٠٥

(
-

ضاح 
ت عقد إیجار تمویلي(إی

إثبا
٨(

-
-

-
-

-
-

-
-

)
٢٬٨٣٤٬٤٤٧

(
)

٢٬٨٣٤٬٤٤٧
(

ت
استبعادا

-
)

١٥٬٢٢٨
(

-
-

-
-

-
)

٣٬٢٠٤
(

-
)

١٨٬٤٣٢
(

ت أجنبیة
ترجمة عمال

)
١٬٩٢٢

(
)

٥٣٬٧٨٨
(

-
-

٦٢
٩١٥

-
-

)
٦٬٦٣٥

(
)

٦١٬٣٦٨
(

في 
٣١

دیسمبر 
٢٠١٦

٧٧١٬٥٦٠
٨٬١٦٥٬٦١١

٢٣٢٬٠٣٦
١٦٬٢٨٤

٤١٬٦١٥
٨٣٬٣٠٦

٣٢٬٠٩٧
٣٢٬٦٣٨

٦٬٣٩٧٬٠٤٦
١٥٬٧٧٢٬١٩٣

ض في القیمة:
االستھالك المتراكم واالنخفا

في 
١

ینایر 
٢٠١٦

٥٢٨٬٠٠١
٣٬٥٢٢٬٦٦٥

٨٦٬٨٢٨
١٦٬٢٨٤

٢٧٬٩٩١
٤٧٬٨٣٧

١٧٬٣٤٨
٢٥٬١١٩

-
٤٬٢٧٢٬٠٧٣

ضاح
االستھالك المحمل للسنة(إی

٥-
٤(

١٨٬٧٤٦
٢٢٤٬٩٤٨

١١٬٢٤٨
-

٣٬٨٣٨
٨٬٣٩١

٧٦٩
٣٬٤١٩

-
٢٧١٬٣٥٩

الم
ت 

تعلق باالستعادا
-

)
١٥٬٢٢٨

(
-

-
-

-
-

)
٣٬٢٠٤

(
-

)
١٨٬٤٣٢

(
في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٦
٥٤٦٬٧٤٧

٣٬٧٣٢٬٣٨٥
٩٨٬٠٧٦

١٦٬٢٨٤
٣١٬٨٢٩

٥٦٬٢٢٨
١٨٬١١٧

٢٥٬٣٣٤
-

٤٬٥٢٥٬٠٠٠
القیمة الدفتریة كما في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٦
٢٢٤٬٨١٣

٤٬٤٣٣٬٢٢٦
١٣٣٬٩٦٠

-
٩٬٧٨٦

٢٧٬٠٧٨
١٣٬٩٨٠

٧٬٣٠٤
٦٬٣٩٧٬٠٤٦

١١٬٢٤٧٬١٩٣

٥-
١

ضاح(
ت التابعة للمجموعة كما ھو مبین في اإلی

ض الشركا
ت اإلنشاء تتعلق ببع

صانع تح
ت التنفیذ م

ضمن األعمال الرأسمالیة تح
تت

٤١
.(

٥-
٢

ف التمویل المرسملة خالل السنة 
ت تكالی

بلغ
٢٧٤٫٧

لایر سعودي(
ملیون 

٢٠١٧
 :

١٫٠٠٩
لایر سعودي، 

ملیون 
٢٠١٦

 :
٨٣٠

لایر سعودي).
ملیون 

٥-
٣

في عام 
٢٠١٤

ض في القیمة قدرھا 
ت المجموعة بتسجیل خسارة انخفا

، قام
١٠٧

لایر سعودي نتیجة المخاطر العالی
ملیون 

ة
ت التابعة(أكوا باور سي 

ص بإحدى الشركا
س المال الخا

الظاھرة في تكلفة رأ
ف 

ا
بارك إي أیھ دي). خالل عام 

كارد بي في
٢٠١٧

ض في القیمة بلغ 
س انخفا

ت المجموعة عك
، سجل

٦٣٫٥
ض تكلفة 

ت إلى تخفی
ت اإلیجابیة التي أد

لایر سعودي نتیجة نجاح إعادة ھیكلة الدیون والتوقعا
ملیون 

ضاح 
ض في القیمة(إی

س قید جزئي لالنخفا
س المال، ومن ثم نتج عن ذلك عك

رأ
٢٧

-١
.(

٥-
٤

ب الربح أو الخسارة: 
فیما یلي بیان االستھالك الظاھر في حسا

٢٠١٨
٢٠١٧

٢٠١٦

االستھالك المحمل للسنة المنتھیة في 
٣١

دیسمبر 
٣٦٥٬٦٧٥

٢٧٤٬٤٤٥
٢٧١٬٣٥٩

ت المتوقفة 
صاً: االستھالك المحمل للعملیا

ناق
)

٦١٬١٤٦
(

)
١٣٬٣٠٥

(
)

١١٣
(

االستھالك المحمل 
من 

األنشطة المستمرة
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر

٣٠٤٬٥٢٩
٢٦١٬١٤٠

٢٧١٬٢٤٦
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٣١

الموجودات غیر الملموسة -٦
جمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لقاء حقوق األقلیة عن إالتي تمثل الزیادة في ة،تتكون الموجودات غیر الملموسة من الشھر

العادلة للموجودات القابلة للتمییز المستحوذ علیھا والمطلوبات المتعھد بھا من قبل المجموعة عند االستحواذ والتي نتجت عن القیمة 
عملیات االستحواذ التالیة:

٣١كما في 
٢٠١٨دیسمبر 

٣١كما في 
٢٠١٧دیسمبر 

٣١كما في 
٢٠١٦دیسمبر 

١٬٩٣٧٬٢٨٧١٬٩٣٧٬٢٨٧١٬٩٣٧٬٢٨٧)١-٦(إیضاح شركة أعمال المیاه والطاقة العربیة 
(إیضاح  ٧٠٬٥٢٤١٨٣٬٠٢٤١٨٣٬٠٢٤)٢-٦شركة أكواباور بركاء
(إیضاح  ٦٬٥٠٩٦٬٥٠٩٦٬٥٠٩)٣-٦یو بي سي رینیوابلز

) ٨٬١٤٣--)٤-٦فینتس إنرجي یاتیریمالري سانابي في تیكاریت
) ٤٬١٦٢--)٤-٦أولیمبس إلیكتریك یوریتم إیھ إس
) ٢٬٧٥٠--)٤-٦إیفیس الیكتریك یوریتیم إیھ إس

٢٬٠١٤٬٣٢٠٢٬١٢٦٬٨٢٠٢٬١٤١٬٨٧٥

للتأكد من عدم وجود انخفاض في قیمتھا عندما تشیر الظروف إلى وجود انخفاض في قیمتھا الدفتریة.  ً یتم إجراء اختبار للشھرة سنویا

عن االستحواذ على كامل الحصص في رأسمال شركة أعمال المیاه والطاقة العربیة.یتعلق ھذا البند بالشھرة الناتجة ١-٦

(شركة تابعة للمجموعة) بصورة غیر مباشرة على السنواتخالل ٢-٦ من%٥٠السابقة، استحوذت شركة أكواباور جلوبال ھولدینغز
(من الحصص في رأسمال كل من شركة أكواباور بركاء سی%٨٦٫١٩و ةالحصص في رأسمال شركة أكوا برك )، وشركة ١رفسیز

(ة أكواباور برك لشروط اتفاقیة تمویل االستحواذ، تبلغ حصة المجموعة الفعلیة ٢سیرفسیز ً في شركة أكوا بركاء %٤١٫٩١). وطبقا
یھما بشكل جماعي بـ " شركات الخدمات". وقد نتج مملوكة بصورة غیر مباشرة في شركتي الخدمات الفنیة، ویشار إل%٧٢٫٢٥و

ملیون لایر سعودي.١٨٣عن ھذا االستحواذ إثبات شھرة قدرھا 

ور بما في ذلك شركة أكوابایة،للنقدالمدرة وحداتھا بشأن كافةالقیمة في نخفاض االاختبار بإجراء المجموعة قامت ، ٢٠١٨خالل عام 
) () وشركة أكواباور ب١بركاء سیرفسیز ، ةأو غیر مباشرةمباشربصورة ") حیث تمتلك المجموعة، المنشآت) ("٢ركاء سیرفسیز

القیمة في نخفاض االلغرض اختبار وذلك یةلنقدمدرة لوحدة واحدة المنشآت . تعتبر في كل منھما٪٨٦٫١٩حصة ملكیة قدرھا 
خصیص تم تالتي لالسترداد ةالقابلالقیمة . استخدمت المجموعة التدفقات النقدیة المخصومة لحساب الحالیةوالتوصل إلى القیمة 

خسائر إثبات وبالتالي تم ،أقل من القیمة الدفتریة٢٠١٨دیسمبر ٣١لالسترداد كما في ةالقابلالقیمة أن إلیھا، وتبین لھا الشھرة 
المالیة الموحدة.القوائم ي في ھذه ملیون لایر سعود١١٢٫٥قدرھا القیمة في انخفاض 

(شركة تابعة للمجموعة) على أكواباورھذا البند بالشھرة الناتجة عن استحواذ شركة یمثل ٣-٦ من الحصص في %٧٠جلوبال سیرفیسز
رأسمال شركة یو بي سي رینیوابلز إس إیھ، منشأة تم تأسیسھا في المغرب وتزاول نشاط تولید الطاقة المتجددة. 

. وقد كان الھدف من تأسیس ھذه ٢٠١٥خالل في تركیاتمثل ھذه البنود الشھرة المتعلقة باستثمارات المجموعة في بعض المنشآت ٤-٦
، قررت المجموعة عدم المشاركة في ٢٠١٧المناقصات المتعلقة بمشاریع طاقة الریاح. وخالل في الشركات یتمثل في المشاركة 

(شركة قابضة مملوكة مثل ھذه المناقصات وقررت دمج كا من قبل بالكامل فة الشركات عدیمة النشاط مع شركة أكوا إنریجي
المجموعة). علیھ، تم شطب الشھرة المتعلقة بھذه المنشآت بالكامل. 

الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقا لطریقة حقوق الملكیة-٧
أو عملیة المشترك من الترتیب یتطلب تصنیف  ً مشتركا المجموعة استخدام األحكام لتحدید ما إذا كانت المنشأة المعنیة مشروعاَ

إجراء تحلیل للحقائق والظروف األخرى عند تحدید تصنیف المنشآت الخاضعة )١١(مشتركة. ویتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي
خرى یجب روف األظفإن شروط الترتیبات بما في ذلك الحقائق والمشتركة، ولتصنیف منشأة ما كعمیلة للسیطرة بصورة مشتركة. 

المتعلقة بالمطلوبات الخاصة بالترتیب المشترك. وبالنسبة للمشروع وااللتزامات أن تنشأ عن حقوق المجموعة في الموجودات 
لحقائق ات المشتركة بما في ذلك ادیة للترتیبعاقومع مراعاة الشروط الت.الحق في صافي موجودات الترتیبةالمشترك، فإن للمجموع

لطریقة  ً والظروف األخرى، فإن كافة الترتیبات المشتركة للمجموعة مؤھلة لتكون مشاریع مشتركة، وبالتالي یتم المحاسبة عنھا وفقا
الملكیة.  حقوق



ق-32

شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٣٢

٧-
الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقا لطریقة حقوق الملكیة 

(تتمة)

٧-
١

المساھمة من
ضح الجدول الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقا لطریقة حقوق الملكیة

یو
أدناه

مساھمة كل 
ت المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً

شركة من الشركا
لطریقة حقوق الملكیة

في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وبند 
"

ت التي یتم المحاسبة عن
ت األرباح المستلمة من الشركا

توزیعا
ھ

لطریقة حقوق الملكیة ا وفقاً
"

ت النقدیة:
في قائمة التدفقا

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨

نسبة الملكیة
بلد 

س
التأسی

صید 
الر

االفتتاحي
ضافات/ (

اإل
االستبعادات

(
/

التعدیالت األخرى
محول إلى جھات 

منتسبة

صة في 
الح

صافي 
ال

دخل 
ال(

خسارة)

األتوزیعات 
رباح 

ال
مستلمة

صة في
الح

الدخل الشامل 
اآلخر

صید الختامي
الر

شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء
ضاح 

(إی
٧-

٢(
٧٤٫٠٠

%
المملكة العربیة السعودیة

٧٨٧٬٣٥٨
١٬٠١٩٬٨٦٣

-
٦٣٣٬١١١

-
)

٣٢
(

٢٬٤٤٠٬٣٠٠
ضة

س جي إیھ مرافق القاب
شركة ا

٣٣٫٣٣
%

البحرین/ األردن
٤٥٦٬١٠٠

)
٣٤٬٣١١

(
-

٤٣٬٤٨٩
-

٤٨٬٣٥٦
٥١٣٬٦٣٤

شركة الشقیق الدولیة للمیاه والكھرباء المحدودة
٥٣٫٣٤

%
المملكة العربیة السعودیة

٣٩٥٬٩٠٨
)

١٢٬٤٢١
(

-
٤٦٬٤١٦

)
١٢٬٨٠٢

(
٤٩٬٠٩٨

٤٦٦٬١٩٩
الشركة السعودیة المالیزیة للمیاه والكھرباء المحدودة

٥٠٫٠٠
%

المملكة العربیة السعودیة
١٬١١٢٬٧٨٨

-
-

١١٢٬١٩٦
)

٥٨٬٢٦٩
(

٤١٬٩٨٣
١٬٢٠٨٬٦٩٨

صیانة
شركة سویز نوماك للتشغیل وال

٤٠٫٠٠
%

البحرین
٢٧٬١٣٥

-
-

١٧٬٣٣٨
)

١٦٬٩٥٠
(

-
٢٧٬٥٢٣

ضة
ت القاب

شركة الجبیل للعملیا
٤٠٫٠٠

%
البحرین

٢٧٬١٣٩
-

-
١٧٬٣٤١

)
١٦٬٩٥٠

(
-

٢٧٬٥٣٠
شركة بیوغاز األردنیة

٥٠٫٠٠
%

االردن
٢٬٧٧٧

-
-

)
٢٢٥

(
-

-
٢٬٥٥٢

شركة القریة االستثماریة
٣٥٫٠٠

%
المملكة العربیة السعودیة

٤٣٨٬٣٩١
٧٠٠

-
٤٬٠٨٣

-
١٥٬٢٤٦

٤٥٨٬٤٢٠
شركة رابغ 

للكھرباء
٤٠٫٠٠

%
المملكة العربیة السعودیة

٦٥١٬٨١٧
٢٬٨١٢

-
٦٢٬٦٥٧

)
٩٦٬٢٣٠

(
٤١٬٥٧٧

٦٦٢٬٦٣٣
شركة شعاع للطاقة

٤٩٫٠٠
%

اإلمارات
١٨٬١٥٠

٦٢٬٤٦٤
-

٦٬٦٩٣
)

٤٬٦٨٦
(

١٤٬٠٥٠
٩٦٬٦٧١

شركة المرجان إلنتاج الكھرباء
٥٠٫٠٠

%
المملكة العربیة السعودیة

٥٢٠٬٢٥٤
٢٬٢٣٩

-
٤٬٠٦٩

-
٢١٬٧٥١

٥٤٨٬٣١٣
شركة ظفار للتولید

٢٧٫٠٠
%

اإلمارات
-

)
١١٣٬٠٩٢

(
٢١٨٬٧٨٥

)
٩٨٢

(
-

)
١١٬٢٣٧

(
٩٣٬٤٧٤

ب باور ھولدینغ
شركة ما

لیمتد
٥٠٫٠٠

%
اإلمارات

)
٤٨٬١٨١

(
٢٤٣٬٨٦٤

)
٢١٨٬٧٨٥

(
٣٬٣٤٠

-
١٩٬٧٦٢

-
الحسیان للطاقة 

–
المرحلة األولى

٢٦٫٩٥
%

اإلمارات
)

٢٦٬٥٢٥
(

-
-

)
٨٣

(
-

٥٥٬٣٠٢
٢٨٬٦٩٤

ب انالند ھولدینج
ما

لیمتد
٤٤٫٩٠

%
اإلمارات

)
٨٬٠٠٨

(
-

-
)

١٨
(

-
٩٬٩٥٩

١٬٩٣٣
٤٬٣٥٥٬١٠٣

١٬١٧٢٬١١٨
-

٩٤٩٬٤٢٥
)

٢٠٥٬٨٨٧
(

٣٠٥٬٨١٥
٦٬٥٧٦٬٥٧٤

ب كوستال ھولدینج لیمتد
شركة ما

٤٤٫٩٠
%

اإلمارات
)

١٤٬٥٦٣
(

٢٬٢٠٥
-

)
١٦

(
-

٩٬٨٥٢
)

٢٬٥٢٢
(

شركة الواحة الثالثة للطاقة 
–

المنطقة الحرة
-

ذ.م.م.
٧٠٫٧٠

%
اإلمارات

-
٧١٨

-
)

١٣٬٧٤٢
(

-
-

)
١٣٬٠٢٤

(
شركة ھایا للطاقة وتحلیة المیاه

٦٠٫٠٠
%

البحرین
-

)
٤٥٬٠٠٠

(
-

-
-

-
)

٤٥٬٠٠٠
(

س
ت إیھ إ

س إلیكتریك ایسلتمي في یونیتم ساناي في تیكاری
أكوا جو

)
ضاح 

إی
٣١

(
٧٠٫٠٠

%
تركیا

-
-

-
-

-
-

-
)

١٤٬٥٦٣
(

)
٤٢٬٠٧٧

(
-

)
١٣٬٧٥٨

(
-

٩٬٨٥٢
)

٦٠٬٥٤٦
(

٤٬٣٤٠٬٥٤٠
١٬١٣٠٬٠٤١

-
٩٣٥٬٦٦٧

)
٢٠٥٬٨٨٧

(
٣١٥٬٦٦٧

٦٬٥١٦٬٠٢٨



ق-33

شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٣٣

٧-
الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقا لطریقة حقوق الملكیة 

(تتمة)

٧-
١

المساھمة من
الشركات المستثمر فیھا 

التي یتم المحاسبة عنھا وفقا لطریقة حقوق الملكیة
(تتمة)

نسبة الملكیة
بلد 

س
التأسی

صید االفتتاحي
الر

ت/ 
ضافا

(اإل
ت

االستبعادا
(

/
ت األخرى

التعدیال
صة في 

الح
صافي 

ال
دخل(

ال
خسارة) 

ت 
توزیعا

األ
رباح 

ال
مستلمة

صة في
الح

الدخل الشامل 
اآلخر

صید الختامي
الر

٣١
دیسمبر 

٢٠١٧
شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء

٣٧٫٠٠
%

المملكة العربیة السعودیة
٥٦٤٬٩٦٠

١٠٨٬٠٠٠
١١٤٬٣٢٢

-
٧٦

٧٨٧٬٣٥٨
ضة

س جي إیھ مرافق القاب
شركة ا

٣٣٫٣٣
%

ت/ البحرین
اإلمارا

٦٨٬٠٤٤
٣٥٠٬٠٠٠

٣٥٬٨٤٤
)

٣٩٬٣٥٩
(

٤١٬٥٧١
٤٥٦٬١٠٠

شركة الشقیق الدولیة 
للمیاه والكھرباء المحدودة

٥٣٫٣٤
%

المملكة العربیة السعودیة
٦٬٠١٩

٣٢٦٬٨٣١
٤٠٬٣٩١

)
١١٬١٦٣

(
٣٣٬٨٣٠

٣٩٥٬٩٠٨
الشركة السعودیة المالیزیة للمیاه والكھرباء المحدودة

٥٠٫٠٠
%

المملكة العربیة السعودیة
١٬٠٧٠٬٣٥٥

-
١١٤٬٠٠١

)
١٠٦٬٠٠٣

(
٣٤٬٤٣٥

١٬١١٢٬٧٨٨
شركة سویز نوماك 

صیانة
للتشغیل وال

٤٠٫٠٠
%

البحرین
٢٣٬٣٧١

-
١٤٬٤٨٠

)
١٠٬٧١٦

(
-

٢٧٬١٣٥
ضة

ت القاب
شركة الجبیل للعملیا

٤٠٫٠٠
%

البحرین
٢٣٬٣٧٣

-
١٤٬٤٨٢

)
١٠٬٧١٦

(
-

٢٧٬١٣٩
شركة بیوغاز األردنیة

٥٠٫٠٠
%

األردن
٢٬٩٦٨

-
)

١٩١
(

-
-

٢٬٧٧٧
شركة القریة االستثماریة

٣٥٫٠٠
%

المملكة العربیة 
السعودیة

٤٠٤٬٩٥٦
)

٧٠٥
(

٢٩٬٦٩٦
-

٤٬٤٤٤
٤٣٨٬٣٩١

شركة رابغ للكھرباء
٤٠٫٠٠

%
المملكة العربیة السعودیة

٦١٢٬٥٢٤
)

٥٬٦٢٨
(

٨٥٬٤٨٩
)

٥٧٬٩٢٥
(

١٧٬٣٥٧
٦٥١٬٨١٧

سوني نوماك إیھ دي
٥٠٫٠٠

%
بلغاریا

٢٬٧٧٥
)

٢٬٧٧٥
(

-
-

-
-

شركة شعاع للطاقة
٤٩٫٠٠

%
ت

اإلمارا
٧٠٥

١٨٬١١٦
٤٬٨١٧

)
٢٬٢٠٥

(
)

٣٬٢٨٣
(

١٨٬١٥٠
شركة المرجان إلنتاج الكھرباء

٥٠٫٠٠
%

المملكة العربیة السعودیة
)

١٨٩٬٩٥٣
(

٦٩٧٬٨٢٢
٩٬٢٧١

-
٣٬١١٤

٥٢٠٬٢٥٤
٢٬٥٩٠٬٠٩٧

١٬٤٩١٬٦٦١
٤٦٢٬٦٠٢

)
٢٣٨٬٠٨٧

(
١٣١٬٥٤٤

٤٬٤٣٧٬٨١٧

ب باور ھولدینغ لیمتد
شركة ما

٥٠٫٠٠
%

ت
اإلمارا

)
٣٣٬٥٨٤

(
-

)
٥٬٤٧٦

 (
-

)
٩٬١٢١

(
)

٤٨٬١٨١
(

ب كوستال ھولدینج لیمتد
شركة ما

٤٤٫٩٠
%

ت
اإلمارا

٢٬٨٣٠
-

)
٢٧

(
-

)
١٧٬٣٦٦

(
)

١٤٬٥٦٣
(

ب انالند ھولدینج
ما

لیمتد 
٤٤٫٩٠

%
ت

اإلمارا
٥٬٧٠٠

-
)٨

(
-

)
١٣٬٧٠٠

(
)

٨٬٠٠٨
(

الحسیان للطاقة 
–

المرحلة األولى
٢٦٫٩٥

%
ت

اإلمارا
)

٤٬٠٧٩
(

-
)

٦٧
(

-
)

٢٢٬٣٧٩
(

)
٢٦٬٥٢٥

(
)

٢٩٬١٣٣
(

-
)

٥٬٥٧٨
(

-
)

٦٢٬٥٦٦
(

)
٩٧٬٢٧٧

(
٢٬٥٦٠٬٩٦٤

١٬٤٩١٬٦٦١
٤٥٧٬٠٢٤

)
٢٣٨٬٠٨٧

(
٦٨٬٩٧٨

٤٬٣٤٠٬٥٤٠



ق-34

شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٣٤

٧-
الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة

عنھا وفقا لطریقة حقوق الملكیة 

٧-
١

المساھمة من
الشركات المستثمر فیھا التي یتم 

المحاسبة عنھا وفقا لطریقة حقوق الملكیة
(تتمة)

نسبة الملكیة
بلد 

س
التأسی

صید 
الر

االفتتاحي

ت/ 
ضافا

(اإل
ت

االستبعادا
(

/
التعدیالت 

األخرى

صة في 
الح

صافي 
ال

دخل 
ال(

خسارة) 
ت 

توزیعا
األ

رباح 
ال

مستلمة

صة في
الح

الدخل الشامل 
اآلخر

صید 
الر

الختامي

٣١
دیسمبر 

٢٠١٦

شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء
٣٧٫٠٠

%
المملكة العربیة السعودیة

٤٩٠٬٩١٥
-

٧٤٬١٢٦
-

)
٨١

(
٥٦٤٬٩٦٠

ضة
س جي إیھ مرافق القاب

شركة ا
٣٣٫٣٣

%
ت/ البحرین

اإلمارا
٢٤٬٠٠٠

-
٤٠٬٨٤٢

)
٤١٬٧٦٤

(
٤٤٬٩٦٦

٦٨٬٠٤٤
شركة الشقیق الدولیة للمیاه والكھرباء 

المحدودة
٦٦٫٦٧

%
المملكة العربیة السعودیة

)
٨٠٬٢٦٢

(
٦٣٨

٥٦٬٨٣٣
)

٣١٬٢٥٥
(

٦٠٬٠٦٥
٦٬٠١٩

الشركة السعودیة المالیزیة للمیاه والكھرباء المحدودة
٥٠٫٠٠

%
المملكة العربیة السعودیة

٩٨٥٬٣١٩
-

٩٠٬٤٤٥
)

٤٥٬٣١٣
(

٣٩٬٩٠٤
١٬٠٧٠٬٣٥٥

صیانة
شركة سویز نوماك للتشغیل وال

٤٠٫٠٠
%

البحرین
١٣٬٩٧٢

-
١٧٬٢٥٨

)
٧٬٨٥٩

(
-

٢٣٬٣٧١
ضة

ت القاب
شركة الجبیل للعملیا

٤٠٫٠٠
%

البحرین
١٣٬٩٧١

-
١٧٬٢٦٠

)
٧٬٨٥٨

(
-

٢٣٬٣٧٣
شركة بیوغاز األردنیة

٥٠٫٠٠
%

األردن
٣٬٠٨٠

-
)

١١٢
(

-
-

٢٬٩٦٨
شركة القریة االستثماریة

٣٥٫٠٠
%

المملكة العربیة السعودیة
٣٩٥٬٦٩٢

٧٠٥
٨٬٦٤٠

-
)

٨١
(

٤٠٤٬٩٥٦
شركة رابغ للكھرباء

٤٠٫٠٠
%

المملكة العربیة السعودیة
٥٣٥٬٣٦٦

)
١٣٤٬٥٩٩

(
١٦٦٬٩٨٥

-
٤٤٬٧٧٢

٦١٢٬٥٢٤
ت بي تي واي لیمتد

نوماك آي إیھ إي بوكبور
٧٠٫٠٠

%
ب أفریقیا 

جنو
٥٧٧

)
٥٧٧

(
-

-
-

-
سوني نوماك إیھ دي

٥٠٫٠٠
%

بلغاریا
٢٬٠٨٢

٤٠٠
٢٩٣

-
-

٢٬٧٧٥
شركة

س بي
ت سي أ

أكواباور سول أفریقیا بوكبور
٤٠٫٠٠

%
ب أفریقیا

جنو
١٢٦٬١٢١

)
١٢١٬٨٣٧

(
٨٬١٧٣

-
)

١٢٬٤٥٧
(

-
شركة شعاع للطاقة

٤٩٫٠٠
%

ت
اإلمارا

٤٬٦٣٦
-

)
٣٩

(
-

)
٣٬٨٩٢

(
٧٠٥

شركة ماب كوستال ھولدینج لیمتد
٤٤٫٩٠

%
ت

اإلمارا
-

)
٣١٬٨١٥

(
-

-
٣٤٬٦٤٥

٢٬٨٣٠
ب انالند ھولدینج

ما
لیمتد

٤٤٫٩٠
%

ت
اإلمارا

-
)

٢٨٬٠٣٥
(

-
-

٣٣٬٧٣٥
٥٬٧٠٠

٢٬٥١٥٬٤٦٩
)

٣١٥٬١٢٠
(

٤٨٠٬٧٠٤
)

١٣٤٬٠٤٩
(

٢٤١٬٥٧٦
٢٬٧٨٨٬٥٨٠

ب باور ھولدینغ
شركة ما

لیمتد
٥٠٫٠٠

%
ت

اإلمارا
)

٢٦٬٥٢٤
(

-
)

٧٬٥٦٢
(

-
٥٠٢

)
٣٣٬٥٨٤

(
شركة المرجان إلنتاج الكھرباء

٥٠٫٠٠
%

ا
لمملكة العربیة السعودیة

)
١٩٩٬٩٤٠

(
-

)
٣٠

(
-

١٠٬٠١٧
)

١٨٩٬٩٥٣
(

الحسیان للطاقة 
–

المرحلة األولى
٢٦٫٩٥

%
ت

اإلمارا
-

٢٬٥٢٠
)

٢٩
(

-
)

٦٬٥٧٠
(

)
٤٬٠٧٩

(

)
٢٢٦٬٤٦٤

(
٢٬٥٢٠

)
٧٬٦٢١

(
-

٣٬٩٤٩
)

٢٢٧٬٦١٦
(

٢٬٢٨٩٬٠٠٥
)

٣١٢٬٦٠٠
(

٤٧٣٬٠٨٣
)

١٣٤٬٠٤٩
(

٢٤٥٬٥٢٥
٢٬٥٦٠٬٩٦٤

٧-
٢

بتاریخ 
٢٤

مایو 
٢٠١٨

ت المجموعة خیار 
، مارس

الشراء 
الممنوح 

لھا 
من خالل اتفاقیة خیار الشراء 

والبیع المبرمة 
مع شركة ماروبیني

،
ت على 

وبموجبھا استحوذ
صة 

ح
ضافیة قدرھا 

إ
٣٧

٪
في شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء ("المستثمر"). نتج عن 

ممارسة 
ھذا 

الخیار 
ربح 

قدره 
٣٨٦٫٩٥

لایر سعودي. 
ملیون 

وطبقًا 
ت المعاییر الدولیة 

لمتطلبا
للتقریر 

المالي 
المعتمدة 

في المملكة العربیة السعودیة، یتم 
إدراج 

صافي نتائج
صة في 

ضمن الح
الربح 

شركة رابغ العر
بیة للمیاه والكھرباء
.

وطبقًا الت
فاق المساھمین الحالیین، 

فإن 
صلة التي تؤثر بشكل كبیر على عوائد 

ت ال
ت المتعلقة باألنشطة ذا

القرارا
ت 

الشركا
المستثمر 

فیھا س
یتم اتخاذ

ھا
صورة 

ب
مشترك

ة
من قبل المجموعة 

و
المساھمین

اآلخرین
 .

علیھ
 ،

استمرت المجمو
عة في المحاسبة عن 

استثمارا
تھا في شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء باستخدام طریقة حقوق الملكیة.

٧-
٣

خالل 
٢٠١٧

ت 
، قام

المجموعة 
باستبعاد

صتھا في شركة 
جزء معین من ح

ال
شقیق للمیاه والكھرباء ، من خالل شركة 

ال
شقیق الدولیة للمیاه والكھرباء المحدودة ، 

ض قدره
لقاء عو

١٠٦٫٤
لایر 

ملیون 
سعودي

 ،
ت 

وقام
ت

بإثبا
ربح قدره

٦٥٫٤
لایر 

ملیون 
ضاح 

ت أخرى(إی
كإیرادا

٢٦
.(



ق-35

شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٣٥

٧-
الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقا لطریقة حقوق الملكیة(تتمة)

٧-
٤

لطریقة حقوق الملكیة  المعلومات المالیة حول الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً
یبین الج

ــ
دول أدن

ــ
صة 

ت المالیة الملخ
اه المعلوما

ل
لمشاریع المشتركة 

وا
ت الزمیلة 

لشركا
الھامة.

ت 
معلوما

حول قائمة المركز المالي 
ل

لمشاریع المشتركة 
وا

ت الزمیلة
لشركا

الھامة:
الموجودات غیر 

المتداولة
النقدیة وشبھ 

النقدیة
الموجودات 
المتداولة 

ى
األخر

صیرة 
ض ق

القرو
األجل

المطلوبات 
المتداولة 

ى
األخر

ض طویلة 
القرو

األجل
المطلوبات غیر 
المتداولة األخرى

إجمالي حقوق 
الملكیة 

نسبة الملكیة 
الفعلیة 

للمجموعة

إجمالي حقوق 
الملكیة المتعلقة 

بالمجموعة

صة ملكیة طویلة 
ح

األجل أخرى في 
شركة مستثمر فیھا

الشھرة 
والتسویات 

ى
األخر

القیمة الدفتریة

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء

٦٬٣٩٥٬٠٨٠
٢٢٨٬٧٣٠

٢٥١٬٧٦٧
-

)
٢٠٧٬٥٨٦

(
)

٤٬٠٧٦٬٧٤٥
(

)
٢٢٢٬٩١٥

(
٢٬٣٦٨٬٣٣١

٧٤٫٠٠
%

١٬٧٥٢٬٥٦٥
١١٠٬٣٥٦

٥٧٧٬٣٧٩
٢٬٤٤٠٬٣٠٠

ضة 
س جي إیھ مرافق القاب

شركة ا
١٬٠٦٧٬٣٧٧

٣٢٥
٢٧

-
)

٨٬٨٩١
(

-
)

٧٩٩٬٩٨٦
(

٢٥٨٬٨٥٢
٣٣٫٣٣

%
٨٦٬٢٧٥

٣١٥٬٦٨٩
١١١٬٦٧٠

٥١٣٬٦٣٤
شركة الشقیق الدولیة للمیاه والكھرباء

٦٧٢٬٧٣٦
٣١٬٨٣٢

٥
)

٣١٬١٩٤
(

)
١٤٬٣٨١

(
)

٢٧٧٬٧٤٤
(

)
٣٥٤٬٦٩٠

(
٢٦٬٥٦٤

٥٣٫٣٤
%

`
١٤٬١٦٩

٣٥٥٬٢٨٤
٩٦٬٧٤٦

٤٦٦٬١٩٩

الشركة السعودیة المالیزیة للمیاه والكھرباء المحدودة
١٬٣٤٠٬٠٥٦

٢٬٢٧٦
١٣٩٬٥٥٧

-
)

١٬٠٥١
(

-
-

١٬٤٨٠٬٨٣٨
٥٠٫٠٠

%
٧٤٠٬٤١٩

-
٤٦٨٬٢٧٩

١٬٢٠٨٬٦٩٨

شركة القریة االستثماریة
١٬٣٦٠٬٤٣٢

٤٤
٢٦٬٩١٥

-
)

٤٬٢٢٦
(

-
)

٢٩٬٦٣٤
(

١٬٣٥٣٬٥٣١
٣٥٫٠٠

%
٤٧٣٬٧٣٦

-
)

١٥٬٣١٦
(

٤٥٨٬٤٢٠

شركة رابغ للكھرباء
٧٬٩٧٨٬٤٦٢

٤٤٬٨٠٢
٢٠٩٬٦٨٠

)
٣٢٥٬١٠٧

(
)

١٨٦٬٧٩٦
(

)
٥٬٣٨٩٬٠٢٣

(
)

٨٤٥٬٢٤٧
(

١٬٤٨٦٬٧٧١
٤٠٫٠٠

%
٥٩٤٬٧٠٨

-
٦٧٬٩٢٥

٦٦٢٬٦٣٣

شركة شعاع للطاقة
١٬١٨١٬١٧١

٩٬٣٦١
٣٨٬٠٢٦

)
٢١٬٥٣٢

(
)

١٣٨٬٣٥٦
(

)
٩٩٠٬٩٨٥

(
)

٧٬٨٧٥
(

٦٩٬٨١٠
٤٩٫٠٠

%
٣٤٬٢٠٧

٦٢٬٤٦٤
-

٩٦٬٦٧١

شركة ظفار للتولید
٢٬٠٧٤٬٥٥٥

٩٩٬٠٦٢
١١٠٬٧١٢

)
٦٨٬٤٠٨

(
)

٦٤٬٢٣٧
(

)
١٬٤٩٥٬٩٧٢

(
)

١٥١٬٤١١
(

٥٠٤٬٣٠١
٢٧٫٠٠

%
١٣٦٬١٦١

-
)

٤٢٬٦٨٧
(

٩٣٬٤٧٤
شركة المرجان إلنتاج الكھرباء

٥٬٦٩٨٬٥٣٢
٧٬٤٣٩

٧٦٬٨٩٦
)

١٣٥٬٢٥٢
(

)
١٥٣٬٩٥٢

(
)

٣٬٩٨٥٬٢٢٨
(

)
٢٣٨٬٩٦٢

(
١٬٢٦٩٬٤٧٣

٥٠٫٠٠
%

٦٣٤٬٧٣٧
-

)
٨٦٬٤٢٤

(
٥٤٨٬٣١٣

الحسیان للطاقة 
–

المرحلة األولى
٣٬٦٦٣٬٨٧٣

٣٦٬٩٦٤
٣٣٬٢٦٨

-
)

٢٣٬٠٦٣
(

)
٣٬٣٥٠٬٢٨٢

(
)

٢٥٤٬٢٨٩
(

١٠٦٬٤٧١
٢٦٫٩٥

%
٢٨٬٦٩٤

-
-

٢٨٬٦٩٤

س
ت إیھ إ

س إلیكتریك ایسلتمي في یونیتم ساناي في تیكاری
أكوا جو

ضاح 
(إی

٣١
(

٢٬٢٥٤٬١٤٩
١٦٬٦٨٧

٣٨٢٬٢٧٤
)

٣٤٥٬٩٩٧
(

)
١٧٤٬٦٧٩

(
)

٢٬١٨٩٬٢٠١
(

)
٢٤٧٬٢٩٤

(
)

٣٠٤٬٠٦١
(

٧٠٫٠
%

-
-

-
-

٣١
دیسمبر 

٢٠١٧
شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء

٦٬٣٣٤٬٥٩٠
٣٢٨٬١٥٦

٣٠٠٬٨٢٦
)

٣٨٧٬٥٤٨
(

)
١٬٠٧٩٬٢٢٥

(
)

٤٬١٥٩٬٠٥٤
(

)
٣٤٬٠٧٢

(
١٬٣٠٣٬٦٧٣

٣٧٫٠٠
%

٤٨٢٬٣٥٩
١٠٨٬٠٠٠

١٩٦٬٩٩٩
٧٨٧٬٣٥٨

ضة 
س جي إیھ مرافق القاب

شركة ا
١٬٠١٤٬٤٤٩

٥٬٣٩٩
٢٠٬٨٤٥

-
)

٦٬٧١١
(

-
)

١٬٠٥٢٬١٦٩
(

)
١٨٬١٨٧

(
٣٣٫٣٣

%
)

٦٬٠٦٢
(

٣٥٠٬٠٠٠
١١٢٬١٦٢

٤٥٦٬١٠٠
شركة الشقیق الدولیة للمیاه والكھرباء

٤٨٦٬٥٤٩
٥٢٬٣٨٦

-
)

٢٣٬٦٩٤
(

)
١١٬٨٥٧

(
)

٢٩٦٬٠٦٨
(

)
٣٦٧٬٧٠٥

(
)

١٦٠٬٣٨٩
(

٥٣٫٣٤
%

)
٨٥٬٥٥١

(
٣٦٧٬٧٠٥

١١٣٬٧٥٤
٣٩٥٬٩٠٨

الشركة السعودیة المالیزیة للمیاه والكھرباء المحدودة
١٬١٤٤٬٦٧٩

٤٬٦٩٥
٢٩٬٢٤٩

-
)

٣٬٨٤٢
(

-
-

١٬١٧٤٬٧٨١
٥٠٫٠٠

%
٥٨٧٬٣٩١

-
٥٢٥٬٣٩٧

١٬١١٢٬٧٨٨

شركة القریة االستثماریة
١٬٣٠٩٬٠٥٩

٥٤
٢٦٬٨٨٠

-
)

٣٬١١٠
(

-
)

٢٩٬٦٣٤
(

١٬٣٠٣٬٢٤٩
٣٥٫٠٠

%
٤٥٦٬١٣٧

-
)

١٧٬٧٤٦
(

٤٣٨٬٣٩١

شركة رابغ للكھرباء
٨٬٤٠٠٬٢٠٩

١٢٨٬٤٦٩
٢٢٥٬٨٦٣

)
٢٩٨٬٨١٢

(
)

١٠٦٬٧٣٩
(

)
٥٬٩٢٨٬٨٥٤

(
)

٩١٧٬٦٣٧
(

١٬٥٠٢٬٤٩٩
٤٠٫٠٠

%
٦٠١٬٠٠٠

-
٥٠٬٨١٧

٦٥١٬٨١٧

شركة شعاع للطاقة
١٬١٨١٬٩٦٤

٢٤٬٣٢٦
٣٢٬٩١٩

)
١٧٥٬٨٠٤

(
)

١١٬٧٥١
(

)
١٬٠٠١٬٠٥٦

(
)

١٣٬٥٥٧
(

٣٧٬٠٤١
٤٩٫٠٠

%
١٨٬١٥٠

-
-

١٨٬١٥٠

ب باور ھولدینغ
شركة ما

لیمتد
٢٬٤٨٢٬٢٠٨

٢٨٬٠٤١
٥٨٬٩٤٠

)
٣٧٬١٧٣

(
)

٣٥٬٦٤٢
(

)
٢٬٤٠٩٬٠٦٩

(
)

١٤٧٬٩٤٣
(

)
٦٠٬٦٣٨

(
٥٠٫٠٠

%
)

٣٠٬٣١٩
(

-
)

١٧٬٨٦٢
(

)
٤٨٬١٨١

(

شركة المرجان إلنتاج الكھرباء
٥٬٧١٨٬٠٤٩

٩٠٬٥٤٣
١٤٧٬١٥٩

)
٢٤٩٬٦٠٨

(
)

٣١٩٬٩٢١
(

)
٥٬٤٠٥٬١١٤

(
)

١٥٧٬١٢٤
(

)
١٧٦٬٠١٦

(
٥٠٫٠٠

%
)

٨٨٬٠٠٨
(

٦٩٦٬٩٢٥
)

٨٨٬٦٦٣
(

٥٢٠٬٢٥٤

الحسیان للطاقة 
–

المرحلة األولى
٢٬٠١٠٬٤٦٦

١٧٬٥٩٣
١٨٬٢٤٥

-
)

٩٬١٧٠
(

)
١٬٧٦٤٬٠٣٢

(
)

٣٧١٬٥٢٥
(

)
٩٨٬٤٢٣

(
٢٦٫٩٥

%
)

٢٦٬٥٢٥
(

-
-

)
٢٦٬٥٢٥

(



ق-36

شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٣٦

٧-
الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقا لطریقة حقوق الملكیة(تتمة)

٧-
٤

لطریقة حقوق الملكیة  المعلومات المالیة حول الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً
(تتمة)

ت 
معلوما

حول قائمة المركز المالي 
ل

لمشاریع المشتركة 
وا

ت الزمیلة
لشركا

الھامة: 
(تتمة)

الموجودات غیر 
المتداولة

النقدیة وشبھ 
النقدیة

الموجودات 
المتداولة 

ى
األخر

صیرة 
ض ق

القرو
األجل

المطلوبات 
المتداولة 

ى
األخر

ض طویلة 
القرو

األجل
المطلوبات غیر 
المتداولة األخرى

إجمالي حقوق 
الملكیة 

نسبة الملكیة 
الفعلیة 

للمجموعة

إجمالي حقوق 
الملكیة المتعلقة 

بالمجموعة

صة ملكیة طویلة 
ح

األجل أخرى في 
شركة مستثمر فیھا

الشھرة 
والتسویات 

ى
األخر

القیمة الدفتریة

٣١
دیسمبر 

٢٠١٦
شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء

٦٬٤٦١٬٢٦٢
٢٧٩٬٨٩١

٣٣٦٬٥٤١
)

١٬١٨٢٬٧٢٣
(

)
٢٤١٬٣٦٩

(
)

٤٬٦٧٤٬٤٣٩
(

)
٤٤٢

(
٩٧٨٬٧٢١

٣٧٫٠٠
%

٣٦٢٬١٢٧
-

٢٠٢٬٨٣٣
٥٦٤٬٩٦٠

ضة 
س جي إیھ مرافق القاب

شركة ا
٨٥١٬٨٤٨

٥٧٬٧٤٧
١٢٬٩٠٦

-
)

١٤٬٥٣٧
(

-
)

١٬٠٨٥٬١٢٧
(

)
١٧٧٬١٦٣

(
٣٣٫٣٣

%
)

٥٩٬٠٤٨
(

-
١٢٧٬٠٩٢

٦٨٬٠٤٤
شركة الشقیق الدولیة للمیاه والكھرباء

٤٠٢٬٧٦١
٨٤٬٥٠١

-
-

)
٧٦٬٢٨٢

(
)

٦٨٧٬١٨٨
(

-
)

٢٧٦٬٢٠٨
(

٦٦٫٦٧
%

)
١٨٤٬١٤٨

(
-

١٩٠٬١٦٧
٦٬٠١٩

الشركة 
السعودیة المالیزیة للمیاه والكھرباء المحدودة

١٬٠٥٧٬٢٩٧
٤٬٩١٧

٧٩
-

)
٧٬٢٨٩

(
-

-
١٬٠٥٥٬٠٠٤

٥٠٫٠٠
%

٥٢٧٬٥٠٢
-

٥٤٢٬٨٥٣
١٬٠٧٠٬٣٥٥

شركة القریة االستثماریة
١٬٢٢٦٬٢٨٩

٦٤
٢٦٬٩٣٦

-
)

١٬٩٩٨
(

-
)

٢٩٬٦٣٤
(

١٬٢٢١٬٦٥٧
٣٥٫٠٠

%
٤٢٧٬٥٨٠

-
)

٢٢٬٦٢٤
(

٤٠٤٬٩٥٦

شركة رابغ للكھرباء
٨٬٦٣٧٬٠٤١

٩٠٬٠٢١
٢١٦٬٦٢٤

)
٢٧٩٬٢٣٣

(
)

٩٦٬٨٥٧
(

)
٦٬١٦٧٬٣٠٦

(
)

٩٢٦٬١٦٩
(

١٬٤٧٤٬١٢١
٤٠٫٠٠

%
٥٨٩٬٦٤٨

-
٢٢٬٨٧٦

٦١٢٬٥٢٤

شركة شعاع للطاقة
٧٩٠٬٩٦٦

١٬٠٠٧
٤٢٢

)
٢٠٠٬٩٢٠

(
)

٣٣٢٬٥٥٥
(

)
٢٥٧٬٤٨١

(
-

١٬٤٣٩
٤٩٫٠٠

%
٧٠٥

-
-

٧٠٥

ب باور ھولدینغ
شركة ما

لیمتد
١٬٤١٢٬٠٣٢

١٤٬٤٨٠
٢٤٩٬١٩٩

-
)

٢٩٦٬٨٢٨
(

)
١٬٣٣٣٬٥٣٩

(
)

٧٦٬٧٨٧
(

)
٣١٬٤٤٣

(
٥٠٫٠٠

%
)

١٥٬٧٢٢
(

-
)

١٧٬٨٦٢
(

)
٣٣٬٥٨٤

(

شركة المرجان إلنتاج الكھرباء
٤٬٧٩١٬٦٢٢

٨٬٤٠٦
٧١٩

)
١٬٤٩٦٬١٨٦

(
)

٤٤٬١٩٤
(

)
٣٬٢٧٦٬٤٥٦

(
)

١٨٤٬٦٩٨
(

)
٢٠٠٬٧٨٧

(
٥٠٫٠٠

%
)

١٠٠٬٣٩٤
(

-
)

٨٩٬٥٥٩
(

)
١٨٩٬٩٥٣

(

الحسیان للطاقة 
–

المرحلة األولى
١٬٠٣٠٬٠٥٨

٢٩٠٬٤٩٨
٥٠١

-
)

٣٩٣٬٦٣٠
(

)
٧٤٣٬٥٨٦

(
)

١٩٨٬٩٧٦
(

)
١٥٬١٣٥

(
٢٦٫٩٥

%
)

٤٬٠٧٩
(

-
-

)
٤٬٠٧٩

(



ق-37

شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٣٧

٧-
الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقا لطریقة حقوق الملكیة(تتمة)

٧-
٤

لطریقة حقوق الملكیة  المعلومات المالیة حول الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً
(تتمة)

ت 
معلوما

حول قائمة 
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

ل
لمشاریع المشتركة 

وا
ت الزمیلة 

لشركا
الھامة:

ت 
اإلیرادا

ت 
صة في نتائج الشركا

الح
المستثمر فیھا التي یتم 

المحاسبة عنھا وفقاً
لطریقة حقوق الملكیة 

االستھالك 
األعباء المالیة 

ت التمویل 
إیرادا

صافي الربح أو 
*

الخسارة
*

الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخــــل 

*
الشامل

للسنة المنتھیة في 
٣١

دیسمبر 
شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء٢٠١٨

١٬١٤٦٬٢٥٦
-

)
١٩٤٬٦٥٤

(
)

٢٥٣٬٤٢٩
(

٤٬٣٣٤
٣٧٣٬٨٦٨

١٣
٣٧٣٬٨٨١

ضة 
س جي إیھ مرافق القاب

شركة ا
-

١٨٢٬١٨٥
-

)
٣٠٬٤٢٥

(
-

١٤٤٬٨٩٨
١٤٥٬٠٨٣

٢٨٩٬٩٨١
شركة الشقیق الدولیة للمیاه والكھرباء المحدودة

-
١١٣٬٧٢٤

-
)

٢٩٬١٢٧
(

١٧٧
٨٧٬٤٩٠

١٠٠٬٥٥١
١٨٨٬٠٤١

الشركة السعودیة المالیزیة للمیاه والكھرباء المحدودة
-

٢٥٤٬٢٥٤
-

)
٢٧

(
٤٢١

٢٤٦٬٢٨٩
٩٢٬٨٩٨

٣٣٩٬١٨٧
شركة القریة االستثماریة

-
٨٬١١٧

-
)

١١٢
(

-
٧٬٠٢٦

٤٣٬٥٥٩
٥٠٬٥٨٥

شركة رابغ للكھرباء
٩٢٣٬٥٣٩

-
)

٢١٨٬٦٤٢
(

)
٤٠٣٬٧٣٥

(
١٬٨١٤

١٢٠٬٩٠٣
٩٧٬٦١٣

٢١٨٬٥١٦
شركة شعاع للطاقة

٩٤٬٤٥٢
-

-
)

٦٦٬٣٨٦
(

١١٦
١٣٬٦٦٠

٢٨٬٦٧٤
٤٢٬٣٣٤

شركة ظفار للتولید 
٣٨٦٬١٥٧

-
)

٣٨٬١٥٢
(

)
٧٢٬٥٩٤

(
-

٣٬٥٢١
٣١٬٥٧٥

٣٥٬٠٩٦
شركة المرجان إلنتاج الكھرباء

٥٣١٬٩٥٩
-

)
١٣٨٬٩٨٠

(
)

٢٠٨٬٤٢٨
(

١٬٥٦٧
١٠٬٣٣٨

٣٨٬٠٦١
٤٨٬٣٩٩

الحسیان للطاقة 
–

المرحلة األولى
-

-
-

-
-

)
١٧٠

(
٢٠٤٬٨٢١

٢٠٤٬٦٥١

للسنة المنتھیة في 
٣١

دیسمبر 
٢٠١٧
شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء

١٬١١٥٬٦٤١
-

)
١٨٩٬١٩٣

(
)

٢٨٨٬٢١٦
(

٢٬٠٤٢
٣٢٤٬٩٦٥

٢٠٥
٣٢٥٬١٧٠

ضة 
س جي إیھ مرافق القاب

شركة ا
-

١٥٢٬٩٠١
-

)
٢٣٬١٨١

(
٤٠

١٢٧٬٤٧٦
١٢٤٬٧٢٦

٢٥٢٬٢٠٢
شركة الشقیق الدولیة للمیاه والكھرباء المحدودة

-
٩٣٬٠٩٤

-
)

٢٥٬٤٥٨
(

٤٦
٦٦٬٦١٠

٦٣٬٤٢٤
١٣٠٬٠٣٤

الشركة السعودیة المالیزیة للمیاه والكھرباء المحدودة
-

٢٣٤٬٦٥٧
-

)
٣٨

(
-

٢٧٣٬٤٢٦
٦٨٬٨٧٠

٣٤٢٬٢٩٦
شركة القریة االستثماریة

-
٦٨٬٥٩٢

-
)

١١٢
(

-
٦٨٬٩٥٩

١٢٬٦٩٨
٨١٬٦٥٧

شركة
رابغ للكھرباء

٩٥٢٬١٦٢
-

)
٢١٨٬٤١٦

(
)

٤٣٠٬٨٥٩
(

١٬٧١٤
١٥٤٬٦٤٥

٤٣٬٣٩١
١٩٨٬٠٣٦

شركة شعاع للطاقة
٦١٬٢٧٤

-
-

)
٤١٬٥٨٧

(
٨٨

٩٬٨٣١
٦٬٦٠٩

١٦٬٤٤٠
ب باور ھولدینغ لیمتد

شركة ما
١٥١٬١٥٥

-
-

)
٢٠٬٧٤٠

(
٣٬٩٦٥

)
١١٬٤٢٤

(
)

١٨٬٢٤١
(

)
٢٩٬٦٦٥

(
شركة المرجان إلنتاج الكھرباء

١٥٧٬٠٦٦
-

)
٣١٬٦٠٠

(
)

٥٨٬٣٦٤
(

-
١٤٬٨٩٤

٦٬٢٢٨
٢١٬١٢٢

الحسیان للطاقة 
–

المرحلة األولى
-

-
-

-
-

)
١٤٢

(
)

٨٣٬٠٣٩
(

)
٨٣٬١٨١

(
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شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٣٨

٧-
الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقا لطریقة حقوق الملكیة(تتمة)

٧-
٤

لطریقة حقوق الملكیة  المعلومات المالیة حول الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً
(تتمة)

ت 
معلوما

حول قائمة 
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

ل
لمشاریع المشتركة 

وا
ت الزمیلة 

لشركا
الھامة:

(تتمة)
ت 

اإلیرادا
ت 

صة في نتائج الشركا
الح

المستثمر فیھا التي یتم 
المحاسبة عنھا وفقاً

لطریقة حقوق الملكیة 

االستھالك 
األعباء المالیة 

ت التمویل 
إیرادا

صافي الربح أو 
*

الخسارة
*

الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخــــل 

*
الشامل

٣١
دیسمبر 

٢٠١٦
شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء

٨٨٧٬٠١٤
-

)
١٤٥٬٢٣٠

(
)

٢٣١٬٣١٦
(

١٬٧٩٨
٢١١٬٠٧٥

)
٢١٩

(
٢١٠٬٨٥٦

ضة 
س جي إیھ مرافق القاب

شركة ا
-

١٧١٬٨٧٠
-

)
٢٩٬٥١٢

(
١٥

١٤٢٬٢٣١
١٣٤٬٩١١

٢٧٧٬١٤٢
شركة الشقیق الدولیة للمیاه والكھرباء المحدودة

-
١٠٩٬٨٥٩

-
)

٢٧٬٩٢٨
(

٢٨
٨٤٬٧٨٣

٩٠٬٠٩٣
١٧٤٬٨٧٦

الشركة السعودیة المالیزیة للمیاه والكھرباء المحدودة
-

٢٠٦٬٤٨٥
-

)
٤٥

(
-

٢٠٥٬٧٣٥
٧٩٬٨٠٨

٢٨٥٬٥٤٣
شركة القریة االستثماریة

-
١٧٬٩٤٢

-
)

١١٢
(

-
١٦٬٧١٣

)
٢٣١

(
١٦٬٤٨٢

شركة رابغ للكھرباء
٨٩٨٬٠٥٧

-
)

٢١٤٬٤٠٥
(

)
٤٥١٬٢٤٢

(
٥٩٩

٣٧٣٬٣٧٨
١١١٬٩٣٠

٤٨٥٬٣٠٨
شركة 

س بي
ت سي أ

أكواباور سول أفریقیا بوكبور
١٨٬٦٢٧

-
٤٠٧

)
٤١٢

(
٣٬٤٠٣

٢٠٬٤٣٣
)

٣١٬١٤٣
(

)
١٠٬٧١٠

(
شركة شعاع للطاقة

-
-

-
-

-
)

٨٠
(

)
٧٬٩٤٣

(
)

٨٬٠٢٣
(

ب باور ھولدینغ لیمتد
شركة ما

١٥٦٬٣٤٤
-

-
)

١٨٬٧٩١
(

٤٬٣٠٥
)

١٥٬١٢٤
(

١٬٠٠٤
)

١٤٬١٢٠
(

شركة المرجان إلنتاج الكھرباء
-

-
-

-
-

)
٣١٨

(
٢٠٬٠٣٤

١٩٬٧١٦
الحسیان للطاقة 

–
المرحلة األولى

-
-

-
-

٢
)

١٠٨
(

)
٢٤٬٣٧٨

(
)

٢٤٬٤٨٦
(

*
ت 

إن مبلغ الربح أو الخسارة، والدخل الشامل اآلخر وإجمالي الدخل الشامل الظاھر في الجدول أعاله ھو قبل إجراء أي حذوفات بین معامال
المجموعة أو التسویات على مستوى 

المجموعة
.
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٣٩

صافي االستثمار في عقد اإلیجار التمویلي-٨
ً في المغرب وبین الجھة المشتریة لھا، تبین إلدارة المجموعة للمجموعة التابعةالطاقة المبرمة بین إحدى الشركات شراء التفاقیةطبقا

) "تحدید ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار". ٤أن ھذه االتفاقیة تقع ضمن التفسیر ) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة
لمتطلبات  ً (معإضافة إلى ذلك، قامت اإلدارة بإجراء تقویم لتصنیف عقد اإلیجار طبقا وتبین ) "عقود اإلیجار"١٧یار المحاسبة الدولي

ھو عقد إیجار تمویلي. علیھ، تم إثبات مدیني عقد إیجار تمویلي في القوائم المالیة الموحدة.الترتیبلھا أن 

كل عملة مسجل ة لإن التدفقات النقدیة لعقد اإلیجار مسجلة بعمالت مختلفة. علیھ، تم تحدید الحد األدنى لدفعات اإلیجار بصورة مستقل
في العقد للعملة المعینة.  ً بھا باستخدام معدل العمولة المتفق علیھ ضمنا

بموجب شروط عقد اإلیجار التمویلي: بدفعات اإلیجار المستحقة القبضفیما یلي بیان 

دیسمبر٣١
٢٠١٨

دیسمبر ٣١
٢٠١٧

دیسمبر ٣١
٢٠١٦

( اإلیجار التمویلي من:یتكون صافي االستثمار في عقود ( أ

) (ب) أدناه)اإجمالي االستثمار في عقود اإلیجار التمویلي ١٥٬١٩٥٬٨٨٣٤٬٧٠٢٬٣٩١٤٬٤٠٢٬٥٩٣نظر
(ج) أدناه)ةغیر مكتسبإیرادات تمویل ا: ناقًص )١٬٧٠٣٬٠٣٠()١٬٩١٦٬١٢٠()٥٬٨٦٤٬٢٦٤((أنظر

٩٬٣٣١٬٦١٩٢٬٧٨٦٬٢٧١٢٬٦٩٩٬٥٦٣
تم تحلیلھ على النحو التالي: 

٢١٦٬٨٩١٦٧٬١٥٥٧٢٬٤٨٨في عقود اإلیجار التمویلي راالستثماصافي من متداول 

٩٬١١٤٬٧٢٨٢٬٧١٩٬١١٦٢٬٦٢٧٬٠٧٥ستثمار في عقود اإلیجار التمویليصافي االمتداول من غیرجزء

اآلتي:(ب) یتكون الحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة من

٦١٧٬٦١٥٢٠٤٬٠٣١١٩٢٬٢٤٨خالل سنة
٢٬٥٧٠٬٠١٥١٬٠٣٠٬٦٤٠٩٣٦٬٣٩٦بعد سنة وأقل من خمس سنوات

١٢٬٠٠٨٬٢٥٣٣٬٤٦٧٬٧٢٠٣٬٢٧٣٬٩٤٩بعد خمس سنوات
١٥٬١٩٥٬٨٨٣٤٬٧٠٢٬٣٩١٤٬٤٠٢٬٥٩٣

:ةغیر المكتسبإیرادات التمویل (ج) فیما یلي بیان باستحقاق 

٤٠٠٬٧٢٤١٣٦٬٨٧٦١١٩٬٧٦٠خالل سنة
١٬٥١٩٬١٠٣٦٣٢٬٤٠٤٥٤٩٬٩٤٢بعد سنة وأقل من خمس سنوات

٣٬٩٤٤٬٤٣٧١٬١٤٦٬٨٤٠١٬٠٣٣٬٣٢٨بعد خمس سنوات
٥٬٨٦٤٬٢٦٤١٬٩١٦٬١٢٠١٬٧٠٣٬٠٣٠

٨٨٫٨: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(ملیون لایر سعودي١٤٥٫٢د اإلیجار التمویلي خالل السنة وعن عقالتمویل المكتسبة بلغت إیرادات 
ملیون لایر ١١٦٫٩، بعد خصم خسارة قدرھا )٢٣(إیضاح ملیون لایر سعودي)١٥١: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي، 

) یجار مقارنة بالتقدیرات األصلیة اإلدفعات نخفاض نتیجة ال)  لایر سعودي٠: ٢٠١٦, ملیون لایر سعودي٤٩٫١: ٢٠١٧سعودي
. نخفاض اإلنتاجوالتي نتجت عن ا

على الفترات المحاسبیة بحیث یعكس معدل عائد دوري ثابت عن بالعمالت المعنیة د اإلیجار التمویلي وعقإیراداتتم توزیع إجمالي 
. بكل عملة على التوالي بشأن عقد اإلیجارصافي استثمار المجموعة القائم 

٣١، %٨٫٢إلى %٣٫٣٣: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(%٩٫٤٥إلى %٢ن ممعدل العائد الدوري المستخدم من قبل المجموعة یتراوح
) سنویاً.%٨٫٢إلى %٣٫٣٣: ٢٠١٦دیسمبر 
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٤٠

الموجودات األخرى -٩
٣١كما في إیضاح

٢٠١٨دیسمبر 
٣١كما في 
٢٠١٧دیسمبر 

٣١كما في 
٢٠١٦دیسمبر 

١٢٧٤٬٨١٨٥٣٠٬٦٣٥٩١٦٬٥٠٢-٩ضریبیةالاألخرى المستحقة من السلطات لغاوالمبضریبة القیمة المضافة 
١٦٧٬٣٧٥--٢-٩دفعات مقدمة للموردین 

٤٥٬١٤٠٩٬٠٠٤٢٬٢٥٠أخرى 

٣١٩٬٩٥٨٥٣٩٬٦٣٩١٬٠٨٦٬١٢٧

إن ضریبة القیمة المضافة المدینة تم دفعھا بشأن مشتریات بضاعة وخدمات وسیتم استخدامھا لقاء مطلوبات ضریبة القیمة المضافة ١-٩
والمدینین المستقبلیة.للفترات ً تم إدراج الجزء المتداول من ضریبة القیمة المضافة المدینة ضمن المدینین والمصاریف المدفوعة مقدما

اآلخرین. 
، یمثل الرصید بصورة رئیسیة دفعة مقدمة إلى موردین من قبل شركة تابعة في األردن. ٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في ٢-٩

البضاعة -١٠
٣١كما في 
٢٠١٨دیسمبر 

٣١كما في 
٢٠١٧دیسمبر 

٣١كما في 
٢٠١٦دیسمبر 

٢٨١٬٨١٥٣٣٩٬٨٩٥٣٠٤٬٧٩٧قطع غیار ومواد مستھلكة
٩٬٣٨٢١٣٬٨٢١٩٬٤٠٤دیزل

١٠٬٥٤٠١٥٬١٠٢٧٬٥٨٥مواد كیماویة 
٦٧٢١٬٨٠٥٢٬٣٧٩بضاعة في الطریق

٣٠٢٬٤٠٩٣٧٠٬٦٢٣٣٢٤٬١٦٥

والمصاریف المدفوعة مقدماً، والمدینون اآلخرونالمدینون،-١١
دیسمبر ٣١إیضاح

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦

١٬٢٦٥٬٩٦٣٧٨٣٬٥٣٩١٬١٣٩٬٠٢٨مدینون تجاریون 
: مخصص  ً )١١٩٬١٣٩()٧١٬٤٠٢()٦٤٬٣٣٤(١-١١انخفاض في قیمة الذمم المدینةناقصا

٢١٬٢٠١٬٦٢٩٧١٢٬١٣٧١٬٠١٩٬٨٨٩-١١صافي المدینین التجاریین
وتأمین ومدینین آخرین ً ٣١٬٠٩٠٬١٨٥٧١٨٬٥١٠٦١٣٬٣٨٠-١١مصاریف مدفوعة مقدما

٤٢١٢٬٧٩٠١٠٠٬١٧٨٨٢٬٨٨٩-١١تكلفة تطویر مشاریع 
٣٩٬٧٣٥٥٧٬٨٧٦٦٥٬٥٧٧للموردیندفعات مقدمة 

٤٥٦٤٨٬٢٥٤-٥-١١توزیعات أرباح مدینة
القیمة المضافة والمبالغ األخرى المستحقة من السلطاتضریبة 

٣١٬٣٥٤١١٬٤٦٧-الضریبیة
٢٢٬٠٢١٢٤٬٩٣٤٢٧٬٨٥٤سلف للموظفین 

١٩٬٧٢٦١٠٬١٧٦١٦٬٨٨٧أخـرى 
٢٬٥٨٦٬٠٨٦١٬٦٥٥٬٦٢١١٬٨٨٦٬١٩٧

االئتمانیة المتوقعة المنصوص علیھا في المعیار تم احتساب مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة باستخدام طریقة الخسائر ١-١١
) ). ولقیاس خسائر االئتمان المتوقعة، یتم تقییم الذمم المدینة التجاریة بناء على التصنیف االئتماني للعمیل ٩الدولي للتقریر المالي

استخدام المعلوما ً ت المستقبلیة. تم اإلفصاح عن حركة والمعلومات المتعلقة بأیام التأخر عن السداد. وتتضمن ھذه الطریقة أیضا
) ).١-٣٥مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة في اإلیضاح

(ملیون٤١٩٫٠یتضمن صافي المدینین التجاریین مبلغ٢-١١ دیسمبر ٣١، لایر سعوديملیون ٢٠٩٫٩: ٢٠١٧دیسمبر ٣١لایر سعودي
ملیون لایر ٣١٢٫١مستحق القبض من الشركة المركزیة لتولید الكھرباء یتضمن مبلغ قدره ملیون لایر سعودي)٢٤١٫٠: ٢٠١٦

) یتعلق بإیرادات الوقود ملیون لایر سعودي) ٤٩: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي، ١٣٠٫٤: ٢٠١٧دیسمبر ٣١سعودي
الشركة الوطنیة للكھرباء، والكائنة في المملكة األردنیة الھاشمیة. إن ،إلى الجھة المشتریةالموردةالمستحقة على حساب الكھرباء 

الدفعات المتعلقة بالشركة الوطنیة للكھرباء مضمونة من الحكومة األردنیة. تمتلك الحكومة األردنیة حصص في كل من الشركة 
(إیضاح  ). ١-١٨المركزیة لتولید الكھرباء والشركة الوطنیة للكھرباء
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٤١

(تتمة)ینون، والمصاریف المدفوعة مقدماً، والمدینون اآلخرونالمد-١١

(٣٢٨٫٥یشتمل الرصید على موجودات إعادة تأمین وأقساط مدینة قدرھا ٣-١١ ملیون ٣٣٤٫٩: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي
). إن مطلوبات التأمین ذات العالقة مدرجة ضمن المصاریف المستحقة ملیون لایر سعودي٢٥٢٫٨: ٢٠١٦دیسمبر ٣١, لایر سعودي

(إیضاح  ).٢-١٨الدفع والمطلوبات األخرى

یخ إعداد القوائم المالیةبتاراقتصادیامجدیة اعتبرتتمثل تكلفة تطویر المشاریع التكالیف المتكبدة بشأن المشاریع تحت التطویر والتي ٤-١١
تكالیف المشاریع وذلك على أساس متوسط نسبة النجاح المتوقعة للمشروع ووفق أفضل تقدیرات . یجنب مخصص لقاء الموحدة

(٤٫٤ه قدرتسجیل عكس قید ، تم ٢٠١٨عام اإلدارة. وخالل  ٩٤٫٤: مخصص إضافي قدره ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي
والمصاریف تكالیف التطویربعد خصم سعودي) ملیون لایر ١٢٥٫١مخصص إضافي قدره : ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي، 

.سترداد مصاریف التطویر المشطوبة في السنوات السابقةطبقًا الاألخرى، وتسجیل مبالغ مشطوبة ضمن الربح أو الخسارة

توزیعات أرباح مستحقة القبض من المشاریع المشتركة للمجموعة.٢٠١٦و ٢٠١٧دیسمبر ٣١یمثل الرصید كما في ٥-١١

النقدیة وشبة النقدیة -١٢
٣١كما في 
٢٠١٨دیسمبر 

٣١كما في 
٢٠١٧دیسمبر 

٣١كما في 
٢٠١٦دیسمبر 

٣٬٢٢١٬١٣٣١٬٨٧٦٬٣٠٢١٬٣٥٤٬٨٨٧نقد في الصندوق ولدى البنوك
٢٬٢٧٧٬١٣٢١٬٣٦٢٬٩٢٧١٬٢١٢ودائع قصیرة األجل وفترة استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل 

٥٬٤٩٨٬٢٦٥٣٬٢٣٩٬٢٢٩١٬٣٥٦٬٠٩٩

(، تم تقدیم ودائع نقدیة مقیدة قدرھا ٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في ١-١٢ ملیون ١٨٧: ٢٠١٦دیسمبر ٣١: ال شيء، ٢٠١٧دیسمبر ٣١ال شيء
.لمجموعةلمن قبل المجموعة كضمانات تحت الطلب لبعض التسھیالت التمویلیة الممنوحة من المقرضین إلى شركة تابعةلایر سعودي)

واالحتیاطیاترأس المال -١٣

رأس المال ١-١٣
٥٤٧٫٦٠٣٫٧٢١: ٢٠١٦و ٢٠١٧دیسمبر ٣١(سھم٦٤٥٫٧٦٢٫٨٧٨یتكون رأسمال الشركة المصرح بھ والمدفوع بالكامل من 

لایر سعودي. ١٠، قیمة كل سھم سھم)

المتكبدة بشأن إصدار األسھم ضمن حقوق الملكیة: المعامالت تم إثبات تكالیف 

دیسمبر ٣١
٢٠١٨

دیسمبر ٣١
٢٠١٧

دیسمبر ٣١
٢٠١٦

٦٬٤٥٧٬٦٢٩٥٬٤٧٦٬٠٣٧٥٬٤٧٦٬٠٣٧لایر سعودي١٠األسھم المصرح بھا والمدفوعة بالكامل وقیمة كل سھم 
)٩٬٨٢٢()٩٬٨٢٢()٢٨٬٢٨٥(تكلفة معامالت إصدار األسھم 

٦٬٤٢٩٬٣٤٤٥٬٤٦٦٬٢١٥٥٬٤٦٦٬٢١٥المالرأس 

ملیون لایر ١٫٠٧٩٫٨سھم إلى صندوق االستثمارات العامة بعالوة قدرھا ٩٨٫١٥٩٫١٥٧، قامت الشركة بإصدار ٢٠١٨خالل عام 
ملیون لایر سعودي.٢٫٠٤٢٫٩سعودي. بلغ إجمالي المتحصالت المستلمة لقاء األسھم المصدرة بعد خصم تكلفة المعامالت 
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(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٤٢

(تتمة)واالحتیاطیاترأس المال -١٣

األخرىاالحتیاطیات ٢-١٣

كانت حركة االحتیاطیات األخرى كما یلي: 

احتیاطي تغطیة 
مخاطر التدفقات 

النقدیة
احتیاطي ترجمة 
العمالت األجنبیة

الحصة في الدخل 
الشامل اآلخر 

للشركات المستثمر 
یتم  فیھا التي

ً المحاسبة عنھا وفقا
حقوق لطریقة 

الملكیة
اإلجماليأخرىخسائر إكتواریة)٧(إیضاح 

)١٬١٩١٬٦٤٢()٢٧٬١٨٠(-)٨٧٢٬٧٠٣()١٦٠٬٥٧٢()١٣١٬١٨٧(٢٠١٦ینایر ١الرصید كما في 
٢٤٣٬٥٨٢-)٥٬١٨٠(١٣٬٤٦٢٢٤٥٬٥٢٥)١٠٬٢٢٥(التغیرات خالل السنة 

)٩٤٨٬٠٦٠()٢٧٬١٨٠()٥٬١٨٠()٦٢٧٬١٧٨()١٤٧٬١١٠()١٤١٬٤١٢(٢٠١٦دیسمبر ٣١الرصید كما في 

)٩٤٨٬٠٦٠()٢٧٬١٨٠()٥٬١٨٠()٦٢٧٬١٧٨()١٤٧٬١١٠()١٤١٬٤١٢(٢٠١٧ینایر ١الرصید كما في 
١٣٬٩٦٨-)٢٬٦٢٤(٦٨٬٩٧٨)٢٬١١٠()٥٠٬٢٧٦(التغیرات خالل السنة 

)٩٣٤٬٠٩٢()٢٧٬١٨٠()٧٬٨٠٤()٥٥٨٬٢٠٠()١٤٩٬٢٢٠()١٩١٬٦٨٨(٢٠١٧دیسمبر ٣١الرصید كما في 

)٩٣٤٬٠٩٢()٢٧٬١٨٠()٧٬٨٠٤()٥٥٨٬٢٠٠()١٤٩٬٢٢٠()١٩١٬٦٨٨(٢٠١٨ینایر ١الرصید كما في 
٢١٦٬١٩٢-٣١٥٬٦٦٧٦٬٨٧٠)١٨٢٬٦٥٦(٧٦٬٣١١التغیرات خالل السنة 

)٧١٧٬٩٠٠()٢٧٬١٨٠()٩٣٤()٢٤٢٬٥٣٣()٣٣١٬٨٧٦()١١٥٬٣٧٧(٢٠١٨دیسمبر ٣١الرصید كما في 

تغطیة مخاطر التدفقات النقدیةاحتیاطي
تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة الجزء الفعال من تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة. یتم إثبات الربح أو الخسارة المؤجلة احتیاطيیمثل 

ھیالت تسعلى الربح أو الخسارة. وبموجب شروط المغطاةعندما تؤثر المعاملة الربح أو الخسارةالتراكمیة على عملیات التغطیة في 
لجزء . یتم إثبات التغیرات في القیمة العادلة لاالستحقاق، یجب اإلبقاء على عملیات تغطیة المخاطر حتى تاریخ القروض قصیرة األجل

.الربح أو الخسارةغیر المخصص للبند المغطى، إن وجد، في 

احتیاطي ترجمة العمالت األجنبیة
ویل السائدة بأسعار التحسعودياللایرالصة بالعملیات األجنبیة إلى عند توحید القوائم المالیة، یتم تحویل الموجودات والمطلوبات الخا

لمعامالت لمالیة لخالل الفترة ابمتوسط أسعار التحویل السائدة قوائم الربح أو الخسارة الخاصة بھا بتاریخ إعداد القوائم المالیة ویتم تحویل 
یتم إثبات الفروقات الناتجة عن التحویل كاحتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة ضمن حقوق الملكیة. وعند ،المعنیة. وألغراض التوحید

استبعاد عملیة خارجیة، فإنھ یتم إثبات البند الخاص باحتیاطي ترجمة العمالت األجنبیة والمتعلق بعملیة خارجیة معینة ضمن الربح أو 
الخسارة. 

لطریقة حقوق الملكیة یالحصة في الدخل الشامل االخر للشركات المستثمر فیھا التي  ً تم المحاسبة عنھا وفقا
بتسجیل حصتھا في الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة  ً لطریقة حقوق الملكیة، قامت المجموعة أیضا ً وفقا
لطریقة حقوق الملكیة، والتي تتضمن الحركة في احتیاطیات تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة والضریبة المؤجلة بشأن احتیاطي  ً عنھا وفقا

التدفقات النقدیة واألرباح والخسائر االكتواریة المتعلقة بالتزام منافع نھایة الخدمة للموظفین بالشركات المستثمر فیھا تغطیة مخاطر
لطریقة حقوق الملكیة.  ً التي یتم المحاسبة عنھا وفقا

األخرى 

لملكیة ابشأن األسھم المملوكة من قبل حقوق یمثل ھذا البند المبلغ المثبت في األصل بشأن خیارات البیع المكتتبة من قبل المجموعة 
في إحدى الشركات التابعة الموحدة. غیر المسیطرة 
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٤٣

(تتمة)واالحتیاطیاترأس المال -١٣

إدارة رأس المال ٣-١٣
لمبدأ االستمراریة وتحقیق المنفعة  ً تتمثل أھداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة المجموعة على االستمرار وفقا
للمساھمین اآلخرین. تتمثل سیاسة اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأسمال قویة للحفاظ على ثقة الدائنین والسوق وتعزیز التطورات 

ل. المستقبلیة للعم

توزیعات األرباح٤-١٣
(٢٣٥٫١، قامت الشركة بدفع توزیعات أرباح قدرھا ٢٠١٨خالل  ٢٠٨٫٩: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي إلى المساھمین

.)ملیون لایر سعودي٨٢٫١: ٢٠١٦دیسمبر ٣١و ملیون لایر سعودي

المطلوبات المالیة األخرى٥-١٣
على ما یلي:٢٠١٨دیسمبر ٣١المصرح عنھا في قائمة المركز المالي الموحدة كما في المطلوبات المالیة األخرىتشتمل 

(١٧٥٫٤مبلغ )أ( ) یتعلق بخیار البیع/ ٠: ٢٠١٦دیسمبر ٣١, ملیون لایر سعودي١٧٤٫٣: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي
الشراء بشأن األسھم المملوكة من قبل المجموعة على حصص حقوق الملكیة للمساھمین غیر المسیطرین في شركة تابعة. من 

.٢٠٢٢فبرایر ٢٣حتى ٢٠١٩فبرایر ٢٣الممكن ممارسة الخیار من قبل أي من الطرفین في الفترة الواقعة بین 

نتیجة المطلوبات المالیة المتعھد لایر سعودي)٠: ٢٠١٦دیسمبر ٣١و ٢٠١٧دیسمبر ٣١(ملیون لایر سعودي٧١١٬٧مبلغ )ب(
بھا الناتجة عن فقدان السیطرة في شركة تابعة.

ي إحدى فالملكیة غیر المسیطرة خیارات البیع المكتتبة من قبل المجموعة بشأن األسھم المملوكة من قبل حقوق التزام متعلق ب)ج(
تم إثبات االلتزام التعاقدي لشراء أدوات الملكیة . ٢٠٢٠من المرجح ممارسة ھذه الخیارات بحلول عام الشركات التابعة الموحدة. 

في قائمة المركز المالي الموحدة بالقیمة الحالیة للقیمة وتسجیل المبلغ المقابل ضمن حقوق الملكیة ،كمطلوبات مالیةفي األصل 
ملیون لایر سعودي. تم إثبات التغیرات الالحقة في القیمة العادلة في الربح أو الخسارة مع الزیادة/ ٢٧٫٢لغ قدره المستردة بمب

ل بالنقص المقابل في المطلوبات المالیة. وفي حالة انتھاء مدة العقد دون تنفیذه، فإنھ سیتم تعدیل القیمة الدفتریة لاللتزام المالي مقا
٣٧٫١، بلغ االلتزام المالي الزائد ٢٠١٨دیسمبر ٣١ادة تصنیف الرصید إلى الربح أو الخسارة. وكما في حقوق الملكیة وسیتم إع

) .)ملیون لایر سعودي٣٢٬٦: ٢٠١٦ر دیسمب٣١وملیون لایر سعودي٣٧٫١: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي
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شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٤٤

١٤
-

حقوق الملكیة غیر المسیطرة 
ت المتعلقة بكل 

ص الجدول التالي المعلوما
یلخ

ت متداخلة بین المجموعة
شركة تابعة للمجموعة یوجد لدیھا حقوق ملكیة غیر مسیطرة ھامة، وذلك قبل أي حذوفا

:

المعلومات حول قائمة المركز المالي
الشركة المركزیة 

لتولید الكھرباء
بركاء

أكواباور 
أورزایزت 

١
كاراد

بوارج
بوكبورت

أكواباور 
أورزازیت 

٢
أكواباور 
أورزازیت 

٣
خالدي

صیانة 
رابغ لل

والتشغیل 
زرقاء

أخرى بما في 
ذلك الحذوفات*

اإلجمالي

كما في 
٣١

دیسمبر 
٢٠١٨

النسبة المئویة 
لحقوق الملكیة غیر 

المسیطرة
٥٩٫٠٧

%
٥٨٫١٠

%
٢٥٫٠٠

%
٥٨٫٠٠

%
٣٥٫١٥

%
٦٠٫٠٠

%
٢٥٫٠٠

%
٢٥٫٠٠

%
٢٥٫٠٠

%
٤٠٫٠٠

%
٤٠٫٠٠

%

ت غیر المتداولة 
الموجودا

٧٢٣٬٤٧٦
١٬٩٩٧٬٣٣٩

٢٬٥٤٨٬١٨٠
٤٥١٬٤٢٤

١١١٬٨٧٧
١٬٣٥٠٬٠٦٧

٣٬٥٠٦٬٥٥٠
٢٬٨٠٨٬٦٧٨

٦٥٥٬٨٥٦
١٬٩٩٤

١٬٧٧٦٬٠٩٣
ت المتداولة 

الموجودا
٥٧٠٬١٣٤

١٥٩٬٧٣٥
٢٦٧٬٨٧٠

٣١٬٠٣٠
٣٩٬٢٣٦

٥٨٬٨٢٤
٢٧٧٬٨٦٥

١١٧٬٤٨٢
٦٦٬٥٦٤

٨٠٬٩٦٧
٢٦٥٬٥٥١

ت غیر المتداولة 
المطلوبا

)
٢٢٤٬٨٣١

(
)

٧٩٢٬٢٨٢
(

)
٢٬٠٠١٬٢٠٠

(
)

٤٧٠٬٤٦٢
(

)
٧٠١

(
)

٩٢٨٬٤٩٤
(

)
٣٬٢٥٩٬٨٧٤

(
)

٢٬٥٦١٬٤٢٨
(

)
٥٥٨٬٥٩٣

(
)

١٩٬٠٠٣
(

)
١٬١٩٢٬٠١١

(
ت المتداولة 

المطلوبا
)

٧٧٤٬١٩٣
(

)
٣١٤٬٦٨٣

(
)

٢٤٧٬٠٣٨
(

)
٢٨٬٨٥١

(
)

٤٧٬٣٨٢
(

)
٩٩٬٧٥٠

(
)

٦٣٣٬٣١٤
(

)
٣٧٧٬٣٩٩

(
)

٩٥٬٢٨٨
(

)
١٤٬٤٣٢

(
)

٣٨٥٬١١٣
(

ت
صافي الموجودا

ت)
/ (المطلوبا

٢٩٤٬٥٨٦
١٬٠٥٠٬١٠٩

٥٦٧٬٨١٢
)

١٦٬٨٥٩
(

١٠٣٬٠٣٠
٣٨٠٬٦٤٧

)
١٠٨٬٧٧٣

(
)

١٢٬٦٦٧
(

٦٨٬٥٣٩
٤٩٬٥٢٦

٤٦٤٬٥٢٠

صافي 
الموجودات/ (المطلوبات) 

بحقوق الملكیة غیر
المتعلقة

المسیطرة 
١٧٤٬٠١٢

٦١٠٬١١٣
١٤١٬٩٥٣

)
٩٬٧٧٨

(
٣٦٬٢١٥

٢٢٨٬٣٨٨
)

٢٧٬١٩٣
(

)
٣٬١٦٧

(
١٧٬١٣٥

١٩٬٨١٠
١٨٥٬٨٠٨

١١٬٨٨٨
١٬٣٨٥٬١٨٤

كما في 
٣١

دیسمبر 
٢٠١٧

النسبة المئویة لحقوق الملكیة غیر 
المسیطرة

٥٩٫٠٧
%

٥٨٫١٠
%

٢٥٫٠٠
%

٥٨٫٠٠
%

٣٥٫١٥
%

٦٠٫٠٠
%

٢٥٫٠٠
%

٢٥٫٠٠
%

٢٥٫٠٠
%

٤٠٫٠٠
%

٤٠
%

ت غیر المتداولة 
الموجودا

٨٥٢٬٥٤٠
٢٬٠١٦٬٣٦٥

٢٬٦٩٢٬٣٧١
٤٩٠٬٨٢٩

١١٩٬٦٤٦
١٬٦٠٦٬٦٥٢

٣٬٢٦٥٬٩١١
٢٬٤٢١٬٥٤٧

٦٠٩٬٧٣٠
٢٬٤٠٤

١٬٥٠٨٬٥٥٣
ت المتداولة 

الموجودا
٣٥٥٬٣٢١

١٦٥٬٩٥٣
٢٤٥٬٦٤٦

٥٥٬٤٥٣
٨٥٬٣٧١

٦٥٬٨١٨
١٦٣٬٥٥٥

٩٥٬٨٨٧
٧١٬٨٠٩

٦٤٬٨٠١
٣٥٬٤٠٩

ت غیر المتداولة 
المطلوبا

)
٣٤٩٬٢٧٢

(
)

٧٥٩٬٩٥٣
(

)
٢٬٦٢٦٬١٨٩

(
)

٥٥٨٬٣٨٥
(

)
٦٣٧

(
)

١٬١٠٣٬٣٨٦
(

)
٣٬٠٩٧٬٥٢٣

(
)

٢٬٢٧٧٬٦١٥
(

)
٤٧٨٬٠١٣

(
)

٢١٬٦٥٣
(

)
٨٧٦٬١٤٩

(
ت المتداولة 

المطلوبا
)

٤٩٠٬٤٤٥
(

)
٣١١٬١٤٣

(
)

٣٨٢٬١٧٦
(

)
٦٥٬١٦٦

(
)

٤٦٬٦٣٨
(

)
١٠٧٬٩٥٧

(
)

٣٠٧٬٥٣٢
(

)
٢٢١٬١٣٦

(
)

١٢٧٬٨٠٤
(

)
١١٬٠٦٧

(
)

٢٣٢٬٠٤٩
(

ت
صافي الموجودا

) /
ت

المطلوبا
(

٣٦٨٬١٤٤
١٬١١١٬٢٢٢

)
٧٠٬٣٤٨

(
)

٧٧٬٢٦٩
(

١٥٧٬٧٤٢
٤٦١٬١٢٧

٢٤٬٤١١
١٨٬٦٨٣

٧٥٬٧٢٢
٣٤٬٤٨٥

٤٣٥٬٧٦٤

ت
صافي الموجودا

) /
ت

المطلوبا
 (

بحقوق الملكیة غیر المسیطرة 
المتعلقة

٢١٧٬٤٦٣
٦٤٥٬٦٢٠

)
١٧٬٥٨٧

(
)

٤٤٬٨١٦
(

٥٥٬٤٤٦
٢٧٦٬٦٧٦

٦٬١٠٣
٤٬٦٧١

١٨٬٩٣١
١٣٬٧٩٤

١٧٤٬٣٠٦
٣٨٬٧٧٨

١٬٣٨٩٬٣٨٥

 *
یشمل بند أخرى 

ًض
أی

ا 
حقوق الملكیة غیر المسیطرة 

المتعلقة بشركة رابغ للطاقة. خالل 
٢٠١٨

ضافیة 
صة إ

ت المجموعة على ح
، استحوذ

قدرھا 
٣٤

٪
في شركة رابغ 

للطاقة
مقابل مبلغ 

قدره 
٧٠٫٧

لایر سعودي 
ملیون 

ب
قیمة 

دفتریة 
قدرھا 

١٠٫٨
ضمن حقوق الملكیة

لایر سعودي. تم تسجیل الفرق بین القیمة الدفتریة والمبلغ المدفوع مباشرة 
ملیون 

.
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شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٤٥

١٤
-

حقوق الملكیة غیر المسیطرة 
(تتمة)

المعلومات حول قائمة المركز المالي
(تتمة)

الشركة 
المركزیة 

لتولید الكھرباء
بركاء

أكواباور 
أورزایزت 

١
كاراد

بوارج
بوكبورت

أكواباور 
أورزازیت 

٢
أكواباور 
أورزازیت 

٣
خالدي

صیانة 
رابغ لل

والتشغیل 
المحدودة

زرقاء
أخرى بما في ذلك 

الحذوفات*
اإلجمالي

كما في 
٣١

دیسمبر 
٢٠١٦

النسبة الم
ئویة لحقوق الملكیة 

غیر المسیطرة
٥٩٫٠٧

%
٥٨٫١٠

%
٢٥٫٠٠

%
٥٨٫٠٠

%
٣٥٫١٥

%
٦٠٫٠٠

%
٢٥٫٠٠

%
٢٥٫٠٠

%
٢٥٫٠٠

%
٤٠٫٠٠

%
١٥

%

ت غیر المتداولة 
الموجودا

٩١٤٬٧٤٩
٢٬٠٦٩٬١٧٢

٢٬٦٥٢٬١٩٨
٤١٣٬١٥٢

١٣٩٬١٠٨
١٬٣١٧٬٣٢٦

٢٬١١١٬٧٩٦
١٬٦٩٤٬٨٢٦

١٩٤٬٢٤٢
٣٬١٢٤

٢٠٬٧١٨
ت المتداولة 

الموجودا
٣٨٣٬٣٩٦

١٨٠٬٠٩٦
٨٣٧٬٠٧٦

٧٥٬٩٠٥
١٤٩٬٧٨٥

٦٨٬٤٦٧
٥٨٬٤٨٥

١٤٧٬٨٩٩
٤٩٬٢٢٣

٧٩٬٠٠٩
٤٢٬٤٥٩

ت غیر المتداولة 
المطلوبا

)
٤٨٣٬٥٥٩

(
)

٨٤٧٬١٨٦
(

)
٢٬٤٠١٬٤٧٥

(
)

٤٩٩٬٣١١
(

)
٥١٦

(
)

٨٨٣٬٨٨١
(

)
٢٬٠١٤٬٣٠٢

(
)

١٬٧٠٠٬٣٤٢
(

)
١٢٣٬١٩٣

(
)

١١٬٠٣٠
(

)
١٠٬٦٢٠

(
ت المتداولة 

المطلوبا
)

٣٩٨٬٠٥٠
(

)
٢٦٢٬٢١١

(
)

١٬١٢٦٬٤٥٧
(

)
٧٥٬١٤٤

(
)

٦٩٬٥٤٤
(

)
٩٣٬٦٤٤

(
)

١٢٤٬١٢٧
(

)
١١٧٬٠٤٩

(
)

٤٥٬٥١٩
(

)
٣٩٬٠٠٧

(
)

٥٢٬٥٠٦
(

ت
صافي الموجودا

) /
ت

المطلوبا
(

٤١٦٬٥٣٦
١٬١٣٩٬٨٧١

)
٣٨٬٦٥٨

(
)

٨٥٬٣٩٨
(

٢١٨٬٨٣٣
٤٠٨٬٢٦٨

٣١٬٨٥٢
٢٥٬٣٣٤

٧٤٬٧٥٣
٣٢٬٠٩٦

٥١

ت
صافي الموجودا

) /
ت

المطلوبا
 (

المتعلقة
بحقوق الملكیة غیر المسیطرة

٢٤٦٬٠٤٨
٦٦٢٬٢٦٥

)
٩٬٦٦٥

(
)

٤٩٬٥٣١
(

٧٦٬٩٢٠
٢٤٤٬٩٦١

٧٬٩٦٣
٦٬٣٣٤

١٨٬٦٨٨
١٢٬٨٣٨

٨
٢٦٬٤٣٣

١٬٢٤٣٬٢٦٢
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شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٤٦

١٤
-

حقوق الملكیة غیر المسیطرة 
(تتمة)

المعلومات حول قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

الشركة المركزیة 
لتولید

الكھرباء
بركاء

أكواباور 
أورزایزت 

١
كاراد

بوارج
بوكبورت

أكواباور 
أورزازیت 

٢
أكواباور 
أورزازیت 

٣
خالدي

صیانة 
رابغ لل

والتشغیل
زرقاء

أخرى بما في 
ذلك الحذوفات

اإلجمالي

للسنة المنتھیة في 
٣١

دیسمبر 
٢٠١٨

ت 
اإلیرادا

٥٩٢٬٤٤١
٦٠٣٬٩٨٠

١٤٨٬٥٦٣
٦٨٬٦٣١

١٤
٢٢٨٬٣٧٠

١١٧٬٥٤٦
٣١٬٣٢٩

٣٩٬٣٠٩
٨٤٬١٨٣

١٠١٬٥٩٨
الربح

/ (الخسارة)
١٥٬٢٢١

)
١٠٤٬٧٠٠

(
)

٢٥٬٤٢٤
(

)
١٬٦٢٧

(
)

٥٦٬٢٦٣
(

)
٤٬٥١٤

(
)

١٣٣٬١٨٢
(

)
٣١٬٣٥٠

(
)

٦٬٨٥٦
(

٢٤٬٥١٤
١٣٬٣٥٩

الدخل الشامل اآلخر 
٣٬٠٩٠

-
-

٦٬١٨٠
٥٣

٢٧٬٦١٨
-

-
-

٥٢٦
١٥٬٣٩٧

إجمالي الدخل
/ (الخسارة)

الشامل 
١٨٬٣١١

)
١٠٤٬٧٠٠

(
)

٢٥٬٤٢٤
(

٤٬٥٥٣
)

٥٦٬٢١٠
(

٢٣٬١٠٤
)

١٣٣٬١٨٢
(

)
٣١٬٣٥٠

(
)

٦٬٨٥٦
(

٢٥٬٠٤٠
٢٨٬٧٥٦

الربح/ (الخسارة)
الموزع 
إ

لى حقوق 
الملكیة غیر المسیطرة

٨٬٩٩١
)

٦٠٬٨٣١
(

)
٦٬٣٥٦

(
)

٩٤٤
(

)
١٩٬٧٧٦

(
)

٢٬٧٠٨
(

)
٣٣٬٢٩٦

(
)

٧٬٨٣٨
(

)
١٬٧١٤

(
٩٬٨٠٦

٥٬٣٤٤
)

١٥٬٧٥٠
(

)
١٢٥٬٠٧٢

(

الدخل الشامل اآلخر الموزع إلى حقوق 
الملكیة غیر المسیطرة 

١٬٨٢٥
-

-
٣٬٥٨٤

١٩
١٦٬٥٧١

-
-

-
٢١٠

٦٬١٥٩
)

٣٬١٧٦
(

٢٥٬١٩٢

للسنة المنتھیة في
٣١

دیسمبر 
٢٠١٧

ت 
اإلیرادا

٨٠٢٬٧٢٥
٧٠٢٬٧٦٧

٢٠٧٬٥٠١
٦٩٬١٩٤

١٤٠٬٤٨٧
٢٢٠٬٠٥٦

-
-

-
٧٤٬٢٥٥

-
الربح

/ (الخسارة)
٣٣٬٦٢٢

٤١٬٥٦٣
)

٣١٬٦٨٩
(

٣٢٬٦٨٦
٤٢٬٦٣٦

)
٨٬٤٦٦

(
)

٧٬٨٣٠
(

)
٦٬٦٥١

(
٩٦٨

٢٠٬٥٠٧
)

١٬٨٥٣
(

الدخل الشامل اآلخر 
)

٢٬٠٥٦
(

٣٦١
-

)
١٨٬٣٣٩

(
)

١٧
(

)
٢٥٬٨٧١

(
-

-
-

-
)

٢٠٬٩٥٠
(

إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل 
٣١٬٥٦٦

٤١٬٩٢٤
)

٣١٬٦٨٩
(

١٤٬٣٤٧
٤٢٬٦١٩

)
٣٤٬٣٣٧

(
)

٧٬٨٣٠
(

)
٦٬٦٥١

(
٩٦٨

٢٠٬٥٠٧
)

٢٢٬٨٠٣
(

الربح/ (الخسارة) الموزع إلى حقوق 
الملكیة غیر المسیطرة

١٩٬٨٦١
٢٤٬١٤٨

)
٧٬٩٢٢

(
١٨٬٩٥٨

١٤٬٩٨٧
)

٥٬٠٨٠
(

)
١٬٩٥٨

(
)

١٬٦٦٣
(

٢٤٢
٨٬٢٠٣

)
٧٤١

(
٣٨٬٠٦٧

١٠٧٬١٠٢

الدخل الشامل اآلخر الموزع إلى حقوق 
الملكیة غیر المسیطرة 

)
١٬٢١٤

(
٢١٠

-
)

١٠٬٦٣٦
(

)٦
(

)
١٥٬٥٢٢

(
-

-
-

-
)

٨٬٣٨٠
(

٢٩٬٢٢٨
)

٦٬٣٢٠
(

للسنة المنتھیة في
٣١

دیسمبر 
٢٠١٦

ت 
اإلیرادا

٧٣٣٬٧٦٢
٦٥٤٬٥٥٨

٢١٧٬٤٧٧
٧٣٬٦٨٢

١٣٨٬٠٥٦
١٠٩٬٩٩٥

-
-

-
٨٢٬٧٥٣

-
الربح

/ (الخسارة)
٤١٬٤٤٥

١١٥٬٤٤٩
)

٤٣٬٩٥٤
(

)
٢١٬٢٨٥

(
٤٢٬٥٥٥

)
٣٩٥

(
)

١٬٣٤٢
(

)
٧٬٣٢٣

(
)

٧٬٠٨٥
(

١٤٬٤١٤
)

٥٦٩
(

الدخل الشامل اآلخر 
)

٦٩٦
(

٢٬٤٣٤
-

١٬١٩٦
)

٣٦
(

)
٤٧٬٤٤٠

(
-

-
-

-
-

إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل 
٤٠٬٧٤٩

١١٧٬٨٨٣
)

٤٣٬٩٥٤
(

)
٢٠٬٠٨٩

(
٤٢٬٥١٩

)
٤٧٬٨٣٥

(
)

١٬٣٤٢
(

)
٧٬٣٢٣

(
)

٧٬٠٨٥
(

١٤٬٤١٤
)

٥٦٩
(

الربح/ (الخسارة) الموزع إلى حقوق 
الملكیة غیر المسیطرة

٢٤٬٤٨٢
٦٧٬٠٧٦

)
١٠٬٩٨٩

(
)

١٢٬٣٤٥
(

١٤٬٩٥٨
)

٢٣٧
(

)
٣٣٥

(
)

١٬٨٣١
(

)
١٬٧٧١

(
٥٬٧٦٥

)
٨٥

(
)

١١٬٧٥٥
(

٧٢٬٩٣٣

الدخل الشامل اآلخر الموزع إلى حقوق 
الملكیة غیر المسیطرة 

)
٤١١

(
١٬٤١٤

-
٦٩٤

)
١٣

(
)

٢٨٬٤٦٤
(

-
-

-
-

-
٨٬٥٧٣

)
١٨٬٢٠٧

(
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شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٤٧

١٥
-

ض والتسھیالت طویلة األجل
القرو

كما في 
٣١

٢٠١٨دیسمبر 
كما في 

٣١
٢٠١٧دیسمبر 

كما في 
٣١

٢٠١٦دیسمبر 
ت

سندا
صدرة 

م
٢٬٩٩٩٬١٢٩

٢٬٩٩٥٬٩٨٠
-

ض بنكیة
قرو

١٥٬٧٥٤٬١٩٠
١٥٬٧٠٦٬٨٣٨

١٢٬٠٢٦٬٢٦٣
ض والتسھیالت

إجمالي القرو
١٨٬٧٥٣٬٣١٩

١٨٬٧٠٢٬٨١٨
١٢٬٠٢٦٬٢٦٣

ت المتداولة
ضمن المطلوبا

: القسط المتداول الظاھر  صاً
ناق

)
١٬٠١٨٬٦٣٧

(
)

٨٦٤٬٤٠٠
(

)
٥٧٤٬٧١٥

(
ت غیر المتداولة

ضمن المطلوبا
القسط غیر المتداول الظاھر 

١٧٬٧٣٤٬٦٨٢
١٧٬٨٣٨٬٤١٨

١١٬٤٥١٬٥٤٨

ف
صنی

یتم ت
ت بدون حق الرجوع". ویتم

ت مع حق الرجوع" أو"تسھیال
ت الظاھرة في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كـ"تسھیال

ض والتسھیال
القرو

ت بدون حق الرجوع في العادة 
ضمان التسھیال

ت النق
ت والحقوق التعاقدیة والتدفقا

ضة(الشركة التابعة) من خالل الموجودا
من قبل الجھة المقتر

ض 
ت مع حق الرجوع القرو

ضمان. وتمثل التسھیال
ب أي 

صة بھا دون حق الرجوع على الشركة بموج
دیة الخا

ضمونة من قبل الشركة. إن 
ت الم

المباشرة أو تلك التسھیال
المطلوبا

ت
صلة. تسع

ت ال
ت ذا

ش یزید عن المعدال
صة ثابتة أو بھام

صة بالمجموعة إما أن تكون مرتبطة بعمولة خا
المالیة الخا

ى المجموعة ل
تغطیة 

ضاح 
ت(إی

المخاطر العائمة طویلة األجل باستخدام المشتقا
٢١

.(

والمشاریع. تمثل ق
ت

ضافي بین الشركا
ت طویلة األجل مع توزیع إ

ض والتسھیال
ضح الجدول أدناه القسط المتداول وغیر المتداول من القرو

یو
ت المذكورة في 

صة بالشركا
ض الخا

ت القرو
ض الشركا

رو
ضاح 

اإلی
)١

ضة األخرى(والتي ھي شرك
ت القاب

ت المشاریع والشركا
صة بشركا

ض المباشرة الخا
ض المشاریع القرو

ضمن قرو
) حول القوائم المالیة. بینما تت

ت تابعة للمجموعة).
ا

ضاح
إی

معدل العمولة
تاریخ 

االستحقاق
القسط غیر المتداول

القسط المتداول
ثابت/ متغیر

كما في
٣١

دیسمبر 
٢٠١٨

كما في
٣١

دیسمبر 
٢٠١٧

كما في
٣١

دیسمبر 
٢٠١٦

كما في
٣١

دیسمبر 
٢٠١٨

كما في 
٣١

دیسمبر 
٢٠١٧

كما في 
٣١

دیسمبر 
٢٠١٦

صدرة 
سندات م

١٥٫١
ت

ثاب
٢٠٣٩

٢٬٩٩٩٬١٢٩
٢٬٩٩٥٬٩٨٠

-
-

-
-

ض المشاریع: 
قرو

١٥٫٢
مع حق الرجوع

:
شركة اكواباور سول أفریقیا ھولدینجز لیمتد 

متغیر
٢٠١٩

-
٢٢٣٬٦٠١

-
١٨٨٬٠٥١

-
-

شركة السفن العائمة لمشاریع المیاه المحدودة 
متغیر

٢٠١٨
-

-
٤٬٨٥٦

-
٤٬٦٣٢

٤٬٤٨٢
ت(

شركة أكواباور أورزازی
٢(

ت
ثاب

٢٠٢٠
٥٨١٬١٥٩

٥٤٩٬٩٣٧
٣٤٥٬٦١٨

-
-

-
ت(

شركة أكواباور أورزازی
٣(

ت
ثاب

٢٠٢٠
٤٥٢٬٦٠٧

٤٢٢٬٠٩٠
٣٢٨٬٢٦١

-
-

-
ت(

شركة أكواباور أورزازی
٤(

ت
ثاب

٢٠٢٠
٤٣٬٥٩٤

١٦٬٨٤٩
-

-
-

-
یو بي سي رینیوابلز

ت
ثاب

٢٠٢١
٥٩٬٥٨٢

١١٨٬٣٨٧
-

-
-

-
ب

ب اور المغر
اكوا

ت
ثاب

٢٠١٩
-

-
-

٥٨٬٨٠٥
-

-
مشروع الشعیبة(

٢
) لتنمیة المیاه

متغیر
٢٠١٩

-
١٧٦٬٨٩٦

-
١٧٦٬٨٩٦

-
-

شركة الشعیبة الوطنیة للمیاه والكھرباء
ت

ثاب
٢٠١٨

-
-

٣٠٤٬٩٦٠
-

-
٢٤٬٢٨٨

شركة
سكاكا للطاقة الشمسیة 

متغیر
٢٠٢٠

١٨٥٬٨٠٥
-

-
-

-
-

شركة أكوا
ب

ضة المحدودة 
اور للطاقة المتجددة القاب

ت
ثاب

٢٠٢٣
١٬٣٦١٬٣٣٩

-
-

-
-

-
أكواباور الیوني

ت
ثاب

٢٠٢٠
٥٦٬١٦٠

١٩٬٣٩١
-

-
-

-
أكواباور بوجدور

ت
ثاب

٢٠٢٠
٢١٬١١٥

١٤٬٨٧٠
-

-
-

-
٢٬٧٦١٬٣٦١

١٬٥٤٢٬٠٢١
٩٨٣٬٦٩٥

٤٢٣٬٧٥٢
٤٬٦٣٢

٢٨٬٧٧٠
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شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٤٨

١٥
-

ض والتسھیالت طویلة األجل 
القرو

(تتمة)
معدل العمولة

السداد
القسط غیر المتداول

القسط المتداول 
ثابت/ متغیر

كما في
٣١

دیسمبر 
٢٠١٨

كما في
٣١

دیسمبر 
٢٠١٧

كما في
٣١

دیسمبر 
٢٠١٦

كما في
٣١

دیسمبر 
٢٠١٨

كما في 
٣١

دیسمبر 
٢٠١٧

كما في 
٣١

دیسمبر 
٢٠١٦

بدون حق الرجوع
شركة بوارج الدولیة لتحلیة المیاه المحدودة

ت
ثاب

٢٠١٧
-

-
-

-
-

٣٦٬٢٢٦
شركة السفن العائمة لمشاریع 

المیاه
المحدودة 

متغیر
٢٠١٨

-
-

٢٬٢٤٢
-

٢٬٥١٠
٢٬٤٣٠

س ایھ او جي
شركة أكواباور بركاء ا

ت/ متغیر
ثاب

٢٠٢٠
-

٢٤
٤٧١٬٥٨٠

٥٨٩٬٣٣٥
٦٩٤٬٩٦٠

١٢٢٬٣٥٦
١١١٬٠٥٠

١٠٦٬٨٣٢
شركة أكواباور بركاء للكھرباء

ت
ثاب

٢٠٢١
١٣٬٢٠٨

٢٦٬٤١٥
٣٩٬٦٢٣

١٣٬٢٠٨
١٣٬٢٠٨

١٣٬٢٠٨
الشركة المركزیة 

لتولید الكھرباء
ت/ متغیر

ثاب
٢٠١٨

-
٢٤

١٥٨٬٩٠٩
٢٨٧٬٠٤١

٤١٠٬٤٧٨
١٣٢٬٢٠٧

١٥٣٬٥٤٥
١٢٣٬٥١٨

شركة أكواباور سي في كارد بي في
ت/ متغیر

ثاب
٢٠٢٨

-
٣٢

٣٤١٬٠١٥
٣٧٦٬٧٩٩

٣٩٧٬٢٥٣
١٢٬٣٤٦

١٣٬٠١١
٣١٬٢١٤

ت ھولدینج
شركة أكواباور بوكبور

لیمتد 
متغیر

٢٠١٩
-

١١٬٢٤٠
١٧٦٬٢٤٨

-
-

-
ت(

شركة أكواباور أورزازی
١(

ت
ثاب

٢٠٣٨
١٬٩٥١٬٦٠٢

٢٬١٠٨٬٣٣٨
١٬٩٤٠٬٠٢٥

٩٣٬٧٩١
٨٧٬٥٩٠

٦٣٬٠١٦
ت(

شركة أكواباور أورزازی
٢(

ت
ثاب

٢٠٤٠
٢٬٦٦١٬٧٩٤

٢٬٥٩٣٬١٤٦
١٬٦٤٣٬٦٦٦

٥٨٬٣٣٨
٧٨٬٢٧٣

-
ت(

شركة أكواباور أورزازی
٣(

ت
ثاب

٢٠٤٠
٢٬٠٩٣٬٣٨٦

١٬٨٥٥٬٥٢٥
١٬٣٥١٬٣٥٥

٣٦٬٦٠٤
٢٠٬٦٣٨

-
ت(

شركة أكواباور أورزازی
٤(

ت
ثاب

٢٠٣٥
٢١٧٬١٤٢

٢٩٬٥٣٦
-

١٢٬٣٢٠
-

-
س

ت إیھ إ
س إلیكتریك ایسلتمي في یونیتم ساناي في تیكاری

أكوا جو
ت/ متغیر

ثاب
٢٠٣٢

-
٢٬٢٦٨٬٢٨١

١٬٩٩٥٬٠٥٦
-

٣٢٢٬٠٤٦
١٣٦٬٢١٦

ت
شركة اكواباور سول أفریقیا بوكبور

متغیر
٢٠٣٢

٨٦٩٬٤٩٦
١٬٠١٦٬٨٨٠

٧٠٢٬١٠٢
-

١٧٬٥١٨
٦٬٨٦٢

یو بي سي رینیوابلز
متغیر

٢٠٣٥
٤٧١٬٦٦٦

٣٤٢٬٨٥٠
٦٩٬٤٧٥

٢٢٬٠٧٣
٢٢٬٤٧٨

-
مشروع الشعیبة(

٢
) لتنمیة المیاه

ت/ متغیر
ثاب

٢٠٤٠
٧٩٠٬١٣١

١١١٬١٤٥
-

٩٬٩٠٦
-

-
أكواباور الیوني

ت
ثاب

٢٠٣٥
٢١٨٬٨٦٣

١٦٬٦٢٨
-

١٦٬٠٣٧
-

-
أكواباور

بوجدور
ت

ثاب
٢٠٣٥

٧٨٬٢٥٥
٤٬٠٣٦

-
٤٬٥٩٠

-
-

الشركة المحلیة لمشاریع المیاه والطاقة الشمسیة
متغیر

٢٠٣٥
١٧٧٬٨٨٨

١٥٥٬٤٨٨
-

٧٬٨٣٨
-

-
محطة الزرقاء لتولید الطاقة

متغیر
٢٠٣٥

١٬١٦١٬٢٠٨
٨٥٥٬٨٤٧

-
٤٧٬٥٢١

١٧٬١٥٠
-

شركة
سكاكا للطاقة الشمسیة

متغیر
٢٠٢٠

٩٢٬٠٨٦
-

-
-

-
-

أخرى 
ت/ متغیر

ثاب
٢٠١٧

-
٢١

٦٬٩٧٦
-

-
٥٬٠٠٠

-
٢٦٬٤٢٣

١١٬٧٧٥٬٢٠٥
١٢٬٦٤٨٬٥٣٠

٩٬٤٢٢٬٤٨٣
٥٩٤٬١٣٥

٨٥٩٬٠١٧
٥٤٥٬٩٤٥

ض المشاریع
إجمالي قرو

١٤٬٥٣٦٬٥٦٦
١٤٬١٩٠٬٥٥١

١٠٬٤٠٦٬١٧٨
١٬٠١٧٬٨٨٧

٨٦٣٬٦٤٩
٥٧٤٬٧١٥

ض الشركات: 
قرو

مع حق الرجوع
:

ت متجدد وأخرى
تسھیل مرابحة شركا

متغیر
٢٠٢١

-
٢٢

١١٬٤٨٧
٤٦٤٬٣٨٧

٨٥٧٬٨٧٠
٧٥٠

٧٥١
-

بدون حق الرجوع:
أكواباور جلوبال ھولدینج

بدون فوائد
٢٠٢٠

١٨٧٬٥٠٠
١٨٧٬٥٠٠

١٨٧٬٥٠٠
-

-
-

ت
ض الشركا

إجمالي قرو
١٩٨٬٩٨٧

٦٥١٬٨٨٧
١٬٠٤٥٬٣٧٠

٧٥٠
٧٥١

-

ض والتسھیالت
إجمالي القرو

١٧٬٧٣٤٬٦٨٢
١٧٬٨٣٨٬٤١٨

١١٬٤٥١٬٥٤٨
١٬٠١٨٬٦٣٧

٨٦٤٬٤٠٠
٥٧٤٬٧١٥



ق-49

ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٤٩

(تتمة)القروض والتسھیالت طویلة األجل -١٥

(من خالل إحدى شركاتھا٢٠١٧في مایو ١-١٥ التابعة، وھي شركة أكواباور مانیجمنت آند أنفستمنت ون) بإصدار ، قامت المجموعة
وتستحق السداد %٥٫٩٥ملیون دوالر أمریكي. تحمل ھذه السندات عمولة ثابتة بمعدل قدره ٨١٤سندات بإجمالي مبلغ قدره  ً سنویا

، على أن یستحق ٢٠٢١یة من یونیو على أساس نصف سنوي. إن المبلغ األصلي للسندات یستحق السداد على أقساط نصف سنویة بدا
.٢٠٣٩القسط األخیر في دیسمبر 

لطریقة حقوق الملكیة  ً مضمونة بالتدفقات النقدیة المحققة من بعض الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقا إن السندات
للمجموعة.والشركات التابعة 

الخاصة بشركات المشاریع مضمون٢-١٥ ة بشكل رئیسي بالموجودات األساسیة لشركات المشاریع المعنیة، فیما عدا القروض إن القروض
: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ٣٫١٨٥٫١التي تتضمن حق الرجوع على المجموعة وقدرھا 

ملیون لایر سعودي).١٫٠١٢٬٥: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي، ١٫٥٤٦٫٧

التزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین -١٦

(مكافأة نھایة الخدمة) (التزام بیان بحركة یلي فیما ١-١٦ :)غیر الممولمنافع الموظفین

٦٢٠١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

١٢٣٬٩٨٠١٠٨٬٤٨١٩٢٬١٨٤الرصید في بدایة السنة 
٢٠٬٠٢٤٢٩٬٢٤٩١٦٬٩٥٩الربح أو الخسارةالمحمل للسنة المقید في

٣٬٤٦٨٥٬١٩٣)٧٬٩٩٢((أرباح)/ خسائر اكتواریة مثبتة في الدخل الشامل اآلخر 
)٥٬٨٠٥()١٧٬١٩٨()١٢٬٦٥٤(مدفوع خالل السنة 

--)٥٧(شركة تابعةعلى فقدان السیطرة نتیجة توقف عن إثبات 
)٥٠()٢٠()١٥٣(فروقات ترجمة عمالت أجنبیة 

١٢٣٬١٤٨١٢٣٬٩٨٠١٠٨٬٤٨١الرصید في نھایة السنة 

:كما یليأو الخسارة الربح ھو معروض في قائمةنھایة الخدمة للموظفین كما فیما یلي تفاصیل مصروف٢-١٦
٦٢٠١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

٥٬١٨٨٥٬١٥٤٥٬٤١٥تكلفة العمولة 
١٤٬٢٢٢٢٣٬٨٠٥١١٬٥٤٤تكلفة الخدمة الحالیة 
-٦١٤٢٩٠تكلفة الخدمة السابقة 

٢٠٬٠٢٤٢٩٬٢٤٩١٦٬٩٥٩اإلجمالي 

:فیما یلي بیان باالفتراضات االكتواریة الرئیسیة المستخدمة٣-١٦
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

%٦٫٥-%٤٫٢٥%٦٫٥-%٤٫٢٥%٦٫٥-%٥٫٢٥معدل الخصم
%١٠-%٢٫٥%١٠-%٢٫٥%١٠-%٢٫٥الزیادات

معدل االستقاالت
%٢٢٫٥-%٤%٢٢٫٥-%٤%٢٢٫٥-%٤سنة ٢٠حتى عمر 
%١٨٫٨-%٤%١٨٫٨-%٤%١٨٫٨-%٤سنة ٢٥إلى ٢١من عمر 
%١٥-%٤%١٥-%٤%١٥-%٤سنة٣٠إلى ٢٦من عمر 
%٧٫٥-%٣%٧٫٥-%٣%٧٫٥-%٣سنة ٥٠إلى ٣١من عمر 

%٣٫٨-%١%٣٫٨-%١%٣٫٨-%١سنة ٥١أكبر من عمر 



ق-50

ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٥٠

(تتمة)-١٦ التزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین

تحلیل الحساسیة٤-١٦

(النقص) الزیادة
٦٢٠١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١(نقطة أساس)التغیر

)٩٬٩٦٩()١٠٬٦١٢()١٠٬٤٧٥(١٠٠+معدل الخصم
-١٠٠١١٬٨٣١١١٬٩٨٠١١٬٣٠٠

١٠٠٧٬٧٥٢٨٬٣٢٦٧٬٣٢٣+الزیادات
-٦٬٧١٣()٧٬٦٣٧()٧٬١١٨(١٠٠(

اإلیرادات المؤجلة-١٧
للسنة المنتھیة في 

٢٠١٨دیسمبر ٣١
للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧دیسمبر ٣١
للسنة المنتھیة في 

٦٢٠١دیسمبر ٣١

٨٣٬٥٦٠٧٥٬٣٥٢١٠٤٬٦٠٧الرصید في بدایة السنة 
٥٢٬٧٤٤٥٠٬١٢٤١١٬٦١٤مؤجل خالل السنة 
)٤٠٬٨٦٩()٤١٬٩١٦()٦٩٬١٩٦(مثبت خالل السنة 

٦٧٬١٠٨٨٣٬٥٦٠٧٥٬٣٥٢الرصید في نھایة السنة 

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع -١٨
كما في إیضاح

٢٠١٨دیسمبر ٣١
كما في

٢٠١٧دیسمبر ٣١
كما في

٦٢٠١دیسمبر ٣١

١١٬٦٦٨٬٢٨٠١٬٢٨٢٬٤٧١١٬٨٠٧٬٣٣٧-١٨دائنون
٢٨٤٣٬٧٨٦٧٢١٬١٤٦٦٨٩٬٠٢٣-١٨مصاریف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

م شركة مستثمر فیھا یتمبلغ مستحق الدفع لمساھم في 
--٣٨١٩٬١٩٧-١٨المحاسبة عنھا وفقًا لطریقة حقوق الملكیة

١٧٢٬٧٩٩١٤٧٬٠٥٣١٠٨٬٨١٧مستحقة ومنافعرواتب 
١٩٠٬٩١١١٤٩٬٣٢٠٨٬٩٨٠على خطابات ضمان وقروض مالیةأعباء

-١٢٣٬٨٩٨٧٬٩٦٢ضریبة قیمة مضافة مستحقة
٢٣٬١٥٧٦٥٬٩٦٣٦٩٬٠٠٧دائنون آخرون

٣٬٨٤٢٬٠٢٨٢٬٣٧٣٬٩١٥٢٬٦٨٣٬١٦٤

(٣١٢٫١قدره مبلغ رصید الدائنین یتضمن١-١٨ ٣١، ملیون لایر سعودي١٣٠٫٤: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي
. تمت تكالیف الوقود بموجب ترتیبات المستحقة للموردمصاریف الوقودنتیجة للایر سعودي) ملیون٤٩: ٢٠١٦دیسمبر 

(الجھة  ). المشتریةفوریة للشركة الوطنیة للكھرباء

بضمان من الحكومة األردنیة والتي تمتلك حصص في كل من مدعومةإن عملیة السداد من قبل الشركة الوطنیة للكھرباء 
(إیضاح  ). ٢-١١الشركة المركزیة لتولید الكھرباء والشركة الوطنیة للكھرباء

(٣٢٣٫٩یتضمن ھذا الرصید مطلوبات إعادة تأمین وأقساط مستحقة قدرھا ٢-١٨ ٣٣٠٫٢: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي
ملیون لایر سعودي). إن ذمم التأمین المدینة ذات العالقة مدرجة ضمن ٢٤٢٫٩: ٢٠١٦دیسمبر ٣١، ملیون لایر سعودي

(إیضاح  والتأمین والمدینین اآلخرین ً ).٣-١١بند المصاریف المدفوعة مقدما

و ٧(انظر اإلیضاح و تابعةبشأن شراء حصة ملكیة إضافیةإلى أحد مساھمي األقلیةیمثل ھذا الرصید المبلغ المستحق ٣-١٨
.)١٤یضاح ا

دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي ( ٢٠١٬٥متداولة ، والتي تبلغلمطلوبات األخرى ، الموضحة تحت مطلوبات غیر تتضمن ا٤-١٨
مسؤولیة فیما یتضمن بشكل أساسي الملیون لایر سعودي) و ٤٢: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ن لایر سعودي, ملیو٢٠٠٬٣: ٢٠١٧

، الشركة الوطنیة األولى للتشغیل والصیانةإحدى الشركات التابعة للمجموعةا طویلة األجل التي أبرمتھیتعلق باتفاقیة 
("نوماك").
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٥١

التسھیالت قصیرة األجل -١٩
اریع والمستحقة في تاریخ یمثل الرصید قروض رأس المال العامل التي حصلت علیھا وسحبت من قبل الشركات التابعة وشركات المش

ملیون لایر سعودي).٢٥٥٬٦: ٢٠١٦ملیون لایر سعودي , ٢٥٩٬٥: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي ( ٦١٨٬٩بمبلغ التقریر
الزكاة والضریبة-٢٠

المبالغ المثبتة في الربح أو الخسارة١-٢٠
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١إیضاح

٥٥٠٬١٤٢١٠٠٬٨٣٢٣٠٬٢٥٧-٢٠و٢-٢٠الزكاة والضریبة الحالیة 
٨١٬٦١٦٣٨٬٦٣٢)٢٤٨٬٣٧٢(٤-٢٠الضریبة المؤجلة 

(دخل) الزكاة والضریبة ١٨٢٬٤٤٨٦٨٬٨٨٩)١٩٨٬٢٣٠(مصروف
العملیات من الضریبة المستردة/ (المحملة)ناقصاً: 

)٢٣(٣١٢٣٥٬٧٠٤٥٠المتوقفة 
٣٧٬٤٧٤١٨٢٬٤٩٨٦٨٬٨٦٦مصروف الزكاة والضریبة الظاھر في الربح أو الخسارة

الزكاة ٢-٢٠
الستثمار مؤسسة التمویل الدولیة في الشركة بتاریخ  كمنشأة مختلطة في عن الزكاة ، یتم محاسبة الشركة ٢٠١٤سبتمبر ١٧نظراً

من  ً ٢٠١٧(%٤٫٣٠لمساھم غیر السعوديا، یمتلك ٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر٣١. وكما في ٢٠١٤المملكة العربیة السعودیة اعتبارا
المتبقیة. )%٢٠١٦:٩٤٫٩٣و ٢٠١٧(%٩٥٫٧٠من أسھم الشركة ویمتلك المساھمون السعودیون نسبة)%٢٠١٦:٥٫٠٧و 

، كانت المجموعة خاضعة للمحاسبة الزكویة على أساس موحد، وبموجب ذلك كان یتم توحید الشركات التابعة ٢٠١٤قبل عام 
(سواء كانت شركات  تابعة بصورة مباشرة أو شركات تابعة لشركات تابعة بصورة مباشرة) في القوائم المالیة المملوكة بالكامل

للتغیر الذي طرأ على نسبة الملكیة  ، فإنھ یتم محاسبة الشركة عن الزكاة على ٢٠١٤في عامالموحدة المعدة لغرض الزكاة. ونظراً
أساس غیر موحد. 

بعض ("الھیئة") الھیئة العامة للزكاة والدخل طلبت. ولقد ٢٠١٧قامت الشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة عن كافة السنوات حتى 
وقامت الشركة بالرد على تلك االستفسارات. لم یتم بعد ٢٠١٦حتى٢٠٠٩من المتعلقة باإلقرارات الزكویة للسنوات االستفسارات

اإلقرارات الزكویة المقدمة عن ھذه السنوات.إصدار أي ربط نھائي بشأن 

فیما یلي بیان بالبنود الرئیسیة للوعاء الزكوي المتعلق بالمساھمین السعودیین: 

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

٧٬٤٠٤٬١٧١٨٬٠٩٧٬٥١٧٧٬٥٢١٬٠٢٥حقوق المساھمین
٧٦٬٦٢٣١٤٣٬٦٥٩)١٬٦٢٤٬٢٦٣(الخاضع للزكاة/ المعدل للسنةالربح)الخسارة(

٣٩٬٨١٠٢٨٬٠٨٩٤٩٦٬٨٦٧المطلوبات غیر المتداولة
)٧٬٩٣٨٬٤٢٦()١٠٬٦١٤٬٨٤٠()٧٬٠٢٨٬٤٨١(القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل 

٢٢٣٬١٢٥)٢٬٤١٢٬٦١١()١٬٢٠٨٬٧٦٣(الوعاء الزكوي
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٥٢

(تتمة)الزكاة والضریبة -٢٠
الضریبة ٣-٢٠

فیما یلي ملخص بالضرائب على الشركة والشركات التابعة لھا الرئیسیة والتي تخضع للضریبة في بلدانھا المعنیة: 

(الشركة)أكواباور
معفاة من ضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة بموجب خطاب الھیئة العامة ، مساھم غیر سعودي،التمویل الدولیةةمؤسسإن 

ھـ.١٥/٧/١٤٣٦وتاریخ ٤٩٥٤/١٦/١٤٣٦للزكاة والدخل رقم 

(سلطنة عمان) شركة أكوا بركاء
.٢٠١٧دیسمبر ٣١قدمت بركاء اإلقرارات الضریبیة للفترات حتى 

من قبل مصلحة الضرائب والتي قامت الشركة بترحیل خسائر منھا للسنوات ٢٠١٢حتى ٢٠٠١تم إنھاء الربوط للسنوات من 
.٢٠٠٩المعنیة حتى 

إلى ٢٠٠٣یونیو ١١، تم إعفاء بركاء من ضریبة الدخل لمدة خمس سنوات اعتباًرا من بدء عملیات المشروع ، أي من ٥٤/٢٠٠٠
مرسوم الملكي ، كانت بركاء مؤھلة لمواصلة خسائرھا الضریبیة إلى (فترة اإلجازة الضریبیة). في وقت إصدار ال٢٠٠٨یونیو ١٠

أجل غیر مسمى وفقًا ألحكام قانون استثمار رأس المال األجنبي. ومع ذلك ، قضت دائرة الضرائب ، بأن الخسائر الضریبیة المتعلقة 
٢٠٠٨االستئناف والمحكمة خالل الفترة من بفترة اإلجازات الضریبیة ال یمكن ترحیلھا والتي طعنت فیھا بركة في مختلف محاكم 

بما في ذلك االستئناف في المحكمة العلیا العمانیة.٢٠١٧إلى 

حكًما نھائیًا من المحكمة العلیا بشأن مسألة ترحیل الخسائر الضریبیة المتكبدة خالل فترة الشركة، استلمت ٢٠١٨خالل مارس 
) صم أتعاب الخدمات الفنیة. إن الحكم النھائي یؤید القرار السابق حیث صدر ) وعدم السماح بخ٢٠٠٨-٢٠٠٣اإلعفاء الضریبي

الحكم ضد بركاء حول مسألة ترحیل الخسائر الضریبیة، بینما في مسألة عدم السماح بخصم أتعاب الخدمات الفنیة فقد أصدرت 
٢٠١٢حتى ٢٠١٠ة من قبلھا للسنوات من المحكمة قراًرا لصالح بركاء. كما قامت األمانة العامة للضرائب في الربوط الصادر

ل الخاص لتزام ضریبة الدخزاد ااثر في بالسماح بخصم كافة اتعاب الخدمات الفنیة المدفوعة من قبل بركاء. ونتیجة لھذا الحكم، فقد 
.٢٠١٧دیسمبر ٣١سنة المنتھیة في للبالشركة 

حتى ٢٠٠٦أصدرت األمانة العامة للضرائب أمر تنفیذ لحكم المحكمة العلیا الصادر للسنوات الضریبیة من , ٢٠١٨خالل مارس 
نة الضریبیة خالل السالشركة، بموجبھ سمحت باالستھالك الضریبي ألتعاب تطویر المشاریع والخدمات الفنیة المتكبدة من قبل ٢٠٠٩
تم تكبدھا خالل السنوات الضریبیة المعنیة. ووفقًا لقرار المحكمة العلیا، فإنھ ، كما سمحت بأتعاب خدمات فنیة غیر مرسملة٢٠٠٣

٢٠٠٩أوامر الربط المعدلة حتى السنة الضریبیة تظھرال یسمح بترحیل الخسائر الضریبیة المتكبدة خالل فترة اإلعفاء الضریبي. 
. لبركةخسارة ضریبیة 

المحاكم التجاریة بتاریخ اعتماد القوائم المالیة. ال توجد ھناك مسائل ضریبیة أخرى قائمة لدى

(األردن) الشركة المركزیة لتولید الكھرباء
النھائیة من دائرة اتالشھادىوحصلت عل٢٠١٧الكھرباء إقراراتھا الضریبیة لموقع العقبة حتى عام الشركة المركزیة لتولید قدمت

. ٢٠١٥حتى العقبةضریبة الدخل والمبیعات لموقع 
اتالشھادىوحصلت عل٢٠١٧حتى عام العقبةإقراراتھا الضریبیة لجمیع المواقع التي غیرالكھرباءالشركة المركزیة لتولید قدمت

.٢٠١٦حتى العقبةلجمیع المواقع التي غیرالنھائیة من دائرة ضریبة الدخل والمبیعات 

(جنوب إفریقیا) بوكبورت
تم الحصول على قرار إیجابي بشأن البضاعة لصالح مشروع بوكبورت والذي یسمح بتصنیف كافة البضائع المستوردة بشأن 
(محطة طاقة واحدة) وسیتم تطبیق معدل رسوم استیراد منخفض. وفیما یتعلق بضریبة دخل الشركات، فإن  المشروع كوحدة واحدة

ً%٢٨شركة المشروع تخضع للضریبة بنسبة  ألنظمة الضریبیة المحلیة. وفقا

(شركات مشاریع) المغرب
تستحق ضریبة دخل الشركات ، فإن المشروع معفي من الرسوم الجمركیة. وحكومة المغرببرمة مع بموجب اتفاقیة االستثمار الم

(معدالت تدریجیة یباتعلى شرك لمعدالت الضریبة المحلیة ً ).%٣١لغ حدھا األقصى المشروع بناء على األرباح الخاصة بھا وفقا



ق-53

ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٥٣

(تتمة)الزكاة والضریبة -٢٠

الحركة في أرصدة الضریبة المؤجلة –الضریبة المؤجلة ٤-٢٠
تتعلق موجودات/ مطلوبات الضریبة المؤجلة والضریبة المؤجلة المستردة/ (المحملة) في القوائم المالیة الموحدة بالبنود التالیة: 

دیسمبر ٣١كما في 

صافي الرصید 
ینایر١في 

الربح المثبت في 
أو الخسارة 

المثبت في 
الدخل الشامل 
اآلخر بما في 
ذلك فروقات 
ترجمة العمالت

التوقف عن 
إثبات نتیجة 

فقدان السیطرة 
على شركة 

صافي الرصیدتابعة

موجودات 
الضریبة 
المؤجلة

مطلوبات 
الضریبة 
المؤجلة

٢٠١٨
)٢٤٠٬٧٦٨()٣٣٧٬٠٢٢()٥٧٧٬٧٩٠()٢٠٨٬٧٧١()٣٤٬٣٤٣(٢٤٧٬٨٠٢)٥٨٢٬٤٧٨(ممتلكات وآالت ومعدات 

-٣٣٨٬٩٠٧٣٣٨٬٩٠٧--٣٣٧٬٤٢١١٬٤٨٦خسائر ضریبیة غیر مستخدمة 
-١٩٬١٤٩١٩٬١٤٩)٤٬٨٢٩(١٥٬٠٤٨-٨٬٩٣٠القیمة العادلة للمشتقات 

-٦٬٢٦٢٦٬٢٦٢-٥٬٨٦٠١٤٨٢٥٤التزام منافع نھایة الخدمة للموظفین
)٥٬٠٠٨(١٬٧٢٥٦٬٧٣٣--)١٬٠٦٤(٢٬٧٨٩وأخرىمستحقات ومخصصات 

)٢٤٥٬٧٧٦(٣٤٬٠٢٩)٢١١٬٧٤٧()٢١٣٬٦٠٠()١٩٬٠٤١(٢٤٨٬٣٧٢)٢٢٧٬٤٧٨(
٢٠١٧

)٢٥٥٬٢٤٩()٣٢٧٬٢٢٩()٥٨٢٬٤٧٨(--)٢٣٦٬٥٩٠()٣٤٥٬٨٨٨(ممتلكات وآالت ومعدات 
-٣٣٧٬٤٢١٣٣٧٬٤٢١--١٨١٬٩٦١١٥٥٬٤٦٠خسائر ضریبیة غیر مستخدمة 

-٨٬٩٣٠٨٬٩٣٠-)١٬٨٧١(-١٠٬٨٠١القیمة العادلة للمشتقات 
-٥٬٨٦٠٥٬٨٦٠--٥٬٨١٥٤٥التزام منافع نھایة الخدمة للموظفین 

-٢٬٧٨٩٢٬٧٨٩--)٥٣١(٣٬٣٢٠وأخرىمستحقات ومخصصات 
)٢٥٥٬٢٤٩(٢٧٬٧٧١)٢٢٧٬٤٧٨(-)١٬٨٧١()٨١٬٦١٦()١٤٣٬٩٩١(

٢٠١٦
)٣٥٣٬٣٦١(٧٬٤٧٣)٣٤٥٬٨٨٨(--)٢٢٠٬٣٤٠()١٢٥٬٥٤٨(ممتلكات وآالت ومعدات

١٨١٬٩٦١-١٨١٬٩٦١--١٨١٬٩٦١-خسائر ضریبیة غیر مستخدمة 
-١٠٬٨٠١١٠٬٨٠١-)٨٠٣(-١١٬٦٠٤القیمة العادلة للمشتقات 

-٥٬٨١٥٥٬٨١٥--)٢٬١٥٢(٧٬٩٦٧منافع نھایة الخدمة للموظفینالتزام
-٣٬٣٢٠٣٬٣٢٠--١٬٤٢١١٬٨٩٩وأخرىمستحقات ومخصصات 

)١٧١٬٤٠٠(٢٧٬٤٠٩)١٤٣٬٩٩١(-)٨٠٣()٣٨٬٦٣٢()١٠٤٬٥٥٦(

مخصص الزكاة والضریبة الحالیة للسنة ٥-٢٠

كانت حركة مخصص الزكاة والضریبة للسنة كما یلي: 
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

١١٠٬٠٤٥٤٦٬٢٤٢٨٩٬٣٨٦في بدایة السنة 
)١٧٬٦٢١(--عكس مخصص الفترة السابقة

٥٠٬١٤٢١٠٠٬٨٣٢٤٧٬٨٧٨المحمل للسنة 
)٧٣٬٤٠١()٣٧٬٠٢٩()٤٦٬٤٢٣(مدفوعات 

١١٣٬٧٦٤١١٠٬٠٤٥٤٦٬٢٤٢في نھایة السنة 
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شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٥٤

٢١
-

المشتقات وتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة 
ض 

ت، یتعین على بع
ت التسھیال

ألحكام اتفاقیا
طبقاً

لطریقة  ت المستثمر فھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً
الشركا

حقوق الملكیة
ض 

ت على القرو
ت التابعة تغطیة مخاطر أسعار العموال

والشركا
ا

صول 
لتي یتم الح

علیھا من قبلھم
. تستخدم ھذه 

لطریقة حقوق الملكیة ت المستثمر فھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً
الشركا

ت المالیة المشتقة
ت التابعة األدوا

والشركا
ت األجنبیة و

ضاتھا للعمال
لتغطیة تعر

ذ
لك

لتقلیل مخاطر 
"

صھا كـ
صی

ت األجنبیة المؤھلة لتخ
ت و/أو مخاطر أسعار العمال

أسعار العموال
ت 

أدوا
ت النقدیة 

ت تغطیة مخاطر التدفقا
ت احتیاطیا

صة المجموعة في تغیرا
ت ح

ت النقدیة". یتم إثبا
تغطیة مخاطر التدفقا

ضمن حقوق الملكیة.
الفعلیة، بعد الشراء، 

كما تستخدم المجموعة ع
ض لھا معامالتھا.

ض المخاطر التي تتعر
ف األجنبي اآلجلة إلدارة بع

صر
قود ال

صة بمساھم آخر في إحدى 
ت بیع وشراء بشأن ملكیة أسھم خا

ب اتفاقیة مبرمة مع المساھمین، یوجد لدى المجموعة خیارا
ضافة إلى ذلك، وبموج

إ
لطریقة  ت المستثمر فھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً

الشركا
حقو

ق الملكیة
ت في القیمة العادلة المثبتة في 

ت مع التغیرا
ت كمشتقا

س ھذه الخیارا
. یتم قیا

الربح أو
الخسارة
.

ت التجاریة
ت التغطیة والمشتقا

بالبنود المغطاة، وأدوا صاً
ضح الجدول أدناه ملخ

یو
والمبالغ األسمیة

، والقیمة العادلة 
ت التابعة

صة بالشركة والشركا
لھا الخا

. تشیر الم
بالغ اإلسمیة إلى حجم المعامال

ت القائمة 
بتاریخ إعداد القوائم المالیة

على مخاطر السوق 
، وال تعتبر مؤشراً

و
مخاطر االئتمان.

المبالغ اإلسمیة
القیمة العادلة اإلیجابیة

القیمة العادلة السلبیة
٣١

دیسمبر 
٢٠١٨

٣١
دیسمبر 

٢٠١٧
٣١

دیسمبر 
٢٠١٦

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
٣١

دیسمبر 
٢٠١٧

٣١
دیسمبر 

٢٠١٦
٣١

دیسمبر 
٢٠١٨

٣١
دیسمبر 

٢٠١٧
٣١

دیسمبر 
٢٠١٦

البنود المغطاة
أدوات

التغطیة
ض بعمولة عائمة

ت مدفوعة عن قرو
عموال

ت
ت أسعار عموال

ضا
مقای

٢٬٩٥١٬٦٥٨
٤٬٦٩٣٬٩٥٤

٣٬٧٠١٬٩٩٩
١٢٬٨١٧

-
٤٬٢٤٦

)
١٢٥٬٥٨٧

(
)

١٨٠٬٦٢٧
(

)
١٢٥٬٠٦٩

(
ت 

معامال
یتوقع حدوثھا بشكل كبیر

ف أجنبي آجلة 
صر

عقود 
٢٩٬٧٧٦

١٤٥٬٨٦٤
١٧٣٬٣٦٨

-
-

-
)

١٧٬٦٢٤
(

)
٢٥٬٧٧٤

(
)

٣٥٬٠٣٤
(

ت أجنبیة 
ت مدفوعة بعمال

عموال
عن

ض بعمولة عائمة
قرو

ت 
ت بعمال

ت أسعار عموال
ضا

مقای
مختلفة

١٢٥٬٢٥٠
١٢٩٬٨٤٩

١٤٢٬٣٥٠
٤٥٦

-
١٦٬٥٠٨

-
)

٦٬٢٨١
(

-

١٣٬٢٧٣
-

٢٠٬٧٥٤
)

١٤٣٬٢١١
(

)
٢١٢٬٦٨٢

(
)

١٦٠٬١٠٣
(

المشتقات التجاریة:
ت األسھم 

خیارا
-

ت شراء مشتراه
خیارا

-
٥٥٠٬٥٤٥

٥٥٠٬٥٤٥
-

٦٤٬٠٤٧
٦٤٬٠٤٧

-
-

-

اإلجمالي
١٣٬٢٧٣

٦٤٬٠٤٧
٨٤٬٨٠١

)
١٤٣٬٢١١

(
)

٢١٢٬٦٨٢
(

)
١٦٠٬١٠٣

(

ت درجة عا
ب ھذه األدوا

ب، عند نشأتھا فقط التبادل المشترك للوعود مع تحویل قلیل أو عدم تحویل للقیمة. تتطل
ت، في الغال

ب المشتقا
تتطل

في القیمة. إن التغ ت قلیلة جداً
لیة من الرفع المالي وتقلبا

ت القلیلة 
یرا

ت یمكن أن یكون لھا ت
في قیمة السعر المتعلق بعقد المشتقا نسبیاً

على الدخل أو حقوق الملكیة بالمجموعة. 
ھاماً

أثیراً
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٥٥

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-٢٢
بالمعامالت ١-٢٢ ً :الھامة مع الجھات ذات العالقة خالل السنة واألرصدة الھامة بتاریخ إعداد القوائم المالیةفیما یلي بیانا

المعاملـــةالعالقــةالبنود
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦

١٬٤٢٩٬١٩٢١٬٥٥٧٬٦٤٧١٬١٨٦٬٥٧٦جھات منتسبة إیرادات
٥٥٬٨٤٥٧٥٬١٣٥٦٥٬٤٧٦مشاریع مشتركة رسوم خدمة

١٦٬٩٤٢١٠٬٠٨٧١٠٬٥٦٣مشاریع مشتركة أتعاب خدمات 
ھ عالقعمولة على قرض إلى جھة ذات 

٤٬٦٦٨٤٬٨٧٦٥٬٩٠٥جھات منتسبة)٢٩(أیضاح 
تعویض موظفي اإلدارة الرئیسیین بما في ذلك 

٣٢٬٢٢٩٤١٬٠٢٩٣٣٬٤٨٥-مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

على ٢-٧والمالحظة ٣١ملكیة في اإلیضاح تم اإلفصاح عن المعامالت األخرى مع مساھمي الشركة والمستثمرون المحتسبون في حقوق ال
.التوالي

الرصید العالقـــةإیضاحالجھة ذات العالقة
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

المبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة 
: متداولة

٦٧٬٠٨٤١٦٥٬٣٧٤٦٬٦٣٥مشروع مشترك (أ)شركة المرجان للمشاریع الكھربائیة 
٢٤٬٢٣٩٢٢٬٨٢٦٢٠٬٢٣٢مشروع مشترك (أ)شركة رابغ للكھرباء 

١٢٠٬٣٥٥١٠٤٬١٠٤٨٥٬٠٤٠مشروع مشترك(أ)شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء 
-٢٩٩٬٥٥٧-مشروع مشترك(د)قروض-شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء 
٥٣٬٧٢٦٥٧٬٢٢٤-منتسبةجھات (ب)شركة ركاء والشركات المنتسبة لھا 

٢٧٬٢٢٦٢٧٬٧٥٥٢٤٬١٨٩مشروع مشترك (أ)شركة الشقیق للمیاه والكھرباء 
٢٧٬٧٥٨٢١٬٥٥٥١٥٬٠٨٢مشروع مشترك (أ)شركة الشعیبة للمیاه والكھرباء 
٨٬٣٦١٨٬٥٧٣١١٬١١٣مشروع مشترك (أ)شركة مشروع توسعة الشعیبة 

٧١٬٤١٥١٣١٬١٥٩٢٧١٬٧٤٧مشروع مشترك (أ)شركة ھجر إلنتاج الكھرباء
--١٠٬٧٣٣مشروع مشترك (ھـ)شركة ظفار للتولید

١١٬٢٤١٧٬١٨٨٢٧٢٬٨٠٠مشروع مشترك (ھـ)المرحلة األولى–للطاقة حسیان 
--٥٢٬٥٣٠مشروع مشترك (ھـ)الواحة الثالثة للطاقةأكوا باور 

--٨٢٬٥٠٣مشروع مشترك (أ)١نور للطاقة 
--١٢٠٬٢٦٣مشروع مشترك (ز)یا للطاقة وتحلیة المیاه اشركة ھ

-٤٦٬٩٦٢١٣٬٠٨٢جھات منتسبةجھات ذات عالقة أخرى
٦٧٠٬٦٧٠٨٥٤٬٨٩٩٧٦٤٬٠٦٢

غیر متداولة:
٦١٬٦١٢٦١٬٦١٢٦١٬٦١٢مشروع مشترك حالمرحلة األولى–حسیان للطاقة 

١٠٬٣٧٢١٠٬٣٧٢١٠٬٣٧٢مشروع مشترك ھـشركة القریة لالستثمار
٢٩٩٬٥٥٧--مشروع مشتركدشركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء 

٧١٬٩٨٤٧١٬٩٨٤٣٧١٬٥٤١
المبالغ المستحقة إلى جھات ذات عالقة 

متداولة:
٨٩٬٠٥٢--مشروع مشتركزشركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء

غیر متداولة:
قروض من مساھمي األقلیة في شركة تابعة 

(ج)
مساھمو األقلیة في 

٨١٬١٧٦٨٤٬٧٩٥٧٨٬٤٧٤شركة تابعة
سامسونج سي آند تي كوربوریشن 

)ط(
مساھمین في جھة 

٥٧٬٥٨٣٣٣٬٦٢٢-منتسبة 
٧٬٥٠٣--جھات منتسبةجھات ذات عالقة أخرى 

٨١٬١٧٦١٤٢٬٣٧٨١١٩٬٥٩٩

المبالغ المستحقة من شركات المشاریع، بشكل أساسي، على مبالغ مستحقة إلى الشركة األولى الوطنیة للتشغیل والصیانة تشتمل أ ) 
(والشركات التابعة لھا) لقاء خدمات التشغیل والصیانة المقدمة إلى ھذه الشركات بموجب اتفاقیة التشغیل والصیانة.
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٥٦

(العمیل النھائي)، ب) یمثل جزء كبیر من الذمم المدینة فواتیر قائمة تتعلق بتزوید المیاه المحالة للمؤسسة العامة لتحلیة المیاه
(ركاء السعودیة). یشتمل  والتي قدمت فواتیرھا من قبل شركة بوارج إلى شركة ركاء السعودیة للطاقة والماء المحدودة

على مبلغ مستحق من شركة ركاء للخدمات الدولیة على حساب سداد التسھیل المرحلي نیابة عن شركة السفن الرصید أیضاً
العائمة لشركة مشاریع المیاه المحدودة. 

أغسطس ٣١یمثل ھذا البند قروض المساھمین إلى شركة ایھ سي إف للطاقة المتجددة المحدودة. تستحق القروض السداد في )ج 
سنویاً.%٥٫٧٥، وتحمل عمولة قدرھا ٢٠٢٤

لمعدالت العمولة السائدة كانقرض ثانوي إلى شركة زمیلة ٢٠١٧دیسمبر ٣١القائم كما في یمثل المبلغ)د  ً یحمل عمولة وفقا
ھامش متفق علیھ.  ً تم سداد المبلغ بالكامل خالل السنة. بین البنوك في لندن زائدا

وال یوجد تاریخ محدد لسدادھا وال تحمل أي عمولة. جھات ذات عالقةیمثل الرصید دفعة مقدمة إلى )ھـ
. میاهللطاقة وتحلیة الحیاةاد التكالیف المتكبدة نیابة عن شركة درغ مستحق لقاء أتعاب التطویر واستیمثل ھذا البند مبل)و 
لمعیمثل )ز  ً نوك دالت العمولة السائدة بین البالمبلغ قرض ثانوي إلى شركة زمیلة وال یوجد تاریخ محدد لسداده ویحمل عمولة وفقا

ھامش متفق علیھ . في لند زائداً
ًیمثل الرصید دفعة مقدمة ثانویة تم تقدیمھا إلى جھات ذات عالقة وال(ح) یوجد تاریخ محدد لسدادھا وال تحمل أي عمولة. وطبقا

لشروط االتفاقیة، لن یتم سداد الدفعة المقدمة قبل سنة على األقل. وعلیھ، تم إظھار الرصید كموجودات متداولة. 
أكوا جوس قرض مساھم تم الحصول علیھ من قبل شركة ٢٠١٦دیسمبر ٣١و ٢٠١٧دیسمبر ٣١یمثل الرصید القائم كما في (ط)

لمعدالت الیبور زائدا٢٠٣١ًوكان تاریخ استحقاقھ خالل  ً سنویاً. تم التوقف عن توحید أكوا جوس %٥وكان یحمل عمولة وفقا
من  ).٣١(أنظر إیضاح ٢٠١٨دیسمبر ١٦اعتباراً

اإلیرادات -٢٣
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١إیضاح

١٬٦٨٢٬٩٥١١٬٧٣٣٬١٠٥١٬٢٦٠٬١٨٢خدمات مقدمة 
بیع كھرباء: 

١٬١٠٢٬١٥٩٨١٣٬٣١١٥٥٨٬٥٤٢السعة
٤٢٥٬٦١٨٧٣٠٬٦٠٣٨٢١٬٠٢٤الطاقة

بیع میاه: 
١٥٢٬١٥١٣٣٣٬٤٧٦٣٢٦٬٧٤٥السعة

٤٦٬١٥٤٨٣٬٦٤١٧٧٬٧٤٥اإلنتاج

٨١٤٥٬١٦٩٨٨٬٧٦٣١٥١٬٠٧٩دخل إیجار تمویلي
٣٬٥٥٤٬٢٠٢٣٬٧٨٢٬٨٩٩٣٬١٩٥٬٣١٧

(٠٫٥٧تشتمل عملیات بیع الكھرباء خالل السنة على مبلغ قدره  ملیار لایر سعودي٠٫٨٠: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیار لایر سعودي
لى إ) یتعلق بالكھرباء التي تم تزویدھا من قبل الشركة المركزیة لتولید الكھرباء ملیار لایر سعودي٠٫٧٣: ٢٠١٦دیسمبر ٣١و 

(الجھة المشتریة). یشتمل ذلك على تكلفة الوقود البالغة  (٠٫٢٥الشركة الوطنیة للكھرباء : ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیار لایر سعودي
بموجب ترتیبات فوریة إلى الشركة ٠٫٣٧: ٢٠١٦دیسمبر ٣١میون لایر سعودي، ٠٫٤٦ ً ملیار لایر سعودي) والتي تتم حالیا

كومة األردنیة حصص في ھاتین الشركتین.الوطنیة للكھرباء. تمتلك الح

التكالیف التشغیلیة -٢٤
للسنة المنتھیة في إیضاح

٢٠١٨دیسمبر ٣١
للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧دیسمبر ٣١
للسنة المنتھیة في 

٢٠١٦دیسمبر ٣١

٥٣٤٬٠٨٢٧٨٧٬٩٢٠٦٥٨٬٨٩٨الطبیعي والوقودتكالیف الغاز
٤٨٦٬١٢٧٤٠٣٬٧٢٨٢٩٩٬٧٦٩تكالیف مواد مباشرة

٣٦٠٬١٠٦٣٣٣٬٢٥٩٣١٥٬٣٥٦تكالیف موظفین 
٥٢٨٦٬٧٨٨٢٤٢٬٦٢٨٢٥٥٬٠٦١استھالك 

٢٠٦٬٧٢٧٢٩٧٬٧٧١١٩٧٬٢٨٢واتعاب فنیةتكالیف تشغیل 
١٢٨٬٨٢١١٠٧٬٢٤٥١٢٢٬٠٣٢تكالیف مباشرة أخرى 

٢٬٠٠٢٬٦٥١٢٬١٧٢٬٥٥١١٬٨٤٨٬٣٩٨
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٥٧

المصاریف العمومیة واإلداریة-٢٥
للسنة المنتھیة في إیضاح 

٢٠١٨دیسمبر ٣١
للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧دیسمبر ٣١
للسنة المنتھیة في 

٢٠١٦دیسمبر ٣١

٣٩٦٬٣٦٥٣٥٧٬٩٧٥٢٨٤٬٧١٤رواتب ومزایا موظفین أخرى 
٣٠٬٥٩٦١٠٠٬٦٣٩٦٦٬٨٣٣مخصصات 

٦٥٬١٥٧٧٢٬٩٥٠٤٣٬٨٦٦أتعاب قانونیة ومھنیة 
٤٢٬٣٨٩٣٩٬٢٤٨٣٨٬٢٠١مصاریف إیجار ومنافع عامة

٢٨٬٨٣٤٣٢٬٧٣٠٢٦٬٦٥٣مصاریف سفر
٥١٧٬٧٤١١٨٬٥١٢١٦٬١٨٥استھالك 

٢١٬١٤١١٦٬٤٨٣١٥٬٨٦٠مصاریف اتصاالت واشتراكات 
١٤٬٩٨٢١٤٬٨٢٨٢٤٬٦٧٠مصاریف عالقات عامة 

٩٬٠١١١٢٬٥٦٨٥٬٥٠٨مصاریف إصالح وصیانة 
٨٬٥٧٧٩٬٦١٨١٠٬٢٩٤مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

٥٦٬٠٦٦٥٥٬٠٥٤٧٣٬٦٩٣أخـــرى

٦٩٠٬٨٥٩٧٣٠٬٦٠٥٦٠٧٬٤٨٧

اإلیرادات األخرى-٢٦
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

٧٧٬٨٧٣٣٣٬٢٦٤١٧٬٦٨٤محقق عن ودائعدخل 
ًربح  استبعاد جزئي لشركة مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقا

-٦٥٬٣٦٧-لطریقة حقوق الملكیة
٣٨٬١٧٢--أرباح غیر محققة عن المشتقات

٣٧٬٦٨٣--ربح إعادة قیاس حصة ملكیة قائمة عند االستحواذ
٦٬٣٤٨٤٬١١١-أخرى 

٧٧٬٨٧٣١٠٤٬٩٧٩٩٧٬٦٥٠

الدخل المتعلق بالخدمات الفنیة والتشغیلیة واإلنشائیة والخدمات المالیة األخرى المبالغ المذكورة في الجدول أعاله، فإنإضافة إلى ١-٢٦
(١٧٩٫٦وقدره  تم )، ملیون لایر سعودي٨٥٫٦: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون لایر، ١٩٠٫٣: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي
. األخرىكدخل من العملیاتھعرض

(بي، حصلت المجموعة على السیطرة على٢٠١٦بریل إخالل٢-٢٦ تي شركة أكواباور سول أفریقیا بوكبورت سي أس بي باوربالنت
نة المالیة الموحدة للسإظھار الموجودات والمطلوبات الخاصة بشركة بوكبورت في القوائمعند بدء العملیات التجاریة. واي) لیمتد

بقیمتھا الدفتریة.٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیة في 

كما ھو مطلوب من قبل المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة كما ھو معتمد في المملكة العربیة السعودیة ، قامت المجموعة 
فوائد غیر مسیطرة العادلة لصافي األصول وتبلغ القیمة ملیون لایر سعودي ٣٧٫٧ربًحا قدره بتخصیص سعر الشراء وسجلت 

.ملیون لایر سعودي على التوالي٢٦٨٫٠ملیون لایر سعودي و ٤٤٠٫٠في تاریخ االستحواذ 

والمصاریف األخرى االنخفاض في القیمة-٢٧
إیضاح

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

) -٤٨٬٤٥٨)٥٥٦٬٤٣٧(١-٢٧عكس) / خسارةانخفاض
--)٦٧٬٣١١(٢-٢٧بعد خصم المبالغ المستردة, تعویضات األضرار

)٤٨٬٤٥٨)٦٢٣٬٧٤٨-

االنخفاض في القیمة ١-٢٧
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١إیضاح

تواآلالالممتلكات(عكس قید) قیمة في خسارة انخفاض 
-٦٣٬٥١٣)٤٤٣٬٩٣٧(٣-١/٥-١-٢٧والمعدات

-)١٥٬٠٥٥()١١٢٬٥٠٠(٦خسارة انخفاض في قیمة الشھرة
)٤٨٬٤٥٨)٥٥٦٬٤٣٧-
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٥٨

(تتمة)االنخفاض في القیمة-٢٧ والمصاریف األخرى

باإلنخفاض في القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالشركات التابعة ٢٠١٨تتعلق خسارة االنخفاض في القیمة لعام ١-١-٢٧
للمجموعة وھي/ شركة بركاء، والشركة المركزیة لتوزیع الكھرباء، وبوارج المتواجدة في سلطنة عمان والمملكة األردنیة الھاشمیة 

السعودیة، على التوالي. والمملكة العربیة 

بركاء
ملیون لایر سعودي بشأن محطة تحلیة میاه متعددة ٣٠٩٫٧، قامت المجموعة بإثبات خسارة انخفاض قدرھا ٢٠١٨خالل عام 
من عام ٢٠بسعة قدرھا المراحل.  بالیوم. لن تكون بركاء في وضع یمكنھا من استئناف عملیاتھا في المحطة اعتباراً ملیون جالون

ًفصاعد٢٠٢٢ ألنھ غیر مسموح لھا القیام بذلك بموجب طلب التقدم لطرح العطاء ٢٠٢٢الطاقة لعام شراءبموجب إجراءات ا
لما یتطلبھ معیار المحاسبة التناضح العكسيالخاص بمحطات  ً . یجب أخذ أثر ذلك بعین االعتبار على ربح أو خسارة السنة الحالیة طبقا

یمة الموجودات. االنخفاض في ق–٣٦الدولي 

تم تحدید القیمة القابلة لالسترداد على أساس القیمة الحالیة ألنھا تعكس بصورة أدق الطریقة التي یتوقع بموجبھا تحقیق المنافع 
التي تضمنھا األصل من قبل المنشأة. تم تحدید كافة التدفقات النقدیة المستقبلیة وفق أفضل تقدیرات  ءات إلجرالإلدارةااالقتصادیة

عند تقدیر القیمة الحالیة للتدفقات %٦٬٦المستقبلیة التي ستقوم بھا بركاء. استخدمت بركاء معدل الخصم ما قبل الضریبة البالغ 
النقدیة المستقبلیة. 

الشركة المركزیة لتوزیع الكھرباء
الحظت اإلدارة ،الشركة المركزیة لتوزیع الكھرباء، وھيالشركات التابعة للمجموعةإلحدىء اختبار انخفاض سنوي اأثناء إجر

نة.المبلغ في ربح أو خسارة السھذاملیون لایر سعودي في إحدى الوحدات التشغیلیة، وبالتالي تم تسجیل ٦٣٫٩وجود انخفاض قدره 

بوارج
(شركة تابعة للمجموعة)، وتسعى اإلدارة  ًلقد انتھت اتفاقیة الشراء الخاصة بشركة بوارج لتجدیدھا. وأثناء إجراء اختبار حالیا

(الموجودات)، تبین للمجموعة بأن القیمة الدفتریة للموجودات كانت أقل من القیمة القابلة لالسترداد بمبلغ قدره  االنخفاض لآلالت
ملیون لایر سعودي. وتم تسجیل األثر كخسارة انخفاض في الربح أو الخسارة. ٧٠٫٤

بعد خصم المبالغ المستردةتعویضات األضرار، ٢-٢٧

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

--)١٤٦٬٣٦٤(مصروف تعویضات أضرار
--٧٩٬٠٥٣مبالغ مستردة من تعویضات األضرار

)٦٧٬٣١١(--

لشروط اتفاقیات شراء المیاه والطاقة بسبب البندیمثل ھذا  ً تعویضات األضرار المستحقة إلى أو المدفوعة إلى الجھة المشتریة وفقا
ھي بعد خصم أي تعویضات تمالربح او الخسارةاھرة في قائمة تعویضات األضرار الظ. إن تحقیق التشغیل التجاريالتأخر في

.یة والمشتریات واإلنشاءات من قبل الشركات التابعة للمجموعةالتفاوض بشأنھا مع مقاول األعمال الھندس

(أرباح) -٢٨ العمالت األجنبیة، صافيتحویلخسائر
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

(أرباح)  )٤٢٬٣٢٩(٥٬٠٧٦١٣٬١٨٧محققة تحویل عمالت أجنبیةخسائر
)١٦٬١٨٣()٥١٬٥١٨(٨٬٧٤٠غیر محققة أجنبیةتحویل عمالت (أرباح) خسائر 

٥٨٬٥١٢()٣٨٬٣٣١(١٣٬٨١٦(

األعباء المالیة، صافي-٢٩
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١إیضاح

٧٠٠٬٠٣٥٤٤٨٬١٩٦٢٤٧٬٩٦٤تكلفة اقتراض
٦٥٬٢٠٩٤١٬٠٢٢٥٦٬٤٧٥عمولة على خطابات ضمان 

١٤٬٦٨٨٤٬٨٧٦٥٬٩٠٥-٢٢اقتراض بشأن قروض من جھات ذات عالقةتكلفة 
١٬٧٦٣٥٬٤٦١١٬٩٩٢أعباء مالیة أخرى 

٧٧١٬٦٩٥٤٩٩٬٥٥٥٣١٢٬٣٣٦
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٥٩

ربح السھم(خسارة) / -٣٠
(باآلالف):١-٣٠ بالمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة فیما یلي تحلیالً

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

٦٤٥٬٧٦٣٥٤٧٬٦٠٤٥٤٧٬٦٠٤األسھم العادیة المصدرة كما في 

٥٩٦٬٢٨٠٥٤٧٬٦٠٤٥٤٧٬٦٠٤المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة

على النحو التالي:والمخفضربح السھم األساسي (خسارة) تم احتساب ٢-٣٠
(خسارة) ربح السنة المتعلق بمساھمي الشركة األم  ٩٢٠٬٢٤٠٨٥٥٬٩٠٨)٧٧٣٬٨٤٢(صافي

٧٣٦٬٥٩٧٨٣٥٬٢٣٣٨٧٥٬١٠٩بمساھمي الشركة األمنة من العملیات المستمرة المتعلقربح الس

(باللایر السعودي)(الخسارة)  ١٫٦٨١٫٥٦)١٫٣٠(الربح األساسي والمخفض للسھم

١٫٢٤١٫٥٣١٫٦٠)(باللایر السعوديلعملیات المستمرة من االربح األساسي والمخفض للسھم 

العملیات المتوقفة -٣١
"الجھة المشتریھ") على حصة فعلیة قدرھا في، استحوذ بعض المساھمین ٢٠١٨دیسمبر ١٦بتاریخ ١-٣١ (ویشار إلیھم فیما بعد بـ الشركة

أیھ. تالكتریك إیسلتمي في أي یونیتم ساناي في أي تیكارجوسللمجموعة، وھي شركة أكوا في شركة تابعة مملوكة بالكامل %٣٠
("أكوا  بھا یجب أتخاذاتفاقیة مشروع مشترك وبموج"") بالقیمة العادلة وكجزء من الصفقة، أبرمت الجھة المشتریةجوسأس. 

التي تؤثر في الغالب وبشكل جوھري على عائدات أكوا  وعة بشكل مشترك من قبل المجمجوسالقرارات المتعلقة باألنشطة المعنیة
ي اإلدارة، ن كبار موظفوالجھة المشتریھ. تشتمل ھذه األنشطة على القرارات المتعلقة باتخاذ القرارات التشغیلیة والرأسمالیة، وتعیی

ومقدمي الخدمات اآلخرین، والقرارات المتعلقة باإلضافات الراسمالیة لمرافق المحطات الكھربائیة، والقرارات المتعلقة بترتیبات 
. جوستورید الغاز، ومبیعات الطاقة التي تؤثر على عائدات أكوا بالتمویل، والقرارات المتعلقة 

٦٧٢٫٠، وتوقفت عن توحید صافي الموجودات وقامت باثبات خسارة قدرھا جوسسیطرة على أكوا وبالتالي فقدت المجموعة ال
لمجموعة حصة الملكیة المتبقیة لمشترك، تم تقدیر القیمة العادلة لإضافة إلى ذلك، وبتاریخ اتفاقیة المشروع ال.ملیون لایر سعودي

ًجوسإلدارة بالمحاسبة عن أكوا ال شيء من قبل المجموعة وبدأت اجوسفي أكوا %٧٠وقدرھا  لطریقة حقوق الملكیة طبقا ً وفقا
الترتیبات المشتركة. –١١لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي 

ًفیما یلي ملخص فقدان السیطرة:المثبتھ بشأنلخسارة لا
دیسمبر ٣١

٢٠١٨

)٣٩٠٬٨١٣(القیمة الدفتریة لصافي المطلوبات التي تم التوقف عن اثباتھا 
-للعوض المستلمالقیمة العادلة المستلمة

)٣٩٠٬٨١٣(
١٤١٬٣٣٠من الدخل الشامل اآلخریھا إلى الربح أو الخسارةرتدوتحویل عمالت أجنبیة متراكمة معادخسائر 

٤٧٬٧١١ه إلى الربح أو الخسارة من الدخل الشامل اآلخررالمعاد تدویتغطیة المخاطر المتراكماحتیاطي 
٨٧٣٬٧٢٦فقدان السیطرةتم التعھد بھا عندمطلوبات إضافیة 
٦٧١٬٩٥٤فقدان السیطرةالمثبتة عندإجمالي الخسائر 

من تاریخ ، أي ٢٠١٨دیسمبر ١٦ن لایر سعودي حتى ملیو١٫٠٣٨٫٦قدرھاخسائر بتوحید، قامت المجموعة تقدمإضافة إلى ما 
.ساالستثمار األولي في أكوا جو
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٦٠

(تتمة)-٣١ العملیات المتوقفة
: ٢٠١٦و ٢٠١٧و ٢٠١٨فیما یلي نتائج العملیات المتوقفة للسنوات ٢-٣١

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

-٦٨٦٬٤٩٢١٩٧٬٨٠٥إیرادات
-)٢٤٬٥٨٣()٧٤٨٬٣٣٩(تكالیف التشغیل

)١٬٧٠١()١٧٬٤٩٨()١٩٬٠٣٣(مصاریف إداریة وعمومیة
٧٬٤٧٦٣٠٧٦٥إیرادات أخرى 

--١٢٩٬٥٣٥مبالغ مستردة من تعویضات األضرار 
)١٧٬٥٤٢()٢٨٬٧٨٨()٨٨٧٬٠٥٥(، صافيتحویل عمالت أجنبیة(خسارة) / ربح

-)٤٢٬٢٨٦()٢٤٣٬٢٦٥(أعباء مالیة، صافي
)٢٣(٢٣٥٬٧٠٤٥٠زكاة وضریبة 

)١٩٬٢٠١(٨٥٬٠٠٧)٨٣٨٬٤٨٥(دیسمبر ٣١الخسارة للسنة المنتھیة في 

--)٦٧١٬٩٥٤(١-٣١فقدان السیطرةمثبتة نتیجةخسارة 
جة المثبتة نتیخسارة من العملیات المتوقفة بما في ذلك الخسارة 

)١٩٬٢٠١(٨٥٬٠٠٧)١٬٥١٠٬٤٣٩(فقدان السیطرة في شركة تابعة

التعھدات وااللتزامات المحتملة -٣٢
لدى المجموعة التزامات محتملة قائمة على شكل خطابات ضمان وضمانات مشتركة صادرة بشأن كان ، ٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

(٩٫٠ع وضمانات أداء قدرھا یراالتسھیالت البنكیة لشركات المش ملیار لایر سعودي،٨٫٩: ٢٠١٧دیسمبر٣١ملیار لایر سعودي
على حصة المجموعة في التزامات الشركات١٠٫٨: ٢٠١٦ ً تم التي یالمستثمر فیھاملیار لایر سعودي). یشتمل الرصید أیضا

لطریقة حقوق الملكیة ً .المحاسبة عنھا وفقا

لاللتزامات المحتملة كما بتاریخ إعداد القوائم المالیةفیما یلي  :تحلیالً
كما في

٢٠١٨دیسمبر ٣١
كما في

٢٠١٧دیسمبر ٣١
كما في 

٢٠١٦دیسمبر ٣١

٩٩٠٬٣٣٥١٬٢٤٥٬٢٥٥٢٬٨٢٣٬٩٦١ضمانات بشأن قروض مرحلیة
٦٧٦٬٣٦٩٦٨٥٬٠١٩١٬٥٣٧٬٥٣٦اعتمادات مستندیة ضمانات بشأن 

٧٬٣٣٩٬٣٥٥٦٬٩٢٨٬٢٩٥٦٬٤٠٤٬٥٣١تعھدات والتزامات محتملة أخرى
٩٬٠٠٦٬٠٥٩٨٬٨٥٨٬٥٦٩١٠٬٧٦٦٬٠٢٨

إحدى الشركات التابعة للمجموعة، وھي الشركة المركزیة لتولید الكھرباء، مطالبة عمولة من قبل مورد الوقود بسبب التأخر في في 
٥٠٢٬٦: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي و ٥٠٤٬٩: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(ملیون لایر سعودي٥٢٧٬٠عملیات السداد قدرھا 
و فوائد للتأخیر في سداد فواتیر الوقود الشھریة لشركة المركزیة لتولید الكھرباء. تنص اتفاقیة تزوید الوقود . ملیون لایر سعودي)

یوما من تاریخ الفاتورة. ٤٥بعد مدفوعةفواتیر الغیر للالمتأخرل على الفائدة عند الدفع رد على انھ یحقق للمورد الحصومع المو
ًھذه االمورد لیس لھ الحق في المطالبة بالكھرباء والمستشار القانوني المستقل أن دوتعتقد إدارة الشركة المركزیة لتولی لمبالغ وفقا

أخر ة حاالت التأخر في السداد ھي نتیجة التوأن كافالمشتریةالتفاقیة تورید الوقود حیث أن الترتیب بالكامل مضمون من قبل الجھة 
في عملیات االستالم من قبل الجھة المشتریة. وعلیھ، لم یتم تجنیب مخصص لذلك في ھذه القوائم المالیة الموحدة.

االلتزامات بموجب عقود اإلیجارات التشغیلیة-٣٣
(١٧٫٠كمصاریف خالل السنة المثبتةبلغت الدفعات بموجب عقود اإلیجارات التشغیلیة  ملیون ١٤٫٥: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي

). تمثل الدفعات بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة إیجارات مستحقة الدفع من قبل ملیون لایر سعودي١٤٬٥: ٢٠١٦و لایر سعودي
المجموعة لقاء إیجار المكتب حیث سینتھي االلتزام المتعلق بھ خالل سنة.

المعلومات القطاعیة -٣٤
مع طریقة إعداد التقاریر الداخلیة الخاصة بالمجموعة، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن نشاطات المجموعة. تتكون  ً تمشیا

-عملیات المجموعة من اآلتي:
(الطاقة والمیاه) قطاع التولید

. إن لھذه المشاریع عقود طویلة األجل مع جھات مشتریة یشتمل ھذا القطاع على مشاریع الطاقة والمیاه العاملة أو قید ا ً إلنشاء حالیا
(ذات تصنیف ائتماني جید ) للتفاصیل بشأن الجھات المشتریة).٤١(أنظر إیضاح
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٦١

(تتمة)المعلومات القطاعیة -٣٤

الخدماتقطاع 
الجدیدة وتملك المشاریع القائمة، وتقدیم خدمات التشغیل والصیانة لقطاع التولید تقدیم الخدمات للمشاریعیشتمل ھذا القطاع على 

بموجب عقود طویلة األجل. إن لعقود خدمات التشغیل والصیانة نفس المدة مثل العقود طویلة األجل لشركات المشاریع التي تندرج 
موارد القرار بشأن توزیع الأتخاذبصورة مستقلة لغرض عمالاألوحدات إلدارة بمراقبة نتائج العملیات لضمن قطاع التولید. تقوم ا

. لكل قطاعوتقویم األداء. یتم تقویم أداء القطاع على اساس الربح أو الخسارة

یتم حذف اإلیرادات المتداخلة بین القطاعات عند توحید القوائم المالیة. 

٢٠١٨دیسمبر ٣١
قطاع التولیـد 
اإلجمــاليالعملیات المتوقفةالخدماتقطـاع (الطاقة والمیاه)

١٬٩٣٢٬٤٦٧١٬٦٢١٬٧٣٥٦٨٦٬٤٩٢٤٬٢٤٠٬٦٩٤إیرادات خارجیة 
٢٨٩٬٨٣٣-٢٨٩٬٨٣٣-إیرادات بین القطاعات 

١٬٩٣٢٬٤٦٧١٬٩١١٬٥٦٨٦٨٦٬٤٩٢٤٬٥٣٠٬٥٢٧إجمالي اإلیرادات 

)١٬٠٩٧٬١٤٤()١٬٧٤٦٬١٤٣(٣٤٣٬١٤٤٣٠٥٬٨٥٥ربح القطاع قبل الزكاة والضریبة (خسارة) 
٣٦٬٦٠٥٤١٬٢٦٨٧٬٤٧٦٨٥٬٣٤٩ن ودائعمحقق عدخل 

٥٠٨٬٠٣٠٢٧٧٬٤٨١١٬١٣٠٬٣٢٠١٬٩١٥٬٨٣١أعباء مالیة شاملة خسائر تحویل عمالت أجنبیة
٢٦٧٬٤٧٢٣٧٬٠٥٧٦١٬١٤٦٣٦٥٬٦٧٥استھالك 

٩٣٥٬٦٦٧-٩٠٠٬٤٦٥٣٥٬٢٠٢الحصة في صافي دخل شركات زمیلة ومشاریع مشتركة

٣٦٬٢٤٨٬٩٠٢-١٨٬٨٠١٬٢٣٩١٧٬٤٤٧٬٦٦٣إجمالي موجودات القطاع
لطریقة حقوق الملكیة ً ٦٬٥١٦٬٠٢٨-٣٬٩٨٣٬٠٦١٢٬٥٣٢٬٩٦٧شركات مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقا

٣٬١٨٦٬٢٨١-٣٬١٥١٬٨٨٦٣٤٬٣٩٥إلى الممتلكات واآلالت والمعدات االضافات

٢٥٬١٧٤٬٧٤٥-١٨٬١٩٥٬١٧١٦٬٩٧٩٬٥٧٤إجمالي مطلوبات القطاع 

٢٠١٧دیسمبر ٣١
٢٬٢٣٥٬٩٧٢١٬٥٤٦٬٩٢٧١٩٧٬٨٠٥٣٬٩٨٠٬٧٠٤إیرادات خارجیة 

٣٣١٬٠٩٩-٣٣١٬٠٩٩-إیرادات بین القطاعات 
٢٬٢٣٥٬٩٧٢١٬٨٧٨٬٠٢٦١٩٧٬٨٠٥٤٬٣١١٬٨٠٣إجمالي اإلیرادات 

١٬٢٠٩٬٧٩٠)٨٤٬٩٥٧(٩٥٠٬١٧١١٧٤٬٦٦٢ربح القطاع قبل الزكاة والضریبة (خسارة) 
٧٬٢٠٦٢٦٬٠٥٨٣٠٧٣٣٬٥٧١ن ودائعقق عمحدخل 

٢٨٦٬٠١٠١٧٥٬٢١٤٧١٬٠٧٤٥٣٢٬٢٩٨أعباء مالیة شاملة خسائر تحویل عمالت أجنبیة
٢٣٨٬٨٦١٢٢٬٢٧٩١٣٬٣٠٥٢٧٤٬٤٤٥استھالك 

٤٥٧٬٠٢٤-٤١١٬٨٦٩٤٥٬١٥٥شركات زمیلة ومشاریع مشتركةالحصة في صافي دخل 

١٥٬٨٨٧٬٤٩٠١٣٬٠٧٩٬٦٧١٣٬٦٩٤٬٠٢٤٣٢٬٦٦١٬١٨٥إجمالي موجودات القطاع
لطریقة حقوق الملكیة ً ٤٬٣٤٠٬٥٤٠-١٬٥٦٤٬٢٢١٢٬٧٧٦٬٣١٩شركات مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقا

٤٬٥٢٣٬٦٤٣١٨٬٧٦١٧١٣٬٦٨٣٥٬٢٥٦٬٠٨٧إلى الممتلكات واآلالت والمعدات االضافات

١٤٬١٢٣٬٣١٥٥٬٠٨١٬٥٤٣٣٬٥٦٨٬١٩٩٢٢٬٧٧٣٬٠٥٧إجمالي مطلوبات القطاع 

٢٠١٦دیسمبر ٣١
٣٬١٩٥٬٣١٧-١٬٩٣٥٬١٩٣١٬٢٦٠٬١٢٤إیرادات خارجیة 

٢٠٨٬٨٠٥-٢٠٨٬٨٠٥-إیرادات بین القطاعات 
٣٬٤٠٤٬١٢٢-١٬٩٣٥٬١٩٣١٬٤٦٨٬٩٢٩إجمالي اإلیرادات 

٩٩٧٬٧٣٠)١٩٬١٧٨(٥٤٥٬١٣٤٤٧١٬٧٧٤ربح القطاع قبل الزكاة والضریبة
٥٥٬٨٥٦-٤٬٢٩٦٥١٬٥٦٠ن ودائعمحقق عدخل 

٢٥٣٬٣٩٩٤٢٥١٧٬٥٤٢٢٧١٬٣٦٦أعباء مالیة شاملة خسائر تحویل عمالت أجنبیة
٢٤٣٬٦٠٧٢٧٬٦٣٩١١٣٢٧١٬٣٥٩استھالك 

٤٧٣٬٠٨٣-٤٣٩٬٢٢١٣٣٬٨٦٢حصة في صافي دخل شركات زمیلة ومشاریع مشتركة

١٢٬٧٦٩٬٩١٦٩٬٨٧١٬١١٣٢٬٤١٣٬٠٥٠٢٥٬٠٥٤٬٠٧٩إجمالي موجودات القطاع
لطریقة حقوق الملكیة ً ٢٬٥٦٠٬٩٦٤-١٬٣٦٦٬٠١٩١٬١٩٤٬٩٤٥شركات مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقا

٢٬٩٤٤٬٤٥٨٢٤٬٩٤٨٩٤١٬١٦٩٣٬٩١٠٬٥٧٥إلى الممتلكات واآلالت والمعدات االضافات

١١٬٥١٨٬٧٤٤٢٬٢٤٣٬٧٨٥٢٬٢٧٤٬٨٧٤١٦٬٠٣٧٬٤٠٣إجمالي مطلوبات القطاع
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٦٢

(تتمة)-٣٤ المعلومات القطاعیة
ار المعامالت دید أسعحوالصیانة والخدمات الفنیة األخرى. یتم تتتضمن اإلیرادات بین القطاعات اإلیرادات المتعلقة بخدمات التشغیل 

بین القطاعات من قبل شركاء آخرین في المشاریع. 

الموجودات ووالربح بعد الضریبةإیرادات المجموعة بیان بفیما یلي یقع المركز الرئیسي للشركة في المملكة العربیة السعودیة. 
ة والشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبوالمطلوبات التي ساھمت بھا المملكة العربیة السعودیة والشركات التابعة في الخارج 

لطریقة حقوق الملكیة ً :عنھا وفقا

خسارة) بعد الربح/ (الیراداتاإل
الضریبة

٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
١٬٢٩٧٬٦٣٠١٬٣٨٩٬١٥٧السعودیةالمملكة العربیة

)٢٬٢٨٨٬٠٧١(٢٬٩٤٣٬٠٦٤الشركات التابعة في الخارج
٨٩٨٬٩١٤(٤٬٢٤٠٬٦٩٤(

٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
١٬١٧٣٬٢٢٠٧٠٨٬٤٤٢المملكة العربیة السعودیة

٢٬٨٠٧٬٤٨٤٣١٨٬٩٠٠الشركات التابعة في الخارج
٣٬٩٨٠٬٧٠٤١٬٠٢٧٬٣٤٢

٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة 
١٬٢٩٨٬٤٦٥٦٧٩٬٩٤١المملكة العربیة السعودیة

١٬٨٩٦٬٨٥٢٢٤٨٬٩٠٠الشركات التابعة في الخارج
٣٬١٩٥٬٣١٧٩٢٨٬٨٤١

إجمالي المطلوباتإجمالي الموجودات
٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

١٤٬٥٥٨٬٨٣٨٣٬٢٢٤٬٥٨٦المملكة العربیة السعودیة
٢١٬٦٩٠٬٠٦٤٢١٬٩٥٠٬١٥٩الشركات التابعة في الخارج

٣٦٬٢٤٨٬٩٠٢٢٥٬١٧٤٬٧٤٥
٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

١٠٬٢٥٣٬٣٥٥١٬٨٦٤٬٦٠٥المملكة العربیة السعودیة
٢٢٬٤٠٧٬٨٣٠٢٠٬٩٠٨٬٤٥٢الشركات التابعة في الخارج

٣٢٬٦٦١٬١٨٥٢٢٬٧٧٣٬٠٥٧

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
١٠٬٠٠٠٬٤٩٣٢٬١٢٨٬٤٨٣العربیة السعودیةالمملكة

١٥٬٠٥٣٬٥٨٦١٣٬٩٠٨٬٩٢٠الشركات التابعة في الخارج
٢٥٬٠٥٤٬٠٧٩١٦٬٠٣٧٬٤٠٣

المالیة إدارة المخاطر -٣٥
(تشتمل على مخاطر العمالت ومخاطر القیمة العادلة ومخاطر  تتعرض نشاطات المجموعة لمخاطر مالیة مختلفة: مخاطر السوق
أسعار العموالت الخاصة بالتدفقات النقدیة ومخاطر السعر) ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السیولة. یركز برنامج إدارة المخاطر الكلي 

اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تتم إدارة بؤ باألسواق المالیة والسعي للحد منعدم إمكانیة التنللمجموعة على 
المخاطر من قبل اإلدارة العلیا. وفیما یلي ملخص بأھم أنواع المخاطر:

مخاطر اإلئتمان١-٣٥
تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. تقوم المجموعة تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى 

بإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عمیل ومراقبة الذمم المدینة القائمة.
الموحدة.المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي والتي تتعرض لھا المجموعةیوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٦٣

(تتمة)إدارة المخاطر المالیة -٣٥
(تتمة)١-٣٥ مخاطر اإلئتمان

كما فيإیضاح
٢٠١٨دیسمبر ٣١

كما في 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

كما في 
٢٠١٦دیسمبر ٣١

٥٬٤٩٧٬٤٢٢٣٬٢٣٨٬٨٣٣١٬٥٤٣٬٠٨٧أرصدة لدى البنوك بما في ذلك النقدیة المقیدة
٨٩٬٣٣١٬٦١٩٢٬٧٨٦٬٢٧١٢٬٦٩٩٬٥٦٣تمویليمدینو عقود إیجار 

١١١٬٢٠١٬٦٢٩٧١٢٬١٣٧١٬٠١٩٬٨٨٩نون تجاریومدین
٢١١٣٬٢٧٣٦٤٬٠٤٧٨٤٬٨٠١القیمة العادلة للمشتقات

٢٢٧٤٢٬٦٥٤٩٢٦٬٨٨٣١٬١٣٥٬٦٠٣مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة
٣٣٢٨٬٥١٤٣٣٤٬٩٤٠٢٥٢٬٨٠٠-١١أرصدة تأمین مدینة

٤١٬٧٤٨٣٥٬٥٦٦٩٢٬٩٩٥موجودات مالیة أخرى 
١٧٬١٥٦٬٨٥٩٨٬٠٩٨٬٦٧٧٦٬٨٢٨٬٧٣٨

بما في ذلك النقدیة المقیدةاألرصدة لدى البنوك 
إن مخاطر االئتمان بشأن األرصدة لدى البنوك بما في ذلك النقدیة المقیدة تعتبر محدودة حیث أن ھذه األرصدة والنقدیة محتفظ بھا 

تصنیف ائتماني جید.لدى بنوك ذات
مدینو عقود اإلیجار التمویلي

التیةیمثل مدینو عقود اإلیجار التمویلي المبالغ المستحقة للشركات التابعة للمجموعة في المغرب من الجھة المشتر ً فاقیات شراء وفقا
لخ طاب الدعم الحكومي والتصنیف االئتمانيالطاقة. وتعتبر مخاطر االئتمان المصاحبة لمدیني عقود اإلیجار التمویلي محدودة نظراً

الجید للجھة المشتریة.
المدینون التجاریون 

إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدینة التجاریة یتأثر بصورة رئیسیة بالخصائص الفردیة لكل عمیل. وفیما -أ
لتركزات مخاطر االئتمان حسب الدولة:  یلي تحلیالً

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

كما في 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

كما في 
٢٠١٦دیسمبر ٣١

الحكومیة وشبة الحكومیة 
-) ٥٣١٬٤٣٠٢٠٩٬٩٧٥٢٤٠٬٩٨٦حكومي)ضمانالمملكة األردنیة الھاشمیة
(ضمان حكومي)- ٥٦٬٩٧٨٥١٬٢١٢٥٥٬١٧٣سلطنة عمان
١٬٤٠٢٢٬٧٦٧٦٨٥بلغاریا-
(خطاب دعم - ٢٢٧٬٦٤٤١٤٬٣٦٤١٩٬٢٧٦حكومي)المغرب
(ضمان حكومي)- ٥٤٬٠٧٧٤٩٬٩٠٣٤١٬٦٣١جنوب افریقیا
٩٦٬٥٨٠٢٣٬٥٣٥٢٨٧٬٣٨١المملكة العربیة السعودیة -

* ٢٣٣٬٥١٨٣٦٠٬٣٨١٣٧٤٬٧٥٧أخرى
١٬٢٠١٬٦٢٩٧١٢٬١٣٧١٬٠١٩٬٨٨٩

من العمالء "أخرى"یمثل البند *  . إن ھؤالء العمالء یتعاملون مع و تركیااإلمارات العربیة المتحدةفياألرصدة المستحقة
ولم یتم إثبات أي خسارة انخفاض في القیمة بشأن األرصدة لدیھم. علیھ، تم تصنیف ھذه األرصدة عدة سنواتالمجموعة منذ 

االئتمان بشأنھا محدودة.رأنھا ذات جودة ائتمانیة عالیة وأن مخاطبالمستحقة من العمالء 

التجاریة والذمم المدینة األخرى التي لم تنخفض قیمتھا:المدینة الذمم فیما یلي بیان بأعمارب. 

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

كما في 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

كما في 
٢٠١٦دیسمبر ٣١

٨٣٦٬٧٥٢٥٨٨٬١٥٦٩١٠٬٣٥٩غیر متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة
٣٥٬٣٩٢١١٠٬٣٧٨١٧٬٦٢٧یوما٩٠ً-١متأخرة السداد من 

٣٢٩٬٤٨٥١٣٬٦٠٣٩١٬٩٠٣یوما٩٠ًأكثر من 
١٬٢٠١٬٦٢٩٧١٢٬١٣٧١٬٠١٩٬٨٨٩

أن المبالغ غیر المنخفضة القیمة والمتأخرة السداد ألكثر من  ال تزال قابلة للتحصیل بالكامل، بناء على ٩٠تعتقد اإلدارة یوماً
طریقة خسائر االئتمان المتوقعة والتي تتضمن إجراء تحلیل شامل لمخاطر االئتمان، بما في ذلك التصنیفات السابقة والفترات

. متاحةاالئتمانیة للعمالء إذا كانت 
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٦٤

(تتمة)إدارة المخاطر المالیة -٣٥
(تتمة)١-٣٥ مخاطر اإلئتمان

:التجاریة خالل السنة على النحو التاليبشأن الذمم المدینة ركة في مخصص االنخفاض في القیمةكانت الحج. 

للسنة المنتھیة في 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

للسنة المنتھیة في 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

للسنة المنتھیة في 
٢٠١٦دیسمبر ٣١

٧١٬٤٠٢١١٩٬١٣٩١١٢٬٣١٩االفتتاحيالرصید 
١٣٬٦٥٦٩٧٬٠٧٤٦٬٨٢٠المثبتةنخفاض في القیمة االخسارة 

-)١٤٤٬٨١١()٢٠٬٧٢٤(المبالغ المشطوبة 
٦٤٬٣٣٤٧١٬٤٠٢١١٩٬١٣٩الختاميالرصید 

بالشركة المركزیة لتولید الكھرباء. وقد أبرمت الشركة المركزیة لتولید ٢٠١٧ینایر ١یتعلق مخصص االنخفاض في القیمة كما في 
، نشأ نزاع بین الشركة ٢٠١٢. وفي إبریل ٢٠٠٧سبتمبر ٢٠بتاریخ الكھرباء اتفاقیة شراء الطاقة مع الشركة الوطنیة للكھرباء 

بند حدوث اإلخفاقات المتكرر في اتفاقیة شراء الطاقة. وخالل النصف األول  والشركة الوطنیة للكھرباء حول تفسیر الغرامات بشأن
مع الشركة الوطنیة للكھرباء وقامت ، توصلت الشركة المركزیة لتولید الكھرباء إلى تسویة بشأن حدوث اإلخفاقات٢٠١٧لعام 

التفاقیة التسویة النھائیة المبرمة بتاریخ ٥٢٫٥بتسجیل مخصص انخفاض في القیمة إضافي قدره  ً ١٣ملیون لایر سعودي. وطبقا
. ٢٠١٧ملیون لایر سعودي من المخصص خالل ١٤٤٫٨، تم شطب مبلغ قدره ٢٠١٧أغسطس 

المشتقات
لتغطیة المخاطر وتعكس التغیر اإلیجابي في القیمة العادلة لعقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقایضات یتم تخصیص المشتقات كأدوات

ومن ثم فإنھ من المتوقع أن تكون مخاطر أو مؤسسات مالیة ذات تصنیف ائتماني جیدت. یتم إبرام ھذه العقود مع بنوكأسعار العموال
. االئتمان منخفضة

أرصدة التامین المدینة
(شركة تأمین تابعة). تمثل موجودات إعادة التامین تقوم المجموعة بإسناد كافة مخاطر التأمین التي تعھدت بھا شركة أكوا ري

األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمین. تقدر المبالغ القابلة لالسترداد من شركات إعادة التامین بطریقة مماثلة لمخصص 
لعقود إعادة التأمین المطالبات تحت التسویة أو المطا ً لبات المسددة المتعلقة بوثائق التامین الصادرة عن شركات إعادة التامین وطبقا

ذات العالقة. یمثل مخصص األقساط غیر المكتسبة الجزء من األقساط المستلمة أو المستحقة القبض والمتعلق باألخطار الساریة 
أكوا ري بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بشركات إعادة التامین بعنایة وذلك باختیار المفعول بتاریخ إعداد القوائم المالیة. تقوم شركة

" من االعتماد على شركة إعادة تأمین واحدة. كما توجد لدى شركة أكوا -مجموعة من شركات التامین المصنفة من الدرجة أ" بدالً
دارة مخاطر االئتمان من خالل تبدیل شركات إعادة التامین التي ري إجراءات بشأن استراتیجیة إعادة التامین الخاصة بھا وذلك إل

انخفضت درجة التصنیف االئتماني لھا.

الموجودات المالیة األخرى المبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة و
ین دفعات المقدمة للموظفتتضمن الموجودات المالیة األخرى توزیعات األرباح المدینة والدفعات المقدمة على حساب االستثمارات وال

لقوة المركز المالي للجھات ذات والذمم المدینة األخرى. ً إن مخاطر االئتمان المتعلقة بأرصدة الجھات ذات العالقة محدودة نظرا
المقدمة على حساب االستثمارات والدفعات المقدمة للموظفین. كما أن مخالعالقة. طر اال توجد ھناك مخاطر ائتمان بشأن الدفعات

االئتمان المتعلقة باألدوات المالیة األخرى غیر جوھریة وتتوقع المجموعة استردادھا بالكامل بالقیمة الدفتریة المسجلة لھا.

تركزات مخاطر االئتمان 
فیما عدا ما تم اإلفصاح عنھ، لم تحدد اإلدارة أي تركزات ھامة لمخاطر االئتمان بتاریخ إعداد القوائم المالیة.

مخاطر السیولة ٢-٣٥
تمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفیر األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات المالیة. تنشأ مخاطر 
السیولة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یقارب القیمة العادلة لھ. وتتمثل طریقة المجموعة في إدارة السیولة
في التأكد، قدر المستطاع، من توفر السیولة الكافیة للوفاء بالتزاماتھا حین استحقاقھا، في ظل كل من الظروف العادیة أو الظروف 
الصعبة، وذلك بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو االضرار بسمعة المجموعة. علیھ، تتأكد المجموعة من توفر التسھیالت البنكیة الكافیة 

. اتفي كافة األوق
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٦٥

(تتمة)المالیةإدارة المخاطر-٣٥
(تتمة)مخاطر السیولة ٢-٣٥

فیما یلي تواریخ االستحقاق التعاقدیة المتبقیة للمطلوبات المالیة بتاریخ إعداد القوائم المالیة. إن المبالغ باإلجمالي وغیر مخصومة
وتتضمن دفعات العمولة التعاقدیة:

التدفقات النقدیة التعاقدیة 
بدون تاریخ اإلجمالي القیمة الدفتریة ٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

استحقاق محدد
أكثر من خمس سنوات٥-١شھر١٢-٠

سنوات 
المطلوبات المالیة غیر المشتقة 

--٦٣٧٬٥١٠-٦١٨٬٩٤٢٦٣٧٬٥١٠تسھیالت قصیرة األجل 
١٬٧٢٤٬٣٧١٧٬٨٤٨٬٤٥٨١٣٬٤٠٦٬٧٩٨-١٨٬٧٥٣٬٣١٩٢٢٬٩٧٩٬٦٢٧قروض ألجل وتسھیالت تمویل

٤٬٦٦٨١٨٬٦٧٠٨٥٬٨٤٤-٨١٬١٧٦١٠٩٬١٨٢مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة 
---٤٬٨٤٣٬٨٥٧٤٬٨٤٣٬٨٥٧٤٬٨٤٣٬٨٥٧مطلوبات مالیة أخرى 

٢٤٬٢٩٧٬٢٩٤٢٨٬٥٧٠٬١٧٦٤٬٨٤٣٬٨٥٧٢٬٣٦٦٬٥٤٩٧٬٨٦٧٬١٢٨١٣٬٤٩٢٬٦٤٢
المطلوبات المالیة المشتقة 

مقایضات أسعار عموالت وعقود صرف أجنبي 
المخاطر  ٤٬٠٥٨١٤٨٬٣٧٥١٢٠٬١٥٨-١٤٣٬٢١١٢٧٢٬٥٩١آجلة مستخدمة لتغطیة

٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

المطلوبات المالیة غیر المشتقة 
--٢٦٣٬٦٤٠-٢٥٩٬٤٨٨٢٦٣٬٦٤٠تسھیالت قصیرة األجل 

١٬٦٥٦٬٧٩٥٧٬٦٥٠٬٢١٨١٧٬١٧٢٬٦٥٠-١٨٬٧٠٢٬٨١٨٢٦٬٤٧٩٬٦٦٣قروض ألجل وتسھیالت تمویل
١٤٢٬٣٧٨١٧٦٬٥٠٨٥٧٬٥٨٣٤٬٨٧٦١٩٬٥٠٣٩٤٬٥٤٦مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة 

---٢٬٧٧٧٬٦١٨٢٬٧٧٧٬٦١٨٢٬٧٧٧٬٦١٨مطلوبات مالیة أخرى 
٢١٬٨٨٢٬٣٠٢٢٩٬٦٩٧٬٤٢٩٢٬٨٣٥٬٢٠١١٬٩٢٥٬٣١١٧٬٦٦٩٬٧٢١١٧٬٢٦٧٬١٩٦

المطلوبات المالیة المشتقة 
مقایضات أسعار عموالت وعقود صرف أجنبي 

المخاطر  ٩٠٬٣٤١١٥٢٬٥٢٧٣١٬٦٤٧-٢١٢٬٦٨٢٢٧٤٬٥١٥آجلة مستخدمة لتغطیة

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

المطلوبات المالیة غیر المشتقة 
--٢٥٩٬٤١٠-٢٥٥٬٥٧٦٢٥٩٬٤١٠تسھیالت قصیرة األجل 

٧٧٦٬٦٥٩٥٬٩٩٢٬٣٠٣٩٬٠٥٢٬٠٩١-١٢٬٠٢٦٬٢٦٣١٥٬٨٢١٬٠٥٣قروض ألجل وتسھیالت تمویل
٢٠٨٬٦٥١٢٤٤٬٧٤٩١٣٠٬١٧٧٤٬٥١٢١٨٬٠٤٩٩٢٬٠١١مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة 

---٢٬٧٥٧٬٧١٩٢٬٧٥٧٬٧١٩٢٬٧٥٧٬٧١٩مطلوبات مالیة أخرى 
١٥٬٢٤٨٬٢٠٩١٩٬٠٨٢٬٩٣١٢٬٨٨٧٬٨٩٦١٬٠٤٠٬٥٨١٦٬٠١٠٬٣٥٢٩٬١٤٤٬١٠٢

المطلوبات المالیة المشتقة 
مقایضات أسعار عموالت وعقود صرف أجنبي 

المخاطر  ٦٩٬٣٥٩٢٧٢٬٤٥٤٣٥٬٩٨٥-١٦٠٬١٠٣٣٧٧٬٧٩٨آجلة مستخدمة لتغطیة

(الواردة/ الصادرة) المفصح عنھا في الجدول أعاله تمثل التدفقات النقدیة غیر المخصومة التعاقدیة المتعلقة  إن التدفقات النقدیة
فعات دبالمطلوبات المالیة المشتقة المقتناه ألغراض إدارة المخاطر والتي ال یتم انھاؤھا عادة قبل تاریخ االستحقاق التعاقدي. إن 

العمولة بشأن القروض المرتبطة بعمولة متغیرة المدرجة في الجدول أعاله تعكس أسعار العموالت اآلجلة السائدة في السوق بتاریخ 
إعداد القوائم المالیة وقد تتغیر ھذه المبالغ بتغیر أسعار العموالت السائدة في السوق.

مخاطر السوق ٣-٣٥
الناتجة عن التغیرات في أسعار السوق، مثل أسعار العمالت األجنبیة وأسعار العموالت والتي تؤثر تمثل مخاطر السوق المخاطر 

على دخل المجموعة أو التدفقات النقدیة لھا. وإلى حد ما تحصل شركات المشاریع الموحدة ضمن المجموعة على حمایة بشأن التقلبات 
راء المیاه والطاقة.  إن ھدف إدارة مخاطر السوق یتمثل في إدارة ومراقبة في أسعار الصرف والعموالت التي تتضمنھا اتفاقیات ش

التعرضات إلى مخاطر السوق ضمن مستویات مقبولة والعمل على زیادة العائد.

لسیاسات وإجراءات المجموعة. وبشكل  ً تستخدم المجموعة المشتقات إلدارة مخاطر السوق. ویتم إجراء كافة تلك المعامالت وفقا
تقوم المجموعة بتطبیق محاسبة تغطیة المخاطر إلدارة التقلبات في الربح أو الخسارة:عام،
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٦٦

(تتمة)المالیة إدارة المخاطر -٣٥
(تتمة)مخاطر السوق ٣-٣٥

مخاطر العمالت األجنبیة 
ھا بالمبیعات والمشتریات والقروض التي یتم تسجیلتتعرض المجموعة لمخاطر العمالت في حالة عدم وجود تطابق بین العمالت 

مالت مسجلة بالدوالر األمریكي، فإن مخاطر العمالت تعتبر اعموالعملة الوظیفیة المعنیة لشركات المجموعة. وحیث أن معظم ال
عن ةالدوالر األمریكي والعملة الوظیفیة المعنیة مربوط وثابت. تنشا مخاطر العمالت بصورة رئیسبینمحدودة ألن سعر الصرف 

بعض اإلیرادات والقروض المسجلة بالیورو والدرھم المغربي والدوالر األمریكي والین الیاباني حیث أن العملة الوظیفیة مختلفة عن 
عملة األداة المالیة. تقوم المجموعة بتغطیة بعض التعرضات لمخاطر العمالت األجنبیة من خالل استراتیجیات تغطیة المخاطر، بما 

م األدوات المالیة المشتقة. وفیما یلي بیان بالبیانات الكمیة بشأن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت الھامة:في ذلك استخدا

ما یعادل آالف الریاالت السعودیة ب

یابانيالین المریكياألدوالر الالدرھم المغربيیوروال٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

٣٬٧٥٩٬٥٤٣١٬٩٦٢٬٢٦٠١١٨٬٤٣٠١٨١٬٥٣١قروض
--)٢٬٥٣٧٬٥٦٤()٣٬٧٩٥٬٣٠٩(مدینو عقود إیجار تمویلي

١١٨٬٤٣٠١٨١٬٥٣١)٥٧٥٬٣٠٤()٣٥٬٧٦٦(صافي المركز
)٢٩٬٧٧٦(---أثر عقود الصرف األجنبي اآلجلة

١١٨٬٤٣٠١٥١٬٧٥٥)٥٧٥٬٣٠٤()٣٥٬٧٦٦(صافي التعرض للمخاطر 

٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

١٬٦٠٠٬٦٩٢٩١٬٤٩٢٢٬٧٢٤٬٠٨٤٢٠٢٬٣٩٧قروض
--)٢٦٤٬٣٢٢()١٬٤٤٨٬٩٢٥(مدینو عقود إیجار تمویلي

٢٬٧٢٤٬٠٨٤٢٠٢٬٣٩٧)١٧٢٬٨٣٠(١٥١٬٧٦٧صافي المركز
)١٤٥٬٨٦٤(---أثر عقود الصرف األجنبي اآلجلة

٢٬٧٢٤٬٠٨٤٥٦٬٥٣٣)١٧٢٬٨٣٠(١٥١٬٧٦٧صافي التعرض للمخاطر 

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

١٬٤١٤٬٤٨٨٨٤٬٤١٧١٤٣٬٨٣٨٢٢٠٬١٦٣قروض
--)٢٧٨٬٥١٢()١٬٠٦٦٬٧٣٢(مدینو عقود إیجار تمویلي

١٤٣٬٨٣٨٢٢٠٬١٦٣)١٩٤٬٠٩٥(٣٤٧٬٧٥٦صافي المركز
)١٧٣٬٣٦٨(---أثر عقود الصرف األجنبي اآلجلة

١٤٣٬٨٣٨٤٦٬٧٩٥)١٩٤٬٠٩٥(٣٤٧٬٧٥٦صافي التعرض للمخاطر 



ق-67

ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٦٧

(تتمة)المالیةإدارة المخاطر -٣٥
(تتمة)مخاطر السوق٣-٣٥

(تتمة)مخاطر العمالت األجنبیة
تحلیل الحساسیة 

(النقص) المحتمل دیسمبر ٣١كما في ذلك،، ما لم یحدد خالفبصورة معقولة في العمالت المعنیة مقابل اللایر السعوديةإن الزیادة
قد أثر على قیاس األدوات المالیة المسجلة بعملة أجنبیة كما أثر على الربح أو الخسارة كما ھو موضح أدناه. ویفترض التحلیل أن 

ویتجاھل أي أثر للمبیعات والمشتریات المتوقعة:ثابتةكافة المتغیرات األخرى، خاصة أسعار العموالت، قد بقیت 

خسارةأو ربح) (-األثر 
النقصالزیادة

٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
(تغیر بواقع  ١٬٧٨٨)١٬٧٨٨()%٥الیورو

(تغیر بواقع  ٢٨٬٧٦٥)٢٨٬٧٦٥()%٥الدرھم المغربي
(تغیر بواقع  )٥٬٩٢٢(٥٬٩٢٢مقابل الیورو)%٥الدوالر أمریكي

(تغیر بواقع  )٧٬٥٨٨(٧٬٥٨٨)%٥الین الیاباني

٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
(تغیر بواقع  )٧٬٥٨٨(٧٬٥٨٨)%٥الیورو

(تغیر بواقع  ٨٬٦٤٢)٨٬٦٤٢()%٥الدرھم المغربي
(تغیر بواقع  )١٣٦٬٢٠٤(١٣٦٬٢٠٤مقابل الیورو)%٥الدوالر أمریكي

(تغیر بواقع  )٢٬٨٢٧(٢٬٨٢٧)%٥الین الیاباني

٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
(تغیر بواقع  )١٧٬٣٨٨(١٧٬٣٨٨)%٥الیورو

(تغیر بواقع  ٩٬٧٠٥)٩٬٧٠٥()%٥الدرھم المغربي
(تغیر بواقع  )٧٬١٩٢(٧٬١٩٢مقابل الیورو)%٥الدوالر أمریكي

(تغیر بواقع  )٢٬٣٤٠(٢٬٣٤٠)%٥الین الیاباني

مخاطر أسعار العموالت
المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق. تمثل مخاطر أسعار العموالت 

تخضع المجموعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن موجوداتھا ومطلوباتھا المرتبطة بعمولة، بما في ذلك الودائع البنكیة ومدیني عقود 
نوك والقروض ألجل والمبالغ المستحقة من/إلى الجھات ذات العالقة. تقوم المجموعة اإلیجار التمویلي والحسابات المكشوفة لدى الب

بتغطیة مخاطر حساسیة أسعار العموالت طویلة األجل من خالل استراتیجیات تغطیة المخاطر، بما في ذلك استخدام األدوات المالیة 
المشتقة ومراقبة أسعار العموالت السائدة في السوق بصورة منتظمة.

ھا إلى والمفصح عنالخاصة بالمجموعة المرتبطة بعمولة القروض والتسھیالت طویلة األجلفیما یلي بیان بأسعار العموالت على و
إدارة المجموعة:

كما في 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

كما في 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

كما في 
٢٠١٦دیسمبر ٣١

المطلوبات المالیة 
١٤٬٦٣٩٬٠٨٨١٢٬٧٩١٬٥٠٥٧٬٧٤٨٬٦٥١ذلك المطلوبات التي ال تحمل أي عمولةسعر عمولة ثابتة بما في 

٤٬١١٤٬٢٣١٥٬٩١١٬٣١٣٤٬٢٧٧٬٦١٢سعر عمولة عائمة 

ال تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أي موجودات مالیة أو مطلوبات مالیة مرتبطة بعمولة ثابتة ومدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح 
وعلیھ، لن یكون ألي تغیر في أسعار العموالت بتاریخ إعداد القوائم المالیة أي أثر على الربح أو الخسارة.أو الخسارة. 



ق-68

ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٦٨

(تتمة)إدارة المخاطر المالیة-٣٥
(تتمة)مخاطر السوق٣-٣٥

(تتمة) مخاطر العمالت األجنبیة
نقطة أساس في أسعار العموالت بتاریخ ١٠٠التغیر المحتمل المعقول بواقع األدوات المالیة المرتبطة بعمولة متغیرة، فإنةوفي حال

(ینقص) من حقوق الملكیة والربح أو الخسارة بالمبالغ المبینة أدناه. یفترض ھذا  إعداد القوائم المالیة كان من المفترض أن یزید
ألجنبیة:التحلیل بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة، وخاصة أسعار صرف العمالت ا

حقوق الملكیةالربح أو الخسارة 
الزیادة بواقع

نقطة أساس١٠٠
النقص بواقع

نقطة أساس١٠٠
الزیادة بواقع

نقطة أساس١٠٠
النقص بواقع

نقطة أساس١٠٠

٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
٤١٬١٤٢)٤١٬١٤٢(٤١٬١٤٢)٤١٬١٤٢(مالیة بعمولة متغیرة مطلوبات

)٢٩٬٥١٧(٢٩٬٥١٧)٢٩٬٥١٧(٢٩٬٥١٧مقایضات أسعار عموالت
١١٬٦٢٥)١١٬٦٢٥(١١٬٦٢٥)١١٬٦٢٥(صافي الحساسیة 

٧٢٠١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
٥٩٬١١٣)٥٩٬١١٣(٥٩٬١١٣)٥٩٬١١٣(مالیة بعمولة متغیرة مطلوبات

)٤٦٬٩٤٠(٤٦٬٩٤٠)٤٦٬٩٤٠(٤٦٬٩٤٠مقایضات أسعار عموالت
١٢٬١٧٣)١٢٬١٧٣(١٢٬١٧٣)١٢٬١٧٣(صافي الحساسیة 

٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
٤٢٬٧٧٦)٤٢٬٧٧٦(٤٢٬٧٧٦)٤٢٬٧٧٦(مالیة بعمولة متغیرة مطلوبات

)٣٧٬٠٢٠(٣٧٬٠٢٠)٣٧٬٠٢٠(٣٧٬٠٢٠مقایضات أسعار عموالت
٥٬٧٥٦)٥٬٧٥٦(٥٬٧٥٦)٥٬٧٥٦(صافي الحساسیة 

القیمة العادلة لألدوات المالیة -٣٦
القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم بین 

: إماودات أو تحویل المطلوبات قد تمتمتعاملین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموج
أو؛في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات•
في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات•

إن السوق الرئیسي أو األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل المجموعة.

للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات تقاس القیمة العادلة
. وبافتراض أن المتعاملین في السوق یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة

لة للمالحظة قدر المستطاع. یتم عند قیاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تقوم المجموعة باستخدام بیانات السوق القاب
تصنیف القیمة العادلة إلى مستویات مختلفة ضمن التسلسل الھرمي لمستویات القیمة العادلة بناء على المدخالت المستخدمة في طرق 

:التقویم على النحو التالي

(غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماث١المستوى • لة.: األسعار المتداولة
: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو ٢المستوى •

(أي، المشتقة من األسعار). (أي، األسعار) أو بصورة غیر مباشرة المطلوبات إما بصورة مباشرة
(مدخالت غیر قابلة للمالحظة).: مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تتم بناء على٣المستوى • بیانات السوق القابلة للمالحظة

یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، بما في ذلك مستویاتھا ضمن التسلسل 
لیة والمطلوبات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة إذا الھرمي للقیمة العادلة. وال یتضمن ذلك معلومات القیمة العادلة للموجودات الما

.تقارب بشكل معقول القیمة العادلةكانت القیمة الدفتریة 
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٦٩

(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة -٣٦
القیمة العادلة 

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القیمة الدفتریة
٨٢٠١دیسمبر ٣١كما في 

المالیةالموجودات 
١٣٬٢٧٣-١٣٬٢٧٣-١٣٬٢٧٣المخاطرلتغطیةالمستخدمة للمشتقات العادلةالقیمة 

المطلوبات المالیة 
١٤٣٬٢١١-١٤٣٬٢١١-١٤٣٬٢١١القیمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطیة المخاطر

١٨٬٦٣٨٬٠٧٠-١٨٬٧٥٣٬٣١٩٢٬٨٨٣٬٨٨٠١٥٬٧٥٤٬١٩٠قروض وتسھیالت طویلة األجل 

٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

الموجودات المالیة 
٦٤٬٠٤٧٦٤٬٠٤٧--٦٤٬٠٤٧القیمة العادلة للمشتقات 

المطلوبات المالیة 
٢١٢٬٦٨٢-٢١٢٬٦٨٢-٢١٢٬٦٨٢القیمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطیة المخاطر

١٩٬١٦١٬٣٩٧-١٨٬٧٠٢٬٨١٨٣٬١٢٨٬٠٤٩١٦٬٠٣٣٬٣٤٨قروض وتسھیالت طویلة األجل 

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

الموجودات المالیة
٦٤٬٠٤٧٦٤٬٠٤٧--٦٤٬٠٤٧القیمة العادلة للمشتقات

٢٠٬٧٥٤-٢٠٬٧٥٤-٢٠٬٧٥٤القیمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطیة المخاطر

المطلوبات المالیة 
١٦٠٬١٠٣-١٦٠٬١٠٣-١٦٠٬١٠٣القیمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطیة المخاطر

١٢٬٢٧٥٬٦٤٨-١٢٬٢٧٥٬٦٤٨-١٢٬٠٢٦٬٢٦٣قروض وتسھیالت طویلة األجل 

إلعادة تسعیرھا المتكرر أو طبیعتھا طویلة األجل.تم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة األخرى بأنھا  تقارب القیمة الدفتریة نظراً

قیمتھا الدفتریة حیث أن عقد اإلیجار یتعلق دتعتقد اإلدارة أن القیمة العا ً لة لصافي االستثمار في عقد اإلیجار التمویلي تعادل تقریبا
لصافي االستثمار في عقد اإلیجار التمویلي تمثل أفضل أساس بطبیعة متخصصة للموجودات، وبموجبھا فإن القیمة الدفتریة 

الحتساب قیمتھ العادلة.

طرق التقویم والمدخالت غیر القابلة للمالحظة الھامة 
القابلة غیرالمدخالت طریقة التقویمالنوع

للمالحظة الھامة
العالقة بین المدخالت غیر القابلة 
للمالحظة الھامة وقیاس القیمة 

العادلة
مشتقات مستخدمة 

*ل تغطیة المخاطر

قروض بنكیة **

التدفقات النقدیة المخصومة: تأخذ طریقة التقویم بعین 
االعتبار الحالیة للدفعات المتوقعة أو المقبوضات 
المخصومة باستخدام معدل الخصم المعدل بالمخاطر 
أو معدل الخصم السائد في السوق المطبق على أحدث 

معاملة قابلة للمقارنة. 

ال ینطبقال ینطبق

الخیارات التي یتم تقویمھا التجاریةتمثل المشتقات *تجاریةمشتقات 
بالطرق الداخلیة بالشركة والتي یتم بموجبھا تحدید 
القیمة العادلة من خالل طرق التقویم التي تستند إلى 
التدفقات النقدیة المخصومة وتتضمن خصم لقاء عدم 
القدرة على التسویق وعوامل خاصة بالمشاریع تمثل 

للمجموعة أن المتعاملین في السوق المبالغ التي تبین
سیأخذونھا بعین االعتبار عند تسعیر ھذه األدوات. 

السعات المتعاقد علیھا 
ومعدل الخصم المعدل 

بالمخاطر

إن القیمة العادلة المقدرة قد تزید أو 
تنقص إذا:

اختلفت السعات الفعلیة عن •
. ، أوالسعات المتعاقد علیھا

كان معدل الخصم المعدل •
أو منخفضاً.  ً بالمخاطر مرتفعا

.الموحدةتم قیاس األدوات المالیة بالقیمة العادلة في قائمة المركز المالي*
تم قیاس القیمة العادلة لھذه األدوات المالیة لغرض اإلفصاح فقط.**
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٧٠

المؤشرات المالیة المستخدمة في إعداد التقاریر المالیة -٣٧

ھذا اإلیضاح في عرض المؤشرات المالیة الرئیسیة، في حالة اإلفصاح عنھا بالفعل، المستخدمة من قبل المجموعة  یتمثل الھدف من
باإلضافة إلى تسویتھا مع المبالغ اإلجمالیة الواردة في القوائم المالیة الموحدة. 

تحلیل صافي القروض ١-٣٧

موحدةالمشاریعالسنداتالشركات

شركات المستثمر ال
فیھا التي یتم 

ً المحاسبة عنھا وفقا
لطریقة حقوق 

الملكیة
٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

:القروض مع حق الرجوع
-٣٬١٨٥٬١١٣٣٬١٩٧٬٣٥٠-١٢٬٢٣٧طویلة األجلالقروض وتسھیالت التمویل 
-)٤٬٤٦٩٬٨٧٥(ناقصا: النقدیة وشبة النقدیة 

القروض مع حق رصید النقدیة بعد خصم
-)١٬٢٧٢٬٥٢٥(الرجوع

القروض بدون حق الرجوع:
١٨٧٬٥٠٠٢٬٩٩٩٬١٢٩١٢٬٣٦٩٬٣٤٠١٥٬٥٥٥٬٩٦٩٢٣٬٨٥١٬٢٥٠طویلة األجلالقروض وتسھیالت التمویل 

٦١٨٬٩٤٢٦١٨٬٩٤٢٢٬١٠٢٬٦٥٨--زائداً: التسھیالت قصیرة األجل 
)٥٣٤٬١٣٢()١٬٠٢٨٬٣٩٠(ناقصاً: النقدیة وشبھ النقدیة 

١٥٬١٤٦٬٥٢١٢٥٬٤١٩٬٧٧٦صافي القروض بدون حق الرجوع

٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 
القروض مع حق الرجوع:

-١٬٥٤٦٬٦٥٣٢٬٠١١٬٧٩١-٤٦٥٬١٣٨طویلة األجلالقروض وتسھیالت التمویل 
-)١٬٩٩٥٬١٦٤(ناقصا: النقدیة وشبة النقدیة 

-١٦٬٦٢٧صافي القروض مع حق الرجوع

القروض بدون حق الرجوع:
١٨٧٬٥٠٠٢٬٩٩٥٬٩٨٠١٣٬٥٠٧٬٥٤٧١٦٬٦٩١٬٠٢٧٢٣٫٠٤٤٫٩٧٦طویلة األجلالقروض وتسھیالت التمویل 

٢٥٩٬٤٨٨٢٥٩٬٤٨٨١٫١٧٢٫٦٣٩--زائداً: التسھیالت قصیرة األجل 
)٦٨٩٬٢٣١()١٬٢٤٤٬٠٦٥(ناقصاً: النقدیة وشبھ النقدیة 

١٥٬٧٠٦٬٤٥٠٢٣٬٥٢٨٬٣٨٤صافي القروض بدون حق الرجوع

٢٠١٦دیسمبر ٣١
القروض مع حق الرجوع:

-١٬٠١٢٬٤٦٥١٬٨٧٠٬٣٣٥-٨٥٧٬٨٧٠إجمالي القروض وتسھیالت التمویل 
-)٣٥٥٬٠٣٨(ناقصا: النقدیة وشبة النقدیة 

-)١٨٧٬٤٠٥(ناقصاً: الودائع النقدیة المقیدة 

-١٬٣٢٧٬٨٩٢صافي القروض مع حق الرجوع

القروض بدون حق الرجوع:
٩٬٩٦٨٬٤٢٨١٠٬١٥٥٬٩٢٨٢١٬٤٤٤٬٥٢٧-١٨٧٬٥٠٠إجمالي القروض وتسھیالت التمویل

٢٥٥٬٥٧٦٢٥٥٬٥٧٦٨٠٩٬٥٨٨--زائداً: التسھیالت قصیرة األجل 
)٨٩٧٬٣٤٥()١٬٠٠١٬٠٦١(ناقصاً: النقدیة وشبھ النقدیة 

٩٬٤١٠٬٤٤٣٢١٬٣٥٦٬٧٧٠صافي القروض بدون حق الرجوع
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ابعة لھاقة الدولیة والشركات التشركة أعمال المیاه والطا
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة)

٧١

(تتمة)المؤشرات المالیة المستخدمة في إعداد التقاریر المالیة -٣٧

الملموسةحقوق الملكیةصافي ٢-٣٧
لما ھو محدد من قبل إدارة المجموعة،یعرف صافي حقوق الملكیة الملموسة ً بأنھ إجمالي حقوق المساھمین بالمجموعة باستثناء ،طبقا

(والتي تتضمن احتیاطي تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة واحتیاطي ترجمة العمالت األجنبیة والحصة في الدخل  االحتیاطیات األخرى
ظر إیضاح االكتواریة واألخرى، انالشامل اآلخر للشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقا لطریقة حقوق الملكیة والخسائر 

)، ویخصم منھا القیمة الدفتریة للشھرة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة بتاریخ إعداد القوائم المالیة. یوضح الجدول ٢-١٣
لما ھو محدد من قبل اإلدارة): ً (طبقا أدناه صافي حقوق الملكیة الملموسة الخاصة بالمجموعة

كما في 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

كما في 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

كما في 
٢٠١٦دیسمبر ٣١

١١٬٠٧٤٬١٥٧٩٬٨٨٨٬١٢٨٩٬٠١٦٬٦٧٦إجمالي حقوق الملكیة 
٧١٧٬٩٠٠٩٣٤٬٠٩٢٩٤٨٬٠٦٠االحتیاطیات األخرى 

١١٬٧٩٢٬٠٥٧١٠٬٨٢٢٬٢٢٠٩٬٩٦٤٬٧٣٦إجمالي حقوق الملكیة باستثناء االحتیاطیات األخرى
)٢٬١٤١٬٨٧٥()٢٬١٢٦٬٨٢٠()٢٬٠١٤٬٣٢٠(الشھرةناقصاً: 

٩٬٧٧٧٬٧٣٧٨٬٦٩٥٬٤٠٠٧٬٨٢٢٬٨٦١صافي حقوق الملكیة الملموسة

صافي حقوق الملكیة الملموسة٣-٣٧
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

٧٣٦٬٥٩٧٨٣٥٬٢٣٣٨٧٥٬١٠٩ربح السنة من العملیات المستمرة المنسوبة لمساھمي الشركة األم
-)٤٨٬٤٥٨(٦٢٣٬٧٤٨إضافة: عیوب المسؤول / (االنعكاس) وغیرھا من النفقات

ربح السنة من العملیات المستمرة المنسوبة لمساھمي الشركة األم قبل انخفاض 
١٬٣٦٠٬٣٤٥٧٨٦٬٧٧٥٨٧٥٬١٠٩القیمة والمصروفات األخرى

٥٩٦٬٢٨٠٥٤٧٬٦٠٤٥٤٧٬٦٠٤القائمة خالل السنة المنتھیةالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
ربحیة السھم من الربح من العملیات المستمرة قبل انخفاض القیمة وغیرھا 

٢٫٢٨١٫٤٤١٫٦٠من النفقات

األحداث الالحقة-٣٨

لطبیعة نشاطھا بإبرام اتفاقیات متعددة أو تجري التفاوض بشأنھا. ال تتوقع اإلدارة أن یكون  ً بعد نھایة السنة، قامت المجموعة وفقا
.ونتائجھا بتاریخ إعداد القوائم المالیةالموحد للمجموعةلھذه االتفاقیات أي تأثیر جوھري على المركز المالي 

القوائم المالیة الموحدةاعتماد-٣٩

(الموافق ١٤٤٠رجب١٨القوائم المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ تم اعتماد ).٢٠١٩مارس٢٥ھـ
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شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٧٢

٤٠
-

أرقام المقارنة 
ض أرقام المقارنة 

ب بع
تم إعادة تبوی

للسنة
ض السنة الحالیة. 

السابقة لتتماشى مع عر
ت

لعملیا صاً
وفیما یلي ملخ

ف:
صنی

إعادة الت

البند
كما ورد في السنة السابقة

صنیفھ إلى العملیات 
معاد ت

ضاح 
المتوقفة(إی

٣١
(

ض في القیمة/ 
خسارة انخفا

ضة في 
س قید) معرو

(عك
قائمة الدخل 

ضاح في بند مستقل
(إی

٤٠
-١

(

عجز في الدفعات 
بموجب 

عقود اإل
ضمن 

ض 
یجار معرو

دخل
عقود

ضاح اإلیجار التمویلي 
(إی

٤٠
-٢

(
ف 

صنی
إعادة ت

ف التشغیل
تكالی

األخرى
ضاح 

(إی
٤٠

-٣
(

كما ورد في ھذه القوائم 
المالیة

٣١
دیسمبر 

٢٠١٧
ت

إیرادا
٤٬٠٢٩٬٧٧٧

١٩٧٬٨٠٥
-

)
٤٩٬٠٧٣

(
-

٢٬٧٨٢٬٨٩٩
ف تشغیل 

تكالی
)

٢٬١١٥٬٠٨٦
(

٢٤٬٥٨٣
-

-
)

٨٢٬٠٤٨
(

)
٢٬١٧٢٬٥٥١

(
ف عمومیة وإداریة 

صاری
م

)
٨٩٤٬٢٧٩

(
١٧٬٤٩٨

١٥٬٠٥٥
٤٩٬٠٧٣

٨٢٬٠٤٨
)

٧٣٠٬٦٠٥
(

ت أخرى
إیرادا

١٦٨٬٧٩٩
)

٣٠٧
(

)
٦٣٬٥١٣

(
-

-
١٠٤٬٩٧٩

ف أخرى
صاری

ض في القیمة وم
انخفا

-
-

٤٨٬٤٥٨
-

-
٤٨٬٤٥٨

أعباء مالیة 
)

٥٤١٬٨٤١
(

٤٢٬٢٨٦
-

-
-

)
٤٩٩٬٥٥٥

(
ت أجنبیة 

(خسارة) ربح تحویل عمال
٩٬٥٤٣

٢٨٬٧٨٨
-

-
-

٣٨٬٣٣١
ضریبة 

زكاة و
)

١٨٢٬٤٤٨
(

)
٥٠

(
-

-
-

)
١٨٢٬٤٩٨

(

٣١
دیسمبر 

ف تشغیل ٢٠١٦
تكالی

)
١٬٨٧٢٬٩٧٠

(
-

-
-

٢٤٬٥٧٢
)

١٬٨٤٨٬٣٩٨
(

ف عمومیة وإداریة 
صاری

م
)

٥٨٤٬٦١٦
(

١٬٧٠١
-

-
)

٢٤٬٥٧٢
(

)
٦٠٧٬٤٨٧

(
ت أخرى

إیرادا
٩٧٬٧١٥

)
٦٥

(
-

-
-

٩٧٬٦٥٠
ت أجنبیة 

(خسارة) ربح تحویل عمال
٤٠٬٩٧٠

١٧٬٥٤٢
-

-
-

٥٨٬٥١٢
ضریبة 

زكاة و
)

٦٨٬٨٨٩
(

٢٣
-

-
-

)
٦٨٬٨٦٦

(

٤٠
-١

خالل
عام 

٢٠١٧
 ،

ت األخرى
ضمن اإلیرادا

ض في القیمة 
س قید االنخفا

ض عك
ف العمومیة واإلداریة، بینما تم عر

صاری
ضمن الم

ض في القیمة 
ض خسارة االنخفا

تم عر
. وخالل 

٢٠١٨
ض في 

، فإن خسائر االنخفا
ف ا

صاری
ض في القیمة والم

ضمن بند مستقل"االنخفا
س القید المتعلق بھا، إن وجد، تم إظھارھا 

القیمة وعك
ف أرقام عام 

صنی
ت

ض السنة الحالیة، تم إعادة
ألخرى". ولكي تتماشى مع عر

٢٠١٧
كما ھو مبین في 

الجدول أعاله. 

٤٠
-٢

خالل
عام 

٢٠١٧
ف الخسار

صنی
، تم ت

ة
ض 

الناتجة عن انخفا
دف

صلیة 
ت األ

ت اإلیجار مقارنة بالتقدیرا
عا

كـ
ت" 

صا
ص

"مخ
ضمن

ف العمومیة واإلداریة". 
صاری

"الم
وخالل 

٢٠١٨
دخل  صاً

ض تلك البنود ناق
، تم عر

ف أرقام المقارنة 
صنی

عقود اإلیجار التمویلي. وقد تم إعادة ت
٢٠١٧

لذلك.  وفقاً

٤٠
-٣

یمثل 
ت إعاد

ھذا البند عملیا
ف 

صاری
ض الم

ف بع
صنی

ة ت
بین

ف عمومیة وإداریة
صاری

"م
"

و
ت التابعة للمجموعة"ا

ض الشركا
ف تشغیلیة" تم إجراؤھا من قبل بع

"تكالی
ت التابعة". وقد تم تحدید ذلك عند

لشركا
ت 

ما قام
ف المختلفة.

ف أو توزیعھا على نحو مالئم ومتناسق بین التكالی
صاری

ت التابعة بمراجعة طبیعة كل بند من بنود الم
إدارة الشركا

٤٠
-٤

ضمن 
صدة في بیان المركز المالي بشكل أساسي 

ض األر
ف بع

صنی
ضافة إلى ما سبق ، تم إعادة ت

باإل
ض السنة الحالیة.

صول غیر المتداولة لتأكید عر
األ
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شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٧٣

٤١
-

الشركات التابعة النھائیة الرئیسیة والشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة

ت 
بالشركا فیما یلي بیاناً

التابعة 
الرئیسیة 

لطریقة حقوق الملكیة  ت المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً
والشركا

صة بشركة 
الخا

أعمال المیاه والطاقة العربیة
:

المنشأة
ال

شركة 
ال

تابعة/
الطاقة/ السعة المتعاقد علیھا

نسبة الملكیة الفعلیة 
للمجموعة

ال
شركة 

ال
المشروع زمیلة/ 

المشترك 
سعة 

المشروع
صة أكواباور

ح
النشاط الرئیسي

دیسمبر 
٢٠١٨

دیسمبر 
٢٠١٧

شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء 
(مشروع مشترك 

٢٠١٧
 :

شركة 
زمیلة

(

طاقة:  
٥٢٠

میغاواط
میاه: 

١٨٨٫٤٠٠
٣م

/ یومیاً
بخار: 

٢٫٢٤٥
/ساعة

طاقة: 
٣٨٥

میغاواط
میاه: 

١٣٩٫٤١٦
٣م

/ یومیاً
بخار: 

١٫٦٦١
طن/ساعة

ت في المملكة العربیة السعودیة كوحدة تقوم بتزوید الطاقة والمیاه والبخار لمدة 
تأسس

٢٥
ب 

سنة بموج
اتفاقیة

ت. 
تحویل المیاه والكھرباء مع شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویا

ت ھذه الشركة عملیاتھا التجاریة خالل شھر یونیو 
بدأ

٢٠٠٨
.

٧٤
%

٣٧
%

شركة بوارج الدولیة لتحلیة 
المیاه المحدودة

شركة تابعة 
میاه: 

٥٠٫٠٠٠
٣م

/ یومیاً
میاه: 

٣٢٫٤٢٥
٣م

/ یومیاً
ت تحلیة المیاه 

صیانة محطا
تأسست في المملكة العربیة السعودیة، وتقوم بإنتاج وتشغیل و

ت ھذه الشركة عملیاتھا التجاریة خالل شھر یولیو 
المقامة على البوارج والسفن. بدأ

٢٠٠٨
.

٦٤٫٨٥
%

٦٤٫٨٥
%

شركة مشروع توسعة الشعیبة
مشروع مشترك 

میاه: 
١٥٠٫٠٠٠

٣م
/ یومیاً

میاه: 
٤٥٫٠٠٠

٣م
/ یومیاً

ت في المملكة العربیة السعودیة، ولدیھا 
تأسس

اتفاقیة
شراء میاه لمدة 

٢٠
ت ھذه الشركة عملیاتھا التجاریة خالل شھر نوفمبر سنة مع شركة 

المیاه والكھرباء. بدأ
٢٠٠٩
.

٣٠
%

٣٠
%

شركة 
الشعیبة للمیاه والكھرباء

مشروع مشترك 
طاقة: 

٩٠٠
میغاواط

میاه: 
٨٨٠٫٠٠٠

٣م
/یومیاً

طاقة: 
٢٧٠

میغاواط

٢٦٤٫٠٠٠
٣م

/یومیاً

ت في المملكة العربیة السعودیة، وتقوم بتزوید الطاقة والمیاه 
تأسس

المحالة
بم

ب 
وج

اتفاقیة
شراء المیاه والطاقة مع شركة المیاه والكھرباء لمدة 

٢٠
ت ھذه الشركة عملیاتھا 

سنة. بدأ
التجاریة خالل شھر ینایر 

٢٠١٠
.

٣٠
%

٣٠
%

شركة الشقیق للمیاه والكھرباء
مشروع مشترك 

طاقة: 
٨٥٠

میغاواط

میاه: 
٢١٢٫٠٠٠

٣م
/یومیاً

طاقة: 
٢٧٢

میغاواط

میاه:
٦٧٫٨٤٠

٣م
/یومیاً

ت في المملكة العربیة السعودیة، ولدیھا 
تأسس

اتفاقیة
شراء الطاقة والمیاه مع شركة ال

میاه 
والكھرباء ولمدة 

٢٠
س 

ت ھذه الشركة عملیاتھا التجاریة خالل شھر أغسط
سنة. بدأ

٢٠١٠
 .

٣٢
%

٣٢
%

شركة الجبیل للمیاه والطاقة
مشروع مشترك 

طاقة: 
٢٫٧٤٤

میغاواط

میاه: 
٨٠٠٫٠٠٠

٣م
/یومیاً

طاقة: 
٥٤٩

میغاواط

میاه:
١٦٠٫٠٠٠

٣م
/یومیاً

ت في المملكة العربیة السعودیة، ولدیھا 
تأسس

اتفاقیة
شراء الطاقة والمیاه مع شركة مر

افق 
لتزوید المیاه والكھرباء لمدة 

٢٠
ت ھذه الشركة عملیاتھا التجاریة خالل شھر 

سنة. بدأ
أكتوبر 

٢٠١٠
.

٢٠
%

٢٠
%
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شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٧٤

٤١
-

الشركات التابعة النھائیة الرئیسیة والشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة
–

تتمة 

ت التابعة الرئیسیة 
بالشركا فیما یلي بیاناً

لطریقة حقوق الملكیة  ت المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً
والشركا

صة بشركة أعمال المیاه والطاقة العربیة
الخا

(تتمة)
:

المنشأة
ال

شركة 
ال

تابعة/
الطاقة/ السعة المتعاقد علیھا

نسبة الملكیة الفعلیة 
للمجموعة

الشركة الزمیلة/ 
المشروع 

المشترك (*)
سعة المشروع

صة أكواباور
ح

النشاط الرئیسي
دیسمبر 
٢٠١٨

دیسمبر 
٢٠١٧

شركة رابغ للكھرباء 
مشروع مشترك 

طاقة: 
١٫٢٠٤

میغاواط
طاقة: 

٤٨٢
میغاواط

ت في المملكة العربیة السعودیة، ولدیھا اتفاقیة تحویل الكھرباء مع الشركة السعودیة 
تأسس

للكھرباء لمدة 
٢٠

ت التجاریة في دیسمبر 
سنة من تاریخ إكمال المشروع. بدأ العملیا

٢٠١٢
.

٤٠
%

٤٠
%

شركة ھجر إلنتاج الكھرباء
مشروع مشترك 

طاقة: 
٣٫٩٢٧

میغاواط
طاقة: 

٦٨٧
میغاواط

ت في المملكة العربیة السعودیة، ولدیھا 
تأسس

اتفاقیة
شراء الطاقة مع الشركة السعود

یة 
للكھرباء لمدة 

٢٠
سنة

من اكتمال المشروع. 
ت العملیات التجاریة في 

بدأ
٢٠١٦
.

١٧٫٥٠
%

١٧٫٥٠
%

شركة المرجان إلنتاج الكھرباء
مشروع مشترك 

طاقة 
٢٫٠٦٠

میغاواط
طاقة 

١٫٠٣٠
میغاواط

ت في المملكة العربیة السعودیة، ولدیھا 
تأسس

اتفاقیة
شراء الطاقة مع الشرك

ة ا
لسعودیة 

للكھرباء لمدة 
٢٠

سنة
ت 

. بدأ
ت التجاریة للمشروع في 

العملیا
٢٠١٨
.

٥٠٫٠٠
%

٥٠٫٠٠
%

صیانة
الشركة الوطنیة األولى للتشغیل وال

ت
والخدما

المحدودة(نوماك)
شركة تابعة 

-
-

ت في المملكة 
تأسس

العربیة السعودیة، خالل عام 
٢٠٠٥

ت التشغیل
، وتقوم بتقدیم خدما

صورة مباشرة أو كمقاول من الباطن) لشركة 
ب عقود طویلة األجل(ب

صیانة بموج
وال

الشعیبة للمیاه والكھرباء، وشركة الشقیق للمیاه والكھرباء، وشركة توسعة مشروع 
الشعیبة، وشركة رابغ للكھرباء، وشركة ھجر 

إلنتاج
ا

لكھرباء، وبوارج. كما تمتلك ھذه 
الشركة 

٤٠
%

صیانة شركة الجبیل للمیاه والكھرباء(من خالل شركة 
من عقد تشغیل و
صة). كما تمتل

ض خا
ت أغرا

ذا
ك ھذه الشركة 

٥٠
%

من عقد تشغیل و
صیانة شركة 

كأراد
بي في و 

١٠٠
%

صیانة شركة أكوا بركاء
من عقد تشغیل و

(أنظر الشركات التي 
ضمن شر

تقع 
كة أكواباور جلوبال ھولدینغز).

بحقوق األقلیة في  ضاً
كما تحتفظ نوماك أی

ت(
صیانة لكل من شركة أورزازی

عقود التشغیل وال
١

ت(
) وأورزازی

٢
) وأورزازیت 

)٣
ضمن أكواباور جلوبال ھولدینجز 

ت(أنظر الشركات التي تقع 
س وبوكبور

) وأكوا جو
و

أكواباور
البحرین).

١٠٠٫٠٠
%

١٠٠٫٠٠
%

شركة مشروع الشعیبة 
٢

لتنمیة المیاه 
شركة تابعة

میاه: 
٢٥٠٫٠٠٠

٣م
 /

یومیاً
میاه: 

٢٥٠٫٠٠٠
٣م

/ یومیاً
تأسس

ت
في المملكة العربیة السعودیة، ولدیھا اتفاقیة شراء میاه لمدة 

٢٥
سنة مع 

شركة 
ت 

ت اإلنشاء ومن المتوقع أن تبدأ العملیا
المیاه والكھرباء. إن المشروع تح

التجاریة
في 

٢٠١٩
.

١٠٠٫٠٠
%

١٠٠٫٠٠
%
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شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٧٥

٤١
-

الشركات التابعة النھائیة الرئیسیة والشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة
–

تتمة 

فیما یلي بیاناً
ب

ت 
الشركا

التابعة 
الرئیسیة 

لطریقة حقوق الملكیة  ت المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً
والشركا

لشركة 
أكواباور

جلوبال سیرف
زس

:

الطاقة/ السعة المتعاقد علیھا
نسبة الملكیة الفعلیة 

للمجموعة

المنشأة
الشركة التابعة/ 
المشروع المشترك

سعة المشروع
صة أكواباور

ح
النشاط الرئیسي

دیسمبر 
٢٠١٨

دیسمبر 
٢٠١٧

س ایھ او 
جيشركة أكواباور بركاء ا

شركة تابعة 
طاقة: 

٤٢٧
میغاواط

میاه: 
١٩٣٫٢٠٩

٣م
/

یومیاً
طاقة: 

١٧٩
میغاواط 

میاه: 
٨٠٫٩٧٤

٣م
/یومیاً

ُمان، وتقوم بتشغیل محطة كھرباء وتحلیة میاه. إن شركة أكوا بركاء مدرجة في سوق  ت في سلطنة ع
تأسس

ت عملیاتھا التجاریة خالل شھر یونیو 
مسقط لألوراق المالیة، وبدأ

٢٠٠٣
 .

ت
اشتر

صة في شركة 
الشركة ح

أكوا بركاء خالل عام 
٢٠١٠

صة فعلیة قدرھا 
ضافة إلى ح

، إ
٧٢٫٢

%
ف 

في مختل
اتفا

ت
قیا

ت الفنیة 
الخدما

ت الفنیة لشركة أكوا بركاء.
من أجل تقدیم الخدما

خالل أكتوبر 
٢٠١٦

ت ھناك عملیة إعادة ھیكلة داخلیة 
، كان

بالمجموعة نتج عنھا تحویل أكوابركاء من أكواباور جلوبال ھولدینجز إلى أكواباور جلوبال سیرفسز
ب

قیمتھا 
الدفتریة
.

٤١٫٩١
%

٤١٫٩١
%

الشركة 
المركزیة لتولید الكھرباء

شركة تابعة 
طاقة: 

٩٦٢
میغاواط

طاقة: 
٣٩٤

میغاواط
ت في األردن، وتقوم

تأسس
بتولید الطاقة 

ب 
وتزوید الكھرباء للشركة الوطنیة للكھرباء بموج

اتف
ت

اقیا
شراء 

الكھرباء
ت الشركة عملیاتھا التجاریة خالل شھر ینایر 

. بدأ
١٩٩٩

صتھا 
ت الشركة بشراء ح

. قام
في الشركة 

ت خالل عامي 
ت وامتالك المنشآ

صفقا
المركزیة لتولید الكھرباء من خالل سلسلة من ال

٢٠١١
و 

٢٠١٢
.

خالل أكتوبر 
٢٠١٦

ت ھناك عملیة إعادة ھیكلة داخلیة بالمجموعة نتج عنھا تحویل الشركة المركزیة 
، كان

لتولید الكھرباء من أكواباور جلوبال ھولدینجز إلى أكواباور جلوبال
سیرفسز

بقیمتھا الدفتریة
.

٤٠٫٩٣
%

٤٠٫٩٣
%

شركة ظفار للتولید
مشروع مشترك

طاقة:
٢٧٣

میغاواط و 
٤٤٥

میغاواط 
طاقة: 

١٢٣
میغاواط 

و 
٢٠٠

میغاواط 
ت التجاریة للشركة بتاریخ 

ت العملیا
تأسست في سلطنة عمان وتقوم بتشغیل محطة للطاقة. بدأ

١
مایو 

٢٠٠٣
 .

قام 
كونسورتیوم

یتكون من الشركة والمساھمین اآلخرین 
باالستحواذ

على شركة ظفار للتولید بتاریخ 
٥

یونیو 
٢٠١٥

ت 
ت الدورة المركبة تح

ت الغاز ذا
ضافة إلى ذلك، فإن ھناك محطة تولید جدیدة باستخدام توربینا

. إ
ب اتفاقیة شراء الطاقة لمدة 

اإلنشاء ومجاورة للمحطة القائمة وذلك بموج
١٥

سنة مع ا
لشركة العمانیة لشراء 
الطاقة والمیاه. وستكون شركة نوماك عمان، شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة نوماك، مسئولة عن تشغیل 

صیانة محطة الطاقة بالكامل. 
و

ت التجاریة 
ت العملیا

بدأ
في 

٢٠١٨
.

٤٥٫٠٠
%

٤٥٫٠٠
%



ق-76

شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٧٦

٤١
-

الشركات التابعة النھائیة الرئیسیة والشركات الزمیلة 
والمشاریع المشتركة

–
تتمة 

ت 
بالشركا فیما یلي بیاناً

التابعة 
الرئیسیة 

لطریقة حقوق الملكیة  ت المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً
والشركا

لشركة أكواباور جلوبال سیرفسز
(تتمة)

:

الطاقة/ السعة المتعاقد علیھا
نسبة الملكیة الفعلیة 

للمجموعة

المنشأة
الشركة التابعة/ 
المشروع المشترك

سعة المشروع
صة أكواباور

ح
النشاط الرئیسي

دیسمبر 
٢٠١٨

دیسمبر 
٢٠١٧

شركة الظھیرة للتولید
مشروع مشترك 

طاقة: 
١٥٠٩

میغاواط 
طاقة: 

٦٧٨
میغاواط 

ت في ینایر 
تأسس

٢٠١٦
وتقوم بتولید الطاقة 

واالمداد
خالل 

١٥
عام

. من
المتو

ت التجاریة 
قع أن تبدأ العمیا

في
٢٠١٩
.

٤٤٫٩٠
%

٤٤٫٩٠
%

س للتولید
شركة شینا

مشروع مشترك 
طاقة: 

١٧١٠
میغاواط 

طاقة: 
٧٦٨

میغاواط 
ت في ینایر 

تأسس
٢٠١٦

وتقوم بتولید الطاقة 
واالمداد

خالل 
١٥

عام
. من المتو

ت التجاریة 
قع أن تبدأ العمیا

في
٢٠١٩
.

٤٤٫٩٠
%

٤٤٫٩٠
%

محطة حسیان للطاقة 
مشروع مشترك 

طاقة: 
٢٤٠٠

میغاواط 
طاقة: 

٦٤٧
میغاواط 

ت في إبریل 
تأسس

٢٠١٦
وتقوم بتولید الطاقة

ف
باستخدام الفحم النظی

و 
تزوید ھیئة كھرباء و

المیاه
.

من 
ت التجاری

المتوقع أن تبدأ العملیا
ة الجزئیة خالل 

٢٠٢٠
، بینما

أن یكون التشغیل التجاري ا
لكامل

يف
٢٠٢٣
.

٢٦٫٩٥
%

٢٦٫٩٥
%

محطة الزرقاء لتولید الطاقة 
شركة تابعة 

طاقة: 
٤٨٥

میغاواط 
طاقة: 

٢٩١
میغاواط 

س 
ت في مار

تأسس
٢٠١٥

وتقوم بتولید ال
طاقة
.

ت 
بدأ

ت التجاریة خالل 
العملیا

٢٠١٨
.

٦٠
%

٦٠
%



ق-77

شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٧٧

٤١
-

الشركات التابعة النھائیة الرئیسیة والشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة 
–

تتمة 

فیما یلي
ت التابعة الرئیسیة

بیان بالشركا
لطریقة حقوق الملكیة  ت المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً

والشركا
لشركة أكواباور 

–
البحرین:

المنشأة
الطاقة/ السعة المتعاقد علیھا

نسبة الملكیة الفعلیة 
للمجموعة

الشركة التابعة/ 
المشروع المشترك

سعة المشروع
صة أكواباور

ح
النشاط الرئیسي

دیسمبر 
٢٠١٨

دیسمبر 
٢٠١٧

ت(
ت(أورزازی

شركة أكواباورأورزازی
١((

شركة تابعة 
طاقة:

١٦٠
میغاواط 

طاقة: 
١١٧

میغاواط 
ت في المملكة المغربیة وتقوم بتولید الطاقة المتجددة باستخدام 

تأسس
ت

تقنیا
الطاقة الشمسی

ة المركزة وقد 
ت العملیات التجاریة لھذه الشركة في ینایر 

بدأ
٢٠١٦
.

٧٣٫١٣
%

٧٣٫١٣
%

ت(
ت(أورزازی

شركة أكواباورأورزازی
٢((

شركة تابعة
طاقة:

٢٠٠
میغاواط 

طاقة: 
١٥٠

میغاواط 
ت في 

تأسس
المملكة المغربیة وتقوم بتولی

د الطاقة المتجددة باستخدام تقنی
ت

ا
الطاقة الشمسی

ة المركزة. 
ت التجاریة

ت العملیا
بدأ

في 
٢٠١٨
.

٧٥٫٠٠
%

٧٥٫٠٠
%

ت(
ت(أورزازی

شركة أكواباورأورزازی
٣((

شركة تابعة
طاقة:

١٥٠
میغاواط 

طاقة: 
١١٣

میغاواط 
ت في المملكة المغربیة وتقوم بتولی

تأسس
د 

الطاقة المتجددة باستخدام تقنی
ت

ا
الطاقة الشمسی

ة المركزة. 
ت العملیات التجاریة للمشروع خالل 

بدأ
٢٠١٨

 ،
٧٥٫٠٠

%
٧٥٫٠٠

%

ت(
ت(أورزازی

شركة أكواباورأورزازی
٤((

شركة تابعة
طاقة:

١٣٥
میغاواط 

طاقة: 
١٠١

میغاواط 
ت في المملكة المغربیة وتقوم بتولید الطاقة المتجددة باستخدام 

تأسس
ضوئیة

الخالیا الكھرو
.

ت 
بدأ

ت التجاریة للمشروع خالل 
العملیا

٢٠١٨
، على الرغم من أنھ ال یزال یتم االتفاق على تاریخ التشغیل 

التجاري مع الجھة المشتریة.
٧٥٫٠٠

%
٧٥٫٠٠

%

شركة أكواباور الیوني 
شركة تابعة

طاقة:
٦٥

میغاواط 
طاقة: 

٤٩
میغاواط

ت في المملكة المغربیة وتقوم بتولید الطاقة المتجددة باستخدام 
تأسس

ضوئیة
الخالیا الكھرو

.
ت 

بدأ
ت التجاریة للمشروع خالل 

العملیا
٢٠١٨

 ،
٧٥٫٠٠

%
٧٥٫٠٠

%

شركة أكواباور بویجدور
شركة تابعة

طاقة:
١٥

میغاواط 
طاقة: 

١١
میغاواط

ت في المملكة المغربیة وتقوم بتولید الطاقة المتجددة باستخدام 
تأسس

ضوئیة
الخالیا الكھرو

.
ت 

بدأ
العملی

ت التجاریة للمشروع خالل 
ا

٢٠١٨
 ،

٧٥٫٠٠
%

٧٥٫٠٠
%

س إلیكتریك ایسلتمي في یونیتم ساناي 
أكوا جو

س
ت إیھ إ

في تیكاری
(مشروع مشترك 

٢٠١٧
 :

شركة 
تابعة

(
طاقة: 

٩٥٠
میغاواط 

طاقة: 
٦٦٥

میغاواط 
تأسس

ت
ت ھذه الشركة 

في تركیا وتقوم بتولید الطاقة باستخدام الدورة المركبة في محطة الطاقة بدأ
عملیاتھا التجاریة خالل عام 

٢٠١٧
 .

٧٠٫٠٠
%

١٠٠٫٠٠
%
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شركة أعمال المیاه والطا
قة الدولیة والشركات الت

ابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
إی

(تتمة)
للسنة المنتھیة في 

٣١
دیسمبر 

٢٠١٨
ف الریاالت السعودیة)

(كافة المبالغ بآال

٧٨

٤١
-

الشركات التابعة النھائیة الرئیسیة والشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة 
–

تتمة 

بالشركة التابعة الرئیسیة  فیما یلي بیاناً
والمشاریع المشتركة 

لشركة أكواباور 
ضة

للطاقة المتجددة القاب
:

الشركة التابعة/ 
الطاقة/ السعة المتعاقد علیھا

نسبة الملكیة الفعلیة 
للمجموعة

المنشأة
المشروع 
المشترك

سعة المشروع
صة أكواباور

ح
النشاط الرئیسي

دیسمبر 
٢٠١٨

دیسمبر 
٢٠١٧

شعاع للطاقة
مشروع مشترك 

طاقة: 
٢٠٠

ت اإلنشاءمیغاواط 
تح

طاقة: 
٩٨

ت 
میغاواط تح

اإلنشاء
ضوئیة. بدأت 

ت العربیة المتحدة وتقوم بتولید الطاقة المتجددة باستخدام التقنیة الكھرو
ت في اإلمارا

تأسس
ت التجاریة في

العملیا
س

مار
٢٠١٧

 .
٤٩٫٠٠

%
٤٩٫٠٠

%

أكوا بنبان األولى للطاقة
مشروع مشترك

طاقة: 
١٢٠

ت اإلنشاءمیغاواط 
تح

طاقة: 
٧٧

ت 
میغاواط تح

اإلنشاء
ضوئیة. إن المشروع تحت 

صر وتقوم بتولید الطاقة المتجددة باستخدام التقنیة الكھرو
ت في م

تأسس
ت التجاریة في 

اإلنشاء ومن المتوقع أن تبدأ العملیا
٢٠١٩
.

٦٤٫٣٤
%

١٠٠٫٠٠
%

ت سي 
سشركة أكواباور سول أفریقیا بوكبور

أ
ت(بي

بي باوربالن
تي واي) لیمتد

شركة تابعة
طاقة: 

٥٠
میغاواط

طاقة: 
٢٠

میغاواط
ب أفریقیا، وتقوم بتولید الطاقة المتجددة باستخدام تقنیة الطاقة الشمسیة 

ت في جمھوریة جنو
تأسس

من إبریل  ت اعتباراً
ت المجموعة على السیطرة على بوكبور

صل
المركزة. ح

٢٠١٦
وذلك عند بدء 

عملیا
تھا التجاریة. 

٤٠٫٠٠
%

٤٠٫٠٠
%

زد بي إي  شركة أكواباور كارد بي في(سابقاً
بارتنرز أي آیھ دي)

شركة تابعة 
طاقة: 

٥٠
میغاواط

طاقة: 
٢١

میغاواط
ت في بلغاریا، وتقوم بتزوید الطاقة الشمسیة للشركة الوطنیة للكھرباء أي ایھ دي، في بلغاریا. 

تأسس
ت الشركة عملیاتھا 

بدأ
التجاریة خالل شھر یونیو 

٢٠١٢
.

٤٢٫٠
%

٤٢٫٠
%

یو بي سي رنیوابلز("خالدي")
شركة تابعة 

طاقة:
١٢٠

میغاواط 
طاقة: 

٩٠
میغاواط 

ت في المملكة المغربیة وتقوم بتولید الطاقة المتجددة باستخدام مزارع الریاح. من المتوقع أن تبدأ 
تأسس

ت التجاریة 
العملیا

٢٠١٨
.

٧٥٫٠٠
%

٧٥٫٠٠
%

ریشة لمشاریع الطاقة الشمسیة
شركة تابعة 

طاقة: 
٥٠

ت اإلنشاءمیغاواط 
تح

طاقة: 
٥٠

ت 
میغاواط تح

اإلنشاء
ضوئیة. بدأ المشروع 

ت في األردن وتشارك في تولید الطاقة المتجددة باستخدام الخالیا الكھرو
أسس

عملیاتھ التجاریة في عام 
٢٠١٨
.

١٠٠٫٠٠
%

٠

الشركة المحلیة لمشاریع 
المیاه والطاقة 

الشمسیة
.

شركة تابعة 
طاقة: 

٥٠
میغاواط

طاقة: 
٥٠

میغاواط
ضوئیة. المشروع قید 

ت في األردن وتشارك في تولید الطاقة المتجددة باستخدام الخالیا الكھرو
تأسس

ت التجاریة في عام 
اإلنشاء ومن المتوقع أن تبدأ العملیا

٢٠١٩
.

١٠٠٫٠٠
%

١٠٠٫٠٠
%

تم توحید كافة 
ضاح(

ت المحاسبیة المبینة في اإلی
للسیاسا ت التابعة طبقاً

الشركا
٢-

٢
ت الزمیلة والمشاریع المشتركة 

ت المحاسبة عن الشركا
). بینما تم

باستخدام
للسیاسة المحاسبیة المذكورة  طریقة حقوق الملكیة طبقاً

ضاح(
باإلی

٣.(
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لھا التابعة والشركات الدولیة والطاقة المیاه أعمال شركة
سعودیة( مساھمة )شركة

الموحدة المالیة القوائم
٢٠١٩دیسمبر٣١
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  تقرير المراجع المستقل
 المياه والطاقة الدوليةإلى المساهمين في شركة أعمال 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 الرأي
والشركات التابعة لها  ("الشركة"شركة مساهمة سعودية ) –أعمال المياه والطاقة الدولية لشركة  لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة

الربح وقائمة ، 2019ديسمبر  31كما في  والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة )يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"(،
المنتهية  ةالموحدة، للسن الملكيةالموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق  أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
 

تظهر بعدل، ومن كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة 
ً ، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، 2019ديسمبر  31 للمعايير الدولية للتقرير وفقا

 اإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير و
 

 أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها 

وفقا لقواعد سلوك وآداب  المجموعةلموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية ا
ية المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا ألتزمنا بمسؤولياتنا األخالق

 نا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.األخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصل
 

 حول القوائم المالية الموحدةولجنة المراجعة  مسؤوليات اإلدارة
وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة 

والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام نظام الشركات والنظام العربية السعودية 
خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن  وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة األساسي للشركة،

 غش أو خطأ.
 

على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية  المجموعةالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة عند إعداد القوائم الم
حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك  ،واإلفصاح

 و إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.أ المجموعةلتصفية  لدى اإلدارة  نية
 

 إن لجنة المراجعة مسؤولة عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة.
 

 الموحدةمسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية 
الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية 

ً على أن  خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضمانا
ية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعود

موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع 
  أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة.
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

من المرفقة اإلیضاحات یتجزأجزءا٤١ًإلى١تشكل الموحدة. ال المالیة القوائم ھذه من
٣

المالي المركز الموحدةقائمة
في ٢٠١٩دیسمبر٣١كما

السعودیة الریاالت بآالف المبالغ )(كافة

إیضاح
دیسمبر٣١

٢٠١٩
دیسمبر٣١

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧

الموجودات
المتداولة غیر الموجودات
ومعدات وآالت ٥١٢٬٠٣٦٬٧٧١٨٬٧٥٢٬٠٨٤١٦٬٤٠٨٬٤٠٩ممتلكات
ملموسة غیر ٦٢٬٠٠٤٬٨١١٢٬٠١٤٬٣٢٠٢٬١٢٦٬٨٢٠موجودات

الملكیة حقوق لطریقة ً وفقا عنھا المحاسبة یتم فیھا مستثمر ٧٥٬٢٩٣٬٨٦٧٦٬٥٧٦٬٥٧٤٤٬٤٣٧٬٨١٧شركات
تمویلي إیجار عقد في استثمار صافي من متداول غیر ٨١٠٬٣٦٤٬٣٣٤٩٬١١٤٬٧٢٨٢٬٧١٩٬١١٦جزء

عالقة ذات جھات من مستحقة ١١١١٬٢٥٨٧١٬٩٨٤٧١٬٩٨٤-٢٢مبالغ
مؤجلة ضریبة ٥٢٣٬٤٦٠٣٤٬٠٢٩٢٧٬٧٧١-٢٠موجودات

العادلة ١٣٬٢٧٣٦٤٬٠٤٧-٢١للمشتقاتالقیمة
استراتیجي وقود ٧٠٬٧٧١٧٧٬٦٣١٧٨٬٠٥٥مخزون

أخرى ٩٢٠٦٬١١٠٢٠٥٬٧٧٨٥٣٩٬٦٣٩موجودات
المتداولة غیر الموجودات ٣٠٬١١١٬٣٨٢٢٦٬٨٦٠٬٤٠١٢٦٬٤٧٣٬٦٥٨إجمالي

المتداولة الموجودات
١٠٤٣٨٬٣٢٤٣٠٢٬٤٠٩٣٧٠٬٦٢٣بضاعة

تمویلي إیجار عقد في استثمار صافي من متداول ٨٢٠٩٬٩٠٢٢١٦٬٨٩١٦٧٬١٥٥جزء
عالقة ذات جھات من مستحقة ١٧١٤٬١٩٢٧٥٦٬٥١٦٨٥٤٬٨٩٩-٢٢مبالغ

آخرون ومدینون ً مقدما مدفوعة ومصاریف ١١٣٬٠٠٠٬٠٢٠٢٬٥٣٢٬٦٨٠١٬٦٥٥٬٦٢١مدینون
وشب ١٢٢٬٧٩٨٬٣١٥٥٬٤٩٨٬٢٦٥٣٬٢٣٩٬٢٢٩نقدیةھنقدیة

٧٬١٦٠٬٧٥٣٩٬٣٠٦٬٧٦١٦٬١٨٧٬٥٢٧
للبیعموجودات --٣٤٧٥٬٤٠٢-٣٢معدة

المتداولة الموجودات ٧٬٦٣٦٬١٥٥٩٬٣٠٦٬٧٦١٦٬١٨٧٬٥٢٧إجمالي

الموجودات ٣٧٬٧٤٧٬٥٣٧٣٦٬١٦٧٬١٦٢٣٢٬٦٦١٬١٨٥إجمالي
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

من المرفقة اإلیضاحات یتجزأجزءا٤١ًإلى١تشكل الموحدة. ال المالیة القوائم ھذه من
٤

الموحدة المالي المركز (تتمة)قائمة
في ٢٠١٩دیسمبر٣١كما

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

إیضاح
دیسمبر٣١

٢٠١٩
دیسمبر٣١

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧
الملكیة المطلوباتوحقوق
الملكیة حقوق

المساھمین حقوق
المال ١٦٬٤٢٩٬٣٤٤٦٬٤٢٩٬٣٤٤٥٬٤٦٦٬٢١٥-١٣راس

إصدار ١١٬١٧٧٬٠٣١١٬١٧٧٬٠٣١٩٧٬٢٢٢-١٣عالوة
نظامي ٥٥٤٬٦٢٦٤٣٧٬٢٣٩٤٣٧٬٢٣٩احتیاطي

مبقاة ٣٬١٠٢٬١٠٨٢٬٣٦٣٬٢٥٩٣٬٤٣٢٬١٥٩أرباح
األخرى االحتیاطیات قبل الشركة بمالكي المتعلقة الملكیة ١١٬٢٦٣٬١٠٩١٠٬٤٠٦٬٨٧٣٩٬٤٣٢٬٨٣٥حقوق

أخرى )٩٣٤٬٠٩٢()٧١٧٬٩٠٠()١٬٣٦١٬٢٣٦(٢-١٣احتیاطیات
الشركة بمالكي المتعلقة الملكیة ٩٬٩٠١٬٨٧٣٩٬٦٨٨٬٩٧٣٨٬٤٩٨٬٧٤٣حقوق

المسیطرة غیر الملكیة ١٤٧٠٣٬٥٠٤١٬٣٨٥٬١٨٤١٬٣٨٩٬٣٨٥حقوق
الملكیة حقوق ١٠٬٦٠٥٬٣٧٧١١٬٠٧٤٬١٥٧٩٬٨٨٨٬١٢٨إجمالي

المطلوبات
المتداولة غیر المطلوبات

األجل طویلة وتسھیالت ١٥١٧٬٤٨٠٬٩٤٤١٧٬٧٣٤٬٦٨٢١٧٬٨٣٨٬٤١٨قروض
عالقة ذات جھات إلى مستحقة ١٨٦٠٬٢٠٢٨١٬١٧٦١٤٢٬٣٧٨-٢٢مبالغ

الملكیة حقوق لطریقة ً وفقا عنھا المحاسبة یتم فیھا مستثمر ٧٥١٦٬٩٨٢٦٠٬٥٤٦٩٧٬٢٧٧شركات
للمشتقات العادلة ٢١٢٨٦٬٤٤٢١٣٢٬٥٩٨١٢٦٬٨٢١القیمة
مؤجلة ضریبة ٥٢٥٠٬٥٥٢٢٤٥٬٧٧٦٢٥٥٬٢٤٩-٢٠مطلوبات

مؤجلة ١٧١٧٦٬٠٤٥٦٧٬١٠٨٨٣٬٥٦٠إیرادات
أخرى مالیة ٥٣٩٥٬٧٢٤٩٢٤٬١٩٥٢١١٬٣٦٠-١٣مطلوبات

للموظفینمكافأةالتزامات الخدمة ١٦١٥٩٬٥٩٨١٢٣٬١٤٨١٢٣٬٩٨٠نھایة
أخرى ٤٢٥٢٬١١٧٢٠١٬٥٣٢٢٠٠٬٣٠٥-١٨مطلوبات

المتداولة غیر المطلوبات ٢٠٬٣٧٨٬٦٠٦١٩٬٥٧٠٬٧٦١١٩٬٠٧٩٬٣٤٨إجمالي

المتداولةمال طلوبات
الدفع مستحقة ومبالغ ١٨٣٬٤٣٩٬٧٨٦٣٬٧٦٠٬٢٨٨٢٬٣٧٣٬٩١٥دائنون

األجل قصیرة ١٩٤٤٤٬٢١٨٦١٨٬٩٤٢٢٥٩٬٤٨٨تسھیالت
األجل طویلة وتسھیالت قروض من متداول ١٥٢٬٢٧١٬٢٢٩١٬٠١٨٬٦٣٧٨٦٤٬٤٠٠قسط

للمشتقات العادلة ٢١٥١٬٨٨٣١٠٬٦١٣٨٥٬٨٦١القیمة
وضریبة ٤١٨٣٬٤١١١١٣٬٧٦٤١١٠٬٠٤٥-٢٠زكاة

٦٬٣٩٠٬٥٢٧٥٬٥٢٢٬٢٤٤٣٬٦٩٣٬٧٠٩
للبیعمطلوبات معدة بموجودات --٣٣٧٣٬٠٢٧-٣٢متعلقة

المتداولة المطلوبات ٦٬٧٦٣٬٥٥٤٥٬٥٢٢٬٢٤٤٣٬٦٩٣٬٧٠٩إجمالي

المطلوبات ٢٧٬١٤٢٬١٦٠٢٥٬٠٩٣٬٠٠٥٢٢٬٧٧٣٬٠٥٧إجمالي

الملكیة وحقوق المطلوبات ٣٧٬٧٤٧٬٥٣٧٣٦٬١٦٧٬١٦٢٣٢٬٦٦١٬١٨٥إجمالي
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

من المرفقة اإلیضاحات یتجزأجزءا٤١ًإلى١تشكل الموحدة. ال المالیة القوائم ھذه من
٥

الموحدةقائمة الخسارة أو الربح
المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١فيللسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

إیضاح
دیسمبر٣١

٢٠١٩
دیسمبر٣١

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧

المستمرة العملیات

٢٣٤٬١١٤٬٩٩٩٣٬٢٢٧٬٨٣٣٣٬٥١٧٬١٢٧اإلیرادات
التشغیلیة )٢٬٠٧٧٬٤١٢()١٬٩١٨٬٢٨٧()١٬٩٢٥٬٨٨٨(٢٤التكالیف

الربح ٢٬١٨٩٬١١١١٬٣٠٩٬٥٤٦١٬٤٣٩٬٧١٥إجمالي

ومشطوبات، ومخصص تطویر )٩٤٬٤٠٣(١٦٬٣٦٨)٥٠٬٧٩٠(٤-١١القیدعكسخصمبعدتكلفة
وإداریة عمومیة )٦٨٧٬٢٠١()٦١٠٬٦٠٨()٦٨١٬٣٩٥(٢٥مصاریف

عنھا المحاسبة یتم فیھا مستثمر شركات نتائج صافي في الحصة
لطریقة ً الضریبةوفقا خصم بعد الملكیة، ١٢٨٣٬٧٩٤٩٤٢٬٧١٦٤٥٢٬٢٠٧-٧حقوق

أخرى تشغیلیة ١١٤٠٬٦٤٥١٦٠٬٣٢٥٢١٠٬٦٤١-٢٦إیرادات
١٬٨٨١٬٣٦٥١٬٨١٨٬٣٤٧١٬٣٢٠٬٩٥٩أخرىومصاریفالقیمةفياالنخفاضخسائرقبلالعملیاتدخل

صافيأخرىومصاریفالقیمةفياالنخفاضخسائر ،١٥٬٠٥٥()٦٢٣٬٧٤٨()٩١٩٬٤٧١(٢٧(
٩٦١٬٨٩٤١٬١٩٤٬٥٩٩١٬٣٠٥٬٩٠٤أخرىومصاریفالقیمةفياالنخفاضخسائربعدالعملیاتدخل

٢٦٣٣٦٬٨٢٠٦٤٬٩٤٨٩٤٬٧١٩أخرىإیرادات
صافيعمالتتحویل(خسارة)/ ربح ،١٠٬١٢٤)٨٬٥٧٦()٢٩٬١٠٦(٢٨

صافي مالیة، )٣١٧٬٩٥٠()٥٧٠٬٦٥٥()٨٦٩٬٨٦٢(٢٩أعباء
الدخل وضریبة الزكاة قبل ٣٩٩٬٧٤٦٦٨٠٬٣١٦١٬٠٩٢٬٧٩٧الربح

)١٩٤٬٠٢٥()٣٩٬٩٤٢()٧٤٬٠٠٨(١-٢٠وضریبةزكاة
المستمرة العملیات من السنة ٣٢٥٬٧٣٨٦٤٠٬٣٧٤٨٩٨٬٧٧٢ربح

المتوق ةفالعملیات

الخسارة،المتوقفةالعملیاتمن(الخسارة) الربح ذلك في بما
تابعة شركة على السیطرة فقدان نتیجة ١٢٨٬٥٧٠)١٬٥٣٩٬٢٨٨(٤٥٥٤٬٣٤٥-٣٢المثبتھ

١٬٠٢٧٬٣٤٢)٨٩٨٬٩١٤(٨٨٠٬٠٨٣السنة(خسارة) ربح

:بـالمتعلق(الخسارة) الربح
٩٢٠٬٢٤٠)٧٧٣٬٨٤٢(١٬١٧٣٬٨٦٥األمالشركةمساھمي
المسیطرةحقوق غیر ١٠٧٬١٠٢)١٢٥٬٠٧٢()٢٩٣٬٧٨٢(الملكیة

١٬٠٢٧٬٣٤٢)٨٩٨٬٩١٤(٨٨٠٬٠٨٣

السعودي)(الخسارة) االربح (باللایر للسھم والمخفض ١٫٦٨)١٫٣٠(٢١٫٨٢-٣٠ألساسي
للسھم والمخفض األساسي المستمرةبالعملیاتالمتعلقالربح

السعودي) ٢٠٫٩٨١٫٢٧١٫٤٤-٣٠(باللایر
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

من المرفقة اإلیضاحات یتجزأجزءا٤١ًإلى١تشكل الموحدة. ال المالیة القوائم ھذه من
٦

الموحدةالشاملالدخلقائمة
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

إیضاح
دیسمبر٣١

٢٠١٩
دیسمبر٣١

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧

١٬٠٢٧٬٣٤٢)٨٩٨٬٩١٤(٨٨٠٬٠٨٣(خسارة) السنةربح

(الخسارة)/ الشامل اآلخرالدخل
أویمكنأویتمالتيالبنود الربح إلى ً الحقا تصنیفھا إعادة

الخسارة
خارجیة أجنبیة-عملیات عمالت ترجمة ٣٥٬٩٠٤)١٩٨٬٢٥٧(٢٦٨٬٤٨١فروقات

حقوق لطریقة ً وفقا عنھا المحاسبة یتم فیھا مستثمر شركات
اآلخر–الملكیة الشامل الدخل في ٣١٥٬٦٦٧٦٨٬٩٧٨)٧٢٩٬٤٤٢(١-٧و٢-١٣الحصة

التدفقات مخاطر تغطیة الحتیاطي العادلة القیمة في التغیر صافي
)٩٣٬٧٦٦(١١١٬٠١٤)٢٩٤٬٥٩٦(النقدیة  

الخسارةال أو الربح إلى تصنیفھا إعادة یتم لن التي بنود
المحددة المنافع التزامات قیاس )٣٬٤٦٨(١٢٬٩٦٠)١٨٬٢٤٤(١-١٦إعادة

اآلخر الشامل (الخسارة) الدخل ٢٤١٬٣٨٤٧٬٦٤٨)٧٧٣٬٨٠١(إجمالي

(الخسارة) الشامل الدخل ١٬٠٣٤٬٩٩٠)٦٥٧٬٥٣٠(١٠٦٬٢٨٢إجمالي

(الخسارة) الشامل الدخل :إلىالعائدإجمالي
األم الشركة ٩٣٤٬٢٠٨)٥٥٧٬٦٥٠(٥٣٠٬٥٢٩مساھمي

المسیطرة غیر الملكیة ١٠٠٬٧٨٢)٩٩٬٨٨٠()٤٢٤٬٢٤٧(حقوق
١٬٠٣٤٬٩٩٠)٦٥٧٬٥٣٠(١٠٦٬٢٨٢
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

من المرفقة اإلیضاحات یتجزأجزءا٤١ًإلى١تشكل الموحدة. ال المالیة القوائم ھذه من
٧

الموحدة النقدیة التدفقات قائمة
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

إیضاح
دیسمبر٣١

٢٠١٩
دیسمبر٣١

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧
األنشطة من النقدیة التشغیلیةالتدفقات

المستمرة العملیات من والضریبة الزكاة قبل ٣٩٩٬٧٤٦٦٨٠٬٣١٦١٬٠٩٢٬٧٩٧الربح
المتوقفة(الخسارة)الربح العملیات من والضریبة الزكاة فيبما،قبل
١١٦٬٩٩٣)١٬٧٧٧٬٤٦٠(٥٥٩٬٠٧٩تابعةشركةعلىالسیطرةفقداننتیجةالخسارةذلك

لــ: التسویات
ومعدات وآالت ممتلكات ٤٤١٨٬٥١٦٣٦٥٬٦٧٥٢٧٤٬٤٤٥-٥االستخدامحقوموجوداتاستھالك

مالیة ٤١٬١٣٥٬١٥١١٬٠١٤٬٩٦٠٥٤١٬٨٤١-٣٢و٢٩أعباء
السیطرةخسائر(مكاسب)  فقدان نتیجة تابعةعلىمثبتة في،شركة بما

المحققة غیر األجنبیة العمالت تحویل خسارة ١٬٥٥٩٬٠٠٩٢٨٬٧٨٨)٥٥٤٬٣٥٨(٤-٣٢ذلك
عمالتئرخسا )٥١٬٥١٨(٢٨٤٠٬٥٧٠٨٬٧٤٠اخرىمحققھغیرأجنبیة(أرباح) تحویل

ً وفقا عنھا المحاسبة یتم فیھا مستثمر شركات نتائج صافي في الحصة
الضریبة خصم بعد الملكیة، حقوق )٤٥٧٬٠٢٤()٩٣٥٬٦٦٧()٢٨٤٬٤٥٣(٤-٣٢و١-٧لطریقة

الخدمة نھایة مكافأة ١٣٢٬٠٢٣٢٧٬٣٣٦٢٩٬٢٤٩-١٦للموظفینمخصص
الربح إلى تدویرھا المعاد النقدیة التدفقات مخاطر لتغطیة العادلة القیمة

الخسارة )١٨٬٥٦٢(٣٧٬١١٠)٤٣٬٨٢٦(أو
٢٥٢٥٬٤٧٥٣٠٬٥٩٦١٠٠٬٦٣٩مخصصات

المالیة بالمطلوبات المتعلق الخصم في ١٢٬٩٩٣١٬١٠٩٤٬٦٤٧زیادة
قیمة في قید) انخفاض (عكس والخسارة واآلممتلكات معداتالالت

)٤٨٬٤٥٨(٤٨٨٠٬٢٠٣٥٥٦٬٤٣٧-٣٢و٢٧والشھرة
مراحل على تمت أعمال تجمیع عملیة ربح --)٢١٠٬٦٧٣(٢٦صافي

لطریقة ً وفقا عنھا المحاسبة یتم فیھا مستثمر لشركة جزئي استبعاد ربح
الملكیة )٦٥٬٣٦٧(--٢٦حقوق

ومعدات وآالت ممتلكات (خسارة) استبعاد )٥٬٧٣٥(٤٬٠٣٩)٨٢٩(ربح
القید عكس خصم بعد أخرى، ومشطوبات ومخصص تطویر، ٩٤٬٤٠٣)٤٬٤١٥(٤٥٠٬٧٩٠-١١تكلفة

التشغیلیة: والمطلوبات الموجودات في التغیرات
آخرون ومدینون ً مقدما مدفوعة ومصاریف ٣٥٬٥٣٤)١٬٣١٤٬٦٤٣()٥٤٤٬٨٠٦(مدینون

)٤٦٬٤٥٨(١٤٬٤٨٥٤٣٬٩٣٧بضاعة
الدفع مستحقة ومبالغ )٣١٢٬٣٦٩(٧٤٥٬٠٠١)١٬٠٨٧٬٧٣٩(دائنون

عالقة ذات جھات من مستحقة ٧٣٬١١٦١٨٤٬٢٢٩٢٠٨٬٧٢٠مبالغ
استراتیجي وقود ٦٬٨٦٠٤٢٤١١٬٠٠٧مخزون

أخرى ٢١٩٬٦٨١٥٤٦٬٤٨٨)٤٣٬٨٣٤(موجودات
أخرى ٧٧٬١٩٢١٬٢٢٧١٥٨٬٣٣٨مطلوبات

مؤجلة    ٨٬٢٠٨)١٦٬٤٥٢(١١٩٬٧٨٥إیرادات
العملیات من النقدیة ١٬٠٧٥٬٤٦٦١٬٤٣١٬١٨٩٢٬٢٤٦٬٦٠٦صافي

للموظفین المدفوعة الخدمة نھایة )١٧٬١٩٨()١٤٬٩٩٨()١٥٬٣١٢(١-١٦مكافأة
مدفوعة وضریبة )٣٧٬٠٢٩()٤٦٬٤٢٣()٣٠٬٤٢٧(٤-٢٠زكاة

عنھاتوزیعات المحاسبة یتم فیھا مستثمر شركات من مستلمة أرباح
الملكیة حقوق لطریقة ً ١٢٥٩٬٠٢٧٢٠٥٬٨٨٧٢٣٨٬٠٨٧-٧وفقا

التشغیلیة األنشطة من النقدیة ١٬٢٨٨٬٧٥٤١٬٥٧٥٬٦٥٥٢٬٤٣٠٬٤٦٦صافي
االستثماریة األنشطة من النقدیة التدفقات

وآالت ممتلكات )٥٬٢٥٦٬٠٨٧()٣٬١٨٦٬٢٨١()٢٬٠٤٥٬٨٧٦(٥ومعداتشراء
ومعدات وآالت ممتلكات استبعاد من ٥٬٧٣٥-٣٬٤٣٤متحصالت

تمویلي إیجار عقد في االستثمار )٨٦٬٧٠٨(٣٠٦٬٨٦٢٣٠٢٬٢٧٩صافي
مشتركة ومشاریع زمیلة شركات في )١٬٥٣٢٬٦٩٤()٢٠٩٬٧٩٤()١٤٧٬٩٦٧(استثمارات

عنھا المحاسبة یتم فیھا مستثمر لشركات جزئي استبعاد من متحصالت
الملكیة حقوق لطریقة ً ١٠٦٬٤٠٠--وفقا
على واالستحواذ مسیطرةالتخلص غیر ملكیة صافيحصة ،٧٠٬٧٢٥(١١٬٥٤٧(-

--)٤٨١٬٦٩٥(أعمالعلىاالستحواذعنالصادرةالنقدیةالتدفقاتصافي
اثباتھا عن التوقف تم تابعةنتیجةنقدیة شركة على السیطرة فقدان

للبیعھاأوتصنیف بھا -)١٦٬٦٨٧()٢٠٦٬٧١٨(كمحتفظ
االستثماریة األنشطة في المستخدمة النقدیة )٦٬٧٦٣٬٣٥٤()٣٬١٨١٬٢٠٨()٢٬٥٦٠٬٤١٣(صافي
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

من المرفقة اإلیضاحات یتجزأجزءا٤١ًإلى١تشكل الموحدة. ال المالیة القوائم ھذه من
٨

الموحدة النقدیة التدفقات (تتمة)قائمة
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

إیضاح
دیسمبر٣١

٢٠١٩
دیسمبر٣١

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧

التمویلیة األنشطة من النقدیة التدفقات
المالمتحصالت رأس لقاء -٢٬٠٤٢٬٩٣٨-١-١٣مستلمة

١٨٧٬٤٠٥--مقیدةنقدیةودائع
المعامالت تكالیف خصم بعد وتسھیالت، ٧٠٣٬٣١٠٣٬١٥٠٬٧٧٢٦٬٦٢٣٬٠٢٠قروض

عالقة ذات جھات إلى مستحقة )٦٦٬٢٧٣()٦١٬٢٠٢()٤٬٩٤٤(مبالغ
أخرى مالیة ١٧٤٬١٢٥-)٥٤١٬٤٦٤(مطلوبات

مدفوعةأعباء )٥٣٨٬٧٢١()٩٧٣٬٣٦٩()١٬٢٣١٬٤٤٦(مالیة
مدفوعة أرباح )٣٣٧٬٧٩٨()٢٩٤٬٥٥٠()٣٣٨٬٥٨٤(توزیعات
المال رأس في أخرىمنمساھمات غیرإوتسویات الملكیة حقوق لى

١٧٤٬٢٦٠-)١٥٬١٦٣(المسیطرة
النقدیة التمویلیةمنصافي في) األنشطة ٣٬٨٦٤٬٥٨٩٦٬٢١٦٬٠١٨)١٬٤٢٨٬٢٩١((المستخدمة

النقدیة وشبة النقدیة في (النقص) الزیادة السنةصافي ٢٬٢٥٩٬٠٣٦١٬٨٨٣٬١٣٠)٢٬٦٩٩٬٩٥٠(خالل

السنة بدایة في النقدیة وشبھ ٥٬٤٩٨٬٢٦٥٣٬٢٣٩٬٢٢٩١٬٣٥٦٬٠٩٩النقدیة

السنة نھایة في النقدیة وشبھ ١٢٢٬٧٩٨٬٣١٥٥٬٤٩٨٬٢٦٥٣٬٢٣٩٬٢٢٩النقدیة
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والطا
شركةأعمالالمیاه

والشركاتالتابعةلھا
سعودیة)قةالدولیة

(شركةمساھمة

تالمرفقةمن
ضاحا

تشكلاإلی
١

إلى
٤١

جزءاً
الیتجزأ

ھذهالقوائمالمالیةالموحدة. 
من

٩

حقوق
قائمةالتغیراتفي

الملكیةالموحدة
للسنةالمنتھیةفي

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
(كافةالمبالغ

فالریاالتالسعودیة)
بآال

س
رأ

المال
عالوة

اإلصدار
االحتیاطي

النظامي
األرباح

المبقاه
االحتیاطیات

األخرى
ضاح

(إی
١٣

-٢
(

حقوق
المتعلقةالملكیة
الشركةبمالكي

حقوق
الملكیة

المسیطرةغیر
إجمالي

الملكیةحقوق

صیدفي
الر

١
ینایر

٢٠١٧
٥٬٤٦٦٬٢١٥

٩٧٬٢٢٢
٣٤٥٬٢١٥

٢٬٨١٢٬٨٢٢
)

٩٤٨٬٠٦٠
(

٧٬٧٧٣٬٤١٤
١٬٢٤٣٬٢٦٢

٩٬٠١٦٬٦٧٦
ربحالسنة

-
-

-
٩٢٠٬٢٤٠

-
٩٢٠٬٢٤٠

١٠٧٬١٠٢
١٬٠٢٧٬٣٤٢

الدخل
(الخسارة)

الشاملاآلخر
-

-
-

-
١٣٬٩٦٨

١٣٬٩٦٨
)

٦٬٣٢٠
(

٧٬٦٤٨
إجماليالدخلالشامل

-
-

-
٩٢٠٬٢٤٠

١٣٬٩٦٨
٩٣٤٬٢٠٨

١٠٠٬٧٨٢
١٬٠٣٤٬٩٩٠

ت
توزیعا

ضاح
أرباح (إی

١٣
-٤

(
-

-
-

)
٢٠٨٬٨٧٩

(
-

)
٢٠٨٬٨٧٩

(
)

١٢٨٬٩١٩
(

)
٣٣٧٬٧٩٨

(
سالمال  

رأ
مساھمةفي

-
-

-
-

-
-

١٧٤٬٢٦٠
١٧٤٬٢٦٠

محولإلىاالحتیاطيالنظامي
-

-
٩٢٬٠٢٤

)
٩٢٬٠٢٤

(
-

-
-

-
صیدفي

الر
٣١

دیسمبر
٢٠١٧

٥٬٤٦٦٬٢١٥
٩٧٬٢٢٢

٤٣٧٬٢٣٩
٣٬٤٣٢٬١٥٩

)
٩٣٤٬٠٩٢

(
٨٬٤٩٨٬٧٤٣

١٬٣٨٩٬٣٨٥
٩٬٨٨٨٬١٢٨

صیدفي
الر

١
ینایر

٢٠١٨
٥٬٤٦٦٬٢١٥

٩٧٬٢٢٢
٤٣٧٬٢٣٩

٣٬٤٣٢٬١٥٩
)

٩٣٤٬٠٩٢
(

٨٬٤٩٨٬٧٤٣
١٬٣٨٩٬٣٨٥

٩٬٨٨٨٬١٢٨
خسارة

السنة
-

-
-

)
٧٧٣٬٨٤٢

(
-

)
٧٧٣٬٨٤٢

(
)

١٢٥٬٠٧٢
(

)
٨٩٨٬٩١٤

(
الدخلالشاملاآلخر

-
-

-
-

٢١٦٬١٩٢
٢١٦٬١٩٢

٢٥٬١٩٢
٢٤١٬٣٨٤

إجماليالدخل(الخسارة) الشامل
-

-
-

)
٧٧٣٬٨٤٢

(
٢١٦٬١٩٢

)
٥٥٧٬٦٥٠

(
)

٩٩٬٨٨٠
(

)
٦٥٧٬٥٣٠

(
ضاح

غیرمسیطرة(إی
حقوقملكیة

على
استحواذ

١٤
(

-
-

-
)

٥٩٬٩٥١
(

-
)

٥٩٬٩٥١
(

)
١٠٬٧٧٤

(
)

٧٠٬٧٢٥
(

ضاح
تأرباح (إی

توزیعا
١٣

-٤
(

-
-

-
)

٢٣٥٬١٠٧
(

-
)

٢٣٥٬١٠٧
(

)
٥٩٬٤٤٣

(
)

٢٩٤٬٥٥٠
(

ضاح
صدارأسھم(إی

إ
١٣

-١
(

٩٦٣٬١٢٩
١٬٠٧٩٬٨٠٩

-
-

-
٢٬٠٤٢٬٩٣٨

-
٢٬٠٤٢٬٩٣٨

مساھمة
في

سالمال
رأ

-
-

-
-

-
-

١٦٥٬٨٩٦
١٦٥٬٨٩٦

صیدفي
الر

٣١
دیسمبر

٢٠١٨
٦٬٤٢٩٬٣٤٤

١٬١٧٧٬٠٣١
٤٣٧٬٢٣٩

٢٬٣٦٣٬٢٥٩
)

٧١٧٬٩٠٠
(

٩٬٦٨٨٬٩٧٣
١٬٣٨٥٬١٨٤

١١٬٠٧٤٬١٥٧

صیدفي
الر

١
ینایر

٢٠١٩
٦٬٤٢٩٬٣٤٤

١٬١٧٧٬٠٣١
٤٣٧٬٢٣٩

٢٬٣٦٣٬٢٥٩
)

٧١٧٬٩٠٠
(

٩٬٦٨٨٬٩٧٣
١٬٣٨٥٬١٨٤

١١٬٠٧٤٬١٥٧
ربح

(خسارة) السنة
-

-
-

١٬١٧٣٬٨٦٥
-

١٬١٧٣٬٨٦٥
)

٢٩٣٬٧٨٢
(

٨٨٠٬٠٨٣
الخسارة

الشام
لة

األ
خرى

-
-

-
-

)
٦٤٣٬٣٣٦

(
)

٦٤٣٬٣٣٦
(

)
١٣٠٬٤٦٥

(
)

٧٧٣٬٨٠١
(

إجماليالدخل(الخسارة) الشامل
-

-
-

١٬١٧٣٬٨٦٥
)

٦٤٣٬٣٣٦
(

٥٣٠٬٥٢٩
)

٤٢٤٬٢٤٧
(

١٠٦٬٢٨٢
تفي

التغیرا
غیرمسیطرة

حقوقملكیة
-

-
-

٥٬٢٥٢
-

٥٬٢٥٢
٢٤٬١٢٢

٢٩٬٣٧٤
فقدان

السیطرة
-

-
-

-
-

-
)

٢٦٥٬٨٥٢
(

)
٢٦٥٬٨٥٢

(
ضاح

تأرباح (إی
توزیعا

١٣
-٤

(
-

-
-

)
٣٢٢٬٨٨١

(
-

)
٣٢٢٬٨٨١

(
)

١٥٬٧٠٣
(

)
٣٣٨٬٥٨٤

(
محولإلىاالحتیاطيالنظامي

-
-

١١٧٬٣٨٧
)

١١٧٬٣٨٧
(

-
-

-
-

صیدفي
الر

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
٦٬٤٢٩٬٣٤٤

١٬١٧٧٬٠٣١
٥٥٤٬٦٢٦

٣٬١٠٢٬١٠٨
)

١٬٣٦١٬٢٣٦
(

٩٬٩٠١٬٨٧٣
٧٠٣٬٥٠٤

١٠٬٦٠٥٬٣٧٧
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أعمال والطاشركة لھاالمیاه التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

١٠

النشاطات-١
الدولیة والطاقة المیاه أعمال رقم"الشركة"(شركة الوزاري القرار بموجب تأسست سعودیة مساھمة شركة ھـ١٤٢٩رجب٢وتاریخ٢١٥)،

السعودیة،)٢٠٠٨یولیو٥(الموافق العربیة بالمملكة الریاض في رقمومسجلة التجاري ھـ١٤٢٩رجب١٠وتاریخ١٠١٠٢٥٣٣٩٢بالسجل
).٢٠٠٨یویول١٣الموافق(

التابعة والشركات الشركة ولھاتزاول تطویر "المجموعة") أعمال بـ جماعیة بصورة إلیھا وتملكإ(یشار الكھربائیةالطاقةوبیعوتولیدنشاء
وصیانةهالالمحوالمیاه وتشغیل المتعلقةوتأجیر واألنشطة والبخار المالحة المیاه تحلیة ومحطات الكھربائیة الطاقة تولید أومحطات والمتصلة

لذلك. المكملة
في كما للمجموعة مباشر بشكل والتابعة فیھا المستثمر بالشركات المتعلقة المعلومات أدناه. ٣١إن الجدول في مذكورة المعلوماتإندیسمبر

الموحدة٤٠اإلیضاحفيمذكورةاألخرىالھامةالمشتركةوالمشاریعوالزمیلةالتابعةبالشركاتالمتعلقة المالیة القوائم .حول

الملكیة المباشرةنسبة
التابعة التأسیسالشركة الرئیسيبلد ٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧النشاط

السعودیة باور أكوا شركة
والطاقة المیاه لتنمیة

السعودیة العربیة ،واإلدارةالصناعیةالمؤسساتفياالستثمارالمملكة
وإدارة؛واإلدارةالتجاریةالمؤسساتفياالستثمار
%١٠٠٫٠%١٠٠٫٠%١٠٠٫٠.المكتب

كھروماء السعودیةشركة العربیة تولیدالمملكة محطات ومقاوالت وتشغیل وصیانة تركیب
المیاه. وتحلیة %١٠٠٫٠%١٠٠٫٠%١٠٠٫٠الكھرباء

جلوبال أكواباور شركة
لیمتد ھولدینجز

المتحدة العربیة اإلمارات
علي) بجبل الحرة (المنطقة

من غیرھا أو وتوزیعھا المیاه وتحلیة الطاقة تولید
ھذه وإدارة وتطویر ، لھا المساعدة أو المتعلقة األعمال
واإلداریة.  والتجاریة الفنیة الخدمات وتقدیم الشركات

عام بتحویل٢٠١٩خالل المجموعة قامت ثم ،
باوركواأإلىالتابعةالشركاتھذهفيتثماراتھااس

%١٠٠٫٠%١٠٠٫٠-.لیمتدسیرفیسزجلوبال
ري أكواباور شركة

لیمتد كومباني أنشورنس
المتحدة العربیة اإلمارات

العالمي) المالي دبي (مركز
) الفئة من التأمین عقود وتنفیذ ). وبموجب٣إصدار

أكوا لشركة یمكن لھا، الصادر القیامالترخیص ري
و لھا المنتسبة الشركات من جزء على طرفبالتأمین

العالقة ذات %١٠٠٫٠%١٠٠٫٠%١٠٠٫٠.ثالث
المتعددة المساھمات السعودیةشركة العربیة تولیدالمملكة محطات ومقاوالت وتشغیل وصیانة تركیب

المیاه. وتحلیة %٩٥٫٠%٩٥٫٠%٩٥٫٠الكھرباء
للطاقةأكواباور البحرین

ذ.م.م القابضة
البحرین تولیدمملكة محطات ومقاوالت وتشغیل وصیانة تركیب

المیاه. وتحلیة %٩٩٫٧%٩٩٫٧%٩٩٫٧الكھرباء
جلوبالأكواباور

سیرفیسزلیمتد
المتحدة العربیة اإلمارات

العالمي) المالي دبي (مركز
تقدیموالشركاتمنمجموعةفياستثماراتتملك

التقاریر وإعداد والمحاسبیة المالیة االستشارات خدمات
العالقة.  ذات والخدمات الضریبي واالمتثال %١٠٠٫٠%١٠٠٫٠%١٠٠٫٠المالیة

آند مانیجمینت أكواباور
لیمیتد ون إنفستمنت

المتحدة العربیة اإلمارات
العالمي) المالي دبي (مركز

الصناعیة المشاریع في التجاریةاالستثمار والمشاریع
بھا. الخاصة اإلدارة خدمات %١٠٠٫٠%١٠٠٫٠%١٠٠٫٠وتقدیم

كابیتالأكواباور
لیمیتدمانیجمینت

المتحدة العربیة اإلمارات
العالمي) المالي دبي (مركز

التجاریة والمشاریع الصناعیة المشاریع في االستثمار
بھا. الخاصة اإلدارة خدمات %١٠٠٫٠%١٠٠٫٠%١٠٠٫٠وتقدیم

المتجددة للطاقة أكواباور
المحدودة القابضة

المتحدة العربیة اإلمارات
العالمي) المالي دبي (مركز

الطاقةتولید المحالةالكھربائیةوتوزیع والمیاه
بھا،المتعلقةاألخرىالثانویةاألنشطةأوواألعمال
الفنیةالخدماتوتقدیمالشركاتھذهوإدارةوتطویر

واإلداریة. في قامت،٢٠١٩دیسمبر٣١والتجاریة
الشركة%٤٩ببیعالمجموعة ھذه في حصتھا من

علیھا (إیضاح السیطرة فقدت %١٠٠٫٠%١٠٠٫٠%٥١٫٠)١-٣٢وبالتالي
األولىالوطنیةالشركة
القابضة

السعودیةالمملكة عامالعربیة في وإدارةإنشاء،٢٠١٨تأسست وشراء وتملك
واإلنشائیة والخدمیة الصناعیة المشاریع في واالستثمار

والكھرباء تحلیةوالبخارلمحطات  الطاقة ومحطات
عقود بموجب والصیانة التشغیل خدمات وتقدیم المیاه

األجل. -%١٠٠٫٠%١٠٠٫٠طویلة
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االعداد-٢ والتوحیدأسس
الموحدة المالیة القوائم ھذه لللمجموعةأعدت ً ـ:وفقا

الدولیةالمعاییر· المحاسبة معاییر مجلس عن الصادرة المالي للتقریر والدولیة ،
الماليالمعاییر· للتقریر الدولیةالدولیة المحاسبة معاییر مجلس عن والمعاییروالصادرة السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة

األخرى الماليعنالصادرةواإلصدارات للتقریر الدولیة بـ"المعاییر مجتمعین إلیھم (ویشار القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة
.")السعودیةالعربیةالمملكةفيالمعتمدة

اإلعداد١-٢ أسس
إعداد عرضھذهیتم العادلة. تم بالقیمة قیاسھا یتم حیث المشتقة المالیة األدوات باستثناء التاریخیة، التكلفة لمبدأ وفقا الموحدة المالیة ھذهالقوائم

ألفلایر أقرب إلى المبالغ كافة تقریب للشركة. تم العرض وعملة الوظیفیة العملة یعتبر والذي السعودي باللایر الموحدة المالیة سعودي،القوائم
ذلك.  خالف یرد مالم

المالیة٢-٢ القوائم توحید أسس
ال المنشآت ھي التابعة الشركات بالمجموعة. إن الخاصة العملیات ونتائج والمطلوبات الموجودات على الموحدة المالیة القوائم ھذه خاضعةتشتمل

ویكو لمخاطر، المجموعة تتعرض عندما السیطرة المجموعة. تتحقق بالشركةلسیطرة عالقتھا من مختلفة عوائد على الحصول في حقوق لدیھا ن
على التأثیر على المقدرة ولدیھا فیھا، فیھا. تلكالمستثمر المستثمر الشركة على سلطاتھا ممارسة خالل من العوائد

المجم لدى یكون عندما فقط وذلك فیھا المستثمر الشركة على بالسیطرة المجموعة تقوم خاص، وعة:وبشكل
بالشركة� العالقة ذات األنشطة توجیھ على المقدرة المجموعة بمنح حقوق وجود (أي فیھا المستثمر الشركة على السیطرة

فیھا) المستثمر
فیھا.� المستثمر بالشركة عالقتھا خالل من مختلفة عوائد على الحصول في حقوق ولدیھا لمخاطر، التعرض
الشرك� عائدات على التأثیر على فیھا.المقدرة المستثمر ة

للتأكد تقویم إعادة بإجراء المجموعة والظروفماتقوم الحقائق تشیر عندما وذلك عدمھ من فیھا المستثمر الشركة على سیطرة تمارس كانت إذا
الثالثة.  السیطرة عناصر من أكثر أو واحد عنصر في تغیر وجود إلى

في األغلبیة من أقل المجموعة لدى یكون لعندما یكون فإنھ فیھا، المستثمر الشركة في التصویت المستثمردیحقوق الشركة على السیطرة ھا
ال فردیة. تأخذ بصورة فیھا المستثمر للشركة المعنیة األنشطة توجیھ على العملیة القدرة لتعطیھا كافیة التصویت حقوق تكون عندما مجموعةفیھا

الش على سیطرة تمارس كانت إذا فیما التأكد عند بذلك المتعلقة والظروف الحقائق كافة االعتبار ذلك: بعین ویشمل فیھا المستثمر ركة
األخرى.� لألطراف المملوكة التصویت حقوق حجم مع بالتناسب بالمجموعة الخاصة التصویت حقوق حجم
األخرى. � لألطراف المملوكة التصویت حقوق أو للمجموعة المملوكة المحتملة التصویت حقوق
الش� في اآلخرین التصویت حقوق أصحاب مع التعاقدیة فیھا.الترتیبات المستثمر ركات
األخرى. � التعاقدیة الترتیبات عن الناتجة الحقوق
عند� المعنیة األنشطة توجیھ على الحالیة القدرة لدیھا، یوجد ال أو لدیھا، المجموعة أن إلى تشیر إضافیة وظروف حقائق أیة

الس المساھمین اجتماعات في التصویت طرق ذلك في بما القرارات، اتخاذ إلى ابقة. الحاجة

ت عند التوحید عملیة عن التوقف ویتم التابعة الشركة على السیطرة على المجموعة حصول عند التابعة للشركة المالیة القوائم توحید خليیبدأ
علیھا المستحوذ التابعة الشركة ومصاریف ودخل ومطلوبات موجودات تدرج التحدید، وجھ السیطرة. وعلى ھذه مثل ممارسة عن المجموعة
ھ مثل ممارسة عن التوقف ولحین المجموعة إلى السیطرة انتقال تاریخ من ً اعتبارا الموحدة المالیة القوائم في السنة خالل المستبعدة ذهأو

السیطرة.

الد إجمالي المسیطرة. وینسب غیر الملكیة وحقوق الشركة مالكي إلى اآلخر الشامل الدخل بنود من بند وكل الخسارة أو الربح الشاملینسب خل
المسیطرة غیر الملكیة حقوق رصید یكون أن إلى ذلك أدى لو حتى المسیطرة غیر الملكیة وحقوق بالشركة المساھمین إلى التابعة للشركات

عجزاً.

قب من المتبعة تلك مع المحاسبیة سیاستھا تتماشى كي التابعة للشركات المالیة القوائم على تسویات إجراء یتم الضرورة، المجموعة.وعند ل

شركات بین بالمعامالت المتعلقة النقدیة والتدفقات والمصاریف واإلیرادات الملكیة حقوق وكذلك والمطلوبات الموجودات كافة حذف یتم
المالیة. القوائم توحید عند بالكامل المجموعة
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والتوحید-٢ االعداد (تتمة)أسس

المالیة٢-٢ القوائم توحید (تتمة)أسس

حص في التابعةصالتغیرات الشركات في الملكیة
حص في التغیرات عن المحاسبة فيصصیتم المجموعة (أي،أيملكیة ملكیة حقوق كمعامالت السیطرة فقدان عنھا ینتج ال والتي تابعة شركة

لحقوق الدفتریة القیمة تعدیل سیتم الظروف، ھذه مالكین). وفي بصفتھم المالكین مع وحمعامالت المسیطرة المسیطرةوققالملكیة غیر الملكیة
حقوق تعدیل بھ سیتم الذي المبلغ بین فرق أي إثبات التابعة. یتم الشركة في ملكیتھم حصص في التغیرات المسیطرةإلظھار غیر والقیمةالملكیة

أو المدفوع للعوض المساھمیالمستلمالعادلة إلى وینسب الملكیة حقوق ضمن مباشرة الشركة. بصورة في ن

المجموعة فقدان (اوعند بین بالفرق احتسابھ ویتم الخسارة أو الربح في الخسارة أو الربح إثبات یتم تابعة، شركة على القیمة١لسیطرة ) إجمالي
) و بھا محتفظ حصص ألي العادلة والقیمة المستلم للعوض ذلك٢العادلة في (بما للموجودات السابقة الدفتریة الشھرة) والمطلوبات) القیمة

حقوق وأي التابعة بالشركة المثمسیطرةغیرملكیةالخاصة المبالغ كافة عن المحاسبة ضمن. یتم سابقاً بتلكاآلخرالشاملالدخلبتة یتعلق فیما
التابعة. بالشركة الخاصة والمطلوبات الموجودات باستبعاد مباشرة بصورة المجموعة قامت لو كما التابعة بھیالشركة المحتفظ االستثمار قید

العادلة.  بالقیمة

الھامة-٣ المحاسبیة السیاسات

الموحدة. قامت المالیة القوائم ھذه في المعروضة الفترات لكافة متماثلة بصورة المحاسبیة السیاسات بتطبیق المجموعة
المتبعة: المحاسبیة السیاسات بأھم ً بیانا یلي فیما

النقدیة وشبھ النقدیة
البن والودائع الصندوق في والنقد البنوك لدى األرصدة من النقدیة وشبھ النقدیة تتكون الموحدة، النقدیة التدفقات قائمة إعداد قصیرةألغراض كیة

المقیدة. النقدیة الودائع عدا فیما اقل، أو أشھر ثالثة األصلیة استحقاقھا وفترة األجل

المالیة األدوات
األولي اإلثبات

فيتقوم طرفا تصبح عندما فقط وذلك بھا الخاصة الموحدة المالي المركز قائمة في المالیة المطلوبات أو المالیة الموجودات بإثبات المجموعة
ما. مالیة ألداة التعاقدیة األحكام

إثبات العادلة. ویتم بالقیمة المالیة المطلوبات أو المالیة الموجودات قیاس یتم األولي، اإلثبات المالیةوعند الموجودات معامالت تكالیف
أووالمطلوبات المالیة الموجودات حالة الخسارة. وفي أو الربح في كمصاریف الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة المدرجة المالیة

لھا العادلة القیمة فإن الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقیمة المدرجة غیر المالیة مباشرةذلكفيبماالمطلوبات المتعلقة المعامالت تكالیف
لھا. األولي االثبات قیمة تمثل المالیة المطلوبات أو المالیة الموجودات إصدار أو شراء بعملیة

التصنیف
المجموعة التالیة:بتصنیفتقوم الفئات ضمن بھا الخاصة المالیة الموجودات

خالل· من العادلة بالقیمة مدرجة مالیة الخسارة.موجودات أو الربح
اآلخر.· الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة مدرجة مالیة موجودات
المطفأة.· بالتكلفة مدرجة مالیة موجودات

التعاقدیة. النقدیة التدفقات وخصائص المالیة الموجودات إلدارة المجموعة عمل نموذج على بناء التصنیفات ھذه تتم
الموجودات بقیاس المجموعة التدفقاتتقوم لتحصیل الموجودات باقتناء الخاص العمل نموذج ضمن تقع عندما وذلك المطفأة بالتكلفة المالیة

وعندما التعاقدیة، نقدیةتنشأالنقدیة تدفقات محددة تواریخ في المالیة للموجودات التعاقدیة الشروط األصليالمبلغمندفعاتفقطتعدعن
القائم. األصلي المبلغ على والعمولة

اآلخر. و الشامل الدخل أو الخسارة أو الربح في إما والخسائر األرباح إثبات سیتم فإنھ العادلة، بالقیمة المقاسة للموجودات بالنسبةوبالنسبة
خیار بوضع المجموعة قامت قد إذا ما على سیعتمد ذلك فإن الملكیة، حقوق أدوات في األوليلالستثمارات االثبات عند لإللغاء قابل غیر

اآلخر. الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة الملكیة حقوق استثمارات عن للمحاسبة
فی الفعلي، العمولة معدل طریقة باستخدام المطفأة بالتكلفة ً الحقا كمقاسة المشتقة غیر المالیة المطلوبات كافة بتصنیف المجموعة عداتقوم ما

الخسارة.المطلوبا أو الربح خالل من العادلة بالقیمة المدرجة المالیة ت
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الھامة-٣ المحاسبیة (تتمة)السیاسات
(تتمة) المالیة األدوات

(تتمة) التصنیف
أو یزیل بذلك القیام كان إذا الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة المشتقة غیر المالیة المطلوبات بتصنیف المجموعة كبیرتقوم بشكل یقلل

العادلة. القیمة أساس على أدائھا وتقویم المالیة المطلوبات من مجموعة إدارة حالة في أو االثبات أو القیاس اتساق عدم
االثبات عن التوقف

استبع ذلك) (أي ینطبق حیثما متشابھة، مالیة موجودات من مجموعة من جزء أو منھ جزء (أو مالي أصل إثبات عن التوقف قائمةیتم من اده
للمجموعة) عند: الموحدة المالي المركز

أو· الموجودات، من النقدیة التدفقات باستالم المتعلقة الحقوق انتھاء
دون· آخر طرف إلى بالكامل المستلمة النقدیة التدفقات بسداد التعھد أو األصل من النقدیة التدفقات استالم حقوق بتحویل المجموعة قیام

"ت وفق تأخیر المجموعةأي تقم (ب) لم أو لألًصل، المصاحبة والمنافع المخاطر كافة بتحویل المجموعة (أ) قامت ما فوریة" وإذا رتیبات
األصل. على السیطرة بتحویل قامت ولكنھا لألصل، المصاحبة والمخاطر المنافع معظم على اإلبقاء أو بالتحویل

حقوق بتحویل المجموعة فیھا تقوم التي الحاالت تقویموفي علیھا یجب فإنھ فوریة، ترتیبات اتفاقیة إبرام أو األصل من النقدیة التدفقات استالم
للملكیة. المصاحبة والمخاطر بالمنافع باالحتفاظ قامت مدى وألي إذا فیما

فیھ یتم لم أو لألصل المصاحبة والمنافع المخاطر معظم على اإلبقاء أو تحویل فیھا یتم ال التي الحاالت األًصل،وفي على السیطرة تحویل ا
المصاحبة المطلوبات بإثبات ً أیضا المجموعة تقوم الحالة، تلك بھ. وفي المستمر المجموعة ارتباط بقدر األصل إثبات في المجموعة لھا. تستمر

الت وااللتزامات الحقوق یعكس الذي األساس نفس وفق لھا المصاحبة والمطلوبات المحولة الموجودات قیاس المجموعة. یتمیتم علیھا أبقت ي
للمبلغ األقصى الحد أو للموجودات األصلیة الدفتریة بالقیمة المحولة الموجودات على ضمان شكل على یكون الذي المستمر االرتباط قیاس

أقل.  أیھما دفعھ، المجموعة على یجب الذي
في المحدد االلتزام سداد عند المالیة المطلوبات اثبات عن التوقف بأخرىیتم المالیة االلتزامات تبدیل حالة مدتھ. وفي انتھاء أو إلغاؤه أو العقد

الحالیة االلتزامات شروط بتعدیل أو تماماً، مختلفة بشروط المقرضة الجھة نفس جوھريمن التعدیلبشكل أو التبدیل ھذا مثل اعتبار یتم عندئذ ،
الخسارة.  أو الربح في المعنیة الدفتریة القیم بین الفرق اثبات جدیدة. یتم التزامات واثبات األصلیة االلتزامات اثبات عن كتوقف

المالیة األدوات مقاصة
المرك قائمة في الصافي ویدرج المالیة والمطلوبات الموجودات مقاصة لتسویةتتم ملزم نظامي حق وجود عند فقط وذلك الموحدة المالي ز

آن في المطلوبات وتسدید الموجودات بیع أو الصافي أساس على المطلوبات مع الموجودات لتسویة نیة وجود وعند إثباتھا، تم التي المبالغ
واحد.

المخاطر تغطیة ومحاسبة المشتقة المالیة األدوات
األدوا المجموعة لتستخدم العموالت أسعار ومقایضات اآلجلة األجنبي الصرف عقود مثل المشتقة المالیة األجنبیةتغطیةت العمالت مخاطر

یعاد ذلك وبعد المشتقات، عقد إبرام بتاریخ العادلة بالقیمة المشتقة المالیة األدوات إثبات األصل، في العموالت. یتم، أسعار قیاسھاومخاطر
ال القیمة في تكونبالتغیرات عندما مالیة كمطلوبات وتقید إیجابیة، لھا العادلة القیمة تكون عندما وذلك مالیة كموجودات المشتقات عادلة. تقید

فیما الخسارة، أو الربح في مباشرة للمشتقات العادلة القیمة تغیرات عن الناتجة الخسائر أو األرباح سلبیة. تدرج لھا العادلة الجزءالقیمة عدا
من ضمنالفعال إدراجھ یتم حیث النقدیة، التدفقات مخاطر اآلخرتغطیة الشامل وذلكالدخل الخسائر أو األرباح إلى تصنیفھ یعاد ذلك وبعد ،

الخسارة. أو الربح على المغطى البند یؤثر عندما

مخاطر كتغطیة المخاطر تغطیة عملیات تصنف المخاطر، تغطیة محاسبة النقدیةوألغراض التدفقاتوالتيالتدفقات في التغیرات مخاطر تغطي
أجنبیة عمالت مخاطر أو كبیر بشكل حدوثھا یتوقع معاملة أو إثباتھا تم مطلوبات أو بموجودات مرتبط ما بخطر متعلقة كانت سواًء النقدیة

وتوثیق بتخصیص ً رسمیا المجموعة تقوم التغطیة، عملیة بدء إثباتھا. وعند یتم لم مؤكدة بالتزامات تودتتعلق التي المخاطر تغطیة عملیة
تحدید على التوثیق التغطیة. یشتمل بعملیة المتعلقة المخاطر إدارة واستراتیجیة أھداف وتوثیق بشأنھا، التغطیة محاسبة تطبیق أداةالمجموعة

في التغیرات فعالیة مدى تقییم وطریقة المغطاة، المخاطر وطبیعة المغطاة، المعاملة أو والبند تسویتھاالتغطیة، عند التغطیة ألداة العادلة القیمة
المخا تغطیة تكون بأن المغطاة. یتوقع بالمخاطر المرتبطة النقدیة التدفقات أو تغطیتھ تمت الذي للبند العادلة القیمة في التغیرات ذاتفي ھذه طر

تق ویتم النقدیة، التدفقات أو العادلة القیمة في التغیرات تسویة عند عالیة طوالفعالیة عالیة فعالیة ذات فعالً بأنھا للتأكد مستمرة بصورة ویمھا
فیھا. خصصت التي المالیة الفترات

أد بشأن المخاطر إدارة ھدف یتغیر ولم التغطیة بنسبة المتعلقة المخاطر تغطیة فعالیة بمتطلبات الوفاء عن التغطیة أداة توقف حالة التغطیةوفي اة
تق المجموعة فإن تلك، الالمخصصة یمكنھا التغطیة) بحیث توزان إعادة (أي المخاطر تغطیة بأداة الخاصة التغطیة نسبة بتعدیل مرةوم وفاء

التأھیل.  بمعاییر أخرى
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(تتمة) المخاطر تغطیة ومحاسبة المشتقة المالیة األدوات

ضم یظل النقدیة التدفقات مخاطر تغطیة احتیاطي في المتراكم المبلغ فإن النقدیة، التدفقات مخاطر تغطیة محاسبة عن المجموعة توقف نوعند
اآلخر الشامل لالدخل النقدیة. وإذا التدفقات تلك حدوث ولحین حدوثھا المتوقع من یزال ال المغطاة المستقبلیة النقدیة التدفقات كانت منإذا یعد م

الخسارة.  أو الربح إلى فوًرا المبلغ تصنیف إعادة یتم فإنھ المغطاة، المستقبلیة النقدیة التدفقات حدوث المتوقع

(كجز تجدید أو تبدیل بدون تنفیذھا أو إنھاؤھا أو بیعھا أو التغطیة أداة سریان انتھاء عند وذلك المخاطر تغطیة محاسبة عن التوقف منیتم ء
بصورةاستراتیجیة االحتفاظ یتم المتوقعة، للعملیات بالنسبة الوقت، ذلك المخاطر. وفي تغطیة لمحاسبة مؤھلة األداة تلك تعد لم عند التغطیة) أو

التغطیة أداة عن الناتجة المتراكمة الخسارة أو بالربح اآلخر–مستقلة الشامل الدخل ضمن سابقاً لحین–المثبتة اآلخر الشامل الدخل ضمن
المتوقعة. حد العملیة وث

المتراكمة الخسارة أو الربح صافي تحویل یتم فإنھ المغطاة، العملیة حدوث فیھا المتوقع من یعد لم التي الحاالت ضمن–وفي سابقا المثبت
اآلخر الشامل للفترة.–الدخل الخسارة أو الربح إلى

"غیر "متداولة" إلى من المشتقة المالیة األدوات متداولة"تصنیف
المالیة األدوات المعني. تفصل المغطى البند لتصنیف مماثلة بصورة فعالة تغطیة كأدوات تخصیصھا تم التي المشتقة المالیة األدوات تصنف

بھ. موثوق بتوزیع القیام إمكانیة حالة في فقط متداولة وغیر متداولة إلى المشتقة

المدینون
اإلثبات بعد المدینة، الذمم لقاءتظھر مخصص بإثبات المجموعة القیمة. تقوم في انخفاض أي لقاء المخصص ناقصا المطفأة بالتكلفة األولي،

العمومیة "المصاریف بند ضمن إظھاره ویتم الخسارة أو الربح على االنخفاض مخصص المتوقعة. ویحمل االئتمانیة الخسائر في االنخفاض
غ المدینة الذمم تعتبر منواإلداریة". وعندما الحقاً المستردة المبالغ القیمة. تقید في االنخفاض مخصص من شطبھا یتم فإنھ للتحصیل، قابلة یر

الخسارة. أو الربح قائمة واإلداریة" في العمومیة "المصاریف إلى شطبھا سبق التي المبالغ

التطویر) تحت (المشاریع المؤجلة التكالیف
ت المشاریع بشأن المتكبدة التكالیف یعتبرتقید التي الحاالت الموحدة. وفي المالي المركز قائمة في اقتصادیا، مجدیة تعتبر التي التطویر، حت

الخسارة أو الربح على المشروع لذلك المتراكمة التكالیف تحمل اقتصادیا، مجدي غیر المشروع المجموعةالفترةخاللفیھا فیھا. تقوم تحدد التي
على المشاریع لھذه مخصص منبتجنیب كخصم الناجحة المشاریع من المستردة التطویر تكالیف اثبات المتوقعة. یتم النجاح نسبة أساس

تكا عن والزائدة الناجحة التطویر تحت المشاریع من المستلمة المتحصالت إثبات الموحدة. یتم المالي المركز قائمة في المؤجلة لیفالتكالیف
الخسارة أو الربح في السنة خالل .التطویر

البضاعة
و الشراء تكلفة من التكلفة أقل. تتكون أیھما البیعیة، القیمة صافي أو بالتكلفة البضاعة المباشرة،،تظھر العمالة تكالیف مالئم، ھو حسبما

المرجح، المتوسط طریقة باستخدام التكلفة الحالي. تحسب ووضعھا موقعھا إلى البضاعة إحضار بشأن المتكبدة المباشرة غیر والمصاریف
للمجموعة التابعة الشركات إحدى قبل من المقتناة البضاعة الوقودوباستثناء تكلفتھمالخاصاالستراتیجيمخزون تحدد والتي بالمجموعة، ة

تكالیف ً ناقصا العادیة، األعمال دورة خالل التقدیري البیع سعر البیعیة القیمة صافي أوالً. یمثل یصدر أوالً یرد ما طریقة اإلكمالباستخدام
إل الالزمة المقدرة والتكالیف البیع.تمامالمقدرة

ا والمشاریع الزمیلة الشركات في الملكیة–لمشتركةاالستثمارات حقوق لطریقة وفقا عنھا المحاسبة یتم التي فیھا المستثمر الشركات
ال المشاریع والتشغیلیة. أما المالیة سیاساتھا على سیطرة، ولیس ً ھاما تأثیراً المجموعة تمارس التي المنشآت تلك ھي الزمیلة مشتركةالشركات

لألعبارةھيف بموجبھا یحق مشتركة ترتیبات موجوداتعن صافي في حصة على الحصول علیھا مشتركة سیطرة تمارس التي . الترتیبطراف
الع ذات األنشطة بشأن القرارات اتخاذ یتطلب عندما فقط وتتواجد ما، ترتیب على للسیطرة ً تعاقدیا علیھا المتفق المشاركة السیطرة القةتمثل

السیطرة. في یشاركون الذین لألطراف الجماعیة الموافقة

تاریخ من اعتبارا وذلك الملكیة حقوق طریقة أساس على المشتركة والمشاریع الزمیلة الشركات في المجموعة استثمارات عن المحاسبة یتم
الزمیلة الشركات في االستثمارات تقید الملكیة، حقوق طریقة ذلك. وبموجب عن التوقف ولحین المشتركة السیطرة أو الھام التأثیر ممارسة

الشركوالمشا موجودات صافي في المجموعة حصة على تطرأ التي التغیرات زائداً بالتكلفة الموحدة المالي المركز قائمة في المشتركة اتریع
المشتركة والمشاریع الشراء. الزمیلة بعد والمشاریعیلما الزمیلة الشركات عملیات نتائج في المجموعة حصة للمجموعة الخسارة أو الربح عكس

حصتھ بإثبات المجموعة تقوم المشتركة، والمشاریع الزمیلة للشركات اآلخر الشامل الدخل ضمن مباشرة تغییر أي إثبات حالة االمشتركة. وفي
ا اآلخر الشامل الدخل حقوق ضمن التغییر ھذا والشركاتفي المجموعة بین والناتجة المحققة غیر والخسائر األرباح استبعاد بھا. ویتم لخاص

المشتركة والمشاریع وانخفاضاً) الزمیلة المشتركة.(صعوداً والمشاریع الزمیلة الشركات في المجموعة حصة بقدر
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الزمیلة الشركات في المشتركةاالستثمارات (تتمة)–والمشاریع الملكیة حقوق لطریقة وفقا عنھا المحاسبة یتم التي فیھا المستثمر الشركات

المشتركة والمشاریع الزمیلة الشركات خسائر أو أرباح في المجموعة حصة إجمالي إظھار الخسارةمستقلةبصورةیتم أو الربح ضمنفي
ب الخسارة أو الربح وتمثل العملیات المشترك. دخل المشروع أو الزمیلة للشركة التابعة الشركات في المسیطرة غیر الملكیة وحقوق الضریبة عد

التسویات إجراء یتم الضرورة، للمجموعة. وعند المالیة الفترة لنفس المشتركة المشاریع أو الزمیلة للشركات المالیة القوائم إعداد الالزمةیتم
مع المحاسبیة السیاسات تتفق المجموعة.كي قبل من المتبعة تلك

الشركات في استثمارھا قیمة في انخفاض خسارة إثبات الضروري من كان إذا فیما بالتأكد المجموعة تقوم الملكیة، حقوق طریقة تطبیق وبعد
موضوعي دلیل وجود من بالتأكد المجموعة تقوم مالیة، قوائم كل إعداد المشتركة. وبتاریخ المشاریع أو قیمةالزمیلة في انخفاض وقوع على

بین بالفرق وذلك االنخفاض مبلغ باحتساب المجموعة تقوم الدلیل، ھذا مثل وجود مشترك. وعند مشروع أو زمیلة شركة أي في االستثمار
لالسترداد القابلة "اافيلالستثمارالقیمة ضمن الخسارة وإثبات الدفتریة، وقیمتھ المشترك المشروع أو الزمیلة الشركاتلشركة نتائج في لحصة

الموحدة.  الخسارة أو الربح قائمة المشتركة" في والمشاریع الزمیلة

الدفتریة القیمة بتخفیض المجموعة تقوم المشتركة، المشاریع أو الزمیلة الشركات في حصتھا عن الخسائر في المجموعة حصة زیادة حالة وفي
ال المشروع أو الزمیلة الشركة في القانونیةالستثماراتھا االلتزامات باستثناء وذلك إضافیة خسائر أیة إثبات عن التوقف ویتم صفر، إلى مشترك

عن نیابة المدفوعة المبالغ أو المتكبدة، المتوقعة فیھا. ھذهأو المستثمر الشركات

تقوم المشترك، المشروع على المشتركة السیطرة أو الزمیلة الشركة على الھام التأثیر فقدان المحتفظوعند االستثمار وإثبات بقیاس المجموعة
ا السیطرة أو الھام التأثیر فقدان عند المشترك المشروع أو الزمیلة للشركة الدفتریة القیمة بین الفرق إثبات العادلة. یتم بقیمتھ والقیمةبھ لمشتركة

الخسارة. أو الربح في االستبعاد متحصالت وكذلك بھ المحتفظ لالستثمار العادلة

مشترك مشروع أو قائمة زمیلة شركة في ملكیتھا حصة بزیادة المجموعة قیام حالة أوقائموفي زمیلة شركة الزیادة ھذه بعد یزاالن وال
المشروع أو الزمیلة للشركة الحالیة الدفتریة القیمة إلى اإلضافیة الحصة لقاء المدفوع الشراء سعر إضافة یتم فإنھ مشتركاً، المشتركمشروعاً

في الحصة بین اإلضافي االستثمار تكلفة المشترك. توزع المشروع أو الزمیلة الشركة موجودات صافي في القائمة الحصة قیاس إعادة یتم وال
س عن المشتراة الموجودات لصافي العادلة القیمة في اإلضافیة الحصة في زیادة أي إثبات والشھرة. ویتم الموجودات لصافي العادلة عرالقیمة

الخسارة. ال أو الربح في كأرباح شراء

إلظھار وذلك اإلضافي الشراء بعد المشترك المشروع أو الزمیلة الشركة خسائر أو أرباح في المجموعة حصة في الالزمة التسویات إثبات یتم
اإلضافیة. الشراء عملیة عن والناتجة الشراء بتاریخ الموجودات لصافي العادلة القیمة في المجموعة حصة

والمعدات واآلالت الممتلكات
وخسائر المتراكم االستھالك ً ناقصا بالتكلفة التنفیذ، تحت الرأسمالیة واألعمال األراضي عدا فیما والمعدات، واآلالت الممتلكات االنخفاضتظھر

وال واآلالت الممتلكات من جزء استبدال تكلفة على التكلفة ھذه وجدت. تشتمل إن القیمة، في بالمشاریعالمتراكمة المتعلقة التمویل وتكالیف معدات
وا واآلالت الممتلكات من ھام جزء استبدال ً ضروریا یكون بذلك. وعندما المتعلقة االثبات بشروط الوفاء حالة في األجل طویلة لمعداتاالنشائیة

وتستھل محددة إنتاجیة أعمار ذات كموجودات األجزاء تلك بإثبات المجموعة تقوم مراحل، وفقعلى رئیسي،لاًك فحص كل إجراء ذلك. وعند
إثباتھا.  بمعاییر الوفاء حالة في وذلك كإحالل والمعدات واآلالت للممتلكات الدفتریة القیمة في تكلفتھ اثبات یتم

للتكالیف الحالیة القیمة تكبدھا. تدرج عند الخسارة أو الربح في األخرى والصیانة االصالح تكالیف كافة إثبات مایتم أصل إزالة بشأن المتوقعة
بذلك. المتعلق المخصص إثبات بمعاییر الوفاء حالة في المعني األصل تكلفة في استخدامھ بعد

ا تحت الرأسمالیة األعمال القیمة. تمثل في المتراكم االنخفاض خسارة ناقصا بالتكلفة، التنفیذ تحت الرأسمالیة واألعمال األراضي لتنفیذتظھر
التكالی واآلالتكافة الممتلكات من العالقة ذات الفئات ضمن إثباتھا وسیتم التنفیذ، تحت بالمشاریع مباشرة غیر أو مباشرة بصورة المتعلقة ف
والمعدات.

االنتاج األعمار مدى على الثابت القسط بطریقة األخرى والمعدات واآلالت للممتلكات المتبقیة التقدیریة القیمة ً ناقصا التكلفة المقدرةیةتستھلك
للموجودات.

متوق مستقبلیة منافع أي وجود عدم عند أو استبعاده عند ھام جزء وأي والمعدات واآلالت الممتلكات بنود من بند أي إثبات عن التوقف عةیتم
بی كفرق احتسابھا یتم (والتي أصل أي إثبات عن التوقف عن ناتجة خسائر أو أرباح أیة استبعاده. تدرج أو استعمالھ متحصالتمن صافي ن

األصل.  إثبات عن التوقف عند الخسارة أو الربح لألصل) في الدفتریة والقیمة االستبعاد
ویتم مالیة، سنة كل نھایة في والمعدات واآلالت الممتلكات استھالك وطرق االنتاجیة، واألعمار المتبقیة، القیمة مراجعة مستقبلي.تعدیلھایتم بأثر
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المحاس-٣ (تتمة)السیاسات الھامة بیة

األعمال تجمیع عملیات
المشتركة السیطرة تحت منشآت تتضمن التي األعمال تجمیع عملیات عدا فیما األعمال، تجمیع عملیات عنھا،إن المحاسبة طریقةیتم باستخدام

حقوق ومبلغ االستحواذ بتاریخ العادلة بالقیمة قیاسھ یتم والذي المحول العوض بإجمالي االستحواذ تكلفة قیاس غیرالملكیةاالستحواذ. یتم
الوالمسیطرة من كان إذا فیما المجموعة تقرر األعمال، تجمیع عملیات من عملیة لكل علیھا. بالنسبة المستحوذ الشركة حقوقفي قیاس اجب
المستحوذالمسیطرةغیرالملكیة للشركة للتمییز القابلة الموجودات صافي في التناسبیة بالحصة أو العادلة بالقیمة علیھا المستحوذ الشركة في

واإلداریة.  العمومیة المصاریف ضمن وتدرج كمصاریف، المتكبدة االستحواذ تكالیف علیھا. تقید

باال المجموعة قیام والتخصیصوعند التصنیف أجل من بھا التعھد تم التي المالیة والمطلوبات الموجودات تقدیر یتم ما، عمل على ستحواذ
ض المدرجة المشتقات فصل على ذلك االستحواذ. یشتمل بتاریخ السائدة واألوضاع االقتصادیة والظروف التعاقدیة للشروط ً وفقا لھا منالمالئم

العقود في أخرى مالیة علیھا. أدوات المستحوذ الشركة قبل من الرئیسیة

قیاس یعاد مراحل، على األعمال تجمیع عملیة إجراء حالة ًالحصةوفي سابقا أوالعادلةبالقیمةالمملوكة أرباح أیة وتدرج االستحواذ، بتاریخ
الشھرة.  تحدید عند االعتبار بعین تؤخذ ثم ومن الخسارة، أو الربح في ذلك عن ناتجة خسائر

الالحقة التغیرات إثبات االستحواذ. سیتم بتاریخ العادلة بالقیمة المستحوذة الشركة قبل من تحویلھ المراد المحتمل العوض إثبات القیمةسیتم على
فلن ملكیة، كحقوق المحتمل العوض تصنیف حالة الخسارة. وفي أو الربح في مطلوبات، أو موجودات یعتبر الذي المحتمل، للعوض یتمالعادلة

الملكیة.  حقوق ضمن الحقاً یسدد مبلغ أي عن المحاسبة ویتم قیاسھ، إعادة

حقوق ومبلغ المحول العوض إجمالي في الزیادة تمثل والتي بالتكلفة الشھرة قیاس األصل، في المسیطرةیتم، غیر وكذلكالملكیة إثباتھ تم الذي
ال الموجودات صافي عن بالزیادة ً سابقا مملوكة حصص زیادةأیة حالة بھا. وفي التعھد تم التي والمطلوبات علیھا االستحواذ تم التي للتمییز قابلة

صحی بصورة قیامھا من للتأكد تقدیرھا بإعادة المجموعة تقوم المحول، العوض إجمالي عن علیھا المستحوذ الموجودات لصافي العادلة حةالقیمة
ا وكافة علیھا المستحوذ الموجودات كافة إثباتھابتحدید المراد المبالغ قیاس في المستخدمة اإلجراءات ومراجعة بھا، التعھد تم التي لمطلوبات

یتم المحول، العوض إجمالي عن المشتراة الموجودات لصافي العادلة القیمة زیادة ھذه التقدیر إعادة عن نتج ما االستحواذ. وإذا إثباتبتاریخ
اإل الخسارة. وبعد أو الربح في المتراكم.األرباح االنخفاض خسائر ناقصاً بالتكلفة الشھرة تقاس لھا، األولي ثبات

عند المشتراة الشھرة تخصیص الحقا یتم القیمة، في انخفاض وجود من للتأكد االختبار إجراء تاریخ–األعمالتجمیعولغرض من اعتباراً
المدره–االستحواذ الوحدات من مجموعة أو وحده كل خصصتإلى إذا عما النظر بصرف االستحواذ، من تستفید بأن یتوقع التي للنقدیة

الوحدات.  تلك إلى أخرى مطلوبات أو موجودات

للنقدیة المدرة الوحدة من جزءاً الشھرة تعتبر بالعملیةوجزاءوعندما المتعلقة الشھرة إدراج یتم عندئذ المستبعدة، الوحدة ضمن العملیة من
ا في القیمةالمستبعدة أساس على الحاالت ھذه مثل في المستبعدة الشھرة العملیة. تقاس استبعاد خسائر أو أرباح تحدید عند للوحدة الدفتریة لقیمة

للنقدیة. المدرة الوحدة من بھ المحتفظ والجزء المستبعدة للعملیة النسبیة

المجمعة بالمنشآت الخاصة والمطلوبات الموجودات إظھار یتم المشتركة، السیطرة تحت منشآت تتضمن التي األعمال تجمیع لعملیات بالنسبة
المحاسبیة السیاسات في االختالفات عن ناتجة فروقات أي إلدراج وذلك الدفتریة القیمة على التسویات إجراء لھا. ویتم الدفتریة دمةالمستخبالقیمة

المنشآت قبل وحقوقالمندمجةمن المدفوع/ المحول العوض بین فرق أي إثبات ویتم األعمال تجمیع لعملیة نتیجة أرباح أو شھرة إثبات یتم . ال
المنشآت نتائج الموحدة الخسارة أو الربح قائمة بالمجموعة. تعكس الملكیة حقوق ضمن علیھا المستحوذ حدوالمندمجةالملكیة تاریخ ثمنذ

التجمیع. عملیة

المتوقفة والعملیات للبیع المعدة المتداولة غیر الموجودات
معامل طریق عن أساسي بشكل الدفتریة قیمتھا استرداد حالة في للبیع كمعدة االستبعاد ومجموعات المتداولة غیر الموجودات المجموعة ةتصنف

الموجودا لھا. تقاس المستمر االستخدام خالل من ولیس أوالبیع الدفتریة بالقیمة للبیع كمعدة المصنفة االستبعاد ومجموعات المتداولة غیر ت
اال (مجموعة األصل باستبعاد مباشرة المتعلقة اإلضافیة التكالیف البیع تكالیف أقل. تمثل أیھما البیع، تكالیف ً ناقصا العادلة ستبعاد)،القیمة

الدخل. ضریبة ومصروف التمویل تكالیف باستثناء

االستبعادیتم مجموعة أو األصل یكون وأن كبیر بشكل محتملة البیع عملیة تكون عندما فقط للبیع المعدة الموجودات تصنیف بمعاییر الوفاء
ھامة تغیرات حدوث المحتمل غیر من أنھ إلى البیع عملیة إلتمام المطلوبة االجراءات تشیر أن الحالیة. یجب بحالتھا فوراً للبیع علىمتاحة

التصنیعمل تاریخ من واحدة سنة خالل یتم أن یتوقع والذي األصل بیع بخطة ملتزمة تكون أن اإلدارة على البیع. یجب قرار الغاء أو البیع ف.یة

للبیع. كمعدة تصنیفھا حال الملموسة غیر والموجودات والمعدات واآلالت الممتلكات اطفاء أو استھالك یتم ال

والمطلوبات الموجودات عرض المالي.یجب المركز قائمة في متداولة كبنود مستقلة بصورة للبیع كمعدة المصنفة
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(تتمة)-٣ الھامة المحاسبیة السیاسات

(تتمة) المتوقفة والعملیات للبیع المعدة المتداولة غیر الموجودات

المنشأة من ً قطاعا تشكل كانت إذا متوقفة عملیة العتبارھا مؤھلة االستبعاد مجموعة وإن للبیع، كمعدة تصنیفھا تم أو استبعادھا تم

جغرافیة.� عملیات منطقة أو مستقل رئیسي نشاط تمثل أنھا
أو� جغرافیة، عملیات منطقة أو مستقل رئیسي نشاط الستبعاد منسقة خطة من جزءاً تعتبر أنھا
بیعھا. � إلعادة حصریاً علیھا االستحواذ تم تابعة شركة تعتبر أنھا

استبعاد الخسارة.یتم او الربح قائمة في المتوقفة العملیات من الضریبة بعد مستقل كبند واظھارھا المستمرة، العملیات نتائج من المتوقفة العملیات

عملیةوعند . المقارنةسنةبدایةمناعتباراًتوقفتقدالعملیةوكأنالمقارنةالخسارةأوالربحقائمةعرضیعادما،متوقفھتصنیف

القیمة في االنخفاض
المالیة الموجودات

المالي للتقریر الدولي المعیار المتوقعة٩یتطلب االئتمان خسائر تسجیل المجموعة حقوقأدواتعدافیماالمالیةموجوداتھاكافةبشانمن
التجاریة.الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالمدرجةوتلكالملكیة المدینة الذمم حالة االئتمان،وفي خسائر تسجیل المجموعة على یتعین
مدىالمتوقعة على مدى١٢إما على المتوقعة الخسائر بتسجیل وتقوم المبسطة الطریقة بتطبیق المجموعة العمر. تقوم مدى على أو شھًرا

المدینة الذمم أرصدة كافة بشأن التمویلي. وتقومالتجاریةالعمر اإلیجار عقود مدیني عدا فیما بھا، المعلوماتالمجموعةالخاصة على بناًء ،
قوائ كل إعداد المطفأة. وبتاریخ بالتكلفة المقیدة المالیة لموجوداتھا المصاحبة المتوقعة االئتمان لخسائر تقویم بإجراء تقومالمستقبلیة، مالیة، م

في التغیر قیمة بإثبات بعكسالمجموعة القیام أو الخسارة أو الربح في القیمة في انخفاض كخسارة العمر مدى على المتوقعة االئتمان خسائر
األ االثبات منذ االئتمان مخاطر في التغیرات لعكس وذلك مالیة قوائم كل إعداد بتاریخ المتوقعة االئتمان خسائر قیمة تحدیث وليقیدھا. یتم

المعنیة.  المالیة لألداة

المجموعةوبال اختارت فقد التمویلي، اإلیجار عقود لمدیني مدىسیاسةنسبة على المتوقعة االئتمان خسائر یعادل بمبلغ الخسائر مخصص قیاس
بصورة١٢ المالیة لألداة المصاحبة االئتمان مخاطر زیادة عدم شریطة االئتمانجوھریةشھًرا مخاطر زیادة حالة لھا. وفي األولي اإلثبات منذ
إثباتجوھریةورةبص یجب كان إذا ما تحدید العمر. إن مدى على المتوقعة االئتمان خسائر بإثبات تقوم المجموعة فإن األولي، اإلثبات منذ

األولي. و اإلثبات منذ تحدث التي التعثر احتمالیة أو مخاطر في الجوھریة الزیادات على یعتمد العمر مدى على المتوقعة االئتمان یتمخسائر
والمعدتق للمجموعة، السابقة االئتمان خسائر على بناًء مخصص مصفوفة باستخدام المالیة الموجودات ھذه بشأن المتوقعة االئتمان خسائر لةدیر

ا القوائم إعداد بتاریخ والمتوقعة الحالیة السوق توجھات من كل وتقویم العامة االقتصادیة والظروف المشتریة بالجھات الخاصة لیة،لمابالعوامل
للنقود الزمنیة القیمة ذلك في مالئم. ،بما ھو حسبما

المالیة غیر الموجودات
وجود حالة ما. وفي أصل قیمة في انخفاض وجود على دلیل أي وجود من للتأكد تقویم بإجراء مالیة، قوائم كل إعداد بتاریخ المجموعة، تقوم

االختبار إجراء ً مطلوبا یكون عندما أو الدلیل ھذا القابلةمثل القیمة بتقدیر المجموعة تقوم القیمة، في االنخفاض وجود من للتأكد السنوي
مصاری ً ناقصا للنقدیة، المدرة الوحدة أو لألصل العادلة للقیمة األعلى القیمة لالسترداد القابلة القیمة األصل. تمثل لذلك والقیمةلالسترداد البیع ف

باستثن أصل لكل تحدیدھا ویتم عنالحالیة، الناتجة تلك عن كبیر بشكل مستقلة وارده نقدیة تدفقات األصل عن فیھا ینتج لم التي الحاالت اء
الق القیمة عن للنقدیة المدرة الوحدة أو لألصل الدفتریة القیمة فیھا تزید التي الحاالت الموجودات. وفي مجموعة أو األخرى ابلةالموجودات

منخفض األصل یعتبر عندئذ لالسترداد.لالسترداد، القابلة القیمة إلى ویخفض القیمة،

الضریبة قبل لما الخصم معدل باستخدام الحالیة قیمتھا إلى المقدرة المستقبلیة النقدیة التدفقات خصم یتم الحالیة، القیمة تقدیر یعكسوعند والذي
ب یؤخذ فأنھ البیع، تكالیف ً ناقصا العادلة القیمة تحدید لألصل. وعند المالزمة والمخاطر للنقود الزمنیة للقیمة السوق آخرتقدیرات االعتبار

االحتساب عملیات مالئمة. إن تقویم طرق استخدام یتم المعامالت، ھذه مثل تحدید إمكانیة عدم حالة توفرھا. وفي عند بالسوق تمت معامالت
التقویم، بمضاعفات مدعمة المدرجةھذه للشركات المتداولة األسھم العادلة. وأسعار القیمة عن المتوفرة األخرى والمؤشرات ،

إعدادھت یتم والتي والتوقعات التفصیلیة الموازنات احتساب في المستخدمة المعلومات أساس على القیمة في االنخفاض باحتساب المجموعة اقوم
األصل. إلیھا یخصص التي المجموعة في للنقدیة مدره وحده لكل مستقلة بصورة

بم المستمرة العملیات من القیمة في االنخفاض خسائر اثبات ضمنیتم الخسارة أو الربح في البضاعة قیمة في االنخفاض ذلك في فئاتا
القیمة.  المنخفض األصل وظیفة مع یتمشى وبما المصاریف
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(تتمة) القیمة في االنخفاض
(تتمة) المالیة غیر الموجودات

خس وجود عدم على مؤشر أي وجود من للتأكد موحدة، مالیة قوائم كل إعداد بتاریخ تقویم إجراء یتم الشھرة، عدا فیما للموجودات، ائربالنسبة
الوح أو لألصل لالسترداد القابلة القیمة بتقدیر المجموعة تقوم الدلیل، ھذا مثل وجود حالة نقصانھا. وفي أو ً سابقا المثبتة المدرةدةاالنخفاض
الق لتحدید المستخدمة االفتراضات في تغییر وجود حالة في فقط ً سابقا المثبتة االنخفاض خسائر قید عكس یتم الشھرة، عدا القابلةللنقدیة. فیما یمة

ع لألصل الدفتریة القیمة تزید ال بحیث محدوداً یعتبر القید عكس القیمة. إن في انخفاض خسارة آخر إثبات منذ القابلةلالسترداد القیمة ن
تحدیدھا المفترض من كان التي الدفتریة القیمة عن وال لھ االستھالك–لالسترداد خصم القیمة–بعد في االنخفاض خسارة إثبات یتم لم لو فیما

ا في المسجلة االنخفاض خسارة قید عكس یتم الخسارة. ال أو الربح في ھذا القید عكس إثبات السابقة. یتم السنوات فيفي للشھرة الدفتریة لقیمة
الالحقة.  الفترات

الدفع المستحقة والمبالغ الدائنون
م فواتیر بھا تقدم لم أم قدمت سواًء المستلمة، الخدمات أو البضاعة عن المستقبل في دفعھا الواجب المبالغ لقاء االلتزامات إثبات قبلیتم ن

المطفأة. ،الموردین بالتكلفة ً الحقا قیاسھا ویعاد العادلة، بالقیمة اثباتھا األصل في ویتم

المخصصات
محتملة االلتزام سداد تكالیف وأن سابقة، أحداث عن ناتجة المجموعة متوقعة) على أو (قانونیة التزامات وجود عند المخصصات إثبات یتم

لعملیا بھ. وبالنسبة موثوق بشكل قیاسھا كإیراداتویمكن الحسابات في وتسجل األقساط، واحتساب العقود إبرام عند مخصص یجنب التأمین، ت
ً طبقا العقد فترة مدى على خصملشروطأقساط یتم فإنھ جوھریًا، للنقود الزمنیة القیمة أثر كان العقد. وإذا بموجب المقدمة التأمین خدمات

الحالي الضریبة قبل ما معدل باستخدام یتمالمخصصات الخصم، استخدام بااللتزام. وعند المتعلقة المخاطر مالئًما، یكون عندما یعكس، والذي
تمویل. كتكلفة الوقت مرور عن الناتجة المخصص في الزیادة إثبات

الموظفین منافع
األجل قصیرة الموظفین منافع

ح في سداده المتوقع المبلغ لقاء االلتزام اثبات العالقة. یتم ذات الخدمات تقدیم عند كمصاریف األجل قصیرة الموظفین منافع اثبات وجودیتم الة
على حالي متوقع أو قانوني االالمجموعةالتزام تقدیر وإمكانیة الموظفین، قبل من المقدمة السابقة للخدمات نتیجة المبلغ ھذا بشكللسداد لتزام

بھ. موثوق

التوظیف بعد ما التزامات
في العمل ألنظمة وفقًا التوظیف بعد ما منافع برنامج بإدارة الشركة المجموعة.  البلدانتقوم فیھا تعمل التي

البرنامج ھذا بموجب االلتزام تقویم إجراء ممول. یتم غیر برنامج عن عبارة ھو التوظیف بعد ما منافع برنامج وحدةإن طریقة باستخدام
سنواتاالئتمان من سنة كل إلى متساوي أساس على للمنافع الحالیة القیمة من أساسي بشكل البرنامج بھذا المتعلقة التكالیف المتوقعة. تتكون

السابقة. السنوات في الموظفین بخدمات المتعلق االلتزام ھذا على والعمولة الخدمة

الح الخدمات تكالیف اثبات الخسارةیتم أو الربح في فوًرا التوظیف بعد ما بمنافع المتعلقة والسابقة موظفینالیة الزیادةكتكالیف تسجیل یتم بینما ،
ف والتغیرات االكتواري التقویم لعملیات نتیجة االلتزام صافي في تغیرات أیة مالیة. إن كتكالیف المستخدمة الخصم بمعدالت االلتزام يفي

اعت یتم قیاساالفتراضات كإعادة اآلخر.وتسجل،بارھا الشامل الدخل في

عن الناتجة القیاس إعادة وخسائر أرباح اثبات تحدثعلىالمبنیةتسویاتالیتم التي الفترة في االكتواریة االفتراضات في والتغیرات الخبرة
إلى القیاس إعادة عملیات تصنیف إعادة یتم اآلخر. ال الشامل الدخل في مباشرة الالحقة.فیھا، الفترات في الخسارة أو الربح

ال في مباشرة العاملة األیدي تقلیص أو البرنامج تعدیالت عن الناتجة المحددة المنافع اللتزام الحالیة القیمة في التغیرات إثبات الخسارةیتم أو ربح
سابقة. خدمة كتكالیف

النظامي االحتیاطي
للشركة األساسي للنظام ً الشركطبقا السعوديونظام تحویل،ات الشركة على و%١٠یجب الزكاة بعد السنة دخل االحتیاطيالمن إلى ضریبة

االحتیاطي ھذا مجموع یبلغ حتى للتوزیع.%٣٠النظامي قابل غیر االحتیاطي ھذا المال. إن رأس من
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اإلیجارات
إذاتقوم فیما للتأكد تقویم بإجراء اإلیجار، عقد نشأة عند أوكانالمجموعة، إیجار العقد إیجار. یعتبر عقد على ینطوي أو إیجار یعتبر العقد

أصل استخدام على السیطرة حق ینقل كان إذا إیجار عقد على بمقابل.زمنیةولمدةمحددینطوي

جرستأكمالمجموعة
اثباتالمجموعةتطبق اإلیجارواحدهوقیاسطریقة عقود منخفضة،لكافة الموجودات إیجار وعقود األجل قصیرة اإلیجارات عقود باستثناء

التي االستخدام حق وموجودات اإلیجار، التزامات لسداد اإلیجار التزامات بإثبات المجموعة المعنیة. تمثلالقیمة. تقوم الموجودات استخدام حق

االستخدام)١ حق موجودات
حق موجودات لالستخدام). تقاس المعني األصل توفر تاریخ (أي، اإلیجار عقد بدء بتاریخ االستخدام حق موجودات بإثبات المجموعة تقوم

تعدیلھا ویتم القیمة، في االنخفاض وخسائر المتراكم االستھالك ناقًصا بالتكلفة، موجوداباالستخدام تكلفة اإلیجار. تشتمل التزامات قیاس تإعادة
ب تاریخ قبل أو في المسددة اإلیجار ودفعات المتكبدة، األولیة المباشرة والتكالیف المثبتة، اإلیجار التزامات قیمة على االستخدام اإلیجار،حق دء

لھ المقدر اإلنتاجي العمر مدى على الثابت القسط أساس على االستخدام حق موجودات استھالك مستلمة. یتم إیجار حوافز أي مدةناقًصا أو ا
أقصر أیھما یلي: اإلیجار، وكما

سنة٤٠-٢المستأجرةوالمبانياألراضيتحسینات

المجموعةقلنحالةوفي إلى المؤجر األصل أونھایةفيملكیة اإلیجار علىاالستھالكیحسبالشراء،خیارممارسةتعكسالتكلفةكانتفترة
موجودات.لألصلالمقدراإلنتاجيالعمرمدى القیمة.تخضع في لالنخفاض االستخدام حق

اإلیجار)٢ التزامات
سدادھا یتعین التي اإلیجار لدفعات الحالیة بالقیمة قیاسھا تم التي اإلیجار التزامات بإثبات المجموعة تقوم اإلیجار، عقد بدء مدىبتاریخ على

الدفعات ذلك في (بما ثابتة دفعات اإلیجار دفعات اإلیجار. تشتمل اإلیجارفترة ودفعات مدینة إیجار حوافز أي جوھرھا) ناقًصا في الثابتة
المتغیرة اإلیجار دفعات إثبات المتبقیة. یتم القیمة ضمانات بموجب سدادھا المتوقع والمبالغ معدل، أو مؤشر على تعتمد التي الالمتغیرة التي

كمصروف معدل أو مؤشر على بضاعتعتمد إنتاج في تكبدھا یتم لم الدفع.ة)(ما إلى یؤدي الذي الشرط أو الحدث فیھا یقع التي الفترة في

الضمن العمولة معدل كان إذا اإلیجار بدء بتاریخ اإلضافي االقتراض معدل المجموعة تستخدم اإلیجار، لدفعات الحالیة القیمة احتساب يعند
ی اإلیجار، بدء تاریخ بسھولة. وبعد للتحدید قابل غیر اإلیجار عقد لتعكسفي وتُخفض العمولة، زیادة لتعكس اإلیجار التزامات قیمة زیادة تم

اإل مدة في تغییر أو تعدیل ھناك كان إذا اإلیجار اللتزامات الدفتریة القیمة قیاس إعادة یتم ذلك، إلى المسددة. إضافة اإلیجار أودفعات یجار
اإلیجار دفعات في )ھذهاإلیجاردفعاتلتحدیداستخدامھتممعدلأومؤشرفيالتغیرعنالناتجةالمستقبلیةالدفعاتفيالتغیرات(مثلتغییر

ب الخاص التقویم في تغیٍر وجود المعني.خیارأو األصل شراء

القیمة)٣ منخفضة الموجودات إیجار وعقود األجل قصیرة اإلیجار عقود
على األجل قصیرة اإلیجار عقود إثبات من اإلعفاء بتطبیق المجموعة األجلتقوم قصیرة اإلیجار اإلیجاروالمعداتلآلالتعقود عقود (أي

تبلغ منخفضة١٢مدتھاالتي الموجودات إثبات من اإلعفاء أیًضا تطبق الشراء). كما خیار تتضمن وال اإلیجار بدء تاریخ من أقل أو شھًرا
إیجار عقود على المكتبیةالقیمة وعقودالمعدات األجل قصیرة اإلیجار بعقود المتعلقة اإلیجار دفعات إدراج القیمة. یتم منخفضة تعتبر التي

اإلیجار. فترة مدى على الثابت القسط أساس على كمصروف القیمة منخفضة الموجودات إیجار

التمویلیة اإلیجارات عقود
بتحدید المجموعة قیام طویكانإذافیماعند طاقة تورید األجلترتیب بتحویلینطويأوإیجاریعتبرل المجموعة قیام عند أو إیجار، عقد على

التموی اإلیجار عقد إظھار تمویلي. یتم إیجار كعقد الترتیب اعتبار یتم فإنھ المؤجر، للبند المصاحبة الجوھریة والمخاطر المنافع كصافيكافة لي
بدایة عند إثباتھ ویتم تمویلي إیجار عقد في أقل. استثمار أیھما اإلیجار، لدفعات األدنى للحد الحالیة القیمة أو المؤجر لألصل العادلة بالقیمة العقد

ع ثابت عائد معدل إلى للوصول التمویلي اإلیجار عقد في االستثمار صافي في والنقص التمویل دخل بین المستلمة اإلیجار دفعات تجزئة لىیتم
األصل.  من المتبقي الرصید

صافي عقدیقید بموجب القبض المستحق المبلغ بإجمالي مالي كأصل الموحدة المالي المركز قائمة في التمویلي اإلیجار عقد في االستثمار
المكتسب. غیر العائد ً ناقصا التمویلي اإلیجار
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الموجودات بإزالة المتعلقة االلتزامات
حالت إلى الموقع إلعادة وذلك الموجودات بإزالة المتعلقة القانونیة لاللتزامات المقدرة للتكالیف الحالیة القیمة بقید المجموعة خاللتقوم األصلیة ھ

وفك المباني وإزالة فك على التكالیف ھذه طبیعة االلتزامات. تشتمل تكبد فیھا یتم التي الالمرافقالفترة وإقفال النفایاتالتشغیلیة ومواقع محطات
المتضررة. المناطق تخضیر وإعادة واستصالح وإزالتھا

ال القیمة رسملة یتم للمطلوبات، األولي اإلثبات الموقع. وعند في األرض/البیئة وإعداد تجھیز أو األصل تركیب عند عادة االلتزام حالیةینشأ
للممتلكات الدفتریة القیمة بزیادة وذلك المقدرة األصل.للتكالیف تطویر/ إنشاء بشأن تكبده یتم الذي بالقدر وذلك المعنیة والمعدات واآلالت

حال السائدة التقدیرات تعكس التي الخصم معدالت اساس على وذلك الحالیة القیمة في بالتغیر المخصومة المطلوبات تزداد الزمن، مرور یاًومع
للمطلوبات.  المصاحبة المحددة والمخاطر السوق المالیة. یتمإثباتیتمفي األعباء من كجزء الخسارة أو الربح في الخصم في الدوریة الزیادة

تعدیلھ ویتم سنویا الموجودات إزالة بشأن المقدرة المستقبلیة التكالیف فيامراجعة وجدت، إن التغیرات، خصم أو إضافة مالئم. ویتم ھو حسبما
الخصم معدل في أو المقدرة المستقبلیة األصل.التكالیف تكلفة من المطبق،

اإلیرادات إثبات
عند والطاقة المحالة المیاه تزوید عن الناتجة اإلیرادات إثبات عندالوفاءیتم عادةً ذلك ویكون األداء للعمالء. بالتزام والطاقة المحالة المیاه تسلیم

لقاء المقبوضات عدا (فیما السعة أساس على المحتسبة اإلیرادات إثبات المیاهیتم شراء اتفاقیة والصیانة) بموجب التأمین مثل المقدمة الخدمات
فترة مدى على المیاه وتحلیة للتولید جاھزة المحطة فیھا تكون ساعة كل خالل المیاه شراء اتفاقیة أو الطاقة شراء اتفاقیة أو اإلیجار،والطاقة

األخذ بعد وذلك مالئم، ھو حسبما الفعلي، الفاتورة بتاریخ أوأو الطاقة شراء اتفاقیة أو والطاقة المیاه شراء اتفاقیة من كل شروط االعتبار بعین
كا بعد تقدیمھا أو تسلیمھا یتم لم التي الخدمات أو البضاعة بشأن فواتیر بھا المقدم اإلیرادات بنود تسجیل المیاه. یتم شراء مؤجلاتفاقیة لتزام

المر قائمة في مؤجلة كإیرادات إظھارھا الموحدة.ویتم المالي كز
بدء إجمالياإلیجارعقدوعند إطفاء یتم (المضمونةال، المتبقیة القیمة زائدا اإلیجار لدفعات األدنى الحد إجمالي في الزیادة أي المكتسب، غیر عائد

اإلیج دخل توزیع ویتم اإلیجار، عقد فترة مدى على وذلك المؤجر األصل تكلفة عن وجدت، إن المضمونة)، الفتراتوغیر على التمویلي ار
اإلیجار.   بعقد المتعلق القائم المجموعة استثمار صافي على ثابت دوري عائد معدل لیعكس المحاسبیة

من اإلیرادات إثبات علیھا. یتم المتعاقد الخدمات تقدیم عند والصیانة التشغیل وخدمات الفنیة الخدمات تقدیم من اإلیرادات إثبات أتعابیتم
.المعنیةالخدماتتقدیمعندالتطویر

بصرف وذلك بھ موثوق بشكل االیرادات قیاس یمكن وأنھ للمجموعة، اقتصادیة منافع عنھ یتدفق أن یحتمل الذي بالقدر االیرادات اثبات یتم
فیھ یتم الذي التاریخ عن القبضالسدادالنظر المستحق أو المستلم للمبلغ العادلة بالقیمة اإلیرادات قیاس شروط. یتم االعتبار بعین األخذ بعد

الرسوم. أو الضرائب استبعاد وبعد علیھا المتعاقد المحددة السداد
العموالت دخل إثبات یتم بینما استحقاقھا، عند الثابتة الودائع على األرباح إثبات الفعلي.الودائععلىیتم العائد أساس على

ا بأحقیة اإلقرار عند األرباح توزیعات إثبات استالمھا.یتم في لمجموعة

التمویل تكالیف
جاھز یكون كي طویالً وقتاً إعداده أو إنشاؤه یستغرق والذي ما، مؤھل أصل إنتاج أو بإنشاء مباشرة المتعلقة التمویل تكالیف إضافة للغرضیتم اً

الربح في األخرى التمویل تكالیف كافة إثبات األصل. یتم ذلك تكلفة إلى أجلھ، من أنشئ إیراداتالذي فیھا. تخصم تتكبد التي للفترة الخسارة أو
للرسملة. الخاضعة التمویل تكالیف من المؤھلة الموجودات على إنفاقھا بانتظار محددة لقروض المؤقت االستثمار عن المتحققة االستثمار

ا بشأن االلتزام أتعاب بخالف القروض، على والحصول الترتیب وأتعاب المقدمة األتعاب علىتطفأ بالحصول والمتعلقة المسحوب، غیر لتسھیل
بال المتعلقة القرض التزام أتعاب اعتبار الفعلیة. ویتم العمولة معدل باستخدام القروض فترات مدى على األجل طویلة والتسھیالت جزءالقروض

وأ الفعلیة العمولة معدل أساس على اإلطفاء رسملة خدمة. ویتم كتكلفة القرض من المسحوب المسحوبغیر غیر التسھیل بشأن االلتزام تعاب
الخسارة. أو الربح على ذلك بعد وتحمل التجاري، اإلنتاج بدء تاریخ وحتى اإلنشاء تحت المشروع من كجزء

المصاریف
من جزءاً محدد بشكل تعتبر ال والتي المباشرة وغیر المباشرة التكالیف على واإلداریة العمومیة المصاریف التشغیلیة. یتمتشتمل التكالیف

و واإلداریة العمومیة المصاریف بین أسسالتشغیلیةتكالیفالالتوزیع وفق الضرورة، عند .ثابتة،
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والضریبة الزكاة
االستحقاق.  مبدأ أساس وعلى السعودیة العربیة المملكة في والدخل للزكاة العامة الھیئة ألنظمة وفقاً الدخل وضریبة للزكاة مخصص یجنب

الر عن الناتجة وجدت، إن الفروقات، تسویة الخسارة. ویتم أو الربح على التابعة والشركات بالشركة المتعلقة الدخل وضریبة الزكاة بوطتحمل
الربوط.ال تلك إنھاء فیھا یتم التي السنوات خالل نھائیة

للبلدان الضریبیة لألنظمة ً وفقا الدخل ضریبة مخصص یجنب السعودیة، العربیة المملكة خارج التابعة للشركات .المعنیةبالنسبة

المؤجلة الضریبة
بین المالیة، القوائم إعداد بتاریخ المؤقتة، الفروقات لكافة وذلك االلتزام طریقة باستخدام المؤجلة للضریبة مخصص الضریبیةاألسسیجنب

المالیة. التقاریر إعداد ألغراض الدفتریة وقیمتھا والمطلوبات للموجودات
ال المؤقتة الفروقات لكافة المؤجلة الضریبة مطلوبات إثبات عدا:یتم فیما للضریبة، خاضعة

أعمال· تجمیع عملیة تعتبر ال ما معاملة في مطلوبات أو لموجودات أو للشھرة، األولي اإلثبات عن المؤجلة الضریبة مطلوبات تنشأ عندما
و للضریبة، الخاضعة الخسارة أو الربح أو المحاسبي الربح على المعاملة، بتاریخ تؤثر، وال

في· والحصص والزمیلة، التابعة الشركات في باالستثمارات المتعلقة للضریبة الخاضعة المؤقتة بالفروقات یتعلق المشتركة،الترتیباتما
المنظور المستقبل في المؤقتة الفروقات قید عكس یتم أال المحتمل من وأنھ المؤقتة، الفروقات قید عكس توقیت على السیطرة إمكانیة .وعند

إ لالستقطاع،یتم القابلة المؤقتة الفروقات لكافة المؤجلة الضریبة موجودات المرحلةوثبات المستخدمة غیر الضریبیة والخسائر،اإلعفاءات
المؤقت الفروقات لقاء استخدامھا یمكن للضریبة خاضعة أرباحاً فیھ تتوفر ان یحتمل الذي بالقدر وذلك المرحلة، المستخدمة غیر ةالضریبیة

اإلعفاءاتالقابل وتلك لالستقطاع المرحلةة المستخدمة غیر عدا:الضریبیة فیما المرحلة، المستخدمة غیر الضریبیة والخسائر
في· مطلوبات أو لموجودات األولى االثبات عن لالستقطاع القابلة المؤقتة بالفروقات المتعلقة المؤجلة الضریبة موجودات تنشأ عندما

تجمی عملیة تعتبر ال ومعاملة للضریبة، الخاضعة الخسارة أو الربح أو المحاسبي الربح على المعاملة، بتاریخ تؤثر، ال وأنھا اعمال، ع
في· والحصص والزمیلة التابعة الشركات في باالستثمارات المتعلقة لالستقطاع القابلة المؤقتة بالفروقات یتعلق المشتركة،فیما المشاریع

موجودات اثبات سیتوفرةضریبالیتم وأنھ المنظور، المستقبل في المؤقتة الفروقات قید عكس فیھ یحتمل الذي بالقدر فقط وذلك المؤجلة
المؤقتة. الفروقات تلك استخدام مقابلھ یمكن للضریبة، خاضع ربح

بالقدر وتخفض موحدة مالیة قوائم كل إعداد بتاریخ المؤجلة الضریبة لموجودات الدفتریة القیمة مراجعة ًتتم أرباحا فیھ تتوفر أن یحتمل ال الذي
كافة باستخدام تسمح للضریبة خاضعة الضریبةكافیة تقویمموجودات منھا. یعاد جزء أو الضریبةالمؤجلة إثباتھاموجودات یتم لم التي المؤجلة

م أرباح عنھ ینتج أن المحتمل من الذي بالقدر إثباتھا ویتم موحدة، مالیة قوائم كل إعداد باستردادبتاریخ تسمح للضریبة خاضعة موجوداتستقبلیة
المؤجلة.الضریبة

خالل تطبیقھا یتوقع التي الضریبیة الشرائح باستخدام المؤجلة الضریبة ومطلوبات موجودات تسددالسنةتقاس أو الموجودات فیھا تتحقق التي
الضریبیة) ا (واألنظمة الضریبیة الشرائح أساس على وذلك المطلوبات المالیة. فیھا القوائم إعداد بتاریخ المفعول الساریة أو لصادرة

األجنبیة العمالت
تحویل المعامالت. ویعاد إجراء حین السائدة التحویل بأسعار السعودیة الریاالت إلى األجنبیة بالعمالت تتم التي المعامالت قیمة قیمةتحول

األج بالعمالت المسجلة النقدیة والمطلوبات الفروقاتالموجودات المالیة. تدرج القوائم إعداد بتاریخ السائدة التحویل بأسعار سعودیة لریاالت نبیة
الخسارة أو الربح في النقدیة والمطلوبات الموجودات ترجمة أو تسویة عن الناتجة

العادلة بالقیمة المقاسة النقدیة غیر البنود ترجمة عن الناتجة الخسارة أو الربح مع التعامل الناتجةیتم الخسارة أو الربح إثبات مع یتماشى بما
الشامل الدخل في لھا العادلة القیمة خسارة أو ربح إثبات یتم التي البنود ترجمة فروقات أن للبند (أي، العادلة القیمة في التغیر أوعن اآلخر

الخسارة، أو الربح أو اآلخر الشامل الدخل في أیضا إثباتھا یتم الخسارة، أو التوالي).الربح على

الناتجة والمطلوبات للموجودات الدفتریة القیمة إلى العادلة القیمة تسویات وكذلك الخارجیة العملیات شراء عند الناتجة الشھرة عندتعتبر
المالیة. القوائم إعداد بتاریخ الفوریة التحویل بأسعار وتحول الخارجیة، بالعملیات خاصة ومطلوبات كموجودات االستحواذ

بتاریخ السائدة التحویل بأسعار سعودیة لریاالت الخارجیة بالعملیات الخاصة والمطلوبات الموجودات تترجم المالیة، القوائم توحید إعدادوعند
الفر تدرج التوحید، المعامالت. وألغراض بتاریخ السائدة التحویل بأسعار بھا الخاصة المصاریف أو الدخل قوائم وتحول المالیة وقاتالقوائم

ت الذي البند إدراج یتم خارجیة، عملیة أیة استبعاد اآلخر. وعند الشامل الدخل ضمن مستقل كبند جوھریة، كانت إذا التحویل، عن مالناتجة
الخسارة أو الربح في معینة خارجیة بعملیة المتعلقة التحویل فروقات بشأن اآلخر الشامل الدخل ضمن مستقلة بصورة .إظھاره
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٢٢

(تتمة)-٣ الھامة المحاسبیة السیاسات

المضافةضریبة القیمة
ضریب والمعدات. تظھر واآلالت الممتلكات شراء ذلك في بما المشتریات على المدفوعة المدخالت ضریبة المدینة المضافة القیمة ضریبة ةتمثل

المحصلة المخرجات ضریبة خصم بعد مخصوم غیر أساس على المدینة اإلضافیة اإلیراداتالقیمة . على

األرباح توزیعات
من اعتمادھا عند األولیة األرباح توزیعات علیھا. تقید العامة الجمعیة مصادقة بتاریخ كمطلوبات النھائیة األرباح توزیعات إثبات مجلسیتم قبل

.اإلدارة

السھم ربح
السن خالل القائمة العادیة األسھم لعدد المرجح المتوسط على بالشركة بالمساھمین المتعلق السنة ربح بقسمة وذلك السھم ربح احتساب . ةیتم

المجموعةقبلمنالمطبقةالجدیدةوالتفسیراتوالتعدیالتالمعاییر
وأثرطبیعةبیانأدناهتم. الموحدةالمالیةالقوائمھذهإعدادعندوالمعدلةالجدیدةوالتفسیراتالمعاییرھذهجمیعبتطبیقالمجموعةقامت

.الجدیدةالمحاسبیةالمعاییرھذهتطبیقنتیجةالتغیرات

) المالي للتقریر الدولي اإلیجار"١٦المعیار ): "عقود
المعاییرھذهتطبیقنتیجةالتغیراتوأثرطبیعةبیانأدناهتموقد. مرةألول) ١٦(الماليللتقریرالدوليالمعیاربتطبیقالمجموعةقامت

.الجدیدةالمحاسبیة

المعاییرتفسیرلجنةعنالصادر) ٤(والتفسیر"،اإلیجار) "عقود١٧(الدوليالمحاسبةمعیارمحل) ١٦(الماليللتقریرالدوليالمعیاریحل
"عقودالدائمةالتفسیراتلجنةعنالصادر) ١٥(والتفسیر"،إیجارعقدعلىینطويماترتیبكانإذافیما"التأكدالماليللتقریرالدولیة

لعقدالقانونيالشكلتأخذالتيالمعامالتجوھر"تقویمالدائمةالتفسیراتلجنةعنالصادر) ٢٧(والتفسیر"،الحوافز–التشغیلیةاإلیجارات
المستأجرینمنویتطلباإلیجار،عقودعنواالفصاحوعرضوقیاسإثباتمبادئعلى) ١٦(الماليللتقریرالدوليالمعیارینص". اإلیجار
.الماليالمركزقائمةداخلواحدةطریقةبموجباإلیجارعقودمعظمعنالمحاسبة

). ١٧(الدوليالمحاسبةمعیاربموجبالمحاسبةعنجوھريبشكلتتغیرلم) ١٦(الماليللتقریرالدوليالمعیاربموجبالمؤجرمحاسبةإن
معیارفيالمذكورةالمبادئنفسباستخدامتمویليإیجارعقودأوتشغیليإیجاركعقودإمااإلیجارعقودتصنیففيالمؤجرونوسیستمر
.المؤجرھيالمجموعةفیھاتكونالتياإلیجارعقودعلىأثر) ١٦(الماليللتقریرالدوليللمعیاریكنلموعلیھ،. ١٧الدوليالمحاسبة

ینایر١ھواألوليالتطبیقوتاریخمعدلرجعيبأثرالتطبیقطریقةباستخدام) ١٦(الماليللتقریرالدوليالمعیاربتطبیقالمجموعةقامت
وقد. األوليالتطبیقبتاریخللمعیاراألوليللتطبیقالتراكمياألثرإثباتمعرجعيبأثرالمعیارتطبیقیتمالطریقة،تلكوبموجب. ٢٠١٩
المحاسبةمعیارتطبقإیجاركعقودسابقًاتحدیدھاتمالتيالعقودعلىفقطالمعیاربتطبیقتسمحالتيالعملیةالوسیلةاستخدامالمجموعةاختارت
استخدامأیًضاالمجموعةاختارتماك. األوليالتطبیقبتاریخالماليللتقریرالدولیةالمعاییرتفسیرلجنةعنالصادر) ٤(والتفسیر١٧(الدولي

قصیرةاإلیجار("عقودشراءخیارتتضمنوالأقلأوشھًرا١٢العقد،بدءبتاریخمدتھا،تكونالتياإلیجارعقودبشأناإلثباتإعفاءات
").القیمةمنخفضة("الموجوداتالقیمةمنخفضالعقدمحلاألصلفیھایكونالذياإلیجاروعقود")،األجل

الدوليالمحاسبةلمعیارطبقًاتشغیليإیجاركعقودسابقًاالمصنفةاإلیجارعقودبشأناإلیجارالتزاماتوقیاسإثباتیتماألولي،التطبیقبتاریخ
حقاتموجودقیاسیتم. %٦وقدرهللمجموعةاإلضافياالقتراضمعدلباستخداموالمخصومةالمتبقیةاإلیجارلدفعاتالحالیةبالقیمة) ١٧(

المعیارتطبیقألثرملخًصایليوفیما. المستحقةاإلیجاردفعاتأومقدًمامدفوعإیجاربأيوالمعدلاإلیجار،التزاماتیعادلبمبلغاالستخدام
:٢٠١٩ینایر١فيكما) ١٦(الماليللتقریرالدولي

٢٠١٩ینایر١
٦٢٬٠٠٥*استخدامحقموجودات
٦٢٬٠٠٥**إیجارالتزامات

المتداولة) (إیضاح* (غیر األخرى الموجودات ضمن البند ھذا إدراج )٩تم
)٤-١٨) (إیضاحالمتداولة(غیراألخرىالمطلوباتضمناإلیجارالتزاماتمنالمتداولغیرالجزءإدراجتم**
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السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٢٣

(تتمة)-٣ الھامة المحاسبیة السیاسات

والتفسیرات والتعدیالت (تتمة)المعاییر المجموعة قبل من المطبقة الجدیدة

) المالي٢٣التفسیر للتقریر الدولیة المعاییر تفسیر لجنة عن الضریبیة-) الصادر المعالجات من التأكد عدم
) الدولي المحاسبة معیار تطبیق على تؤثر ً شكوكا الضریبیة المعالجات یصاحب عندما الدخل ضریبة عن المحاسبة التفسیر ) ضریبة١٢یتناول

) الدولي المحاسبة معیار نطاق خارج تقع التي الرسوم أو الضرائب على التفسیر ھذا یطبق على١٢الدخل. وال محدد بشكل یشتمل ال أنھ ). كما
یلي: ما ًا التفسیرتحدید المؤكدة. یتناول غیر الضریبیة بالمعالجات المتعلقة والغرامات بالعمولة المتعلقة المتطلبات

إذا• مستقل.ما بشكل المؤكدة غیر الضریبیة المعالجات في تنظر المنشأة كانت
الضریبیة.• السلطات قبل من الضریبیة المعالجات فحص بشأن ما منشأة تجریھا التي االفتراضات
غیر• الضریبیة والخسائر الضریبیة الضریبیة) واألسس (الخسائر للضریبة الخاضعة األرباح بتحدید المنشأة قیام المستخدمة،كیفیة

الضریبیة. والشرائح المستخدمة، غیر الضریبیة واالعفاءات
والظروف.• الوقائع في التغیرات االعتبار بعین المنشأة فیھا تأخذ التي الكیفیة

ضریبی معالجة مع ً سویا أو حدة على مؤكدة غیر ضریبیة معالجة كل في النظر الواجب من كان إذا فیما تقرر أن المجموعة على غیریجب ة
أفضل. بشكل ھذا التأكد عدم حل بموجبھا یتوقع التي الطریقة واستخدام أكثر، أو واحدة مؤكدة

متعددة معقدة بیئة في تعمل المجموعة ألن الضریبیة. ونظًرا المعالجات من التأكد عدم تحدید عند الھامة األحكام بتطبیق المجموعة تقوم
كان إذا ما بتقییم قامت فقد الموحدة .الجنسیات، المالیة قوائمھا على یؤثر التفسیر

المع بتسعیر المتعلقة تلك ًا مؤكدة،وتحدید غیر ضریبیة مواقف أي لدیھا كان إذا ما االعتبار بعین المجموعة أخذت التفسیر، تطبیق امالت. وعند
اس على البلدان مختلف في التابعة والشركات بالشركة الخاصة الضریبیة اإلقرارات تعترضتشتمل وقد المعامالت، بتسعیر متعلقة تقطاعات

المحتمل من أنھ المعامالت، وتسعیر الضریبي االلتزام دراسة على بناًء للمجموعة، الضریبیة. تبین المعالجات ھذه على الضریبیة السلطات
الضری السلطات قبل التابعة) من بالشركات المتعلقة تلك ذلك في (بما الضریبیة المعالجات المالیةقبول القوائم على أثر أي للتفسیر یوجد بیة. ال

للمجموعة. الموحدة

المالي للتقریر الدولیة المعاییر على التعدیالت
) المالي للتقریر الدولي المعیار المالي للتقریر الدولیة المعاییر على العكسي):٩التعدیالت التعویض بمیزة مقدًما الدفع

الدولي للمعیار (طبقًا المالي تمثل٩للتقریر أن على اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القیمة أو المطفأة بالتكلفة الدین أداة قیاس یمكن ،(
األصلي المبلغ من فقط الدفعات (اختبار القائم األصلي المبلغ على والعمولة األصلي المبلغ من فقط دفعات التعاقدیة النقدیة والعمولةالتدفقات

الم الدوليعلى المعیار على التعدیالت التصنیف. توضح لذلك المالئم األعمال نموذج ضمن المالیة باألداة االحتفاظ یتم القائم) وأن األصلي بلغ
) المالي أو٩للتقریر األحداث عن النظر القائم" بصرف المبلغ على والعمولة األصلي المبلغ من فقط "الدفعات اختبار یجتاز المالي األصل ) أن

للعقد المبكر اإلنھاء لقاء المعقول التعویض استالم أو بدفع سیقوم طرف أي عن النظر وبغض للعقد المبكر اإلنھاء إلى تؤدي التي . لمالظروف
للمجموعة. الموحدة المالیة القوائم على أثر أي التعدیالت لھذه یكن

الدولي المحاسبة تسویتھ١٩معیار أو تقلیصھ أو البرنامج : تعدیل
) الدولي المحاسبة معیار على التعدیالت المالیة. تنص١٩تتناول الفترة خالل تسویتھ أو تقلیصھ أو البرنامج على تعدیل حدوث عند ) المحاسبة

ت تحدید المنشأة على یتعین فإنھ السنویة، المالیة الفترة خالل تسویتھ أو تقلیصھ أو البرنامج على تعدیل حدوث عند أنھ على الخدمةالتعدیالت كلفة
الت صافي قیاس إلعادة المستخدمة االكتواریة االفتراضات باستخدام تسویتھ، أو تقلیصھ أو البرنامج تعدیل بعد المتبقیة للفترة (أصل) الحالیة زام

المنش على یتعین الحدث. كما ذلك بعد البرنامج وموجودات البرنامج بموجب المقدمة المنافع یعكس الذي المحددة العمولةالمنافع صافي تحدید أة
المقدمة المنافع یعكس الذي المحددة (أصل) المنافع التزام صافي باستخدام تسویتھ، أو تقلیصھ أو البرنامج تعدیل بعد المتبقیة بموجبللفترة

ال (أصل) المنافع التزام صافي قیاس إلعادة المستخدم الخصم ومعدل الحدث، ذلك بعد البرنامج وموجودات محددة.البرنامج

تس أو تقلیصھ أو للبرنامج تعدیل عملیات بأي تقم لم ألنھا وذلك للمجموعة الموحدة المالیة القوائم على أثر أي التعدیالت لھذه یكن خالللم ویتھ
السنة.

) الدولي المحاسبة المشتركة٢٨معیار والمشاریع الزمیلة الشركات في األجل طویلة ): الحصص
بأنھ التعدیالت الماليتوضح للتقریر الدولي المعیار تطبق أن المنشآت على أو٩یجب الزمیلة الشركات في األجل طویلة الحصص على

الزمیل الشركة في االستثمار صافي من جزًءا تشكل الجوھر، حیث من ولكنھا، الملكیة حقوق طریقة علیھا تنطبق ال التي المشتركة ةالمشاریع
طوی (الحصص المشترك المشروع الواردةأو المتوقعة االئتمان خسائر طریقة أن إلى ضمنیًا یشیر ألنھ مالئًما التوضیح ھذا األجل). یعتبر لة

المالي للتقریر الدولي المعیار للتقریر٩في الدولي المعیار تطبیق عند أنھ أیًضا التعدیالت األجل. توضح طویلة الحصص ھذه على تنطبق
) في٩المالي المنشأة تأخذ ال عن)، ناتجة القیمة في انخفاض خسائر أیة أو المشترك المشروع أو الزمیلة بالشركة متعلقة خسائر أیة االعتبار

الدولي المحاسبة معیار تطبیق نتیجة المشترك المشروع أو الزمیلة الشركة في االستثمار صافي على كتعدیالت اثباتھا تم االستثمار صافي
ا-) ٢٨( الشركات في ألناالستثمارات نظًرا للمجموعة الموحدة المالیة القوائم على أثر أي التعدیالت لھذه یكن المشتركة. لم والمشاریع لزمیلة

المشتركة. مشاریعھا أو الزمیلة شركاتھا في األجل طویلة حصص لدیھا لیس المجموعة
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والتفسیرات والتعدیالت (تتمة)المعاییر المجموعة قبل من المطبقة الجدیدة

من لألعوام السنویة التحسینات ٢٠١٧-٢٠١٥دورة
المالي للتقریر الدولي األعمال٣المعیار تجمیع : عملیات

بعملیة الخاصة المتطلبات تطبق فإنھا مشتركة، عملیة بمثابة یعتبر تجاري عمل على السیطرة على المنشأة حصول عند بأنھ التعدیالت توضح
بالقیمة المشتركة العملیة ومطلوبات موجودات في سابقًا المقتناة الحصص قیاس إعادة ذلك في بما مراحل، على تمت التي األعمال تجمیع

علالعادلة. التعدیالت ھذه المنشأة المشتركة. تطبق العملیة في سابقًا المقتناة حصتھا كامل قیاس بإعادة المستحوذة الشركة تقوم بذلك، ىوللقیام
بعد أو في تبدأ سنویة مالیة فترة أول بدایة بعد أو في لھا االستحواذ تاریخ یكون التي األعمال تجمیع السماح٢٠١٩ینایر١عملیات مع ،

لھا.ب المبكر التطبیق

المالي للتقریر الدولي المشتركة١١المعیار : الترتیبات
التي المشتركـة العملیة على المشتركة السیطرة على علیھا، مشتركة سیطرة لدیھ ولیس مشتركة، عملیة في یشارك الذي الطرف یحصل قد

في علیھ نص لما وفقًا تجاري عمل المشتركة العملیة نشاط فیھا الماليیشكل للتقریر الدولي قیاس٣المعیار إعادة یتم ال أنھ التعدیالت . توضح
الم السیطرة على فیھا تحصل التي المعامالت على التعدیالت ھذه بتطبیق المنشأة المشتركة. تقوم العملیة تلك في سابقًا المقتناة شتركةالحصص

بعد أو في تبدأ سنویة مالیة فترة أول بدایة بعد أو القوائم٢٠١٩ینایر١في على أثر أي التعدیالت لھذه یكن لھا. لم المبكر بالتطبیق السماح مع ،
للمجموعة. الموحدة المالیة

الدولي المحاسبة الدخل١٢معیار : ضریبة
ا األحداث أو بالمعامالت مباشًرا ارتباًطا ترتبط األرباح بتوزیعات المتعلقة الدخل ضریبة أثار أن التعدیالت أرباحتوضح حققت التي لسابقة

أو الربح ضمن األرباح بتوزیعات المتعلقة الدخل ضریبة آثار بإثبات المنشأة تقوم المالك. علیھ، إلى التوزیعات من أكثر للتوزیع الخسارةقابلة
األحداث أو المعامالت لھذه األصل في المنشأة إثبات لمكان وفقًا الملكیة حقوق أو اآلخر الشامل الدخل التعدیالتأو ھذه المنشأة السابقة. تطبق

بعد أو في تبدأ التي السنویة المالیة الفترات مرة،٢٠١٩ینایر١على ألول التعدیالت ھذه المنشأة تطبق لھا. عندما المبكر بالتطبیق السماح مع ،
بدایة بعد أو في المثبتة األرباح بتوزیعات المتعلقة الدخل ضریبة آثار على تطبقھا الخاصةفإنھا الحالیة الممارسة ألن مقارنة. ونظًرا فترة أول

للمجموعة. الموحدة المالیة القوائم على لھا أثر أي یكن فلم التعدیالت، ھذه مع تتفق بالمجموعة

الدولي المحاسبة االقتراض٢٣معیار : تكالیف
وذلك العامة القروض من كجزء تمت قروض أیة تعتبر المنشأة أن التعدیالت الضروریةتوضح األنشطة كافة إتمام عند مؤھل أصل لتطویر

للبیع. أو أجلھ من أنشئ الذي للغرض جاھزاً المؤھل األصل یكون لكي

ھ أوالً المنشأة فیھا تطبق التي السنویة المالیة الفترة بدایة بعد أو في المتكبدة االقتراض تكالیف على التعدیالت ھذه المنشأة التعدیالت. تطبق ذه
بعدتطبق أو في تبدأ التي السنویة المالیة الفترات على التعدیالت ھذه ألن٢٠١٩ینایر١المنشأة لھا. ونظًرا المبكر بالتطبیق السماح مع ،

للمجموعة. الموحدة المالیة القوائم على لھا أثر أي یكن فلم التعدیالت، ھذه مع تتفق بالمجموعة الخاصة الحالیة الممارسة

ورلمعاییا دبعوللمفعایةرسارغیالصادرة
أدن عنھا مفصح للمجموعة المالیة القوائم اصدار تاریخ حتى بعد المفعول ساریة وغیر الصادرة والتفسیرات والمعدلة الجدیدة المعاییر اه. ان

ت كانت اذا المفعول ساریة تصبح عندما والمعدلة الجدیدة والتفسیرات المعاییر ھذه تبني المجموعة نطبق.تعتزم

المالي للتقریر الدولي التامین"–١٧المعیار "عقود
مایو الدولیة٢٠١٧في المحاسبة معاییر مجلس أصدر المالي، للتقریر الدولي للتق: ع١٧المعیار الدولي (المعیار التأمین الماليقود )،١٧ریر

الدولي المعیار یحل المفعول، سریان واإلفصاح. بمجرد والعرض والقیاس االعتراف تغطي التي التأمین لعقود شامل جدید محاسبة معیار وھو
المالي الماليمحل١٧للتقریر للتقریر الدولیة الدولیة٤المعیار التأمین عامعقود في الدولي٢٠٠٥الصادر المعیار ا. ویطبق لماليللتقریر

تصدرھا،١٧ التي الكیانات نوع عن النظر بغض التأمین)، وإعادة المباشر والتأمین الحیاة وغیر الحیاة التأمین (أي عقود أنواع جمیع على
التقدیریة. المشاركة میزات مع المالیة واألدوات الضمانات لبعض قلیلةوكذلك نطاق استثناءات تطبیق .سیتم

العام الدوالھدف الماليللمعیار للتقریر عكس١٧لي التأمین. على لشركات واتساقًا فائدة أكثر یكون التأمین لعقود محاسبي نموذج تقدیم ھو
الدولي المعیار في الواردة الماليالمتطلبات المعیار٤للتقریر یوفر السابقة، المحلیة المحاسبیة السیاسات جمع على كبیر حد إلى تستند والتي ،

الدولي١٧الماليللتقریرالدولي المعیار الصلة. جوھر ذات المحاسبیة الجوانب جمیع یغطي التأمین، لعقود شامالً المالينموذًجا ١٧للتقریر
بـ: یستكمل العام، النموذج ھو

المتغیرة)• الرسوم (نھج المباشرة المشاركة میزات مع للعقود محدد تعدیل
التأمین) أساسا• قسط تخصیص (نھج مبسط األجلنھج قصیرة للعقود
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ورلمعاییا (تتمة)دبعوللمفعایةرسارغیالصادرة
الدوليان التق١٧الماليریرلتقلالمعیار لفترات المفعول بعدریرساري أو في تبدأ المطلوبة. یُسمح٢٠٢١ینایر١التي المقارنة أرقام مع ،

الدولي المعیار أیًضا الكیان یطبق أن شریطة المبكر الماليبالتطبیق الدوليو٩للتقریر الماليالمعیار الذي١٥للتقریر التاریخ قبل أو في
الدولي المعیار فیھ الماليیطبق مرة١٧للتقریر للمجموعةتعت. ألول الموحدة المالیة القوائم على جوھري بشكل یؤثر لن التفسیر أن اإلدارة .قد

على الماليالتعدیالت للتقریر الدولي التجاري"–٣المعیار النشاط "تعریف
أكتوبر الدولي٢٠١٨في المعیار في التجاري النشاط تعریف على تعدیالت الدولیة المحاسبة معاییر مجلس أصدر المالي، مجموعات٣للتقریر

والموجودات األنشطة مجموعة كانت إذا ما تحدید على الكیانات لمساعدة علیھااألعمال األدنىالمستحوذ الحد توضح ال. وھي أم تجاریًا نشاطًا
التجاريلمتطلبات مفقودالنشاط عناصر أي استبدال على قادرین السوق في المشاركون كان إذا ما تقییم وتزیل لمساعدةوتضیفة،، توجیھات

العملیة كانت إذا ما تقییم على علیھاالكیانات األعمالالمستحوذ تعریفات وتضیق العادلةوتقدموالنواتج،التجاریةجوھریة، القیمة تركیز اختبار
التعدیالت. مع جدیدة توضیحیة أمثلة تقدیم االختیاري. تم

ع مستقبلي بأثر تنطبق التعدیالت ألن تاریخنظًرا بعد أو في تحدث التي األخرى األحداث أو المعامالت تتأثرياألولالتطبیقلى لن المجموعة،
تاریخ في التعدیالت .التحولبھذه

على الدوليتعدیالت المحاسبة الدولي١معیار المحاسبة جوھري: تعریف٨ومعیار
أكتوبر على٢٠١٨في تعدیالت الدولیة المحاسبة معاییر مجلس أصدر الدولي، المحاسبة المحاسبةعرض١معیار ومعیار المالیة القوائم

واألخطاء٨الدولیة المحاسبیة التقدیرات في والتغییرات المحاسبیة "السیاسات تعریف معینةجوھريلمواءمة جوانب وتوضیح المعاییر " عبر
إذامن جوھریة "المعلومات أن على الجدید التعریف أوكانالتعریف. ینص بالخطأحذفھا حجبھاعرضھا المتوقعأو معقولمن تؤثربشكل أن

األساسیون المستخدمون یتخذھا التي القرارات العامالمالیةللقوائمعلى الغرض تلكذات أساس مالیةالقوائمعلى معلومات توفر والتي المالیة،
عنھولح التقریر یتم الذي .الكیان

تعریف على للتعدیالت یكون أن المتوقع غیر الجوھريتأثیر"جوھري"من للمجموعةعلى الموحدة المالیة .قوائم

واالفتراضاتالتقدیراتاستخدام-٤

الد والمعاییر السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة المالي للتقریر الدولیة للمعاییر ً طبقا الموحدة، المالیة القوائم إعداد المالي،یتطلب للتقریر ولیة
والمطل الموجودات عن واإلفصاح المسجلة والمطلوبات الموجودات أرصدة على تؤثر قد التي واالفتراضات التقدیرات المحتملةاستخدام وبات

بشأنھا. ی الموحدة المالیة القوائم أعدت التي الفترة خالل عنھا المصرح والمصاریف اإلیرادات ومبالغ الموحدة المالیة القوائم تقویمبتاریخ تم
المستقبلی لألحداث توقعات على تشتمل أخرى وعوامل السابقة الخبرة على بناًء وذلك مستمرة بصورة واألحكام بأنھاالتقدیرات یعتقد والتي ة

ع ذلك عن الناتجة المحاسبیة التقدیرات تختلف المستقبل. وقد بشأن واالفتراضات التقدیرات بإجراء المجموعة للظروف. تقوم ً وفقا نمعقولة
العالقة.   ذات الفعلیة النتائج

ا أو واالفتراضات التقدیرات اإلدارة فیھا استخدمت التي الھامة النواحي یلي األحكام:وفیما فیھا مارست لتي

الشھرة))١ ذلك في (بما المالیة غیر الموجودات قیمة في االنخفاض
ا تمثل والتي لھ لالسترداد القابلة القیمة عن للنقدیة المدرة الوحدة أو لألصل الدفتریة القیمة تزید عندما القیمة في االنخفاض األعلىیحدث لقیمة

البیع تكالیف ً ناقصا العادلة البیعللقیمة معامالت من المتوفرة البیانات أساس على البیع تكالیف ً ناقصا العادلة القیمة احتساب الحالیة. یتم والقیمة
الست العرضیة التكالیف ً ناقصا السوق في للمالحظة القابلة األسعار أساس على أو مشابھھ لموجودات التعامل شروط بنفس تتم التي بعادالملزمة

احتساب الخاصةاألصل. یتم اإلنتاجیة األعمار موازنة من النقدیة التدفقات المخصومة. تتحقق النقدیة التدفقات طریقة أساس على الحالیة القیمة
ا أداء من ستعزز التي الھامة المستقبلیة االستثمارات أو المجموعة بھا تلتزم لم التي الھیكلة إعادة عملیات على تشتمل وال أوبالمشاریع ألصل

ا وكذلكالوحدة المخصومة النقدیة التدفقات طریقة في المستخدم الخصم بمعدل لالسترداد القابلة القیمة مراجعتھا. تتأثر یتم التي للنقدیة لمدرة
االستقراء. ألغراض المستخدم النمو ومعدل المتوقعة المستقبلیة الواردة النقدیة التدفقات

المتداولة)٢ غیر المالیة لألدوات العادلة القیمة
األسو من الموحدة المالي المركز قائمة في المسجلة المالیة والمطلوبات المالیة للموجودات العادلة القیمة تحدید إمكانیة عدم حالة المالیةفي اق
الطر لھذه المدخالت المخصومة. تؤخذ النقدیة التدفقات طریقة على تشتمل مالئمة تقویم طرق باستخدام العادلة قیمتھا تحدد خاللالنشطة، من ق

القیمة لتحدید األحكام من درجة إبداء یتطلب األمر فإن مجدیاً، ذلك یكون ال وعندما ممكنا، ذلك كان حیثما للمالحظة، القابلة العادلة. األسواق
الم االفتراضات تغیر والتقلبات. إن االئتمان ومخاطر السیولة، مخاطر مثل المدخالت باالعتبار األخذ على األحكام العواملتشتمل بھذه تعلقة

المالیة. لألدوات المسجلة العادلة القیمة على یؤثر أن یمكن
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٢٦

(تتمة)-٤ واالفتراضات التقدیرات استخدام

المشتقات تقویم جید. تم ائتماني تصنیف ذات مالیة مؤسسات خاص وبشكل مختلفة أخرى أطراف مع مشتقة مالیة أدوات بإبرام المجموعة تقوم
الصرف وعقود العموالت أسعار مقایضات من أساسي بشكل السوق في للمالحظة القابلة المدخالت مناسبة.وتتكون تقویم طرق باستخدام

اآلجلة القیمةاألجنبي أساس على احتسابھا یتم التي والمقایضات اآلجلة األسعار على المستخدمة التقویم طرق أكثر الشراء. تشتمل وخیارات
العموالت. أسعار ومنحنیات واألجل الفوري األجنبي الصرف على تشتمل متعددة مدخالت من الطرق الحالیة. تتكون

بعض مع المبرمة لالتفاقیات ً حقوقطبقا وبشأن تابعة شركات في األقلیة حقوق بشأن مكتتبھ بیع خیارات المجموعة لدى یوجد المساھمین،
المتوقعة النقدیة التدفقات تحلیل خالل من ھذه البیع لخیارات العادلة القیمة تحدید الزمیلة. یتم الشركات إحدى في أخرى أطراف المخصومةملكیة

والقیمة المعنیة بالمنشآت مالیةالخاصة قوائم كل إعداد بتاریخ العادلة القیمة قیاس إجراء التعاقدیة. یتم االتفاقیات بموجب المحددة المستردة
موحدة.

المدینة)٣ الذمم قیمة انخفاض
الت تقویم تتضمن والتي المتوقعة االئتمان خسائر طریقة باستخدام المدینة الذمم من للتحصیل القابلة للمبالغ تقدیر إجراء االئتمانيیتم صنیف

السداد. في التأخر بأیام المتعلقة والمعلومات للعمالء

والمعدات)٤ واآلالت للممتلكات اإلنتاجیة األعمار
ا بعد التقدیر ھذا االستھالك. یحدد حساب ألغراض والمعدات واآلالت للممتلكات المقدرة اإلنتاجیة األعمار بتحدید المجموعة إدارة ألخذتقوم

االعتبا العادي.بعین االستھالك أو لألصل المتوقع العمر ر

اإلنتا األعمار بأن اإلدارة اعتقاد عند تعدیلھ سیتم الذي المستقبلي االستھالك وقسط ً سنویا اإلنتاجیة األعمار بمراجعة اإلدارة تختلفتقوم جیة
السابقة. التقدیرات عن

اإلیجارات)٥ تصنیف
الترتی كانت إذا فیما العقد تصنیف الوفاءیتوقف كان سواء العقد، نشأة عند الترتیبات جوھر على إیجار، على تشتمل أو إیجار تعتبر بات

الترتیبات. وإذا في الحق ذلك على صراحة ینص لم لو حتى االستخدام حق نقل أو محددة موجودات أو أصل استخدام على یتوقف بالترتیبات
فإنھ إیجار، عقد على تشتمل الترتیبات بأن تبین تمویلي".ما إیجار "عقد تشغیلي" أو إیجار "عقد كـ إما إثباتھا یتم

یش الترتیب كان إذا ما لتحدید بالمجموعة الخاصة المحاسبیة السیاسات تطبیق عند استخدامھا تم التي الھامة باالفتراضات بیان یلي تملفیما
الموحدة: المالیة القوائم في المثبتة المبالغ على جوھري تأثیر لھا والتي إیجار عقد على

والطاقة ("اتفاقیات· المیاه شراء اتفاقیات القطاعإن بین والطاقة") لیست المیاه شراء "اتفاقیات المیاه" أو شراء اتفاقیات الطاقة" أو شراء
ھذه عن المحاسبة یجب ال أنھ اإلدارة تعتقد الجمھور. علیھ، تجاه مباشرة مسئولیة أیة المجموعة على یوجد وال الخاص والقطاع العام

بالخدما متعلقة امتیاز "ترتیبات كـ ت".االتفاقیات
السوق· في السائد السعر یعادل ال أنھ كما إنتاج، وحدة لكل تعاقدیا محدد غیر اإلنتاج لقاء بدفعھ المشتریة الجھة ستقوم الذي السعر لكلإن

إیجار. عقد على یحتوي الترتیب أن اإلدارة تعتقد وعلیھ اإلنتاج، تورید وقت إنتاج وحدة
مدة· نھایة في المحطة ملكیة تحویل حالة الجھةفي إلى والطاقة المیاه شراء اتفاقیات أو المیاه شراء اتفاقیات أو الطاقة شراء اتفاقیات

على تؤثر والتي االعتبار بعین األخرى العوامل بأخذ اإلدارة تقوم وإال تمویلي، إیجار كعقد اإلیجار عقد تصنیف یتم فإنھ المشتریة،
"عق تمویلي" أو إیجار "عقد كـ اإلیجار عقد تشغیلي".تصنیف إیجار د
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(
-

٣٧٣٬٥٦٢
٧٠٬٣٧٥

-
-

-
-

-
-

٤٤٣٬٩٣٧
ت
المتعلقباالستبعادا

-
)

٧٬١٧٤
(

-
-

)٨
(

)
١١٬١١٠

(
-

)
٢٬٧٦١

(
-

)
٢١٬٠٥٣

(
شركة

على
تنتیجةفقدانالسیطرة

عنإثبا
ف
توق

ضاح
تابعة(إی

٣٢
-٢

(
)

٣٬٤٩٧
(

)
٥٨٬٠١٥

(
-

-
)

١١
(

)
٤٠٥

(
-

)
٣١٤

(
-

)
٦٢٬٢٤٢

(

تأجنبیة
عمال

ترجمة
)

٧٠٥
(

)
٣٤٬٢٢٠

(
-

-
)

١٠٩
(

)
٣٬٠٧٤

(
)

١٠٦
(

)
٦٣٣

(
-

)
٣٨٬٨٤٧

(
في

٣١
دیسمبر

٢٠١٨
٥٨٢٬٠٨٤

٤٬٣٩٣٬٢٣٤
١٨٣٬٩٤٧

١٦٬٢٨٤
٤١٬٦٠٧

٦٠٬١٨١
٢١٬٢١٨

٣٠٬٣٢٣
-

٥٬٣٢٨٬٨٧٨
القیمةالدفتریةكمافي

٣١
دیسمبر

٢٠١٨
٢٧٩٬٧٩٩

٦٬٥٣٤٬٧٨٧
٥٥٬٢١٢

-
٢٣٬٤٦٧

٥٣٬٨٩٦
٢٩٬٦٨٣

٦٬١٤٨
١٬٧٦٩٬٠٩٢

٨٬٧٥٢٬٠٨٤
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والطا
شركةأعمالالمیاه

والشركاتالتابعةلھا
سعودیة)قةالدولیة

(شركةمساھمة
حولالقوائمالمالیةالموحدة

ضاحات
إی

(تتمة)
للسنةالمنتھیةفي

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
فالریاالتالسعودیة)

(كافةالمبالغبآال

٢٩

٥-
والمعدات(تتمة)

الممتلكاتواآلالت
ضي

األرا
والمباني

صانعواآلالت
الم

والمعدات
البوارج

معدات
األونشور

األثاث
والتركیبات

المعداتالمكتبیة
وأجھزةالحاسباآللي

قطعالغیار
الرأسمالیة

السیارات
األعمالالرأسمالیة

تحت
التنفیذ

اإلجمالي
٢٠١٧

فيالتكلفة:
١

ینایر
٢٠١٧

٧٧١٬٥٦٠
٨٬١٦٥٬٦١١

٢٣٢٬٠٣٦
١٦٬٢٨٤

٤١٬٦١٥
٨٣٬٣٠٦

٣٢٬٠٩٧
٣٢٬٦٣٨

٦٬٣٩٧٬٠٤٦
١٥٬٧٧٢٬١٩٣

ت
ضافا

إ
٢٢٣٬٥١٠

٤٣٤٬٠٧٧
-

-
١٣٬٦٨٧

٣٢٬١٤٠
٩٤٣

٢٬٤٦٤
٤٬٥٤٩٬٢٦٦

٥٬٢٥٦٬٠٨٧
ت
استبعادا

-
)

١٢٣٬٤٩٠
(

-
-

-
-

-
)

٦٠٦
(

-
)

١٢٤٬٠٩٦
(

تالتنفیذ
محولمناألعمالالرأسمالیةتح

-
٢٬٤٧٨٬٩٦٣

-
-

-
-

-
-

)
٢٬٤٧٨٬٩٦٣

(
-

تأجنبیة
عمال

ترجمة
)

٦٬٧٦٦
(

٢٠٣٬٦٣٧
-

-
٢٢

٥
-

٩٠٢
)

٥٢٬١٦٧
(

١٤٥٬٦٣٣
في

٣١
دیسمبر

٢٠١٧
٩٨٨٬٣٠٤

١١٬١٥٨٬٧٩٨
٢٣٢٬٠٣٦

١٦٬٢٨٤
٥٥٬٣٢٤

١١٥٬٤٥١
٣٣٬٠٤٠

٣٥٬٣٩٨
٨٬٤١٥٬١٨٢

٢١٬٠٤٩٬٨١٧

ضفيالقیمة
واالنخفا

فياالستھالكالمتراكم
١

ینایر
٢٠١٧

٥٤٦٬٧٤٧
٣٬٧٣٢٬٣٨٥

٩٨٬٠٧٦
١٦٬٢٨٤

٣١٬٨٢٩
٥٦٬٢٢٨

١٨٬١١٧
٢٥٬٣٣٤

-
٤٬٥٢٥٬٠٠٠

ضاح
االستھالكالمحملللسنة(إی

٥-
٤(

٢٢٬٩٢٦
٢٢١٬٩٤٤

١١٬٢٨٣
-

٤٬٢٩١
٩٬٧٢٣

١٬٠١٨
٣٬٢٦٠

-
٢٧٤٬٤٤٥

ت
المتعلقباالستبعادا

-
)

١٢٣٬٤٩٠
(

-
-

-
-

-
)

٦٠٦
(

-
)

١٢٤٬٠٩٦
(

ضاح
ضفيالقیمة(إی

خسارةاالنخفا
سقید

عك
٥-

٣(
-

)
٦٣٬٥١٣

(
-

-
-

-
-

-
-

)
٦٣٬٥١٣

(
تأجنبیة

عمال
ترجمة

٣٢
٢٨٬٩٥٠

-
-

٤١
١١٦

-
٤٣٣

-
٢٩٬٥٧٢

في
٣١

دیسمبر
٢٠١٧

٥٦٩٬٧٠٥
٣٬٧٩٦٬٢٧٦

١٠٩٬٣٥٩
١٦٬٢٨٤

٣٦٬١٦١
٦٦٬٠٦٧

١٩٬١٣٥
٢٨٬٤٢١

-
٤٬٦٤١٬٤٠٨

القیمةالدفتریةكمافي
٣١

دیسمبر
٢٠١٧

٤١٨٬٥٩٩
٧٬٣٦٢٬٥٢٢

١٢٢٬٦٧٧
-

١٩٬١٦٣
٤٩٬٣٨٤

١٣٬٩٠٥
٦٬٩٧٧

٨٬٤١٥٬١٨٢
١٦٬٤٠٨٬٤٠٩

٥-
١

تاإلنشاء
صانعتح

تالتنفیذم
ضمناألعمالالرأسمالیةتح

تت
ضاح(

ھومبینفياإلی
تالتابعةللمجموعةكما

ضالشركا
تتعلقببع

٤٠
.(

٥-
٢

خاللالسنة
فالتمویلالمرسملة

تتكالی
بلغ

٧٨٫٢
سعودي(

لایر
ملیون

٢٠١٨
 :

٢٧٤٫٧
سعودي،

لایر
ملیون

٢٠١٧
 :

١٫٠٠٩
سعودي).

لایر
ملیون

٥-
٣

عام
في

٢٠١٤
ضفيالقیمة

خسارةانخفا
تالمجموعةبتسجیل

،قام
قدرھا

١٠٧
ف
سيا

تالتابعة(أكواباور
صبإحدىالشركا

سالمالالخا
رأ
سعودينتیجةالمخاطرالعالیةالظاھرةفيتكلفة

لایر
ملیون

عام
باركإيأیھدي).  خالل

كاردبيفي
٢٠١٧

ضفيالقیمةقدره
سقیدانخفا

عك
تالمجموعة

سجل
،

٦٣٫٥
ھیكلةا

سعودينتیجةنجاحإعادة
لایر

ملیون
ض
تإلىتخفی

تاإلیجابیةالتيأد
والتوقعا

لدیون
ضفيالقیمة.

جزئيلالنخفا
سقید

عك
عنذلك

ومنثمنتج
سالمال،

رأ
تكلفة

٥-
٤

بالربحأوالخسارة
حسا

فیمایليبیاناالستھالكالظاھرفي
 :

٣١
٢٠١٩دیسمبر

٣١
٢٠١٨دیسمبر

٣١
٢٠١٧دیسمبر

االستھالكالمحملللسنةالمنتھیةفي
٣١

دیسمبر
٤٠٦٬٠٩٧

٣٦٥٬٦٧٥
٢٧٤٬٤٤٥

حقاالستخدام
صل

االستھالكالمحملبشأنأ
١٢٬٤١٩

-
-

تالمتوقفة
صاً: االستھالكالمحملللعملیا

ناق
)

١٠٥٬٠٣٩
(

)
١٤٤٬٢١٥

(
)

٧١٬٠٦٧
(

تالمتوقفةللسنةالمنتھیةفي
االستھالكالمحملمنالعملیا

٣١
دیسمبر

٣١٣٬٤٧٧
٢٢١٬٤٦٠

٢٠٣٬٣٧٨



ق-109

والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٣٠

الملموسة-٦ غیر الموجودات

ا القیمة عن األقلیة حقوق لقاء المثبت والمبلغ المحول العوض إجمالي في الزیادة تمثل التي الشھرة، من الملموسة غیر الموجودات لعادلةتتكون
للتمییز القابلة التالیة:للموجودات االستحواذ عملیات عن نتجت والتي االستحواذ عند المجموعة قبل من بھا المتعھد والمطلوبات علیھا المستحوذ

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٩

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٨

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٧

(إیضاح العربیة والطاقة المیاه أعمال ١٬٩٣٧٬٢٨٧١٬٩٣٧٬٢٨٧١٬٩٣٧٬٢٨٧)١-٦شركة
بركاءأكوا ٦٧٬٥٢٤٧٠٬٥٢٤١٨٣٬٠٢٤)٢-٦(إیضاح٢و١للخدماتباور

(إیضاح رینیوابلز سي بي ٦٬٥٠٩٦٬٥٠٩-)٣-٦یو
٢٬٠٠٤٬٨١١٢٬٠١٤٬٣٢٠٢٬١٢٦٬٨٢٠

الدفتر قیمتھا في انخفاض وجود إمكانیة إلى الظروف تشیر عندما قیمتھا في انخفاض وجود عدم من للتأكد ً سنویا للشھرة اختبار إجراء یة. یتم

االستحواذ١-٦ عن الناتجة بالشھرة البند ھذا العربیة.من%١٠٠ةبنسبیتعلق والطاقة المیاه أعمال شركة رأسمال في الحصص

على٢-٦ مباشرة غیر للمجموعة) بصورة تابعة ھولدینغز (شركة جلوبال أكواباور شركة استحوذت السابقة، السنوات من%٥٠خالل
برك أكوا شركة رأسمال في بركاء%٨٦٫١٩واءالحصص أكواباور شركة من كل رأسمال في الحصص وشركة١(للخدماتمن ،(

برك لشرو٢(للخدماتاءأكواباور ً الفعلیة).   وطبقا المجموعة حصة تبلغ االستحواذ، تمویل اتفاقیة بركاء%٤١٫٩١ط أكوا شركة في
نتج%٧٢٫٢٥و الخدمات".  وقد بـ " شركات جماعي بشكل إلیھما ویشار الفنیة، الخدمات شركتي في مباشرة غیر بصورة مملوكة

قدرھا شھرة إثبات االستحواذ ھذا سعودي.١٨٣عن لایر ملیون

بركاء أكواباور شركة ًا للنقدیةوتحدید المدرة وحداتھا بعض بشأن القیمة في االنخفاض اختبار بإجراء المجموعة ) ١(للخدماتقامت
بركاء أكواباور القیمة٢(للخدماتوشركة في االنخفاض اختبار لغرض وذلك للنقدیة مدرة واحدة وحدة المنشآت ) ("المنشآت"). تعتبر

القی إلى تخصیصوالوصول تم التي لالسترداد القابلة القیمة الحتساب المخصومة النقدیة التدفقات المجموعة الحالیة. استخدمت مة
قدرھا القیمة في انخفاض خسارة إثبات تم وبالتالي الدفتریة، القیمة من أقل لالسترداد القابلة القیمة أن لھا وتبین إلیھا، ٣٫٠الشھرة

) سعودي لایر الموحدة.١١٢٫٥: ٢٠١٨ملیون المالیة القوائم ھذه سعودي) في لایر ملیون

على٣-٦ االستحواذ عن الناتجة الشھرة البند ھذا في%٧٠یمثل تأسیسھا تم منشأة رینیوابلز، سي بي یو شركة رأسمال في الحصص من
المتجددة. و الطاقة تولید نشاط وتزاول السیطرة٢٠١٩دیسمبر٣١فيالمغرب المجموعة فقدت شركة، إتش(شركةعلى إي ار بیھ أي

لشركة سيأم بي ()یو إیضاح انظر بھا، المتعلقة الشھرة إثبات عن ).١-٣٢وتوقفت

الملكیة-٧ حقوق لطریقة وفقا عنھا المحاسبة یتم التي فیھا المستثمر الشركات

مشتركة.   عملیة أو ً مشتركا مشروعاَ المعنیة المنشأة كانت إذا ما لتحدید األحكام استخدام المجموعة من المشترك الترتیب تصنیف یتطلب
) المالي للتقریر الدولي المعیار بصورة١١ویتطلب للسیطرة الخاضعة المنشآت تصنیف تحدید عند األخرى والظروف للحقائق تحلیل ) إجراء

المجموعةمشتركة. حقوق عن تنشأ أن یجب األخرى والظروف الحقائق ذلك في بما الترتیبات شروط فإن مشتركة، كعمیلة ما منشأة ولتصنیف
صافي في الحق للمجموعة فإن المشترك، للمشروع المشترك.  وبالنسبة بالترتیب الخاصة بالمطلوبات المتعلقة وااللتزامات الموجودات في

الترتیب.  المشتركةموجودات الترتیبات كافة فإن األخرى، والظروف الحقائق ذلك في بما المشتركة للترتیبات التعاقدیة الشروط مراعاة ومع
الملكیة. حقوق لطریقة ً وفقا عنھا المحاسبة یتم وبالتالي مشتركة، مشاریع لتكون مؤھلة للمجموعة

 .
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والطا
شركةأعمالالمیاه

والشركاتالتابعةلھا
سعودیة)قةالدولیة

(شركةمساھمة
حولالقوائمالمالیةالموحدة

ضاحات
إی

(تتمة)
للسنةالمنتھیةفي

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
فالریاالتالسعودیة)

(كافةالمبالغبآال

٣١

٧-
الشركات

حقوقالملكیة(تتمة) 
وفقالطریقة

عنھا
المستثمرفیھاالتيیتمالمحاسبة

٧-
١

المساھمة
حقوقالملكیة

وفقالطریقة
عنھا

الشركاتالمستثمرفیھاالتيیتمالمحاسبة
من
ضحالجدول

یو
أدناه

كل
مساھمة

شركة
من

ت
الشركا

المستثمر
فیھا

التي
یتم

المحاسبة
عنھا

وفقاً
لطریقة

حقو
ق

الملكیة
وبند

والدخلالشاملاآلخر
وقائمةالربحأوالخسارة

فيقائمةالمركزالماليالموحدة
تالنقدیة:

حقوقالملكیة" فيقائمةالتدفقا
لطریقة وفقاً

عنھا
تالتيیتمالمحاسبة

تاألرباحالمستلمةمنالشركا
"توزیعا

٣١
دیسمبر

٢٠١٩

نسبة
الملكیة
الفعلیة

%
س
بلدالتأسی

صیداالفتتاحي
الر

ضافات/
اإل

(االستبعادات)
التعدیالتاألخرى/

صافي
صةفي

الح
الدخل(الخسارة)

توزیعاتاألرباح
المستلمة

صةفيالدخل
الح

الشاملاآلخر
تجمیع

األعمال / 
فقدانالسیطرة

صید
الر

الختامي

والكھرباء*
رابغالعربیةللمیاه

شركة
٧٤٫٠٠

%
المملكةالعربیةالسعودیة

٢٬٤٤٠٬٣٠٠
)

١٠٩٬٩٧٨
(

٢٠٩٬١٨٣
)

٤٤٬٤٠٠
(

-
)

٢٬٤٩٥٬١٠٥
(

-
ضة

جيإیھمرافقالقاب
س
شركةا

٣٣٫٣٣
%

البحرین/ اإلمارات
٥١٣٬٦٣٤

)
٢١٬٩٣٢

(
١٧٬٠٢٣

-
)

٢٩٬٥٠٦
(

-
٤٧٩٬٢١٩

والكھرباءالمحدودة
شركةالشقیقالدولیةللمیاه
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(كافةالمبالغبآال
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حقوقالملكیة(تتمة)

وفقالطریقة
عنھا

الشركاتالمستثمرفیھاالتيیتمالمحاسبة
٧-

٣
حقوقالملكیة(تتمة) 

لطریقة وفقاً
عنھا

حولالشركاتالمستثمرفیھاالتيیتمالمحاسبة
المعلوماتالمالیة

حولقائمةالمركزالمالي
ت
معلوما

تالزمیلةالھامة(تتمة):
والشركا

للمشاریعالمشتركة

غیر
ت
الموجودا

المتداولة
وشبھ

النقدیة
النقدیة

ت
الموجودا

المتداولةاألخرى
ض
القرو

ت
والتسھیال

صیرةاألجل
ق

ت
المطلوبا

المتداولةاألخرى
ض
القرو
ت
والتسھیال

طویلة
األجل

غیر
ت
المطلوبا

المتداولةاألخرى
حقوق

إجمالي
الملكیة

صة
ح

الملكیة
الفعلیةللمجموعة

حقوق
إجمالي

الملكیةالمتعلقة
بالمجموعة

طویلة
صةملكیة

ح
األجلأخرىفي
شركةمستثمرفیھا

ت
والتسویا

الشھرة
األخرى

القیمةالدفتریة

٣١
دیسمبر

٢٠١٧

والكھرباء
رابغالعربیةللمیاه

شركة
٦٬٣٣٤٬٥٩٠

٣٢٨٬١٥٦
٣٠٠٬٨٢٦

)
٣٨٧٬٥٤٨

(
)

١٬٠٧٩٬٢٢٥
(

)
٤٬١٥٩٬٠٥٤

(
)

٣٤٬٠٧٢
(

١٬٣٠٣٬٦٧٣
٣٧٫٠٠

%
٤٨٢٬٣٥٩

١٠٨٬٠٠٠
١٩٦٬٩٩٩

٧٨٧٬٣٥٨

ضة
جيإیھمرافقالقاب

س
شركةا

١٬٠١٤٬٤٤٩
٥٬٣٩٩

٢٠٬٨٤٥
-

)
٦٬٧١١

(
-

)
١٬٠٥٢٬١٦٩

(
)

١٨٬١٨٧
(

٣٣٫٣٣
%

)
٦٬٠٦٢

(
٣٥٠٬٠٠٠

١١٢٬١٦٢
٤٥٦٬١٠٠

والكھرباء
شركةالشقیقالدولیةللمیاه

٤٨٦٬٥٤٩
٥٢٬٣٨٦

-
)

٢٣٬٦٩٤
(

)
١١٬٨٥٧

(
)

٢٩٦٬٠٦٨
(

)
٣٦٧٬٧٠٥

(
)

١٦٠٬٣٨٩
(

٥٣٫٣٤
%

)
٨٥٬٥٥١

(
٣٦٧٬٧٠٥

١١٣٬٧٥٤
٣٩٥٬٩٠٨

والكھرباءالمحدودة
الشركةالسعودیةالمالیزیةللمیاه

١٬١٤٤٬٦٧٩
٤٬٦٩٥

٢٩٬٢٤٩
-

)
٣٬٨٤٢

(
-

-
١٬١٧٤٬٧٨١

٥٠٫٠٠
%

٥٨٧٬٣٩١
-

٥٢٥٬٣٩٧
١٬١١٢٬٧٨٨

شركةالقریةاالستثماریة
١٬٣٠٩٬٠٥٩

٥٤
٢٦٬٨٨٠

-
)

٣٬١١٠
(

-
)

٢٩٬٦٣٤
(

١٬٣٠٣٬٢٤٩
٣٥٫٠٠

%
٤٥٦٬١٣٧

-
)

١٧٬٧٤٦
(

٤٣٨٬٣٩١

رابغللكھرباء
شركة

٨٬٤٠٠٬٢٠٩
١٢٨٬٤٦٩

٢٢٥٬٨٦٣
)

٢٩٨٬٨١٢
(

)
١٠٦٬٧٣٩

(
)

٥٬٩٢٨٬٨٥٤
(

)
٩١٧٬٦٣٧

(
١٬٥٠٢٬٤٩٩

٤٠٫٠٠
%

٦٠١٬٠٠٠
-

٥٠٬٨١٧
٦٥١٬٨١٧

شعاعللطاقة
شركة

١٬١٨١٬٩٦٤
٢٤٬٣٢٦

٣٢٬٩١٩
)

١٧٥٬٨٠٤
(

)
١١٬٧٥١

(
)

١٬٠٠١٬٠٥٦
(

)
١٣٬٥٥٧

(
٣٧٬٠٤١

٤٩٫٠٠
%

١٨٬١٥٠
-

-
١٨٬١٥٠

ھولدینغلیمتد
بباور

شركةما
٢٬٤٨٢٬٢٠٨

٢٨٬٠٤١
٥٨٬٩٤٠

)
٣٧٬١٧٣

(
)

٣٥٬٦٤٢
(

)
٢٬٤٠٩٬٠٦٩

(
)

١٤٧٬٩٤٣
(

)
٦٠٬٦٣٨

(
٥٠٫٠٠

%
)

٣٠٬٣١٩
(

-
)

١٧٬٨٦٢
(

)
٤٨٬١٨١

(

إلنتاجالكھرباء
شركةالمرجان

٥٬٧١٨٬٠٤٩
٩٠٬٥٤٣

١٤٧٬١٥٩
)

٢٤٩٬٦٠٨
(

)
٣١٩٬٩٢١

(
)

٥٬٤٠٥٬١١٤
(

)
١٥٧٬١٢٤

(
)

١٧٦٬٠١٦
(

٥٠٫٠٠
%

)
٨٨٬٠٠٨

(
٦٩٦٬٩٢٥

)
٨٨٬٦٦٣

(
٥٢٠٬٢٥٤

الحسیانللطاقة
–

المرحلةاألولى
٢٬٠١٠٬٤٦٦

١٧٬٥٩٣
١٨٬٢٤٥

-
)

٩٬١٧٠
(

)
١٬٧٦٤٬٠٣٢

(
)

٣٧١٬٥٢٥
(

)
٩٨٬٤٢٣

(
٢٦٫٩٥

%
)

٢٦٬٥٢٥
(

-
-

)
٢٦٬٥٢٥

(
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(شركةمساھمة
حولالقوائمالمالیةالموحدة

ضاحات
إی

(تتمة)
للسنةالمنتھیةفي

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
فالریاالتالسعودیة)

(كافةالمبالغبآال

٣٦

٧-
حقوقالملكیة(تتمة)

وفقالطریقة
عنھا

الشركاتالمستثمرفیھاالتيیتمالمحاسبة
٧-

٣
حقوقالملكیة(تتمة) 

لطریقة وفقاً
عنھا

حولالشركاتالمستثمرفیھاالتيیتمالمحاسبة
المعلوماتالمالیة

حولقائمة
معلومات

الربحأو
الخسارةوالدخلالشاملاآلخر

والشركاتالزمیلةالھامة:
للمشاریعالمشتركة

اإلیرادات
صةفينتائج

الح
الشركاتالمستثمرفیھا
عنھا

التيیتمالمحاسبة
حقوق

لطریقة وفقاً
الملكیة

االستھالك
األعباءالمالیة

إیراداتالتمویل
صافيالربحأو

الخسارة *
الدخلالشاملاآلخر

*
إجماليالدخــــل

الشامل *

للسنةالمنتھیةفي
٣١

دیسمبر
ضة٢٠١٩

جيإیھمرافقالقاب
س
شركةا
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١٦٠٬٦٥٢

-
)

٤٨٬٨٣٣
(

١٦٥
٥٩٬٦٠٠

)
١١٠٬٥٨٧

(
)

٥٠٬٩٨٧
(

والكھرباء
شركةالشقیقالدولیةللمیاه

-
٨١٬٤٩٦

-
)

٢١٬٢٠٠
(

٢٣١
٦٢٬٩٤١

٣٬٧٤٦
٦٦٬٦٨٧

والكھرباءالمحدودة
الشركةالسعودیةالمالیزیةللمیاه

-
٢١٢٬٣٥٤

-
)

٥٣
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١٬٧٨١
١٨١٬١٤٢

٧٧٧
١٨١٬٩١٩

شركةالقریةاالستثماریة
-

٧٬٥٢١
-
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١١٢

(
-

٦٬٥٤٠
)

٥٣٬٠٦٢
(

)
٤٦٬٥٢٢
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رابغللكھرباء

شركة
٦٧٤٬٦٧٦
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)

٢١٨٬٧٧٩
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٤٠١٬٨٣٢
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١٬٢٥٤
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١٤٠٬٨٤٧
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٤٧٬٧٩٣
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)
١٨٨٬٦٤٠
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ظفارللتولید
٣٩١٬١٧٦

-
)
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)
٧٢٬٧٦٩

(
-
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)
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إلنتاجالكھرباء
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-
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-
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)

٦٧٠٬٨٧٢
(

ھولدینجلیمتد
بانالند

ما
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٦٢٥٬٢١٧
-

)
٥٨٬٧٢٦
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)

٧٧٬١٣٣
(

-
١٬٨٣٦

)
١٢٣٬٩٠٨

(
)

١٢٢٬٠٧٢
(

ھولدینجلیمتد
كوستال

ب
ما
شركة

**
٦٢٧٬٤٩١

-
)

٦٣٬٨٩٧
(

)
٨١٬٨٠١

(
-

١٠٬١٦٧
)

١٢٩٬٦٤٥
(

)
١١٩٬٤٧٨

(
وتحلیةالمیاه

ھایاللطاقة
شركة

-
-

-
-

-
-

)
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(
)

٥٠٬٢٤٥
(

شركةنورللطاقة
-

-
-

-
-

)
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(
)

٩٧٩٬٧٧١
(

)
٩٨٠٬٠٢٥

(
ضاح

ضة (إی
اكواباورالطاقةالمتجددةالقاب

٣٢
-١

(
-

-
-

-
-

-
-

-
ضاح

س(إی
تإیھإ

سانايفيتیكاری
سإلیكتریكایسلتميفيیونیتم

جو
أكوا

٣٢
-٢

(
٦٨٧٬١٧١

-
)

٤٩٬٥٥٤
(

)
٦٠٦٬٢٩٦

(
٥٬٣١٢

)
٦٤٨٬٢٢٠

(
-

)
٦٤٨٬٢٢٠

(

للسنةالمنتھیةفي
٣١

دیسمبر
٢٠١٨
والكھرباء

رابغالعربیةللمیاه
شركة

١٬١٤٦٬٢٥٦
-

)
١٩٤٬٦٥٤

(
)

٢٥٣٬٤٢٩
(

٤٬٣٣٤
٣٧٣٬٨٦٨

١٣
٣٧٣٬٨٨١

ضة
جيإیھمرافقالقاب

س
شركةا

-
١٨٢٬١٨٥

-
)

٣٠٬٤٢٥
(

-
١٤٤٬٨٩٨

١٤٥٬٠٨٣
٢٨٩٬٩٨١

والكھرباء
شركةالشقیقالدولیةللمیاه

-
١١٣٬٧٢٤

-
)

٢٩٬١٢٧
(

١٧٧
٨٧٬٤٩٠

١٠٠٬٥٥١
١٨٨٬٠٤١

والكھرباءالمحدودة
الشركةالسعودیةالمالیزیةللمیاه

-
٢٥٤٬٢٥٤

-
)

٢٧
(

٤٢١
٢٤٦٬٢٨٩

٩٢٬٨٩٨
٣٣٩٬١٨٧

شركةالقریةاالستثماریة
-

٨٬١١٧
-

)
١١٢

(
-

٧٬٠٢٦
٤٣٬٥٥٩

٥٠٬٥٨٥
رابغللكھرباء

شركة
٩٢٣٬٥٣٩

-
)

٢١٨٬٦٤٢
(

)
٤٠٣٬٧٣٥

(
١٬٨١٤

١٢٠٬٩٠٣
٩٧٬٦١٣

٢١٨٬٥١٦
شركة

شعاعللطاقة
٩٤٬٤٥٢

-
-

)
٦٦٬٣٨٦

(
١١٦

١٣٬٦٦٠
٢٨٬٦٧٤

٤٢٬٣٣٤
ظفارللتولید

شركة
٣٨٦٬١٥٧

-
)

٣٨٬١٥٢
(

)
٧٢٬٥٩٤

(
-

٣٬٥٢١
٣١٬٥٧٥

٣٥٬٠٩٦
إلنتاجالكھرباء

شركةالمرجان
٥٣١٬٩٥٩

-
)

١٣٨٬٩٨٠
(

)
٢٠٨٬٤٢٨

(
١٬٥٦٧

١٠٬٣٣٨
٣٨٬٠٦١

٤٨٬٣٩٩
الحسیانللطاقة

–
المرحلةاألولى

-
-

-
-

-
)

١٧٠
(

٢٠٤٬٨٢١
٢٠٤٬٦٥١

حذوفاتبینمعامال
ھوقبلإجراءأي

وإجماليالدخلالشاملالظاھرفيالجدولأعاله
* إنمبلغالربحأوالخسارة،والدخلالشاملاآلخر

علىمستوىالمجموعة.
تالمجموعةأوالتسویاتاألخرى

*
* إن

صافيالربحأوالخسارةلشركة
ھولدینج

مابانالند
لیمتد

و
ھولدینجلیمتد

شركةمابكوستال
ف
صرو

ضمنم
یت

تأجیل
ضرار

أ
ناجمة

صالح
مستحقل

الشركةالمشتریة
.

على
ھذهالمبالغمستحقة

اناستعادة
مقاولاألعمالالھندسیة

والمشتریاتواإلنشاءات
إلتفاقیات

طبقا
الشيء.

علىالربحاوالخسارةلھذهالشركات
ضرارالناجمة

صافيتأثیراأل
صبح

األعمالالھندسیةوالمشتریاتواإلنشاءات. وبالتاليی
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تيیتمالمحاسبة
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معلومات

ت
اإلیرادا

صةفينتائج
الح

تالمستثمرفیھا
الشركا

عنھا
التيیتمالمحاسبة

حقوق
لطریقة وفقاً
الملكیة

االستھالك
األعباءالمالیة

تالتمویل
إیرادا

صافيالربحأو
الخسارة *

الدخلالشاملاآلخر
*

إجماليالدخــــل
الشامل *

للسنةالمنتھیةفي
٣١

دیسمبر
٢٠١٧
والكھرباء

رابغالعربیةللمیاه
شركة

١٬١١٥٬٦٤١
-

)
١٨٩٬١٩٣

(
)

٢٨٨٬٢١٦
(

٢٬٠٤٢
٣٢٤٬٩٦٥

٢٠٥
٣٢٥٬١٧٠

ضة
جيإیھمرافقالقاب

س
شركةا

-
١٥٢٬٩٠١

-
)

٢٣٬١٨١
(

٤٠
١٢٧٬٤٧٦

١٢٤٬٧٢٦
٢٥٢٬٢٠٢

والكھرباءالمحدودة
شركةالشقیقالدولیةللمیاه

-
٩٣٬٠٩٤

-
)

٢٥٬٤٥٨
(

٤٦
٦٦٬٦١٠

٦٣٬٤٢٤
١٣٠٬٠٣٤

والكھرباءالمحدودة
الشركةالسعودیةالمالیزیةللمیاه

-
٢٣٤٬٦٥٧

-
)

٣٨
(

-
٢٧٣٬٤٢٦

٦٨٬٨٧٠
٣٤٢٬٢٩٦

شركةالقریةاالستثماریة
-

٦٨٬٥٩٢
-

)
١١٢

(
-

٦٨٬٩٥٩
١٢٬٦٩٨

٨١٬٦٥٧
رابغللكھرباء

شركة
٩٥٢٬١٦٢

-
)

٢١٨٬٤١٦
(

)
٤٣٠٬٨٥٩

(
١٬٧١٤

١٥٤٬٦٤٥
٤٣٬٣٩١

١٩٨٬٠٣٦
شعاعللطاقة

شركة
٦١٬٢٧٤

-
-

)
٤١٬٥٨٧

(
٨٨

٩٬٨٣١
٦٬٦٠٩

١٦٬٤٤٠
ب
ما
شركة

ھولدینغلیمتد
باور

١٥١٬١٥٥
-

-
)

٢٠٬٧٤٠
(

٣٬٩٦٥
)

١١٬٤٢٤
(

)
١٨٬٢٤١

(
)

٢٩٬٦٦٥
(

إلنتاجالكھرباء
شركةالمرجان

١٥٧٬٠٦٦
-

)
٣١٬٦٠٠

(
)

٥٨٬٣٦٤
(

-
١٤٬٨٩٤

٦٬٢٢٨
٢١٬١٢٢

الحسیانللطاقة
–

المرحلةاألولى
-

-
-

-
-

)
١٤٢

(
)

٨٣٬٠٣٩
(

)
٨٣٬١٨١

(

حذوفاتبینمعامال
ھوقبلإجراءأي

* إنمبلغالربحأوالخسارة،والدخلالشاملاآلخروإجماليالدخلالشاملالظاھرفيالجدولأعاله
علىمستوىالمجموعة.

تالمجموعةأوالتسویاتاألخرى
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٣٨

التمویلي-٨ اإلیجار عقد في االستثمار صافي

یتعلق بینبإفیما المبرمة الطاقة شراء للمجموعةبعضتفاقیات التابعة المشتریةالشركات الجھة االتفاقیاتوبین ھذه أن المجموعة إلدارة تبین ،
ضمن (نطاقتقع المالي للتقریر الدولي اإلیجار"١٦المعیار اإلیج): "عقود عقد لتصنیف تقویم بإجراء اإلدارة قامت ذلك، إلى وتبین. إضافة ار

الموحدة. المالیة القوائم في تمویلي إیجار عقد مدیني إثبات تم تمویلي.  علیھ، إیجار عقد ھو الترتیب أن لھا

ب مسجل عملة لكل مستقلة بصورة اإلیجار لدفعات األدنى الحد تحدید تم مختلفة.  علیھ، بعمالت مسجلة اإلیجار لعقد النقدیة التدفقات ھاإن
ا معدل المعینة.باستخدام للعملة العقد في ً ضمنا علیھ المتفق لعمولة

التمویلي:  اإلیجار عقد شروط بموجب القبض المستحقة اإلیجار بدفعات بیانًا یلي فیما

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٩

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٨

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٧
اإلیجار( أ ) عقود في االستثمار صافي من:یتكون التمویلي

(ب) أدناه) (انظر التمویلي اإلیجار عقود في االستثمار ١٧٬٠١٠٬٧٤٨١٥٬١٩٥٬٨٨٣٤٬٧٠٢٬٣٩١إجمالي
(ج) أدناه) (انظر مكتسبة غیر تمویل )١٬٩١٦٬١٢٠()٥٬٨٦٤٬٢٦٤()٦٬٤٣٦٬٥١٢(ناقًصا: إیرادات

١٠٬٥٧٤٬٢٣٦٩٬٣٣١٬٦١٩٢٬٧٨٦٬٢٧١
النحو على تحلیلھ التالي:تم

التمویلي اإلیجار عقد في االستثمار صافي من متداول ٢٠٩٬٩٠٢٢١٦٬٨٩١٦٧٬١٥٥جزء

التمویلي اإلیجار عقد في االستثمار صافي من متداول غیر ١٠٬٣٦٤٬٣٣٤٩٬١١٤٬٧٢٨٢٬٧١٩٬١١٦جزء

اآلتي: من المستقبلیة اإلیجار لدفعات األدنى الحد (ب) یتكون
سنة ٦٧٣٬٣٣٧٦١٧٬٦١٥٢٠٤٬٠٣١خالل

سنوات خمس من وأقل سنة ٣٬٧٢٦٬٤٦٤٢٬٥٧٠٬٠١٥١٬٠٣٠٬٦٤٠بعد
سنوات خمس ١٢٬٦١٠٬٩٤٧١٢٬٠٠٨٬٢٥٣٣٬٤٦٧٬٧٢٠بعد

١٧٬٠١٠٬٧٤٨١٥٬١٩٥٬٨٨٣٤٬٧٠٢٬٣٩١

المكتسبة: غیر التمویل إیرادات باستحقاق بیان یلي (ج) فیما
سنة ٤٦٣٬٤٣٥٤٠٠٬٧٢٤١٣٦٬٨٧٦خالل

سنوات خمس من وأقل سنة ٢٬١٠٣٬٩٦٠١٬٥١٩٬١٠٣٦٣٢٬٤٠٤بعد
سنوات خمس ٣٬٨٦٩٬١١٧٣٬٩٤٤٬٤٣٧١٬١٤٦٬٨٤٠بعد

٦٬٤٣٦٬٥١٢٥٬٨٦٤٬٢٦٤١٬٩١٦٬١٢٠

السنة خالل التمویلي اإلیجار عقود عن المكتسبة التمویل إیرادات (٣١٩٫٩بلغت سعودي لایر سعودي،١٤٥٫٢: ٢٠١٨ملیون لایر ملیون
سعودي) (إیضاح٨٨٫٨:  ٢٠١٧ لایر قدرھا٢٣ملیون خسارة خصم بعد ،(٩٨٫٨) سعودي لایر سعودي١١٦٫٩: ٢٠١٨ملیون لایر ملیون

اإلنتاج. ٤٩٫١: ٢٠١٧و انخفاض عن نتجت والتي األصلیة بالتقدیرات مقارنة اإلیجار دفعات النخفاض سعودي)  نتیجة لایر

إجم توزیع صافيتم عن ثابت دوري عائد معدل یعكس بحیث المحاسبیة الفترات على المعنیة بالعمالت التمویلي اإلیجار عقود إیرادات الي
اإلیجار.  عقد بشأن التوالي على عملة بكل القائم المجموعة استثمار

من المجموعة قبل من المستخدم الدوري العائد معدل دیسمبر٣١،%٩٫٤٥إلى%٢٬٤: ٢٠١٨ردیسمب٣١(%١٠٬٢١إلى%٢٬٤یتراوح
) سنویًا.  %٧٬٨٨إلى%٣٬٢: ٢٠١٧
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٣٩

األخرى-٩ الموجودات

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٩

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٨

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٧
المضافة القیمة ١٢٤٬٨١٥١٦٠٬٦٣٨٥٣٠٬٦٣٥ضریبة
استخدام حق --٤٧٬٩٣٤موجودات

٣٣٬٣٦١٤٥٬١٤٠٩٬٠٠٤أخرى
٢٠٦٬١١٠٢٠٥٬٧٧٨٥٣٩٬٦٣٩

البضاعــة-١٠

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٩

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٨

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٧
مستھلكة ومواد غیار ٤١٠٬٤١٣٢٨١٬٨١٥٣٣٩٬٨٩٥قطع

كیماویة ١٦٬٨٦٤٩٬٣٨٢١٣٬٨٢١مواد
١٠٬٤٠٩١٠٬٥٤٠١٥٬١٠٢دیزل

الطریق في ٦٣٨٦٧٢١٬٨٠٥بضاعة
٤٣٨٬٣٢٤٣٠٢٬٤٠٩٣٧٠٬٦٢٣

اآلخرون-١١ والمدینون مقدماً، المدفوعة والمصاریف المدینون،

فيإیضاح كما
دیسمبر٣١

٢٠١٩

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٨

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٧
تجاریون ١٬٢٤٢٬٤٩٢١٬٢٦٥٬٩٦٣٧٨٣٬٥٣٩مدینون

المدینة الذمم قیمة في انخفاض )٧١٬٤٠٢()٦٤٬٣٣٤()٣١٬٦٥٧(١-١١ناقًصا: مخصص
التجاریین المدینین ٢١٬٢١٠٬٨٣٥١٬٢٠١٬٦٢٩٧١٢٬١٣٧-١١صافي

آخرون ومدینون وتأمین ً مقدما مدفوعة ٣١٬٣٤٤٬٦٤٠١٬٠٠٤٬٣٣٩٧١٨٬٥١٠-١١مصاریف
مشاریع تطویر ٤٢٤٠٬٥٦٩٢١٢٬٧٩٠١٠٠٬١٧٨-١١تكلفة

للموردین مقدمة ١٢١٬٠٩٦٣٩٬٧٣٥٥٧٬٨٧٦دفعات
السلطات من المستحقة األخرى والمبالغ المضافة القیمة ضریبة

الضریبیة
٥-١١

٤١٬٧٥٠٣٢٬٤٤٠٣١٬٣٥٤
موظفین ٢٨٬٧٧٧٢٢٬٠٢١٢٤٬٩٣٤سلف

١٢٬٣٥٣١٩٬٧٢٦١٠٬٦٣٢أخرى
٣٬٠٠٠٬٠٢٠٢٬٥٣٢٬٦٨٠١٬٦٥٥٬٦٢١

الدوليتم١-١١ المعیار في علیھا المنصوص المتوقعة االئتمان خسائر طریقة باستخدام المدینة الذمم قیمة في االنخفاض مخصص احتساب
) المالي والمعلومات٩للتقریر للعمیل االئتماني التصنیف على بناء التجاریة المدینة الذمم تقییم یتم المتوقعة، االئتمان خسائر ).  ولقیاس

بأ االنخفاضالمتعلقة مخصص حركة عن اإلفصاح المستقبلیة.  تم المعلومات استخدام ً أیضا الطریقة ھذه السداد.  وتتضمن عن التأخر یام
) اإلیضاح في المدینة الذمم قیمة (ج)).١-٣٥في

قدره٢-١١ مبلغ التجاریین المدینین صافي (٣٨٨٫٢یتضمن سعودي لایر سعودي،٤١٩٫٠: ٢٠١٨دیسمبر٣١ملیون لایر ٣١ملیون
قدره٢٠٩٫٩: ٢٠١٧دیسمبر مبلغ یتضمن والذي الكھرباء لتولید المركزیة الشركة من القبض سعودي) مستحق لایر ٣٠٦٫٩ملیون

) سعودي لایر سعودي،٣١٢٫١: ٢٠١٨دیسمبر٣١ملیون لایر سعودي) یتعلق١٣٠٫٤: ٢٠١٧دیسمبر٣١ملیون لایر ملیون
األردنیة المملكة في والكائنة للكھرباء، الوطنیة الشركة المشتریة، الجھة إلى الموردة الكھرباء حساب على المستحقة الوقود بإیرادات

مضمونة للكھرباء الوطنیة بالشركة المتعلقة الدفعات كلالھاشمیة.  إن في حصص األردنیة الحكومة األردنیة.   تمتلك الحكومة من
(إیضاح للكھرباء الوطنیة والشركة الكھرباء لتولید المركزیة الشركة ).  ١-١٨من
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٤٠

(تتمة)-١١ اآلخرون والمدینون مقدماً، المدفوعة والمصاریف المدینون،

مدینة٣-١١ وأقساط تأمین إعادة موجودات على الرصید (٢٥٧٫٧قدرھایشتمل سعودي لایر ملیون٣٢٨٫٥: ٢٠١٨دیسمبر٣١ملیون
سعودي ,  المصاریف٣٣٤٫٩: ٢٠١٧دیسمبر٣١لایر ضمن مدرجة العالقة ذات التأمین مطلوبات سعودي).  إن لایر ملیون

(إیضاح األخرى والمطلوبات الدفع ).٢-١٨المستحقة

الم٤-١١ التكالیف المشاریع تطویر تكلفة المالیةتمثل القوائم إعداد بتاریخ اقتصادیا مجدیة اعتبرت والتي التطویر تحت المشاریع بشأن تكبدة
تقدیرات أفضل ووفق للمشروع المتوقعة النجاح نسبة متوسط أساس على وذلك المشاریع تطویر تكالیف لقاء مخصص الموحدة.  یجنب

عام قدره٢٠١٩اإلدارة.  وخالل مخصص تسجیل تم (ملی٥٠٫٨، سعودي لایر قدره٢٠١٨دیسمبر٣١ون قید ملیون١٦٫٤: عكس
سعودي، قدره٢٠١٧دیسمبر٣١لایر الربح٩٤٫٤: مخصص ضمن المشطوبة والمبالغ المخصصات خصم سعودي) بعد لایر ملیون
الخسارة المستمرةأو العملیات .ضمن

المضافة٥-١١ القیمة ضریبة التزامات مقابل استخدامھا وسیتم وخدمات بضاعة شراء عملیات بشأن المدینة المضافة القیمة ضریبة دفع تم
المستقبلیة.  الفترات في

النقدیة-١٢ وشبھ النقدیة

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٩

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٨

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٧
في البنوكنقد ولدى ١٬٤٣٣٬٢٨٦٣٬٢٢١٬١٣٣١٬٨٧٦٬٣٠٢الصندوق

أقل أو أشھر ثالثة األصلیة استحقاقھا وفترة األجل قصیرة ١٬٣٦٥٬٠٢٩٢٬٢٧٧٬١٣٢١٬٣٦٢٬٩٢٧ودائع
٢٬٧٩٨٬٣١٥٥٬٤٩٨٬٢٦٥٣٬٢٣٩٬٢٢٩

واالحتیاطیات-١٣ المال رأس

المال١-١٣ رأس

دیس���مبر�٣١و٦٤٥٬٧٦٢٬٨٧٨: ٢٠١٨دیس���مبر٣١س���ھم��٦٤٥٫٧٦٢٫٨٧٨یتكون�رأس���مال�الش���ركة�المص���رح�ب��والمدفوع�بالكامل�من�
سھم٥٤٧٫٦٠٣٫٧٢١: ٢٠١٧ كل قیمة سعودي. ١٠سھم)، لایر

الملكیة:  حقوق ضمن األسھم إصدار بشأن المتكبدة المعامالت تكالیف إثبات تم
في كما

دیسمبر٣١
٢٠١٩

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٨

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٧
سھم كل وقیمة بالكامل والمدفوعة بھا المصرح سعودي١٠األسھم ٦٬٤٥٧٬٦٢٩٦٬٤٥٧٬٦٢٩٥٬٤٧٦٬٠٣٧لایر

األسھم إصدار معامالت )٩٬٨٢٢()٢٨٬٢٨٥()٢٨٬٢٨٥(تكلفة
المال ٦٬٤٢٩٬٣٤٤٦٬٤٢٩٬٣٤٤٥٬٤٦٦٬٢١٥رأس

عام بإصدار٢٠١٨خالل الشركة قامت قدرھا٩٨٫١٥٩٫١٥٧، بعالوة العامة االستثمارات صندوق إلى سعودي.  ١٬٠٧٩٫٨سھم لایر ملیون
اإلصدار معامالت تكلفة خصم بعد المصدرة األسھم لقاء المستلمة المتحصالت إجمالي سعودي.٢٬٠٤٢٫٩بلغ لایر ملیون
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٤١

(تتمة)-١٣ واالحتیاطیات المال رأس

األخرى٢-١٣ االحتیاطیات

یلي:  كما األخرى االحتیاطیات حركة كانت

تغطیة احتیاطي
مخاطر

النقدیة التدفقات

ترجمة احتیاطي
العمالت
األجنبیة

الدخل في الحصة
اآلخر الشامل

المستثمر للشركات
یتم التي فیھا

ً وفقا عنھا المحاسبة
حقوق لطریقة
(إیضاح )٧الملكیة

قیاس إعادة
التزامات
المنافع
اإلجماليأخرىالمحددة

في كما )٩٤٨٬٠٦٠()٢٧٬١٨٠()٥٬١٨٠()٦٢٧٬١٧٨()١٤٧٬١١٠()١٤١٬٤١٢(٢٠١٧ینایر١الرصید
السنة خالل ١٣٬٩٦٨-)٢٬٦٢٤(٦٨٬٩٧٨)٢٬١١٠()٥٠٬٢٧٦(التغیرات

في كما )٩٣٤٬٠٩٢()٢٧٬١٨٠()٧٬٨٠٤()٥٥٨٬٢٠٠()١٤٩٬٢٢٠()١٩١٬٦٨٨(٢٠١٧دیسمبر٣١الرصید
السنة خالل ٢٧٬١٥١-٣١٥٬٦٦٧٦٬٨٧٠)٣٢٣٬٩٨٦(٢٨٬٦٠٠التغیرات

نتیجة الخسارة أو الربح إلى تدویره معاد
السیطرة (إیضاح ١٨٩٬٠٤١---٤٧٬٧١١١٤١٬٣٣٠)٢-٣٢فقدان

في كما )٧١٧٬٩٠٠()٢٧٬١٨٠()٩٣٤()٢٤٢٬٥٣٣()٣٣١٬٨٧٦()١١٥٬٣٧٧(٢٠١٨دیسمبر٣١الرصید
السنة خالل )٨٠٥٬٩٥٤(-)١٨٬٢٥١()٧٧٢٬٢١٧(٢٢٨٬٢٩٤)٢٤٣٬٧٨٠(التغیرات

نتیجة الخسارة أو الربح إلى تدویره معاد
السیطرة (إیضاح ١٦٢٬٦١٨--٤٥٬٩٨٢٧٣٬٨٦١٤٢٬٧٧٥)١-٣٢فقدان

في كما )١٬٣٦١٬٢٣٦()٢٧٬١٨٠()١٩٬١٨٥()٩٧١٬٩٧٥()٢٩٬٧٢١()٣١٣٬١٧٥(*٢٠١٩دیسمبر٣١الرصید

(٢٠١٩دیس��مبر�٣١یش��تمل�احتیاطي�تحویل�العمالت�واحتیاطي�تحوط�التدفقات�النقدیة�كما�في�* و٢٠٫٠على لایر لایر٤٫٠) ملیون ملیون
(إیضاح للبیع بھا المحتفظ األصول مع التوالي ).٣٢٫٣على

النقدیة التدفقات مخاطر تغطیة احتیاطي
ا المؤجلة الخسارة أو الربح إثبات النقدیة.  یتم التدفقات مخاطر تغطیة من الفعال الجزء النقدیة التدفقات مخاطر تغطیة احتیاطي لتراكمیةیمثل

القروض شروط الخسارة. وبموجب أو الربح على المغطاة المعاملة تؤثر عندما الخسارة أو الربح في التغطیة عملیات األجلطویلةعن
التمویلیةوال غیرتسھیالت للجزء العادلة القیمة في التغیرات إثبات االستحقاق. یتم تاریخ حتى المخاطر تغطیة عملیات على اإلبقاء یجب ،

الخسارة. أو الربح في وجد، إن المغطى، للبند المخصص

األجنبیة العمالت ترجمة احتیاطي
السائدة التحویل بأسعار السعودي اللایر إلى األجنبیة بالعملیات الخاصة والمطلوبات الموجودات تحویل یتم المالیة، القوائم توحید بتاریخعند
للمعامال المالیة الفترة خالل السائدة التحویل أسعار بمتوسط بھا الخاصة الخسارة أو الربح قوائم تحویل ویتم المالیة القوائم المعنیة. إعداد ت

عملیة استبعاد الملكیة.  وعند حقوق ضمن أجنبیة عمالت ترجمة كاحتیاطي التحویل عن الناتجة الفروقات إثبات یتم التوحید، وألغراض
الخسارة.  أو الربح ضمن معینة خارجیة بعملیة والمتعلق األجنبیة العمالت ترجمة باحتیاطي الخاص البند إثبات یتم فإنھ خارجیة،

الملكیةالح حقوق لطریقة ً وفقا عنھا المحاسبة یتم التي فیھا المستثمر للشركات االخر الشامل الدخل في صة
عنھ المحاسبة یتم التي فیھا المستثمر للشركات اآلخر الشامل الدخل في حصتھا بتسجیل ً أیضا المجموعة قامت الملكیة، حقوق لطریقة ًوفقًا وفقا ا

والتي الملكیة، حقوق مخاطرلطریقة تغطیة احتیاطي بشأن المؤجلة والضریبة النقدیة التدفقات مخاطر تغطیة احتیاطیات في الحركة تتضمن
ال یتم التي فیھا المستثمر بالشركات للموظفین الخدمة نھایة منافع بالتزام المتعلقة االكتواریة والخسائر واألرباح النقدیة عنھاالتدفقات محاسبة

الم حقوق لطریقة ً لكیة. وفقا

أخرى
غیر الملكیة حقوق قبل من المملوكة األسھم بشأن المجموعة قبل من المكتتبة البیع خیارات بشأن األصل في المثبت المبلغ البند ھذا یمثل

(إیضاح الموحدة التابعة الشركات إحدى في (ج)). ٥-١٣المسیطرة

المال٣-١٣ رأس إدارة
رأس إدارة عند المجموعة أھداف للمساھمینتتمثل المنفعة وتحقیق االستمراریة لمبدأ ً وفقا االستمرار على المجموعة مقدرة على الحفاظ في المال

للعمل المستقبلیة التطورات وتعزیز والسوق الدائنین ثقة على للحفاظ قویة رأسمال قاعدة على الحفاظ في اإلدارة سیاسة .اآلخرین.  تتمثل
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٤٢

١٣-) واالحتیاطیات المال تتمة)رأس

األرباح  ٤-١٣ توزیعات
قدرھا٢٠١٩خالل أرباح توزیعات بدفع الشركة قامت ،٣٢٢٫٩) المساھمین إلى سعودي لایر لایر٢٣٥٫١: ٢٠١٨دیسمبر٣١ملیون ملیون

و سعودي).٢٠٨٫٩: ٢٠١٧دیسمبر٣١سعودي، لایر ملیون

األخرى٥-١٣ المالیة المطلوبات
المالیة المطلوبات فيتشتمل كما الموحدة المالي المركز قائمة في عنھا المصرح یلي:٢٠١٩دیسمبر٣١األخرى ما على

في)أ قدره٢٠١٨دیسمبر٣١كما قائم التزام المجموعة لدى كان ،١٧٥٫٤) سعودي لایر سعودي) ١٧٤٫٣: ٢٠١٧ملیون لایر ملیون
المجمو قبل من المملوكة األسھم بشأن البیع/ الشراء بخیار شركةیتعلق في المسیطرین غیر للمساھمین الملكیة حقوق حصص على عة

خالل الخیار ممارسة تم .٢٠١٩تابعة. وقد

قدره)ب (٣٥٩٫٨مبلغ سعودي لایر سعودي،٧١١٫٧: ٢٠١٨دیسمبر٣١ملیون لایر المطلوبات٢٠١٧دیسمبر٣١ملیون شيء) بشأن : ال
شركة في السیطرة فقدان نتیجة بھا المتعھد تابعة.المالیة

الشركات)ج إحدى في المسیطرة غیر الملكیة حقوق قبل من المملوكة األسھم بشأن المجموعة قبل من المكتتبة البیع بخیارات متعلق التزام
عام بحلول الخیارات ھذه ممارسة المرجح الموحدة. ومن في.٢٠٢٠التابعة الملكیة حقوق أدوات لشراء التعاقدي االلتزام إثبات تم

بمبلغاألص المستردة للقیمة الحالیة بالقیمة الموحدة المالي المركز قائمة في الملكیة حقوق ضمن المقابل المبلغ وتسجیل مالیة، كمطلوبات ل
سعودي.٢٧٫٢قدره لایر فيملیون المقابل الزیادة/ النقص مع الخسارة أو الربح في العادلة القیمة في الالحقة التغیرات إثبات تم

إعالمطلوبا وسیتم الملكیة حقوق مقابل المالي لاللتزام الدفتریة القیمة تعدیل سیتم فإنھ تنفیذه، دون العقد مدة انتھاء حالة المالیة.  وفي ادةت
في الخسارة.  وكما أو الربح إلى الرصید الزائد٢٠١٩دیسمبر٣١تصنیف المالي االلتزام بلغ ،٣٥٫٩) سعودي لایر دیسمبر٣١ملیون

و٣٧٫١: ٢٠١٨ سعودي، لایر سعودي).٣٧٫١: ٢٠١٧دیسمبر٣١ملیون لایر ملیون
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والطا
شركةأعمالالمیاه

والشركاتالتابعةلھا
سعودیة)قةالدولیة

(شركةمساھمة
حولالقوائمالمالیةالموحدة

ضاحات
إی

(تتمة)
للسنةالمنتھیةفي

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
فالریاالتالسعودیة)

(كافةالمبالغبآال

٤٣

١٤
-

غیرالمسیطرة
حقوقالملكیة

ھامة،
مسیطرة

غیر
ملكیة

حقوق
شركةتابعةللمجموعةیوجدلدیھا

تالمتعلقةبكل
صالجدولالتاليالمعلوما

یلخ
ضرورة

عندال
صدة

یتمتعدیلاألر
ت
بتعدیال

تالتابعةلحسا
تالشركا

ومطلوبا
ت
المتعلقةبموجودا

المجموعةالموحدة.

حولقائمةالمركزالمالي
المعلومات

الشركة
المركزیة

لتولیدالكھرباء
بركاء

أكواباور
أورزایزت

١
كاراد**

بوارج
بوكبورت*

أكواباور
أورزازیت

٢
أكواباور
أورزازیت

٣
خالدي*

رابغ
صیانة

لل
والتشغیل

زرقاء
رابغ

٣

أخرى*** بما
فيذلك
الحذوفات

اإلجمالي
كمافي

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
النسبةالمئویةلحقوقالملكیة

غیرالمسیطرة
٥٩٫٠٧

%
٥٨٫٠٩

%
٢٥٫٠٠

%
-

٣٥٫١٥
%

-
٢٥٫٠٠

%
٢٥٫٠٠

%
-

٤٠٫٠٠
%

٤٠٫٠٠
%

٣٠٫٠٠
%

غیرالمتداولة
الموجودات

٦٤٦٬٩١٠
٨٩٨٬٥٧٣

٢٬٥٠٤٬٠٦٣
-

٧٤
-

٣٬٤٢٩٬٨٦٧
٢٬٨٠٨٬١٣٦

-
١٬٩٨٨

١٬٧٩٤٬٦٢١
٧٢٢٬٤٢٢

الموجوداتالمتداولة
٥٢١٬٠٧٣

٣٣٤٬٨٥٨
٢٠٩٬٤٢٣

-
١٠٬٨٢٢

-
٣٠١٬١٦٩

٧٤٬٦٢٢
-

١١٢٬٤٨٨
٣١٦٬٥١٠

١٧٬٣٣١
غیرالمتداولة

المطلوبات
)

١٩٨٬١٩٠
(

)
٤٧٥٬٧٤٧

(
)

١٬٧٥٧٬٦٥٩
(

-
)

٥٬١٦٩
(

-
)

٢٬٦٠٥٬٤٥٩
(

)
٢٬٠٠٣٬٢٠٥

(
-

)
١٥٬٨٤٥

(
)

١٬٣٣٢٬٤٥٩
(

)
٨٥٨٬٢٨٦

(
المطلوباتالمتداولة

)
٥٧٦٬٣٢٥

(
)

٤٢٧٬٦٩٧
(

)
٢٣٤٬٥٤١

(
-

)
٣٠٬١٨٤

(
-

)
١٬٢٣٩٬٨٤٨

(
)

١٬٠٤١٬١١٦
(

-
)

٤٥٬٦٩٨
(

)
٣٣١٬٢٧٠

(
)

١١٬٨٤٣
(

صافيالموجودات/ (المطلوبات)
٣٩٣٬٤٦٨

٣٢٩٬٩٨٧
٧٢١٬٢٨٦

-
)

٢٤٬٤٥٧
(

-
)

١١٤٬٢٧١
(

)
١٦١٬٥٦٣

(
-

٥٢٬٩٣٣
٤٤٧٬٤٠٢

)
١٣٠٬٣٧٦

(
صافيالموجودات/ (المطلوبات) 
غیر

بحقوقالملكیة
المتعلقة
المسیطرة

٢٣٢٬٤٢٩
١٩١٬٧٢٢

١٨٠٬٣٢٢
-

)
٨٬٥٩٧

(
-

)
٢٨٬٥٦٨

(
)

٤٠٬٣٩١
(

-
٢١٬١٧٣

١٧٨٬٩٦١
)

٣٩٬١١٣
(

١٥٬٥٦٦
٧٠٣٬٥٠٤

كمافي
٣١

دیسمبر
٢٠١٨

غیر
النسبةالمئویةلحقوقالملكیة

المسیطرة
٥٩٫٠٧

%
٥٨٫٠٩

%
٢٥٫٠٠

%
٥٨٫٠٠

%
٣٥٫١٥

%
٦٠٫٠٠

%
٢٥٫٠٠

%
٢٥٫٠٠

%
٢٥٫٠٠

%
٤٠٫٠٠

%
٤٠٫٠٠

%
-

غیرالمتداولة
ت
الموجودا

٧٢٣٬٤٧٦
١٬٩٩٧٬٣٣٩

٢٬٥٤٨٬١٨٠
٤٥١٬٤٢٤

١١١٬٨٧٧
١٬٣٥٠٬٠٦٧

٣٬٥٠٦٬٥٥٠
٢٬٨٠٨٬٦٧٨

٦٥٥٬٨٥٦
١٬٩٩٤

١٬٧٧٦٬٠٩٣
-

تالمتداولة
الموجودا

٥٧٠٬١٣٤
١٥٩٬٧٣٥

٢٦٧٬٨٧٠
٣١٬٠٣٠

٣٩٬٢٣٦
٥٨٬٨٢٤

٢٧٧٬٨٦٥
١١٧٬٤٨٢

٦٦٬٥٦٤
٨٠٬٩٦٧

٢٦٥٬٥٥١
-

غیرالمتداولة
ت
المطلوبا

)
٢٢٤٬٨٣١

(
)

٧٩٢٬٢٨٢
(

)
٢٬٠٠١٬٢٠٠

(
)

٤٧٠٬٤٦٢
(

)
٧٠١

(
)

٩٢٨٬٤٩٤
(

)
٣٬٢٥٩٬٨٧٤

(
)

٢٬٥٦١٬٤٢٨
(

)
٥٥٨٬٥٩٣

(
)

١٩٬٠٠٣
(

)
١٬١٩٢٬٠١١

(
-

تالمتداولة
المطلوبا

)
٧٧٤٬١٩٣

(
)

٣١٤٬٦٨٣
(

)
٢٤٧٬٠٣٨

(
)

٢٨٬٨٥١
(

)
٤٧٬٣٨٢

(
)

٩٩٬٧٥٠
(

)
٦٣٣٬٣١٤

(
)

٣٧٧٬٣٩٩
(

)
٩٥٬٢٨٨

(
)

١٤٬٤٣٢
(

)
٣٨٥٬١١٣

(
-

ت)
ت/ (المطلوبا

صافيالموجودا
٢٩٤٬٥٨٦

١٬٠٥٠٬١٠٩
٥٦٧٬٨١٢

)
١٦٬٨٥٩

(
١٠٣٬٠٣٠

٣٨٠٬٦٤٧
)

١٠٨٬٧٧٣
(

)
١٢٬٦٦٧

(
٦٨٬٥٣٩

٤٩٬٥٢٦
٤٦٤٬٥٢٠

-
ت) 

ت/ (المطلوبا
صافيالموجودا

غیر
بحقوقالملكیة

المتعلقة
المسیطرة

١٧٤٬٠١٢
٦١٠٬١١٣

١٤١٬٩٥٣
)

٩٬٧٧٨
(

٣٦٬٢١٥
٢٢٨٬٣٨٨

)
٢٧٬١٩٣

(
)

٣٬١٦٧
(

١٧٬١٣٥
١٩٬٨١٠

١٨٥٬٨٠٨
-

١١٬٨٨٨
١٬٣٨٥٬١٨٤



ق-123

والطا
شركةأعمالالمیاه

والشركاتالتابعةلھا
سعودیة)قةالدولیة

(شركةمساھمة
حولالقوائمالمالیةالموحدة

ضاحات
إی

(تتمة)
للسنةالمنتھیةفي

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
فالریاالتالسعودیة)

(كافةالمبالغبآال

٤٤

١٤
-

غیرالمسیطرة
حقوقالملكیة

(تتمة)

حولقائمةالمركزالمالي(تتمة)
المعلومات

الشركةالمركزیة
لتولیدالكھرباء

بركاء
أكواباور
ت
أورزایز

١
كاراد

بوارج
ت
بوكبور

أكواباور
ت
أورزازی

٢
أكواباور
ت
أورزازی

٣
خالدي

صیانة
رابغلل

والتشغیل
زرقاء

أخ
ـــــ

رى*** 
بمافيذلك
ت
الحذوفا

اإلجمالي
كمافي

٣١
دیسمبر

٢٠١٧
غیر

النسبةالمئویةلحقوقالملكیة
المسیطرة

٥٩٫٠٧
%

٥٨٫٠٩
%

٢٥٫٠٠
%

٥٨٫٠٠
%

٣٥٫١٥
%

٦٠٫٠٠
%

٢٥٫٠٠
%

٢٥٫٠٠
%

٢٥٫٠٠
%

٤٠٫٠٠
%

٤٠٫٠٠
%

غیرالمتداولة
ت
الموجودا

٨٥٢٬٥٤٠
٢٬٠١٦٬٣٦٥

٢٬٦٩٢٬٣٧١
٤٩٠٬٨٢٩

١١٩٬٦٤٦
١٬٦٠٦٬٦٥٢

٣٬٢٦٥٬٩١١
٢٬٤٢١٬٥٤٧

٦٠٩٬٧٣٠
٢٬٤٠٤

١٬٥٠٨٬٥٥٣
تالمتداولة

الموجودا
٣٥٥٬٣٢١

١٦٥٬٩٥٣
٢٤٥٬٦٤٦

٥٥٬٤٥٣
٨٥٬٣٧١

٦٥٬٨١٨
١٦٣٬٥٥٥

٩٥٬٨٨٧
٧١٬٨٠٩

٦٤٬٨٠١
٣٥٬٤٠٩

غیرالمتداولة
ت
المطلوبا

)
٣٤٩٬٢٧٢

(
)

٧٥٩٬٩٥٣
(

)
٢٬٦٢٦٬١٨٩

(
)

٥٥٨٬٣٨٥
(

)
٦٣٧

(
)

١٬١٠٣٬٣٨٦
(

)
٣٬٠٩٧٬٥٢٣

(
)

٢٬٢٧٧٬٦١٥
(

)
٤٧٨٬٠١٣

(
)

٢١٬٦٥٣
(

)
٨٧٦٬١٤٩

(
تالمتداولة

المطلوبا
)

٤٩٠٬٤٤٥
(

)
٣١١٬١٤٣

(
)

٣٨٢٬١٧٦
(

)
٦٥٬١٦٦

(
)

٤٦٬٦٣٨
(

)
١٠٧٬٩٥٧

(
)

٣٠٧٬٥٣٢
(

)
٢٢١٬١٣٦

(
)

١٢٧٬٨٠٤
(

)
١١٬٠٦٧

(
)

٢٣٢٬٠٤٩
(

ت)
ت/ (المطلوبا

صافيالموجودا
٣٦٨٬١٤٤

١٬١١١٬٢٢٢
)

٧٠٬٣٤٨
(

)
٧٧٬٢٦٩

(
١٥٧٬٧٤٢

٤٦١٬١٢٧
٢٤٬٤١١

١٨٬٦٨٣
٧٥٬٧٢٢

٣٤٬٤٨٥
٤٣٥٬٧٦٤

ت) 
ت/ (المطلوبا

صافيالموجودا
غیر

بحقوقالملكیة
المتعلقة

المسیطرة
٢١٧٬٤٦٣

٦٤٥٬٦٢٠
)

١٧٬٥٨٧
(

)
٤٤٬٨١٦

(
٥٥٬٤٤٦

٢٧٦٬٦٧٦
٦٬١٠٣

٤٬٦٧١
١٨٬٩٣١

١٣٬٧٩٤
١٧٤٬٣٠٦

٣٨٬٧٧٨
١٬٣٨٩٬٣٨٥

 *
شركةأكواباور

منقبل
مملوكة

ھذهالمنشآت
كانت

مملوكةبالكاملللمجموعة. وخالل
شركةتابعة

ضةالمحدودة،
للطاقةالمتجددةالقاب

٢٠١٩
شركةأكواباورللطاقة

شركة
على

،فقدتالمجموعةالسیطرة
ضاح(

غیرالمسیطرةالمتعلقةبھا. انظرإی
صافيالموجوداتوحقوقالملكیة

عنتوحید
ضةالمحدودةومنثًمتوقفت

المتجددةالقاب
٣٢

-١
.(

**
بتاریخ

١٤
دیسمبر

٢٠١٩
عر

فكارادبيفي  باركإيأیھدي ("كاراد"). وقدتم
سيا

صتھابالكاملفيأكواباور
ح
وشراءبشأنبیع

،أبرمتالمجموعةاتفاقیةبیع
صة

والمطلوباتالخا
ضالموجودات

ضاح(
بشركةكارادكمعدةللبیع. انظرإی

٣٢
-٣

.(

***
یشملبندأخرى

كمافي
٣١

دیسم
ب

عام
ر

٢٠١٩
عام

و
٢٠١٨

رابغللطاقة.  وخالل
غیرالمسیطرةالمتعلقةبشركة

حقوقالملكیة
ًضا
أی

٢٠١٨
ضافیةقدرھا

صةإ
ح
على

،استحوذتالمجموعة
٣٤

شركة
٪في

رابغللطاقةمقابلمبلغقدره
٧٠٫٧

سعوديبقیمةدفتریةقدرھا
لایر

ملیون
١٠٫٨

سعودي.  تمتسجیلالف
لایر

ملیون
حقوقالملكیة. وفي

ضمن
رقبینالقیمةالدفتریةوالمبلغالمدفوعمباشرة

١٠
أكتوبر

٢٠١٩
،

صةالمتبقیةالبالغقدرھا
علىالح

استحوذتالمجموعة
١٥

%
رابغللطاقةمقابلمبلغقدره

شركة
في

٢٨٫٨٩
سعوديبقیمةدفتریةقدرھا

لایر
ملیون

١٠٫١
سعودي. تمتسجیلالفرقبین

لایر
ملیون

القیمة
حقوقالملكیة.

ضمن
الدفتریةوالمبلغالمدفوعمباشرة



ق-124

والطا
شركةأعمالالمیاه

والشركاتالتابعةلھا
سعودیة)قةالدولیة

(شركةمساھمة
حولالقوائمالمالیةالموحدة

ضاحات
إی

(تتمة)
للسنةالمنتھیةفي

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
فالریاالتالسعودیة)

(كافةالمبالغبآال

٤٥

١٤
-

غیرالمسیطرة
حقوقالملكیة

(تتمة)

حولقائمةالربحأوالخسارةوالدخلالشاملاآلخر
المعلومات

الشركة
المركزیة
لتولید
الكھرباء

بركاء
أكواباور
أورزایزت

١
كاراد

بوارج
بوكبورت

أكواباور
أورزازیت

٢
أكواباور
أورزازیت

٣
خالدي

رابغ
صیانة

لل
والتشغیل

زرقاء
رابغ

٣
أخرى

اإلجمالي
٣١

دیسمبر
٢٠١٩

غیرالمسیطرة
النسبةالمئویةلحقوقالملكیة

٥٩٫٠٧
%

٥٨٫٠٩
%

٢٥٫٠٠
%

٥٨٫٠٠
%

٣٥٫١٥
%

٦٠٫٠٠
%

٢٥٫٠٠
%

٢٥٫٠٠
%

٤٩٫٠٠
%

٤٠٫٠٠
%

٤٠٫٠٠
%

٣٠٫٠٠
%

ت
اإلیرادا

٤٢٣٬١٨٦
٥٤٦٬١٨٠

١٥٨٬٦٦٤
٦٥٬٩٩٢

-
٢٣٤٬٤٦٧

٢٣٥٬٦٠٣
٤٥٬٨٨٦

١٠٠٬٦٨٢
٩٧٬٠٨٩

٢٤٧٬٩٧٨
-

الربح/ (الخسارة)
١١٣٬٦٣٤

)
٥٠٩٬١٩٦

(
١٩٣

٤٬٢٨٠
)

١٢٧٬٤٨٦
(

١٥٬٩٤٥
)

٥٬٤٩٨
(

)
١٤٨٬٨٩٦

(
٣٬٤٢٦

٢٣٬٤٦٣
٢٧٬٤٠٢

)
٨٣

(
الدخلالشاملاآلخر

)
١٢٬٧٨٦

(
-

-
)

٤٤٬٥٢٠
(

-
)

٩٨٬٣٧٥
(

-
-

-
)

٢١٦
(

)
٤٤٬٥٢٠

(
-

إجماليالدخل/ (الخسارة) الشامل
١٠٠٬٨٤٨

)
٥٠٩٬١٩٦

(
١٩٣

)
٤٠٬٢٤٠

(
)

١٢٧٬٤٨٦
(

)
٨٢٬٤٣٠

(
)

٥٬٤٩٨
(

)
١٤٨٬٨٩٦

(
٣٬٤٢٦

٢٣٬٢٤٧
)

١٧٬١١٨
(

)
٨٣

(
الربح/ (الخسارة) 

-
حقوقالملكیة

صة
ح

غیرالمسیطرة
٦٧٬١٢٦

)
٢٩٥٬٨٤٣

(
٤٨

٢٬٤٨٢
)

٤٤٬٨١١
(

٩٬٥٦٧
)

١٬٣٧٥
(

)
٣٧٬٢٢٤

(
١٬٦٧٩

٩٬٣٨٥
١٠٬٩٦١

)
٢٥

(
)

١٥٬٧٥٢
(

)
٢٩٣٬٧٨٢

(
الدخلالشاملاآلخر

-
حقوقالملكیة

صة
ح

غیرالمسیطرة
)

٧٬٥٥٣
(

-
-

)
٢٥٬٨٢٢

(
-

)
٥٩٬٠٢٥

(
-

-
-

)
٨٦

(
)

١٧٬٨٠٨
(

-
)

٢٠٬١٧١
(

)
١٣٠٬٤٦٥

(

٣١
دیسمبر

٢٠١٨
النسبةالمئویةلحقوق

غیرالمسیطرة
الملكیة

٥٩٫٠٧
%

٥٨٫٠٩
%

٢٥٫٠٠
%

٥٨٫٠٠
%

٣٥٫١٥
%

٦٠٫٠٠
%

٢٥٫٠٠
%

٢٥٫٠٠
%

٢٥٫٠٠
%

٤٠٫٠٠
%

٤٠٫٠٠
%

-
ت
اإلیرادا

٥٩٢٬٤٤١
٦٠٣٬٩٨٠

١٤٨٬٥٦٣
٦٨٬٦٣١

١٤
٢٢٨٬٣٧٠

١١٧٬٥٤٦
٣١٬٣٢٩

٣٩٬٣٠٩
٨٤٬١٨٣

١٠١٬٥٩٨
-

الربح/ (الخسارة)
١٥٬٢٢١

)
١٠٤٬٧٠٠

(
)

٢٥٬٤٢٤
(

)
١٬٦٢٧

(
)

٥٦٬٢٦٣
(

)
٤٬٥١٤

(
)

١٣٣٬١٨٢
(

)
٣١٬٣٥٠

(
)

٦٬٨٥٦
(

٢٤٬٥١٤
١٣٬٣٥٩

-
الدخلالشاملاآلخر

٣٬٠٩٠
-

-
٦٬١٨٠

٥٣
٢٧٬٦١٨

-
-

-
٥٢٦

١٥٬٣٩٧
-

إجماليالدخل/ (الخسارة) الشامل
١٨٬٣١١

)
١٠٤٬٧٠٠

(
)

٢٥٬٤٢٤
(

٤٬٥٥٣
)

٥٦٬٢١٠
(

٢٣٬١٠٤
)

١٣٣٬١٨٢
(

)
٣١٬٣٥٠

(
)

٦٬٨٥٦
(

٢٥٬٠٤٠
٢٨٬٧٥٦

-
الربح/ 

(الخسارة) 
-

حقوقالملكیة
صة

ح
غیرالمسیطرة

٨٬٩٩١
)

٦٠٬٨٣١
(

)
٦٬٣٥٦

(
)

٩٤٤
(

)
١٩٬٧٧٦

(
)

٢٬٧٠٨
(

)
٣٣٬٢٩٦

(
)

٧٬٨٣٨
(

)
١٬٧١٤

(
٩٬٨٠٦

٥٬٣٤٤
-

)
١٥٬٧٥٠

(
)

١٢٥٬٠٧٢
(

الدخلالشاملاآلخر
-

حقوقالملكیة
صة

ح
غیرالمسیطرة

١٬٨٢٥
-

-
٣٬٥٨٤

١٩
١٦٬٥٧١

-
-

-
٢١٠

٦٬١٥٩
-

)
٣٬١٧٦

(
٢٥٬١٩٢

٣١
دیسمبر

٢٠١٧
غیرالمسیطرة

النسبةالمئویةلحقوقالملكیة
٥٩٫٠٧

%
٥٨٫٠٩

%
٢٥٫٠٠

%
٥٨٫٠٠

%
٣٥٫١٥

%
٦٠٫٠٠

%
٢٥٫٠٠

%
٢٥٫٠٠

%
٢٥٫٠٠

%
٤٠٫٠٠

%
٤٠٫٠٠

%
-

ت
اإلیرادا

٨٠٢٬٧٢٥
٧٠٢٬٧٦٧

٢٠٧٬٥٠١
٦٩٬١٩٤

١٤٠٬٤٨٧
٢٢٠٬٠٥٦

-
-

-
٧٤٬٢٥٥

-
-

الربح/ 
(الخسارة)

٣٣٬٦٢٢
٤١٬٥٦٣

)
٣١٬٦٨٩

(
٣٢٬٦٨٦

٤٢٬٦٣٦
)

٨٬٤٦٦
(

)
٧٬٨٣٠

(
)

٦٬٦٥١
(

٩٦٨
٢٠٬٥٠٧

)
١٬٨٥٣

(
-

الدخلالشاملاآلخر
)

٢٬٠٥٦
(

٣٦١
-

)
١٨٬٣٣٩

(
)

١٧
(

)
٢٥٬٨٧١

(
-

-
-

-
)

٢٠٬٩٥٠
(

-
إجماليالدخل/ (الخسارة) الشامل

٣١٬٥٦٦
٤١٬٩٢٤

)
٣١٬٦٨٩

(
١٤٬٣٤٧

٤٢٬٦١٩
)

٣٤٬٣٣٧
(

)
٧٬٨٣٠

(
)

٦٬٦٥١
(

٩٦٨
٢٠٬٥٠٧

)
٢٢٬٨٠٣

(
-

الربح/ (الخسارة) 
-

حقوقالملكیة
صة

ح
غیرالمسیطرة

١٩٬٨٦١
٢٤٬١٤٨

)
٧٬٩٢٢

(
١٨٬٩٥٨

١٤٬٩٨٧
)

٥٬٠٨٠
(

)
١٬٩٥٨

(
)

١٬٦٦٣
(

٢٤٢
٨٬٢٠٣

)
٧٤١

(
-

٣٨٬٠٦٧
١٠٧٬١٠٢

الدخلالشاملاآلخر
-

حقوق
صة

ح
غیرالمسیطرة

الملكیة
)

١٬٢١٤
(

٢١٠
-

)
١٠٬٦٣٦

(
)٦

(
)

١٥٬٥٢٢
(

-
-

-
-

)
٨٬٣٨٠

(
-

٢٩٬٢٢٨
)

٦٬٣٢٠
(



ق-125

والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٤٦

األجل  -١٥ طویلة والتسھیالت القروض

في ٢٠١٧دیسمبر٢٠١٨٣١دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١كما
الرجوع حق :مع
المشاریع ١٬٨٢٥٬٨٨٧٣٬١٨٥٬١١٣١٬٥٤٦٬٦٥٣قروض

ل ١٬١٢٥١٢٬٢٣٧٤٦٥٬١٣٨لشركاتالتسھیالت
الرجوع حق :بدون
المشاریع ١٤٬٩٢٢٬٥٤٤١٢٬٣٦٩٬٣٤٠١٣٬٥٠٧٬٥٤٧قروض

٣٬٠٠٢٬٦١٧٢٬٩٩٩٬١٢٩٢٬٩٩٥٬٩٨٠ونتنفستمنأدنآتمانیجمنورباواكأكةرشسندات
ل ١٨٧٬٥٠٠١٨٧٬٥٠٠-لشركاتالتسھیالت

والتسھیالت القروض ١٩٬٧٥٢٬١٧٣١٨٬٧٥٣٬٣١٩١٨٬٧٠٢٬٨١٨إجمالي
المتداولة المطلوبات ضمن الظاھر المتداول )٨٦٤٬٤٠٠()١٬٠١٨٬٦٣٧()٢٬٢٧١٬٢٢٩(ناقصاً : القسط
المتداولة غیر المطلوبات ضمن الظاھر المتداول غیر ١٧٬٤٨٠٬٩٤٤١٧٬٧٣٤٬٦٨٢١٧٬٨٣٨٬٤١٨القسط

المركز قائمة في الظاھرة والتسھیالت القروض تصنیف حقیتم بدون "تسھیالت الرجوع" أو حق مع "تسھیالت كـ للمجموعة الموحدة المالي
التعاق والحقوق الموجودات خالل التابعة) من (الشركة المقترضة الجھة قبل من العادة في الرجوع حق بدون التسھیالت ضمان دیةالرجوع". ویتم

بمو الشركة على الرجوع حق دون بھا الخاصة النقدیة تلكوالتدفقات أو المباشرة القروض الرجوع حق مع التسھیالت ضمان.  وتمثل أي جب
ع یزید بھامش أو ثابتة خاصة بعمولة مرتبطة تكون أن إما بالمجموعة الخاصة المالیة المطلوبات الشركة.  إن قبل من المضمونة نالتسھیالت

طویلة العائمة المخاطر لتغطیة المجموعة الصلة.  تسعى ذات المشتقات (إیضاحالمعدالت باستخدام ).٢١األجل
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والطا
شركةأعمالالمیاه

والشركاتالتابعةلھا
سعودیة)قةالدولیة

(شركةمساھمة
حولالقوائمالمالیةالموحدة

ضاحات
إی

(تتمة)
للسنةالمنتھیةفي

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
فالریاالتالسعودیة)

(كافةالمبالغبآال

٤٧

١٥
-

(تتمة)
طویلةاألجل

والتسھیالت
ض
القرو

والمشاریع.  تمثلق
ت
ضافيبینالشركا

طویلةاألجلمعتوزیعإ
ت
والتسھیال

ض
وغیرالمتداولمنالقرو

ضحالجدولأدناهالقسطالمتداول
یو

ضال
تالقرو

ضالشركا
رو

ضاح(
تالمذكورةفياإلی

صةبالشركا
خا

١ (
ضةاألخرى(والتي

تالقاب
والشركا

تالمشاریع
صةبشركا

ضالمباشرةالخا
ضالمشاریعالقرو

ضمنقرو
حولالقوائمالمالیةالموحدة.  بینماتت

تتابعةللمجموعة).
شركا

ھي

ضاح
إی

معدلالعمولة
تاریخ

االستحقاق
غیرالمتداول

القسط
القسط

المتداول
ثابت/ متغیر

كمافي
٣١

دیسمبر
٢٠١٩

كمافي
٣١

دیسمبر
٢٠١٨

كمافي
٣١

دیسمبر
٢٠١٧

كمافي
٣١

دیسمبر
٢٠١٩

كمافي
٣١

دیسمبر
٢٠١٨

كمافي
٣١

دیسمبر
٢٠١٧

حقالرجوع
مع

١٥
-٢

ضالمشاریع: 
قرو

شركةاكواباور
ھولدینجزلیمتد

أفریقیا
متغیر

-
-

-
٢٢٣٬٦٠١

-
١٨٨٬٠٥١

-
شركةالسفنالعائمةلمشاریعالمیاهالمحدودة

متغیر
-

-
-

-
-

-
٤٬٦٣٢

ت(
ت(أورزازی

شركةأكواباورأورزازی
٢

((
ت
ثاب

٢٠٢٠
-

٥٨١٬١٥٩
٥٤٩٬٩٣٧

٥٨١٬١٥٩
-

-
ت(

ت(أورزازی
شركةأكواباورأورزازی

٣
((

ت
ثاب

٢٠٢٠
-

٤٥٢٬٦٠٧
٤٢٢٬٠٩٠

٥٠٠٬٧٠١
-

-
ت(

ت(أورزازی
شركةأكواباورأورزازی

٤
((

ت
ثاب

٢٠٢٠
-

٤٣٬٥٩٤
١٦٬٨٤٩

٤٣٬٥٩٤
-

-
رینیوابلز

سي
یوبي

ت
ثاب

-
-

٥٩٬٥٨٢
١١٨٬٣٨٧

-
-

-
ب
أكواباورالمغر

ت
ثاب

-
-

-
-

-
٥٨٬٨٠٥

-
مشروعالشعیبةالثانیةلتنمیةالمیاه

متغیر
-

-
-

١٧٦٬٨٩٦
-

١٧٦٬٨٩٦
-

رابغالثالثة
شركة

متغیر
٢٠٢١

٤٢٤٬٢٦١
-

-
-

-
سكاكاللطاقةالشمسیة

شركة
متغیر

٢٠٢٥
١٩٨٬٨٩٧

١٨٥٬٨٠٥
-

-
-

-
ضةالمحدودة

شركةأكواباورللطاقةالمتجددةالقاب
٣٢

-١
،

٢٢
-١

ب)
)

ت
ثاب

٢٠٢٣
-

١٬٣٦١٬٣٣٩
-

-
-

-
الیوني

أكواباور
ت
ثاب

٢٠٢٠
-

٥٦٬١٦٠
١٩٬٣٩١

٥٦٬١٦٠
-

-
أكواباوربوجدور

ت
ثاب

٢٠٢٠
-

٢١٬١١٥
١٤٬٨٧٠

٢١٬١١٥
-

-
___________

___________
___________

___________
___________

___________
ضالمشاریع

إجماليقرو
٦٢٣٬١٥٨

٢٬٧٦١٬٣٦١
١٬٥٤٢٬٠٢١

١٬٢٠٢٬٧٢٩
٤٢٣٬٧٥٢

٤٬٦٣٢

التسھیالت
للشركات

 :
وأخرى

متجدد
ت
شركا

تسھیلمرابحة
متغیر

٢٠٢١
-

٢٢
١٬١٢٥

١١٬٤٨٧
٤٦٤٬٣٨٧

-
٧٥٠

٧٥١
حقالرجوع

ضمع
اجماليالقرو

٦٢٤٬٢٨٣
٢٬٧٧٢٬٨٤٨

٢٬٠٠٦٬٤٠٨
١٬٢٠٢٬٧٢٩

٤٢٤٬٥٠٢
٥٬٣٨٣
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والطا
شركةأعمالالمیاه

والشركاتالتابعةلھا
سعودیة)قةالدولیة

(شركةمساھمة
حولالقوائمالمالیةالموحدة

ضاحات
إی

(تتمة)
للسنةالمنتھیةفي

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
فالریاالتالسعودیة)

(كافةالمبالغبآال

٤٨

١٥
-

طویلةاألجل
والتسھیالت

ض
القرو

(تتمة)
ضاح

إی
معدلالعمولة

تاریخ
االستحقاق

غیرالمتداول
القسط

القسطالمتداول

ثابت/ متغیر
كمافي

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
كمافي

٣١
دیسمبر

٢٠١٨
كمافي

٣١
دیسمبر

٢٠١٧
كمافي

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
كمافي

٣١
دیسمبر

٢٠١٨
كمافي

٣١
دیسمبر

٢٠١٧
حقالرجوع

بدون
ضالمشاریع: :

قرو
شركة

السفنالعائمةلمشاریعالمیاهالمحدودة
متغیر

-
-

-
-

-
-

٢٬٥١٠
شركةأكواباوربركاء

ت/ متغیر
ثاب

٢٠٢٠
-

٢٤
٣٤٦٬٨١٦

٤٧١٬٥٨٠
٥٨٩٬٣٣٥

١٢٩٬٥٢٧
١٢٢٬٣٥٦

١١١٬٠٥٠
شركةأكواباوربركاءللكھرباء

ت
ثاب

٢٠٢٠
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ت/ متغیر
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فكارادبيفي

سيا
أكواباور

٣٢
-٣

ت/ متغیر
ثاب

-
-

٣٤١٬٠١٥
٣٧٦٬٧٩٩

-
١٢٬٣٤٦

١٣٬٠١١
ھولدینجلیمتد

ت
شركةأكواباوربوكبور

متغیر
-

-
-

١١٬٢٤٠
-

-
-

شركة
ت(

ت(أورزازی
أكواباورأورزازی

١
((

ت
ثاب

٢٠٣٨
١٬٨٦٩٬٥١٦

١٬٩٥١٬٦٠٢
٢٬١٠٨٬٣٣٨

١٠١٬٥٨٥
٩٣٬٧٩١

٨٧٬٥٩٠
ت(

ت(أورزازی
شركةأكواباورأورزازی

٢
((

ت
ثاب

٢٠٤٠
٢٬٥٨٠٬٥٨٦

٢٬٦٦١٬٧٩٤
٢٬٥٩٣٬١٤٦

١٠٠٬٧٨٣
٥٨٬٣٣٨

٧٨٬٢٧٣
ت(

ت(أورزازی
شركةأكواباورأورزازی

٣
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ت
ثاب

٢٠٤٠
١٬٩٨٧٬١١٣

٢٬٠٩٣٬٣٨٦
١٬٨٥٥٬٥٢٥

٧٣٬٠٠٩
٣٦٬٦٠٤

٢٠٬٦٣٨
ت(

ت(أورزازی
شركةأكواباورأورزازی

٤
((

ت
ثاب

٢٠٣٥
٢١٠٬٥٦٣

٢١٧٬١٤٢
٢٩٬٥٣٦

١٠٬١٥٣
١٢٬٣٢٠

-
ضاح

ت(إی
سانايفيتیكاری

سإلیكتریكایسلتميفيیونیتم
جو

أكوا
٣١

(
ت/ متغیر

ثاب
-

-
-

٢٬٢٦٨٬٢٨١
-

-
٣٢٢٬٠٤٦

شركةأكواباور
تلیمتد

سبيباوربالن
سيأ

ت
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متغیر
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-
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-
١٧٬٥١٨
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یوبي
متغیر

-
-

٤٧١٬٦٦٦
٣٤٢٬٨٥٠

-
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٢٢٬٤٧٨
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-
-

رابغالثالثة
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-
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-
-
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-

-
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متغیر
-

-
٦٬٩٧٦

-
-

٥٬٠٠٠
-

___________
___________

___________
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___________
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ضالمشاریع
إجماليقرو

١٣٬٨٥٤٬٠٤٤
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٨٥٩٬٠١٧

إجمالي
والتسھیالت

ض
القرو

١٧٬٤٨٠٬٩٤٤
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٨٦٤٬٤٠٠
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٤٩

(تتمة) -١٥ األجل طویلة والتسھیالت القروض

مایو١-١٥ شركة٢٠١٧في وھي التابعة، شركاتھا إحدى خالل (من المجموعة قامت ون) بإصدار، أنفستمنت آند مانیجمنت أكواباور
قدره مبلغ بإجمالي قدره٨١٤سندات بمعدل ثابتة عمولة السندات ھذه أمریكي.  تحمل دوالر السداد%٥٫٩٥ملیون وتستحق ً سنویا

یونیو من بدایة سنویة نصف أقساط على السداد یستحق للسندات األصلي المبلغ سنوي.  إن نصف أساس أن،٢٠٢١على على
دیسمبر في األخیر القسط .٢٠٣٩یستحق

الملكیة حقوق لطریقة ً وفقا عنھا المحاسبة یتم التي فیھا المستثمر الشركات بعض من المحققة النقدیة بالتدفقات مضمونة السندات إن
للمجموعة. التابعة والشركات

بالم٢-١٥ رئیسي بشكل مضمونة المشاریع بشركات القروض  الخاصة القروضإن عدا فیما المعنیة، المشاریع لشركات األساسیة وجودات
وقدرھا المجموعة على الرجوع حق تتضمن في١٬٨٢٥٫٩التي كما سعودي لایر : ٢٠١٨دیسمبر٣١(٢٠١٩دیسمبر٣١ملیون

سعودي،٣٬١٨٥٫١ لایر سعودي).  ١٬٥٤٦٫٧: ٢٠١٧دیسمبر٣١ملیون لایر ملیون

منافع-١٦ للموظفیننھایةالتزامات الخدمة

الممول):١-١٦ الخدمة) (غیر نھایة (مكافأة الموظفین منافع التزام بحركة بیان یلي فیما
دیسمبر٣١

٢٠١٩
دیسمبر٣١

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧
السنة بدایة في ١٢٣٬١٤٨١٢٣٬٩٨٠١٠٨٬٤٨١الرصید

الخسارة أو الربح في المقید للسنة ٣٢٬٠٢٣٢٧٬٣٣٦٢٩٬٢٤٩المحمل
((أرباح) خسائر /  المحددة المنافع التزامات تقییم إعادة الدخلمن في مثبتة

اآلخر ٣٬٤٦٨)١٢٬٩٦٠(١٨٬٢٤٤)الشامل
السنة خالل )١٧٬١٩٨()١٤٬٩٩٨()١٥٬٣١٢(مدفوع

تابعة شركة في السیطرة السیطرة / فقدان على الحصول -)٥٧(٨٢٦أثر
أجنبیة عمالت ترجمة )٢٠()١٥٣(٦٦٩فروقات

السنة نھایة في ١٥٩٬٥٩٨١٢٣٬١٤٨١٢٣٬٩٨٠الرصید

الخسارة:٢-١٦ أو الربح على المحمل للموظفین الخدمة نھایة مكافأة مصروف تفاصیل یلي فیما

دیسمبر٣١
٢٠١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

العمولة ٤٬٠٥٨٥٬١٨٨٥٬١٥٤تكلفة
الحالیة الخدمة ٢٧٬٩٦٥٢١٬٥٣٤٢٣٬٨٠٥تكلفة
السابقة الخدمة ٦١٤٢٩٠-تكلفة

٣٢٬٠٢٣٢٧٬٣٣٦٢٩٬٢٤٩اإلجمالي

المستخدمة:٣-١٦ الرئیسیة االكتواریة االفتراضات بیان یلي فیما
دیسمبر٣١

٢٠١٩
دیسمبر٣١

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧

الخصم -%٣٫٨٥معدل
٦٫٥%

٥٫٢٥%-
٦٫٥%

٤٫٢٥%-
٦٫٥%

%١٠-%٢٫٥%١٠-%٢٫٥%١٠-%٢٫٥الزیادات
االستقاالت معدل

عمر %٢٢٫٥-%٤%٢٢٫٥-%٤%٢٢٫٥-%٤سنة٢٠حتى
عمر %١٨٫٨-%٤%١٨٫٨-%٤%١٨٫٨-%٤سنة٢٥إلى٢١من
عمر %١٥-%٤%١٥-%٤%١٥-%٤سنة٣٠إلى٢٦من
عمر %٧٫٥-%٣%٧٫٥-%٣%٧٫٥-%٣سنة٥٠إلى٣١من

عمر من %٣٫٨-%١%٣٫٨-%١%٣٫٨-%١سنة٥١أكبر
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سع مساھمة ودیة)(شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٥٠

منافع-١٦ للموظفیننھایةالتزامات (تتمة)الخدمة

الحساسیة٤-١٦ تحلیل
(النقص)رالتغی الزیادة

أساس) ٢٠١٧دیسمبر٢٠١٨٣١دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١(نقطة

الخصم )١٠٬٦١٢()١٠٬٤٧٥()٨٬٨٤٩(١٠٠+معدل
-١٠٠١٠٬٥٠٢١١٬٨٣١١١٬٩٨٠

١٠٠١١٬١١٤٧٬٧٥٢٨٬٣٢٦+الزیادات
-٧٬٦٣٧()٧٬١١٨()٩٬٥٣٥(١٠٠(

المؤجلة-١٧ اإلیرادات
٢٠١٧دیسمبر٢٠١٨٣١دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١إیضاح

السنة بدایة في ٦٨٬٠٧١٨٣٬٥٦٠٧٥٬٣٥٢الرصید
السنة خالل ٢١٠٬٢٥٤٥٢٬٧٤٤٥٠٬١٢٤مؤجل
السنة خالل )٤١٬٩١٦()٦٨٬٢٣٣()٣٩٬٥٦١(مثبت

السنة نھایة في ٢٣٨٬٧٦٤٦٨٬٠٧١٨٣٬٥٦٠الرصید
المتدا -)٩٦٣()٦٢٬٧١٩(١٨ولناقصاً: الجزء

السنة نھایة في المتداول غیر ١٧٦٬٠٤٥٦٧٬١٠٨٨٣٬٥٦٠الجزء

الدفع-١٨ المستحقة والمبالغ الدائنون
٢٠١٧دیسمبر٢٠١٨٣١دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١إیضاح

١١٬٧٥٩٬٥٢٧١٬٦٦٨٬٢٨٠١٬٢٨٢٬٤٧١-١٨دائنون
أ ومطلوبات الدفع مستحقة ٢١٬٢٧٩٬١٠١٨٤٣٬٧٨٦٧٢١٬١٤٦-١٨خرىمصاریف

یتم فیھا مستثمر شركة في لمساھم الدفع مستحق مبلغ
الملكیة حقوق لطریقة وفقًا عنھا المحاسبة

٣-١٨
-٨١٩٬١٩٧-

مستحقة ومنافع ١٧٠٬٢٤٧١٧٢٬٧٩٩١٤٧٬٠٥٣رواتب
وقروض ضمان خطابات على مالیة ٦٥٬٧٨٤١٩٠٬٩١١١٤٩٬٣٢٠أعباء

مستحقةضریبة مضافة ٤٩٬٧٠٨٤٢٬١٥٨٧٬٩٦٢قیمة
مؤجلة -١٧٦٢٬٧١٩٩٦٣إیرادات
إیجار --٤٬٢٣٣التزامات
آخرون ٤٨٬٤٦٧٢٢٬١٩٤٦٥٬٩٦٣دائنون

٣٬٤٣٩٬٧٨٦٣٬٧٦٠٬٢٨٨٢٬٣٧٣٬٩١٥

قدره١-١٨ مبلغ الدائنین رصید (٣٠٦٫٩یتضمن سعودي لایر لایر٣١٢٫١: ٢٠١٨دیسمبر٣١ملیون دیسمبر٣١سعودي،ملیون
للشركة١٣٠٫٤: ٢٠١٧ فوریة ترتیبات بموجب الوقود تكالیف للمورد.   تمت المستحقة الوقود مصاریف لایرسعودي) بشـأن ملیون

المشتریة).   للكھرباء (الجھة الوطنیة

والت األردنیة الحكومة من بضمان مدعومة للكھرباء الوطنیة الشركة قبل من السداد عملیة الشركةإن من كل في حصص تمتلك ي
(إیضاح للكھرباء الوطنیة والشركة الكھرباء لتولید ).٢-١١المركزیة

قدرھا٢-١٨ مستحقة وأقساط تأمین إعادة مطلوبات الرصید ھذا (٨٦٢٫٤یتضمن سعودي لایر ملیون٣٢٣٫٩: ٢٠١٨دیسمبر٣١ملیون
سعودي، سعودي٣٣٠٫٢: ٢٠١٧دیسمبر٣١لایر لایر المصاریفملیون بند ضمن مدرجة العالقة ذات المدینة التأمین ذمم ).  إن
ً مقدما (إیضاحالمدفوعة اآلخرین والمدینین ).٣-١١والتأمین

في٣-١٨ كما الرصید ھذا شركة٢٠١٨دیسمبر٣١یمثل في إضافیة ملكیة حصة شراء بشأن األقلیة مساھمي ألحد الدفع المستحق المبلغ
ال یتم فیھا (إیضاحمستثمر تابعة وشركة الملكیة حقوق لطریقة ً وفقا عنھا ).١٤وإیضاح٧محاسبة

قدرھا٤-١٨ والبالغ المتداولة، غیر المطلوبات ضمن الظاھرة األخرى، المطلوبات (٢٥٢٫١إن سعودي لایر : ٢٠١٨دیسمبر٣١ملیون
و٢٠١٫٥ سعودي، لایر لایرسعودي) تت٢٠٠٫٣: ٢٠١٧دیسمبر٣١ملیون متداولةملیون غیر إیجار التزامات رئیسي بشكل ضمن

یتعلق فیما األجلبوالمسؤولیة طویلة غیار قطع أبرمتھااتفاقیة األولىالتي الوطنیة الشركة وھي للمجموعة، التابعة الشركات إحدى
والصیانة (نوماك). المحدودةللتشغیل
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٥١

األجل-١٩ قصیرة التسھیالت

المالی القوائم إعداد بتاریخ قائمة وھي التابعة الشركات قبل من وسحبھا علیھا الحصول تم التي العامل المال رأس قروض البند ھذا ةیمثل
وقدرھا (٤٤٤٫٢الموحدة سعودي لایر سعودي،٦١٨٫٩: ٢٠١٨ملیون لایر سعودي. ٢٥٩٫٥: ٢٠١٧ملیون لایر ملیون

والضریبة-٢٠ الزكاة

الخسارة١-٢٠ أو الربح في المثبتة المبالغ

٢٠١٧دیسمبر٢٠١٨٣١دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١إیضاح
الحالیة والضریبة ٤١٠٥٬١٦٠٥٠٬١٤٢١٠٠٬٨٣٢-٢٠و٢-٢٠الزكاة

المؤجلة ٨١٬٦١٦)٢٤٨٬٣٧٢()٢٦٬٤١٨(٥-٢٠الضریبة
(المستردة) / المحملة والضریبة ١٨٢٬٤٤٨)١٩٨٬٢٣٠(٧٨٬٧٤٢الزكاة

المستردة / (المحملة) / من ناقًصا: الضریبة
المتوقفة ٢٣٨٬١٧٢١١٬٥٧٧)٤٬٧٣٤(٤-٣٢العملیات

أو الربح في الظاھر والضریبة الزكاة مصروف
٧٤٬٠٠٨٣٩٬٩٤٢١٩٤٬٠٢٥الخسارة

الزكاة٢-٢٠
بتاریخ الشركة في الدولیة التمویل مؤسسة الستثمار المملكة٢٠١٤سبتمبر١٧نظراً في مختلطة كمنشأة الزكاة عن الشركة محاسبة یتم ،

من اعتباراً السعودیة في٢٠١٤العربیة السعودي٢٠١٩دیسمبر٣١.  وكما غیر المساھم یمتلك : ٢٠١٧و%٤٫٣٠: ٢٠١٨(%٤٫٣٠،
نسبة%٥٫٠٧ السعودیون المساھمون ویمتلك الشركة أسھم ) المتبقیة. %٩٤٫٩٣: ٢٠١٧و%٩٥٫٧٠: ٢٠١٨(%٩٥٫٧٠) من

عام بالكامل٢٠١٤قبل المملوكة التابعة الشركات توحید یتم كان ذلك وبموجب موحد، أساس على الزكویة للمحاسبة خاضعة المجموعة كانت ،
ا الموحدة المالیة القوائم مباشرة) في بصورة تابعة لشركات تابعة شركات أو مباشرة بصورة تابعة شركات كانت الزكاة.  (سواء لغرض لمعدة

عام في الملكیة نسبة على طرأ الذي للتغیر موحد. ٢٠١٤ونظراً غیر أساس على الزكاة عن الشركة محاسبة یتم فإنھ ،

حتى السنوات كافة عن الزكویة إقراراتھا بتقدیم الشركة التوضیحات٢٠١٨قامت والدخل ("الھیئة") بعض للزكاة العامة الھیئة طلبت .  ولقد
من للسنوات الزكویة باإلقرارات أي٢٠١٦إلى٢٠٠٩المتعلقة إصدار بعد یتم لم ذلك، االستفسارات.  ومع تلك على بالرد الشركة وقامت

السنوات.  ھذه عن المقدمة الزكویة اإلقرارات بشأن نھائي تبدأ٢٠١٨و٢٠١٧. لألعوامربط لم والدخل، للزكاة العامة عملیةالھیئة بعد
الضریبيالتدقی .ق

السعودیین:  بالمساھمین المتعلق الزكوي للوعاء الرئیسیة بالبنود بیان یلي فیما

٢٠١٧دیسمبر٢٠١٨٣١دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١
المساھمین ١٢٬٧٨٠٬٧٨٧٧٬٤٠٤٬١٧١٨٬٠٩٧٬٥١٧حقوق

المعدلة) للسنة للزكاة/ (الخسارة الخاضع ٧٦٬٦٢٣)١٬٦٢٤٬٢٦٣(١٥١٬٨٦٣الربح
المتداولة غیر ٤٩٬٢٣١٣٩٬٨١٠٢٨٬٠٨٩المطلوبات

األجل طویلة للموجودات الدفتریة )١٠٬٦١٤٬٨٤٠()٧٬٠٢٨٬٤٨١()١٢٬٣٩٦٬٤٧٩(القیمة
الزكوي )٢٬٤١٢٬٦١١()١٬٢٠٨٬٧٦٣(٥٨٥٬٤٠٢الوعاء

الضریبة٣-٢٠
المعنیة:  بلدانھا في للضریبة تخضع والتي الرئیسیة لھا التابعة والشركات الشركة على بالضرائب ملخص یلي فیما

(الشركة) أكواباور
العام الھیئة خطاب بموجب السعودیة العربیة المملكة في الدخل ضریبة من معفاة الشركة، في سعودي غیر مساھم الدولیة، التمویل مؤسسة ةإن

رقمللزكاة السعودیة.١٥/٧/١٤٣٦وتاریخ٤٩٥٤/١٦/١٤٣٦والدخل العربیة المملكة في الشركة على ضریبة تُفرض ال وعلیھ ھـ،
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٥٢

(تتمة)-٢٠ والضریبة الزكاة

(تتمة)٣-٢٠ الضریبة

عمان) (سلطنة بركاء أكوا شركة
حتى الفترات لكافة الضریبیة إقراراتھا بتقدیم بركاء من٢٠١٨دیسمبر٣١قامت للسنوات الربوط إنھاء تم قبل٢٠١٢حتى٢٠٠١. وقد من

حتى المعنیة للسنوات منھا خسائر بترحیل الشركة قامت والتي الضرائب .٢٠٠٩مصلحة

(رقم السلطاني للمرسوم ً م٥٤/٢٠٠٠طبقا معفاة بركاء كانت أي)، المشروع عملیات بدایة من اعتباراً سنوات خمس لمدة الدخل ضریبة ن
من السلطاني٢٠٠٨یونیو١٠حتى٢٠٠٣یونیو١١اعتباراً المرسوم صدور وقت للشركة مسموح كان الضریبي).  وقد اإلعفاء (فترة

األ المال رأس استثمار نظام أحكام بموجب مسمى غیر ألجل الضریبیة خسائرھا بإصداربترحیل للضرائب العامة األمانة قامت ذلك، جنبي. ومع
الدو مختلف في بركاء قبل من علیھ االستئناف ما وھو الضریبي اإلعفاء بفترة المتعلقة الضریبیة الخسائر ترحیل إمكانیة بعدم یقضي ائرقرار

خالل العلی٢٠١٧و٢٠١٨والمحاكم العمانیة المحكمة لدى استئناف تقدیم ذلك في ا.بما

مارس الضریبي٢٠١٨خالل اإلعفاء فترة خالل المتكبدة الضریبیة الخسائر ترحیل مسألة بشأن العلیا المحكمة من نھائیًا حكًما بركاء استلمت ،
بترحیل٢٠٠٨-٢٠٠٣( لبركاء السماح عدم أید العلیا المحكمة من الصادر النھائي الحكم الفنیة.  إن الخدمات أتعاب بخصم السماح ) وعدم

حكمھا المحكمة أصدرت فقد الفنیة الخدمات أتعاب بخصم السماح عدم مسألة في بینما الضریبي، اإلعفاء بفترة المتعلقة الضریبیة الخسائر
من للسنوات قبلھا من الصادرة الربوط في للضرائب العامة األمانة قامت بركاء.  كما اتعاب٢٠١٢حتى٢٠١٠لصالح كافة بخصم بالسماح

فيالخدمات المنتھیة للسنة المالیة القوائم في بالكامل القرار ھذا عن الناتج األثر إدراج تم بركاء.  وقد قبل من المدفوعة دیسمبر٣١الفنیة
٢٠١٧.

خالل ذلك إلى من٢٠١٨إضافة الضریبیة للسنوات الصادر العلیا المحكمة لحكم تنفیذ أمر للضرائب العامة األمانة أصدرت حتى٢٠٠٦،
الضریبیة٢٠٠٩ السنة خالل بركاء قبل من المتكبدة الفنیة والخدمات المشاریع تطویر ألتعاب الضریبي باالستھالك سمحت بموجبھ والذي ،
یُسمح٢٠٠٣ ال فإنھ العلیا، المحكمة لقرار المعنیة. ووفقًا الضریبیة السنوات خالل تكبدھا تم مرسملة غیر فنیة خدمات بأتعاب سمحت كما ،

ا الضریبیةبترحیل السنة حتى المعدلة الربط أوامر الضریبي.  وتظھر اإلعفاء فترة خالل المتكبدة الضریبیة ضریبیة٢٠٠٩لخسائر خسارة
لبركاء. 

من بالسنوات یتعلق الضریبي٢٠١٢حتى٢٠١٠وفیما االلتزام بدفع الضریبیة والمطالبة المعدل التنفیذ أمر للضرائب العامة األمانة أصدرت ،
وقدرهال لایر٢١٫٦قائمة قدرھاسعوديملیون إضافیة ضریبة إلى الضریبيسعوديلایر٤٫٩باإلضافة االلتزام ھذا بسداد الشركة قامت . وقد

الصادرة المطالبة في بالخطأ المفروضة اإلضافیة الضریبة قید لعكس للضرائب العامة األمانة إلى طلبًا وقدمت إضافیة ضریبة أي سداد دون
العامة.     األمانة قبل من

للسنوات الربوط إجراء عملیة بدأت ذلك، إلى . ٢٠١٧-٢٠١٣إضافة

المالیة.  القوائم اعتماد بتاریخ التجاریة المحاكم لدى قائمة أخرى ضریبیة مسائل ھناك توجد ال

(األردن) الكھرباء لتولید المركزیة الشركة
عام حتى العقبة لموقع الضریبیة إقراراتھا الكھرباء لتولید المركزیة الشركة دائرة٢٠١٨قدمت من النھائیة الشھادات على ضریبةوحصلت

حتى العقبة لموقع والمبیعات .  ٢٠١٥الدخل

الضریبیة إقراراتھا الكھرباء لتولید المركزیة الشركة قدمت للتشغیلكما منفصل عامبشكل حتى العقبة موقع على٢٠١٨خالف وحصلت
والمبیعات الدخل ضریبة دائرة من النھائیة .٢٠١٨حتىالشھادات

(شركات مشاریع)المغرب
شركة طریق عن الشركات دخل ضریبة دفع للمشروعات. یتم الجمركیة الرسوم من إعفاء یتوفر المغربیة الحكومة مع االستثمار اتفاقیة بموجب

ھو األقصى والحد تصاعدیة (معدالت المحلیة الضریبة بمعدالت أرباحھا عن إخطاًرا٣١المشروع المغربیة الضرائب دائرة ٪). أصدرت
إیضاًحا لألعوامأكواباورأورزازیتلشركةتطلب الضریبیة اإلقرارات یكتملأكواباورأورزازیت). قدمت٢٠١٨-٢٠١٥(بشأن لم ، ردھا

.بعدربطأي
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٥٣

(تتمة)-٢٠ والضریبة الزكاة

(تتمة)٣-٢٠ الضریبة

السعودیة نوماك
السابقة السنوات عام٧٫٧قدرهربطلشركةلصدرخالل من للسنوات سعودي لایر عام٢٠٠٨ملیون عام٢٠١٢حتى قامت٢٠١٧. خالل

والدخل للزكاة العامة منالربطبمراجعةالھیئة المبلغ٢٠١٢إلى٢٠٠٨للسنوات عام٤٫٤بمقداروخفضت سعودي. خالل لایر ٢٠١٨ملیون
من٧٫٦بمبلغربطلشركةلصدر للسنوات سعودي لایر الشركة٢٠١٦إلى٢٠١٣ملیون قدمت ھذهاعتراض. وقد من كل إلىالربوطضد

والدخل.  للزكاة العامة ھذهتمحالیاالھیئة الضریبإلىاالعتراضاترفع للجان العامة نتیجةة. یاألمانة الشركة صالحھاتتوقع إلعتراضاتھافي
لدى الضریبالمرفوعة للجان العامة تكةیاألمانة یتم لم فيوبالتالي لھا مخصص أیًضاالقوائموین الشركة الموحدة. قدمت الزكوياإلقرارالمالیة

قبل٢٠١٨و٢٠١٧لعام من المراجعة قید یزال ال والدخل.والذي للزكاة العامة الھیئة

عماننوماك
عامف الضرائب٢٠١٨ي إدارة أكملت منالربوط، الضریبیة المدفوعة٥٠تضورف٢٠١٦إلى٢٠١٢للسنوات الفنیة الخدمات رسوم من ٪

أيلشركة اس تي بروجیكت بركاء باور بلغتاكوا إضافیة ضریبیة التزامات الشركة١٦٠٬٥٧٥وقیمت عماني. قدمت ضداعتراضالایر
نتیجتتوقع. الرفضقرار وةاإلدارة الداخلیین الضرائب مستشاري رأي على بناًء االستئناف عملیة خالل والنتائجإیجابیة للشركة الخارجیین

ال نفس في المجموعة داخل حدثت التي ،منطقةالمماثلة ذلك ضریبباإلدارةاعترفتالقضائیة. ومع بقیمةةمخصص لایر٢٢٦٬١٥٣إضافي
عام في الصدد. لم٢٠١٨(٢٠١٩عماني ھذا شيء) في للضریبةتستھل: ال العامة الضریبیةاألمانة التقییمات ٢٠١٧الضریبیةلألعوامبعد

.٢٠١٨و

للسنة٤-٢٠ الحالیة والضریبة الزكاة مخصص

یلي:  كما للسنة والضریبة الزكاة مخصص حركة كانت

٢٠١٧دیسمبر٢٠١٨٣١دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١
السنة بدایة ١١٣٬٧٦٤١١٠٬٠٤٥٤٦٬٢٤٢في
للسنة ١٠٥٬١٦٠٥٠٬١٤٢١٠٠٬٨٣٢المحمل
مدفوعة )٣٧٬٠٢٩()٤٦٬٤٢٣()٣٠٬٤٢٧(مبالغ

السیطرة فقدان نتیجة إثباتھا عن التوقف تم --)٥٬٠٨٦(بنود
السنة نھایة ١٨٣٬٤١١١١٣٬٧٦٤١١٠٬٠٤٥في
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٥٤

(تتمة)-٢٠ والضریبة الزكاة

المؤجلة٥-٢٠ المؤجلة–الضریبة الضریبة أرصدة في الحركة

التالیة:  بالبنود الموحدة المالیة القوائم المستردة/ (المحملة) في المؤجلة والضریبة المؤجلة (مطلوبات) الضریبة موجودات تتعلق

في دیسمبر٣١كما

الرصید صافي
ینایر١في

في المثبت
أو الربح
الخسارة

في المثبت
الشامل الدخل
في بما اآلخر
فروقات ذلك
العمالت ترجمة

تجمیع عملیة
األعمال

عن التوقف
نتیجة اإلثبات
السیطرة فقدان
تابعة شركة على
التصنیف أو
للبیع كمعدة

الرصید صافي
موجودات
الضریبة
المؤجلة

مطلوبات
الضریبة
المؤجلة

٢٠١٩
ومعدات وآالت )٢٥٠٬٥٥٢(-)٢٥٠٬٥٥٢(٣٤٣٬٥٧٣)٢٩٬٩٣٢(-١٣٬٥٩٧)٥٧٧٬٧٩٠(ممتلكات

مستخدمة غیر ضریبیة ---)٣٣٢٬٨٣٨(--)٦٬٠٦٩(٣٣٨٬٩٠٧خسائر
للمشتقات العادلة ---)٢٣٬٦٩٨(-٤٬٥٤٩-١٩٬١٤٩القیمة

للموظفین الخدمة نھایة منافع -٥٬٧٦٨٥٬٧٦٨---)٤٩٤(٦٬٢٦٢التزام
وأخرى ومخصصات -١٧٬٦٩٢١٧٬٦٩٢)٣٬٤١٧(--١٬٧٢٥١٩٬٣٨٤مستحقات

)٢٥٠٬٥٥٢(٢٣٬٤٦٠)٢٢٧٬٠٩٢()١٦٬٣٨٠()٢٩٬٩٣٢(٢٦٬٤١٨٤٬٥٤٩)٢١١٬٧٤٧(

٢٠١٨
ومعدات وآالت )٢٤٠٬٧٦٨()٣٣٧٬٠٢٢()٥٧٧٬٧٩٠()٢٠٨٬٧٧١(-)٣٤٬٣٤٣(٢٤٧٬٨٠٢)٥٨٢٬٤٧٨(ممتلكات

مستخدمة غیر ضریبیة -٣٣٨٬٩٠٧٣٣٨٬٩٠٧---٣٣٧٬٤٢١١٬٤٨٦خسائر
للمشتقاتالقیمة -١٩٬١٤٩١٩٬١٤٩)٤٬٨٢٩(-١٥٬٠٤٨-٨٬٩٣٠العادلة

للموظفین الخدمة نھایة منافع -٦٬٢٦٢٦٬٢٦٢--٥٬٨٦٠١٤٨٢٥٤التزام
وأخرى ومخصصات )٥٬٠٠٨(١٬٧٢٥٦٬٧٣٣---)١٬٠٦٤(٢٬٧٨٩مستحقات

)٢٤٥٬٧٧٦(٣٤٬٠٢٩)٢١١٬٧٤٧()٢١٣٬٦٠٠(-)١٩٬٠٤١(٢٤٨٬٣٧٢)٢٢٧٬٤٧٨(

٢٠١٧
ومعدات وآالت )٢٥٥٬٢٤٩()٣٢٧٬٢٢٩()٥٨٢٬٤٧٨(---)٢٣٦٬٥٩٠()٣٤٥٬٨٨٨(ممتلكات

مستخدمة غیر ضریبیة -٣٣٧٬٤٢١٣٣٧٬٤٢١---١٨١٬٩٦١١٥٥٬٤٦٠خسائر
للمشتقات العادلة -٨٬٩٣٠٨٬٩٣٠--)١٬٨٧١(-١٠٬٨٠١القیمة

منافع للموظفینالتزام الخدمة -٥٬٨٦٠٥٬٨٦٠---٥٬٨١٥٤٥نھایة
وأخرى ومخصصات -٢٬٧٨٩٢٬٧٨٩---)٥٣١(٣٬٣٢٠مستحقات

)٢٥٥٬٢٤٩(٢٧٬٧٧١)٢٢٧٬٤٧٨(--)١٬٨٧١()٨١٬٦١٦()١٤٣٬٩٩١(
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والطا
شركةأعمالالمیاه

والشركاتالتابعةلھا
سعودیة)قةالدولیة

(شركةمساھمة
حولالقوائمالمالیةالموحدة

ضاحات
إی

(تتمة)
للسنةالمنتھیةفي

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
فالریاالتالسعودیة)

(كافةالمبالغبآال

٥٥

٢١
-

وتغطیةمخاطرالتدفقاتالنقدیة
المشتقات

ت
والشركا

حقوقالملكیة
لطریقة وفقاً

عنھا
تالمستثمرفھاالتيیتمالمحاسبة

ضالشركا
علىبع

ت،یتعین
تالتسھیال

ألحكاماتفاقیا
طبقاً

علیھامن
صول

ضالتيیتمالح
علىالقرو

ت
التابعةتغطیةمخاطرأسعارالعموال

ھذه
قبلھم.  تستخدم

ضاتھ
تالمالیةالمشتقةلتغطیةتعر

تالتابعةاألدوا
والشركا

حقوقالملكیة
لطریقة وفقاً

عنھا
تالمستثمرفھاالتيیتمالمحاسبة

الشركا
و/أو

ت
مخاطرأسعارالعموال

وذلكلتقلیل
تاألجنبیة

اللعمال
مخاطرالتدف

تتغطیة
كـ "أدوا

صھا
صی
تاألجنبیةالمؤھلةلتخ

مخاطرأسعارالعمال
حقوق

ضمن
تالنقدیةالفعلیة،بعدالشراء،

مخاطرالتدفقا
تتغطیة

تاحتیاطیا
صةالمجموعةفيتغیرا

ح
ت
تالنقدیة".  یتمإثبا

قا
ضلھامعامالتھا.

ضالمخاطرالتيتتعر
إلدارةبع

فاألجنبياآلجلة
صر

عقودال
الملكیة.  كماتستخدمالمجموعة

مبرمة
باتفاقیة

وبموج
ضافةإلىذلك،

إ
تالمستثمرفھاالتيیتمالمحاس

صةبمساھمآخرفيإحدىالشركا
خا
ملكیةأسھم

وشراءبشأن
تبیع

خیارا
معالمساھمین،یوجدلدىالمجموعة

حقوق
لطریقة وفقاً

عنھا
بة

تفيالقیمةالعادلةالمثبتةفيالربحأوالخسارة.
تمعالتغیرا

تكمشتقا
ھذهالخیارا

س
الملكیة.  یتمقیا

ضح
یو

و
صةبالشركة

والقیمةالعادلةلھاالخا
والمبالغاألسمیة،

تالتجاریة
والمشتقا

تالتغطیة
وأدوا

بالبنودالمغطاة، صاً
الجدولأدناهملخ

تالقائمةبتاریخ
حجمالمعامال

تالتابعةلھا.  تشیرالمبالغاإلسمیةإلى
الشركا

علىمخاطرالسوق
والتعتبرمؤشراً

إعدادالقوائمالمالیة،
ومخاطراالئتمان.

المبالغاإلسمیة
القیمةالعادلةاإلیجابیة

القیمةالعادلةالسلبیة
٣١

دیسمبر
٢٠١٩

٣١
دیسمبر
٢٠١٨

٣١
دیسمبر
٢٠١٧

٣١
دیسمبر
٢٠١٩

٣١
دیسمبر
٢٠١٨

٣١
دیسمبر
٢٠١٧

٣١
دیسمبر
٢٠١٩

٣١
دیسمبر
٢٠١٨

٣١
دیسمبر
٢٠١٧

البنود
المغطاة

أدواتالتغطیة
عائمة

ضبعمولة
علىقرو

تمدفوعة
عموال

ت
عموال

تأسعار
ضا
مقای

٣٬٥٥٦٬٦٨٧
٢٬٩٥١٬٦٥٨

٤٬٦٩٣٬٩٥٤
-

١٢٬٨١٧
-

)
٣٢٥٬٣٥١

(
)

١٢٥٬٥٨٧
(

)
١٨٠٬٦٢٧

(
كبیر

حدوثھابشكل
تیتوقع

معامال
فأجنبيآجلة

صر
عقود

٨٧٬٦١٠
٢٩٬٧٧٦

١٤٥٬٨٦٤
-

-
-

)
١٢٬٩٧٤

(
)

١٧٬٦٢٤
(

)
٢٥٬٧٧٤

(
ض
علىقرو

تأجنبیة
تمدفوعةبعمال

عموال
عائمة

بعمولة
مختلفة

ت
تبعمال

عموال
تأسعار

ضا
مقای

-
١٢٥٬٢٥٠

١٢٩٬٨٤٩
-

٤٥٦
-

-
-

)
٦٬٢٨١

(

-
١٣٬٢٧٣

-
)

٣٣٨٬٣٢٥
(

)
١٤٣٬٢١١

(
)

٢١٢٬٦٨٢
(

المشتقاتالتجاریة:
تاألسھم

خیارا
-

شراءمشتراه
ت
خیارا

-
-

٥٥٠٬٥٤٥
-

-
٦٤٬٠٤٧

-
-

-

اإلجمالي
-

١٣٬٢٧٣
٦٤٬٠٤٧

)
٣٣٨٬٣٢٥

(
)

١٤٣٬٢١١
(

)
٢١٢٬٦٨٢

(
ًصا: الجزءالمتداول

ناق
-

-
-

)
٥١٬٨٨٣

(
)

١٠٬٦١٣
(

)
٨٥٬٨٦١

(
غیرالمتداول

الجزء
-

١٣٬٢٧٣
٦٤٬٠٤٧

)
٢٨٦٬٤٤٢

(
)

١٣٢٬٥٩٨
(

)
١٢٦٬٨٢١

(

ع
تدرجة

ھذهاألدوا
ب
عدمتحویلللقیمة.  تتطل

عندنشأتھافقطالتبادلالمشتركللوعودمعتحویلقلیلأو
ب،
ت،فيالغال

بالمشتقا
تتطل

تالقلیلةنسبیاً
فيالقیمة. إنالتغیرا جداً

تقلیلة
وتقلبا

الیةمنالرفعالمالي
فيقیمةالسعرالمتعلقب

حقوقالملكیةبالمجموعة
علىالدخلأو

ھاماً
تیمكنأنیكونلھاتأثیراً

عقدالمشتقا
.
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٥٦

وأرصدتھا  -٢٢ العالقة ذات الجھات مع المعامالت

المالیة:١-٢٢ القوائم إعداد بتاریخ الھامة واألرصدة السنة خالل العالقة ذات الجھات مع الھامة بالمعامالت ً بیانا یلي فیما

العالقةإیضاحالبنود في /طبیعة فيكما المنتھیة للسنة
دیسمبر٣١

٢٠١٩
دیسمبر٣١

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧
**العملیات
منتسبةإیرادات ٢٬١٢١٬٢١٨١٬٤٢٩٬١٩٢١٬٥٥٧٬٦٤٧شركات

خدمات مشتركةأتعاب ٦٠٬٥٩٧٥٥٬٨٤٥٧٥٬١٣٥مشاریع
التمویل ٢٬٧٦٣١٦٬٩٤٢١٠٬٠٨٧مشتركمشروعإیرادات

عالقة ذات جھة إلى قرض على مالیة منتسبة٢٩أعباء ٤٬٥٥٢٤٬٦٦٨٤٬٨٧٦شركات
مجلس أعضاء مكافأة ذلك في بما اإلدارة موظفي كبار تعویضات

٣٦٬٥٦٤٣٢٬٢٢٩٤١٬٠٢٩-اإلدارة

عالقة ذات جھات من مستحقة مبالغ
متداولة:

المرجان الكھرباءشركة مشترك(أ)إلنتاج ١١٠٬٩٨٠٦٧٬٠٨٤١٦٥٬٣٧٤مشروع
للكھرباء رابغ مشترك(أ)شركة ٥٢٬٠٨١٢٤٬٢٣٩٢٢٬٨٢٦مشروع

والكھرباء للمیاه العربیة رابغ مشترك*(أ)شركة ١٢٠٬٣٥٥١٠٤٬١٠٤-مشروع
والكھرباء للمیاه العربیة رابغ مشترك*(د)قروض-شركة ٢٩٩٬٥٥٧--مشروع

المنتسبة وشركاتھا منتسبةركاء ٥٣٬٧٢٦--شركات
والكھرباء للمیاه الشقیق مشترك(أ)شركة ٤٣٬٨١٧٢٧٬٢٢٦٢٧٬٧٥٥مشروع
والكھرباء للمیاه الشعیبة مشترك(أ)شركة ٣١٬٤٢٩٢٧٬٧٥٨٢١٬٥٥٥مشروع
الشعیبة توسعة مشروع مشترك(أ)شركة ١٠٬٠٨٦٨٬٣٦١٨٬٥٧٣مشروع

ھجر الكھرباءشركة مشترك(أ)إلنتاج ١٢٢٬٧٥١٧١٬٤١٥١٣١٬١٥٩مشروع
تیكاریت في ساناي یونیتم في ایسلتمي إلیكتریك جوس مشترك(أ)أكوا -١٬٠١٣٨٥٬٨٤٦مشروع

والصیانة للتشغیل ظفار مشترك(ھـ)شركة -٣٤٬٤٩٥١٠٬٧٣٣مشروع
للطاقة األولى–الحسیان مشترك(ھـ)المرحلة ٣٠٬٠٩٤١١٬٢٤١٧٬١٨٨مشروع

الثالثة الواحة باور مشترك(ھـ)أكوا -٧٬٣٥٥٥٢٬٥٣٠مشروع
للطاقة مشترك(أ)نور -١٤٬٦١٧٨٢٬٥٠٣مشروع

ذ.م.م المیاه لتحلیة رو الطویلة مشترك(و)شركة --٨٩٬٥٤٨مشروع
المیاه لتحلیة نقاء مشترك(و)محطة --٥٠٬٤٦٨مشروع

ھایا المیاهشركة وتحلیة مشترك(و)للطاقة -٢٬٠٤٦١٢٠٬٢٦٣مشروع
للتولید الظھیرة (ھـ)شركة مشترك(أ)، ١٠٬٨٤٩٧١٨مشروع
للتولید شیناس (ھـ)شركة مشترك(أ)، ٧٬١٢٤٧٠٥مشروع

والكھرباء للمیاه المالیزیة السعودیة مشترك)ھـ(الشركة ٤٬٢٧٢٥١مشروع
أكواباور القابضةشركة المتجددة مشترك(ھـ)للطاقة --٣٤٬٨٨٩مشروع

أخرى عالقة ذات منتسبةجھات ٥٦٬٢٧٨٤٥٬٤٨٨١٣٬٠٨٢شركات
٧١٤٬١٩٢٧٥٦٬٥١٦٨٥٤٬٨٩٩

متداولة :غیر
للطاقة األولى–الحسیان مشترك)ز(المرحلة ٦١٬٦١٢٦١٬٦١٢٦١٬٦١٢مشروع

ایسلتمي إلیكتریك جوس تیكاریتأكوا في ساناي یونیتم مشترك(ط)في --٤٩٬٦٤٦مشروع
االستثماریة القریة مشترك(ھـ)شركة ١٠٬٣٧٢١٠٬٣٧٢-مشروع

١١١٬٢٥٨٧١٬٩٨٤٧١٬٩٨٤
عالقة ذات جھات إلى مستحقة مبالغ

متداولة: غیر
القابضة المتجددة للطاقة أكواباور مشترك(ب)شركة --٧٨١٬٠٣٥مشروع

تابعة شركة في األقلیة مساھمي من ٧٩٬١٦٧٨١٬١٧٦٨٤٬٧٩٥-(ج)قروض

كوربوریشن تي آند سي )ح(سامسونج
شركة في مساھم

٥٧٬٥٨٣--منسبة
٨٦٠٬٢٠٢٨١٬١٧٦١٤٢٬٣٧٨

والكھرباء*أصبحت للمیاه العربیة منرابغ اعتباًرا للمجموعة .٣١االیضاحراجع-٢٠١٩أكتوبر١٠تابعة
الملكیة** حقوق لطریقة ً وفقا عنھا المحاسبة یتم التي فیھا المستثمر والشركات الشركة في المساھمین مع األخرى المعامالت عن اإلفصاح إیضاحتم في

التوالي. ٢-٣٢و،٣١( على ،(
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٥٧

(تتمة)-٢٢ وأرصدتھا العالقة ذات الجھات مع المعامالت

خدمات)أ لھا) لقاء التابعة (والشركات نوماك إلى مستحقة مبالغ على أساسي، بشكل المشاریع، شركات من المستحقة المبالغ تشتمل
والصیانة.   التشغیل اتفاقیة بموجب ھذه المشاریع شركات إلى المقدمة والصیانة التشغیل

عام)ب القابضة٢٠١٨خالل المتجددة للطاقة أكواباور شركة أبرمت المبالغ، إقراض تم وبموجبھا للتحویل، قابل قرض اتفاقیة المحدودة
إقراض اتفاقیة خالل من وذلك للشركة، بالكامل مملوكة تابعة شركة ھولدینغز، جلوبال أكواباور إلى االتفاقیة تلك بموجب المسحوبة

قدره مبلغ إقراض تم المجموعة ("االتفاقیة"). وقد في المساھمین ھولدینغزملی١٬٣٦١٫٢بین جلوبال أكواباور إلى سعودي لایر ون
قدره بمعدل عمولة و%٤٫٣ویحمل األولي شھًرا عشر الثمانیة عن القائم.%٣٫٤سنویًا الرصید على ذلك منبعد الدین ضمان یتم

(أي باور أكوا الىقبل باور).الرجوع أكوا إلى
قدره٢٠١٩خالل مبلغ تسویة تم سعودي٥٨٠٫٦، لایر بیعملیون لقاء عوًضا یمثل ما وھو القرض، حصص%٤٩مقابل من

) إیضاح انظر المحدودة، القابضة المتجددة للطاقة أكواباور شركة في ).  ١-٣٢المجموعة

إف)ج سي ایھ شركة إلى المساھمین قروض البند ھذا فيیمثل السداد القروض المحدودة.  تستحق المتجددة ،٢٠٢٤أغسطس٣١للطاقة
قدرھا عمولة سنویاً.%٥٫٧٥وتحمل

في)د كما القائم المبلغ وقد٢٠١٧دیسمبر٣١یمثل الملكیة حقوق لطریقة ً وفقا عنھا المحاسبة یتم فیھا مستثمر شركة إلى ثانوي قرض
ا العمولة لمعدالت ً وفقا عمولة یحمل خاللكان تم علیھ.  وقد متفق ھامش ً زائدا لندن في البنوك بین الرصید٢٠١٨لسائدة رسملة

الملكیة. حقوق لطریقة وفقا عنھا المحاسبة یتم التي فیھا المستثمر الشركات في كاستثمار بالكامل
عمو)ه أي تحمل وال لسدادھا محدد تاریخ یوجد وال عالقة ذات جھات إلى مقدمة دفعة الرصید لة. یمثل
المشترك.   )و المشروع عن نیابة المتكبدة التكالیف واسترداد التطویر أتعاب لقاء مستحق مبلغ البند ھذا یمثل
لن)ز االتفاقیة، لشروط عمولة. وطبقًا أي تحمل وال لسدادھا محدد تاریخ یوجد وال عالقة ذات جھات إلى ثانویة مقدمة دفعة الرصید یمثل

إال المقدمة الدفعة سداد متداولة. یتم غیر كموجودات الرصید إظھار تم األقل. وعلیھ، على سنة قدرھا فترة بعد
في)ح كما القائم الرصید في٢٠١٧دیسمبر٣١یمثل استحقاقھ تاریخ كان وقد جوس أكوا قبل من علیھ الحصول تم مساھم ٢٠٣١قرض

زا لند في البنوك بین السائدة العمولة لمعدالت ً وفقا عمولة یحمل ًوكان من%٥ئدا اعتباًرا جوس أكوا توحید عن التوقف تم سنویًا. وقد
إیضاح٢٠١٨دیسمبر١٦ ).٣١(انظر

البندیمثل)ط (نوماك)إلىمستحقمبلغھذا المحدودة والصیانة للتشغیل األولى الوطنیة الىالشركة تقدیمھا تم وصیانة تشغیل خدمات لقاء
والصیانة التشغیل إلتفاقیات وفقا في.للمشروع مستحق المبلغ .٢٠٢٣سیصبح

اإلیرادات  -٢٣
٢٠١٧دیسمبر٢٠١٨٣١دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١إیضاح

مقدمة ١٢٬٠٤٥٬٦٣٩١٬٦٩٢٬٨٧٠١٬٧١٢٬٧٢٠-٢٣خدمات
كھرباء ٢٨٩١٬٣٢٩٦٣٧٬٧٠٩٥٦٧٬٩٢٤-٢٣السعة–بیع

٤٢٥٬٧٠٥٥٥٣٬٧٨٠٧٣٠٬٦٠٣الطاقة
میاه ٣٠١٬١٢٦١٥٢٬١٥١٣٣٣٬٤٧٦السعة–بیع

١٣١٬٢٤٥٤٦٬١٥٤٨٣٬٦٤١اإلنتاج
تمویلي إیجار عقد ٨٣١٩٬٩٥٥١٤٥٬١٦٩٨٨٬٧٦٣دخل

٤٬١١٤٬٩٩٩٣٬٢٢٧٬٨٣٣٣٬٥١٧٬١٢٧

المكتسبتشتمل١-٢٣ االیراد على المحدودةبواسطةرئیسیا والصیانة للتشغیل األولى الوطنیة المتعلقةالشركة المجموعة وشركات
التشیید. وإدارة المشاریع وإدارة األخرى الفنیة والخدمات التطویر ایراد على كذلك المقدمة. وتشتمل والصیانة التشغیل بخدمات

قدره٢-٢٣ مبلغ على السنة خالل الكھرباء بیع عملیات (٤٠٢٫٥تشتمل سعودي لایر لایر٥٨١٫٦: ٢٠١٨دیسمبر٣١ملیون ملیون
و لتولید٨٠٢٫٧: ٢٠١٧دیسمبر٣١سعودي المركزیة الشركة قبل من تزویدھا تم التي بالكھرباء سعودي) یتعلق لایر ملیون

) للكھرباء الوطنیة الشركة إلى البالغةالكھرباء الوقود تكلفة على ذلك المشتریة).  یشتمل (٥٨٫٩الجھة سعودي لایر ٣١ملیون
سعودي،٢٤٧٫٨: ٢٠١٨دیسمبر لایر ترتیبات٤٣٦٫٧: ٢٠١٧دیسمبر٣١ملیون بموجب ً حالیا تتم سعودي) والتي لایر ملیون

ملكیة حصة األردنیة الحكومة للكھرباء.  تمتلك الوطنیة الشركة إلى الشركتین.فوریة ھاتین في
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٥٨

التشغیلیة-٢٤ التكالیف

٢٠١٧دیسمبر٢٠١٨٣١دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١إیضاح
والوقود الطبیعي الغاز ٢٦١٬٣٢٧٥٣٤٬٠٨٢٧٨٧٬٩٢٠تكالیف

مباشرة مواد ٤٦٦٬٢٠٨٤٨٦٬١٢٧٤٠٣٬٧٢٨تكالیف
موظفین ٤١٥٬١٥١٣٦٠٬١٠٦٣٣٣٬٢٥٩تكالیف

٤٢٧٩٬٦٨٣٢٠٥٬٥٦٣١٨٥٬٣٠٨-٥استھالك
فنیة وأتعاب تشغیل ٣٥٢٬٤٧٣٢٠٦٬٧٢٧٢٩٧٬٧٧١تكالیف

أخرى مباشرة ١٥١٬٠٤٦١٢٥٬٦٨٢٦٩٬٤٢٦تكالیف
١٬٩٢٥٬٨٨٨١٬٩١٨٬٢٨٧٢٬٠٧٧٬٤١٢

واإلداریة  -٢٥ العمومیة المصاریف

٢٠١٧دیسمبر٢٠١٨٣١دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١إیضاح
أخرى موظفین ومنافع ٤١٣٬٧٠٧٣٧٧٬٠٣٠٣٣٥٬٥٢٠رواتب

٢٢٬٣٥٠٢٢٬٨٥٣١٠٠٬٦٣٩مخصصات
ومھنیة قانونیة ٧١٬١٠٢٥٨٬٠٧٨٦٤٬٦٨٧أتعاب

عامة ومنافع إیجار ١٨٬٧٦٨٤٠٬٨٢٩٣٦٬٧٤٤مصاریف
سفر ٢٩٬٨٨٢٢٦٬٦٩٣٢٩٬٤٤٨مصاریف

استھالك ٤٣٣٬٧٩٤١٥٬٨٩٧١٨٬٠٧٠-٥مصروف
واشتراكات اتصاالت ١٦٬٧٥٧٢٠٬٧٢٢١٥٬٩٨٧مصاریف

عامة عالقات ٨٬٤٧٥٢٬٠٤٥١٣٬٨٦٥مصاریف
وصیانة إصالح ٣٬٧٧٨٨٬٨٩٩١٢٬٣٨٦مصاریف

اإلدارة مجلس أعضاء ٨٬٨٣٦٨٬٥٧٧٩٬٦١٨مكافأة
٥٣٬٩٤٦٢٨٬٩٨٥٥٠٬٢٣٧أخرى

٦٨١٬٣٩٥٦١٠٬٦٠٨٦٨٧٬٢٠١

األخرى  -٢٦ اإلیرادات

٢٠١٧دیسمبر٢٠١٨٣١دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١إیضاح
ودائع عن محقق ١١٣٬٦٦٨٦٤٬٩٤٨٢٣٬٠٠٤دخل

وفقاً عنھا المحاسبة یتم فیھا مستثمر لشركة جزئي استبعاد ربح
الملكیة حقوق ٦٥٬٣٦٧--٢-٧لطریقة

على تمت أعمال تجمیع عملیة ربح --٣١٢١٠٬٦٧٣مراحلصافي
٦٬٣٤٨-١٢٬٤٧٩أخرى

٣٣٦٬٨٢٠٦٤٬٩٤٨٩٤٬٧١٩

األخرى١-٢٦ المالیة والخدمات واإلنشائیة والتشغیلیة الفنیة بالخدمات المتعلق الدخل فإن أعاله، الجدول في المذكورة المبالغ إلى إضافة
(١٤٠٫٦وقدره سعودي لایر لایر،١٦٠٫٣: ٢٠١٨دیسمبر٣١ملیون سعودي)،٢١٠٫٦: ٢٠١٧دیسمبر٣١ملیون لایر ملیون

أخرى. تشغیلیة كإیرادات عرضھ تم
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٥٩

صافي-٢٧ األخرى، والمصاریف القیمة في االنخفاض خسارة

٢٠١٧دیسمبر٢٠١٨٣١دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١إیضاح
القیمة   في انخفاض ١٨٨٠٬٢٠٣٥٥٦٬٤٣٧١٥٬٠٥٥-٢٧خسارة

المستردة المبالغ خصم بعد أضرار، -٢٣٩٬٢٦٨٦٧٬٣١١-٢٧تعویضات
٩١٩٬٤٧١٦٢٣٬٧٤٨١٥٬٠٥٥

القیمةخسارة١-٢٧ في االنخفاض
٢٠١٧دیسمبر٢٠١٨٣١دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١إیضاح

والمعدات الممتلكات  واآلالت قیمة في انخفاض و١-١-٢٧خسارة
٣٨٧٧٬٢٠٣٤٤٣٬٩٣٧-٥-

الشھرة قیمة في انخفاض ٦٣٬٠٠٠١١٢٬٥٠٠١٥٬٠٥٥خسارة
٨٨٠٬٢٠٣٥٥٦٬٤٣٧١٥٬٠٥٥

ا على للمجموعة التابعة بالشركات الخاصة والمعدات واآلالت للممتلكات الدفتریة القیمة في باالنخفاض القیمة في االنخفاض خسارة لنحوتتعلق
التالي:

بركاء:
الخاصةإن الحالیة والطاقة المیاه شراء فيبأكوااتفاقیات تنتھي العكسي والتناضح الطاقة بمحطات والمتعلقة بركاء . ٢٠٢١دیسمبر٣١باور

المالي للتقریر الدولیة للمعاییر طبقًا القیمة في انخفاض تقویم إجراء تم فقد المرحلة، ھذه في العقود تجدید من التأكد لعدم الختباروذلكونظًرا
لال القابلة القیمة انخفضت فقد المجموعة، أجرتھ الذي التقویم على الدفتریة. وبناًء قیمتھا مقابل للمحطات لالسترداد القابلة للمحطاتالقیمة سترداد

قدره بمبلغ الدفتریة قیمتھا (٧٨٩٫٥عن سعودي لایر سعودي،٣٠٩٫٧: ٢٠١٨ملیون لایر إثبا٢٠١٧ملیون شيء).  تم قائمة: ال في األثر ھذا ت
) الدولي المحاسبة لمعیار طبقًا الحالیة للسنة الموجودات".٣٦الدخل قیمة في ) "االنخفاض

االقتصادتم المنافع تحقیق بموجبھا یتوقع التي الطریقة أدق بصورة تعكس ألنھا الحالیة القیمة أساس على لالسترداد القابلة القیمة التيتحدید یة
م األصل بھایتضمنھا تقوم قد التي المستقبلیة اإلجراءات بشأن اإلدارة تقدیرات أفضل وفق المستقبلیة النقدیة التدفقات كافة تحدید المنشأة. تم قبل ن

قدره الضریبة قبل لما خصم معدل استخدام تم المستقبلیة. %٦٫٦: ٢٠١٨(%٨٫٢بركاء.  وقد النقدیة للتدفقات الحالیة القیمة تقدیر ) عند

المركزیةشركة الكھرباء :تولید
عام وھي٢٠١٨خالل ، للمجموعة التابعة الشركات إحدى الحظت المركزیة، الكھرباء تولید بقیمة،شركة القیمة في انخفاض ھناك ٦٣٫٩أن

العام. لھذا الخسارة أو الربح في المبلغ ھذا تسجیل تم وبالتالي ، التشغیلیة الوحدات إحدى في سعودي لایر ملیون

:بوارج
فيلقد بوارج بشركة الخاصة الشراء اتفاقیة العملیات،٢٠١٧انتھت من المزید بشأن التأكد لعدم نظًرا الحین. وعلیھ، ذلك منذ تجدیدھا یتم ولم

الدخل قائمة في المسجلة القیمة في االنخفاض خسارة بالكامل.  تبلغ الموجودات قیمة انخفاض بوارج إدارة سعودي٨٧٫٧قررت لایر ملیون
سعودي). ٧٠٫٤: ٢٠١٨( لایر ملیون

المستردةالمبالغخصمبعداألضرار،تعویضات٢-٢٧
دیسمبر٣١

٢٠١٩
دیسمبر٣١

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧
-١٠٨٬٢٦٠١٤٦٬٣٦٤أضرارتعویضاتمصروف
-)٧٩٬٠٥٣()٦٨٬٩٩٢(مستردةأضرارتعویضات

٣٩٬٢٦٨٦٧٬٣١١-

إنجازفيالتأخربسببوالطاقةالمیاهشراءاتفاقیاتلشروطوفقًاالمشتریةالجھةإلىمدفوعةأوإلىمستحقةأضرارتعویضاتالبندھذایمثل
الذروةالتجاریةالعملیات ساعات خالل المطلوب اإلخراج من أقل تولید خصمبعدھيالخسارةأوالربحفيالظاھرةاألضرارتعویضاتإن،أو
.للمجموعةالتابعةالشركاتقبلمنواإلنشاءاتوالمشتریاتالھندسیةاألعمالمقاولمععلیھاالتفاوضتمالتياألضرارتعویضات
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٦٠

صافياألجنبیة،العمالتتحویلأرباح(خسائر) -٢٨
دیسمبر٣١

٢٠١٩
دیسمبر٣١

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧
محققةأرباح أجنبیة عمالت )٤١٬٣٩٤(١١٬٤٦٤١٦٤(خسائر) تحویل

٥١٬٥١٨)٨٬٧٤٠()٤٠٬٥٧٠(محققةغیرأجنبیةعمالتتحویلأرباح(خسائر) 
)١٠٬١٢٤)٨٬٥٧٦()٢٩٬١٠٦

صافيالمالیة،األعباء-٢٩

دیسمبر٣١إیضاح
٢٠١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

٧٩٠٬٥١٤٤٩٨٬٩٩٥٢٦٦٬٥٩١اقتراضتكلفة
ضمان خطابات على مالیة ٢٩٬١٦٠٦٥٬٢٠٩٤١٬٠٢٢عمولة

عالقة ذات جھات من قروض بشأن اقتراض ١٤٬٥٥٢٤٬٦٨٨٤٬٨٧٦-٢٢تكلفة
أخرى مالیة ١٤٥٬٦٣٦١٬٧٦٣٥٬٤٦١-٢٩أعباء

٨٦٩٬٨٦٢٥٧٠٬٦٥٥٣١٧٬٩٥٠

بمبلغ١-٢٩ األجل طویلة بإلتزامات متعلقة عمولة إطفاء مصروف األخرى المالیة األعباء (١٦٫٠تتضمن سعودي لایر : ٢٠١٨ملیون
سعودي،١٫٨ لایر مدین٥٫٥: ٢٠١٧ملیون وخصم لایرسعودي)، بمبلغینملیون األجل (٢٤٫٤طویلي سعودي لایر ٢٠١٨ملیون
: الشيء)٢٠١٧و

السھم(خسارة) ربح-٣٠

(باآلالف):١-٣٠ السنة خالل القائمة األسھم لعدد المرجح بالمتوسط تحلیالً یلي فیما

دیسمبر٣١
٢٠١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

فياألسھم كما المصدرة ٦٤٥٬٧٦٣٦٤٥٬٧٦٣٥٤٧٬٦٠٤العادیة

٦٤٥٬٧٦٣٥٩٦٬٢٨٠٥٤٧٬٦٠٤فيالمنتھیةالسنةخاللالقائمةالعادیةاألسھملعددالمرجحالمتوسط

:التاليالنحوعلىوالمخفضاألساسيالسھم(خسارة) ربحاحتسابتم٢-٣٠

األمصافي الشركة بمساھمي المتعلق (خسارة) السنة ٩٢٠٬٢٤٠)٧٧٣٬٨٤٢(١٬١٧٣٬٨٦٥ربح

(إیضاحاألمالشركةفيبالمساھمینالمتعلقالمستمرةالعلمیاتمنالسنةربح
٦٣٣٬٩٥٩٧٥٥٬٩٤٥٧٨٩٬٥١٩)٣-٣٧

١٫٦٨)١٫٣٠(١٫٨٢)السعودي(باللایرللسھموالمخفضاألساسي(الخسارة) الربح

٠٫٩٨١٫٢٧١٫٤٤)السعودي(باللایرالمستمرةالعملیاتمنللسھموالمخفضاألساسيالربح
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٦١

مراحلعلىالمنفذةاألعمالتجمیععملیة-٣١

%٣٧قدرھاحصةعلىواستحوذتوالبیعالشراءخیاراتفاقیةبموجبلھاالممنوحالشراءخیارالمجموعةمارست،٢٠١٤مایو٢٤بتاریخ
رابغفياستثمارھاعنالمحاسبةفيالمجموعةاستمرت،٢٠١٨وخالل"). فیھاالمستثمر("الشركةوالكھرباءللمیاهالعربیةرابغشركةفي

نتجوقد. آخرینمساھمینمعالمشتركةللسیطرةخاضعةفیھاالمستثمرالشركةكانتحیثالملكیةحقوقلطریقةوفقًاوالكھرباءللمیاهالعربیة
ً. سعوديلایرملیون٣٨٦٫٩٥قدرهواحدةلمرةربحالخیارممارسةعن المملكةفيالمعتمدةالماليللتقریرالدولیةالمعاییرلمتطلباتطبقا

.٢٠١٨دیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنةوالكھرباءللمیاهالعربیةرابغنتائجصافيفيالحصةضمنالربحإدراجتمالسعودیة،العربیة

قدرھا٢٠١٩أكتوبر١٠وفي إضافیة حصة على االستحواذ المجموعة أتمت متفق%٢٥، عوض لقاء وذلك والكھرباء للمیاه العربیة رابغ في
قدره من٥٦٠٫٢علیھ الفعلیة ملكیتھا حصة وزادت فیھا المستثمر الشركة على السیطرة على المجموعة حصلت سعودي. وعلیھ، لایر ملیون

.%٩٩إلى%٧٤

منتتضمن اعتباًرا للمجموعة تابعة شركة باعتبارھا وذلك والكھرباء للمیاه العربیة رابغ نتائج الموحدة المالیة القوائم . ٢٠١٩أكتوبر١٠ھذه
قدره بمبلغ الضریبة بعد الربح صافي لزاد السنة، بدایة في التجمیع عملیة تمت سعودي. ٧٧٫٩ولو لایر ملیون

مراحل: فیما على المنفذة األعمال تجمیع عملیة عن الناتج الربح وصافي علیھا المستحوذ للموجودات العادلة بالقیمة بیانًا یلي

إیضاح
أكتوبر١٠فيكما

٢٠١٩
االستحواذبتاریخالموجوداتلصافيالعادلةالقیمة

٥٦٬٩١٢٬٦٩٨صافيومعدات،وآالتممتلكات
١٥٠٬٤٠٠بضاعة
ًمدفوعةومصاریفمدینون ١٢٩٬٨٩٨آخرونومدینونمقدما
٧٨٬٥٢٤نقدیةوشبھنقدیة

)٣٬٧٦٣٬٢٦٠(قروض
)٢٩٬٩٣٢(٥-٢٠مؤجلةضریبةمطلوبات

)٨٢٦(الموظفینمنافع
)١٧٨٬٥١٥(الدفعمستحقةومبالغدائنون
٣٬٢٩٨٬٩٨٧علیھاالمستحوذالموجوداتلصافيالعادلةالقیمة

فيالمنتھیةللفترة
٢٠١٩أكتوبر١٠

األعمال تجمیع عملیة عن الناتج الربح
٣٬٢٩٨٬٩٨٧علیھاالمستحوذالموجوداتلصافيالعادلةالقیمة
)٢٬٤٩٥٬١٠٥(١-٧الحالیةالملكیةلحصةالدفتریةالقیمة: ناقًصا
المدفوع:ناقًصا للعوض العادلة )٥٦٠٬٢١٩(القیمة
المسیطرة:ناقًصا غیر الملكیة )٣٢٬٩٩٠(حقوق
٢٦٢١٠٬٦٧٣*مراحلعلىمنفذةأعمالتجمیععملیةربحصافي

االستحواذعنالناتجةالنقدیةالتدفقات
٧٨٬٥٢٤التابعةالشركةمععلیھاالمستحوذالنقدیةصافي
)٥٦٠٬٢١٩(النقديالعوض
)٤٨١٬٦٩٥(االستحواذعنالصادرةالنقدیةالتدفقاتصافي

والكھرباءللمیاهالعربیةرابغفي%٧٤وقدرھاالحالیةالمجموعةلحصةالعادلةالقیمةقیاسإعادةعنواحدةلمرةخسارةالبندھذایتضمن* 
.سعوديلایرملیون٥٣٫٥٠٧إلى

العادلة. اختارت بالقیمة علیھا المستحوذ الشركة في المسیطرة غیر الملكیة حقوق قیاس المجموعة

العادلةالقیمةزیادةذلكعنونتجعلیھاالمستحوذبالشركةالخاصةوالمعداتواآلالتالممتلكاتقیمةبتقویمالمجموعةقامتاالستحواذ،بتاریخ
.العادلةالقیمةلتحدیدخارجیینتقییمبخبراءاالستعانةتموقد. للمجموعةالموحدةالمالیةالقوائمفيسعوديلایرملیون٥٨٨٫٤قدرهبمبلغ
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٦٢

المتوقفةالعملیات-٣٢

المحدودةالقابضةالمتجددةللطاقةأكواباورشركة١-٣٢
قابلقرضاتفاقیةللمجموعة،بالكاملمملوكةتابعةشركةالمحدودة،القابضةالمتجددةللطاقةأكواباورشركةأبرمت،٢٠١٨عامخالل

"المقرض"("المشتري"إنكافاكسفيسيشركةمع("االتفاقیة") للتحویل المتجددةللطاقةأكواباوراقترضتاالتفاقیة،بموجب). أو
فيأسھمإلىمنھجزءأوبالكاملللقرضاألصليالمبلغتحویلخیارالمقرضةالجھةمنحمعسعودي،لایرملیون١٬٣٦١٫٣٣مبلغالقابضة
.علیھالمتفقالتحویلبسعرالقابضةالمتجددةللطاقةأكواباور

أكواباورفيالمجموعةملكیةمن%٤٩لشراءالقرضمبلغمنجزءباستخدامالمشتريقاماالتفاقیة،بموجبالمتاحالتحویللخیاروطبقًا
٣١بحلولاألسھمبشراءالمتعلقةالھامةالشروطكافةإنجازتم. سعوديلایرملیون٥٨٠٫٦٥قدرهعلیھمتفقبعوضالقابضةالمتجددةللطاقة
المتجددةللطاقةأكواباورعلىمشتركةبصورةیسیطرانسوفوالمشتريالمجموعةفإنالجدید،المساھمالتفاقیةطبقًا. ٢٠١٩دیسمبر
للطاقةأكواباورعلىالسیطرةفقدتالمجموعةفإنالموحدة،المالیةالقوائم-) ١٠(لمالياللتقریرالدوليللمعیاروطبقًاوعلیھ،. القابضة
للطاقةأكواباورفيللمجموعةالمتبقیةالحصةعلىاالحتفاظتم. بھاالخاصةالموجوداتصافيتوحیدعنبالتوقفوقامتالقابضةالمتجددة
بإثباتالمجموعةقامتكما. السیطرةفقدانتاریخمناعتباًراالملكیةحقوقلطریقةوفقًاعنھاوالمحاسبةالعادلة،بالقیمةالقابضةالمتجددة
:یليكماالسیطرةفقدانعنناتجةسعوديلایرملیون٥٥٤٫٤قدرھامكاسب

٢٠١٩دیسمبر٣١
٥٨٠٬٦٥٠المستلمللعوضالعادلةالقیمة
٦٠٤٬٣٥٠بھالمحتفظلالستثمارالعادلةالقیمة
٢٦٥٬٨٥٢إثباتھاعنالتوقفتمالتيالمسیطرةغیرالملكیةلحقوقالدفتریةالقیمة
)٧٣٣٬٨٧٦(*إثباتھاعنالتوقفتمالتيالموجوداتلصافيالدفتریةالقیمة

اآلخر الشامل الدخل من الخسارة أو الربح إلى تدوریھا معاد متراكمة أجنبیة عمالت تحویل )١٦٢٬٦١٨(خسائر
القابضة المتجددة للطاقة أكواباور على السیطرة فقدان مكاسب ٥٥٤٬٣٥٨صافي

وقدرھا* رینیوابلز سي بي یو بشركة المتعلقة الشھرة ذلك سعودي٦٫٥یشمل لایر و١١٩٫٠ملیون لایر على٢٫٤٤٥٫١ملیون لایر ملیون
.التوالي

).٤-٣١(االیضاحفي٢٠١٧و٢٠١٨و٢٠١٩للسنواتالقابضةالمتجددةللطاقةأكواباورنتائجعناإلفصاحتم

أیھ. أس.جوسأكوا٢-٣٢ تیكارت أي في ساناي یونیتم أي في إیسلتمي الكتریك
قدرھا٢٠١٨دیسمبر١٦بتاریخ فعلیة حصة المستحوذة") على "الجھة بـ بعد فیما إلیھم (ویشار الشركة في المساھمین بعض استحوذ ،٣٠%

أیھ. أس. ("أكوا تیكارت أي في ساناي یونیتم أي في إیسلتمي الكتریك جوس أكوا شركة وھي للمجموعة، بالكامل مملوكة تابعة شركة في
العا المتعلقةجوس"") بالقیمة القرارات اتخاذ یجب وبموجبھا مشترك، مشروع اتفاقیة المستحوذة الجھة أبرمت الصفقة، من دلة. وكجزء

المستحوذة. تشتمل والجھة المجموعة قبل من مشترك بشكل جوس أكوا عائدات على جوھري بشكل الغالب في تؤثر المعنیة  التي باألنشطة
المتعلقة القرارات على األنشطة والقراراتھذه اآلخرین، الخدمات ومقدمي اإلدارة، موظفي كبار وتعیین والرأسمالیة، التشغیلیة القرارات باتخاذ

وصیان بتشغیل المتعلقة والقرارات التمویل، بترتیبات المتعلقة والقرارات الكھربائیة، المحطات لمرافق الراسمالیة باإلضافات المحطاتالمتعلقة ة
ال واختیار جوس. الكھربائیة أكوا عائدات على تؤثر التي الطاقة ومبیعات الغاز بتورید المتعلقة الیومیة والقرارات موردین،

لایرملیون٦٧٢٫٠قدرھاخس��ارةبإثباتوقامتالموجوداتص��افيتوحیدعنوتوقفتجوس،أكواعلىالس��یطرةالمجموعةفقدتوبالتالي،
أكوافي%٧٠وقدرھاللمجموعةالمتبقیةالملكیةلحصةالعادلةالقیمةتقدیرتمالمشترك،المشروعاتفاقیةوبتاریخذلك،إلىإضافة. سعودي
ًالملكیةحقوقلطریقةوفقاًجوسأكواعنبالمحاس���بةاإلدارةوبدأتالمجموعةقبلمنش���يءالجوس للتقریرالدوليالمعیارلمتطلباتطبقا
.المشتركةالترتیبات–١١المالي

ًیليفیما :السیطرةفقدانبشأنالمثبتةللخسارةملخصا
٢٠١٨دیسمبر٣١

)٣٩٠٬٨١٣(إثباتھاعنالتوقفتمالتيالمطلوباتلصافيالدفتریةالقیمة
-المستلمللعوضالعادلةالقیمة

)٣٩٠٬٨١٣(
١٤١٬٣٣٠اآلخرالشاملالدخلمنالخسارةأوالربحإلىتدوریھامعادمتراكمةأجنبیةعمالتتحویلخسائر

٤٧٬٧١١اآلخرالشاملالدخلمنالخسارةأوالربحإلىتدویرهالمعادالمتراكمالمخاطرتغطیةاحتیاطي
٨٧٣٬٧٢٦السیطرةفقدانعندبھاالتعھدتمإضافیةمطلوبات

السیطرة فقدان عند المثبتة الخسائر ٦٧١٬٩٥٤إجمالي
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٦٣

(تتمة)المتوقفةالعملیات-٣٢

أیھ. أس. (تتمة)جوسأكوا٢-٣٢ تیكارت أي في ساناي یونیتم أي في إیسلتمي الكتریك

االستثمارتاریخمنأي،٢٠١٨دیسمبر١٦حتىسعوديلایرملیون١٫٠٣٨٫٦قدرھاخسائربتوحیدالمجموعةقامتتقدم،ماإلىإضافة
).٤-٣٢(االیضاحفي٢٠١٧و٢٠١٨و٢٠١٩للسنواتجوسأكوانتائجعناإلفصاحتم. جوسأكوافيياألول

ديأیھإيباركفيبيكارادافسيباورأكوا٣-٣٢
باورأكوافيبالكاملحصتھابیعبشأناتشبيامجيدیفلوبمنتإنرجيمعوشراءبیعاتفاقیةالمجموعةأبرمت،٢٠١٩دیسمبر١٤بتاریخ
.٢٠١٩دیسمبر٣١فيكماالبیعبعملیةالمتعلقةالنظامیةاإلجراءاتمناالنتھاءیتملم("كاراد"). ديأیھإيباركفيبيكارادافسي

المالیة ھذه  القوائم بیانالموحدةولغرض یلي للبیع. فیما معدة ومطلوبات كموجودات بكاراد الخاصة والمطلوبات الموجودات عرض تم ،
في كما المالي المركز لكاراد:دیسمبر٣١قائمة

٢٠١٩دیسمبر٣١
الموجودات
٤٢٢٬٣٩٤صافيومعدات،وآالتممتلكات
ًمدفوعةومصاریفمدینون ٢٬٤٣٤آخرونومدینونمقدما
٥٠٬٥٧٤نقدیةوشبھنقدیة

٤٧٥٬٤٠٢للبیعمعدةموجودات

المطلوبات
٣٢٨٬٠٠٤قروض
٩٬٧٤١مؤجلةضریبةمطلوبات
٢٬١٢٦مؤجلةإیرادات
٣٣٬١٥٦أخرىومطلوباتالدفعمستحقةومبالغدائنون

٣٧٣٬٠٢٧للبیعمعدةبموجوداتمتعلقةالتزامات

للبیع (ا بھا المحتفظ بالموجودات مرتبطة أخرى )١٦٬٠٨٧()٢-١٣یضاحاحتیاطیات

).٤-٣٢(االیضاحفي٢٠١٧و٢٠١٨و٢٠١٩للسنواتكارادنتائجعناإلفصاحتم
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والطا
شركةأعمالالمیاه

والشركاتالتابعةلھا
سعودیة)قةالدولیة

(شركةمساھمة
حولالقوائمالمالیةالموحدة

ضاحات
إی

(تتمة)
للسنةالمنتھیةفي

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
فالریاالتالسعودیة)

(كافةالمبالغبآال

٦٤

٣٢
-

العملیات
المتوقفة

(تتمة)

٣٢
-٤

فیما
یلي

بیان
نتائج

العملیات
المتوقفة

للسنوات
٢٠١٩

و
٢٠١٨

و
٢٠١٧

:

ضاح
إی

أكوا
س
جو

أكواباور
للطاقة

المتجددة
ضة

القاب
كاراد

اإلجمالي
للسنة

المنتھیة
في

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
٢٠١٨

٢٠١٧
٢٠١٩

٢٠١٨
٢٠١٧

٢٠١٩
٢٠١٨

٢٠١٧
٢٠١٩

٢٠١٨
٢٠١٧

ت
إیرادا

-
٦٨٦٬٤٩٢

١٩٧٬٨٠٥
٣٧٢٬٤٧١

٢٦٧٬٦٥٧
١٧٦٬١٩٣

٦٥٬٩٨٩
٦٨٬٦٣١

٦٩٬١٩٤
٤٣٨٬٤٦٠

١٬٠٢٢٬٧٨٠
٤٤٣٬١٩٢

ف
تكالی

ت
العملیا

-
)

٧٤٨٬٣٣٩
(

)
٢٤٬٥٨٣

(
)

٩٤٬٥٦٣
(

)
٦٠٬٣٠٦

(
)

٤٤٬٧٣١
(

)
٢٧٬١٧٧

(
)

٢٤٬٠٥٨
(

)
٥٠٬٤٠٨

(
)

١٢١٬٧٤٠
(

)
٨٣٢٬٧٠٣

(
)

١١٩٬٧٢٢
(

تكلفة
تطویر

ومبالغ
مشطوبة

أخرى
-

-
-

-
)

١١٬٩٥٣
(

-
-

-
-

-
)

١١٬٩٥٣
(

-

ف
صاری

م
عمومیة

وإداریة
-

)
١٩٬٠٣٣

(
)

١٧٬٤٩٨
(

)
٧١٬٧٢٢

(
)

٧٣٬١٤٤
(

٥١٦
)

٧٬٠٨٢
(

)
٧٬١٠٧

(
)

٤٣٬٩٢٠
(

)
٧٨٬٨٠٤

(
)

٩٩٬٢٨٤
(

)
٦٠٬٩٠٢

(

صة
الح

في
صافي

نتائج
ت
شركا

مستثمر
فیھا

تتم
المحاسبة

عنھا
ا وفقً

لطریقة
حقوق

الملكیة
-

-
-

٦٥٩
)

٧٬٠٤٩
(

٤٬٨١٧
-

-
-

٦٥٩
)

٧٬٠٤٩
(

٤٬٨١٧
ت
إیرادا

تشغیلیة
أخرى

-
-

-
١٦٬٢٢٥

٩٬٣٦٧
-

-
-

-
١٦٬٢٢٥

٩٬٣٦٧
-

س
عك

خسارة
ض
االنخفا

في
القیمة

-
-

-
-

-
-

-
-

٦٣٬٥١٣
-

-
٦٣٬٥١٣

ت
إیرادا

أخرى
-

٧٬٤٧٦
٣٠٧

١٩٬٧٨٦
١٢٬٨٩٠

١٠٬٠٤٦
-

٣٥
٢١٤

١٩٬٧٨٦
٢٠٬٤٠١

١٠٬٥٦٧
ت
ضا
تعوی

ضرار
أ

مستردة
-

١٢٩٬٥٣٥
-

-
-

-
-

-
-

-
١٢٩٬٥٣٥

-

خسارة
تحویل

ت
عمال

أجنبیة،
صافي

*
-

)
٨٨٧٬٠٥٥

(
)

٢٨٬٧٨٨
(

)
٢٬١٤٧

(
)

١١٬٤٠٣
(

٤٧٬٥٦٥
)

٢٬٤٢٩
(

٦٬١٦٣
)

١٩٬٣٥٨
(

)
٤٬٥٧٦

(
)

٨٩٢٬٢٩٥
(

)
٥٨١

(

أعباء
مالیة،

صافي
-

)
٢٤٣٬٢٦٥

(
)

٤٢٬٢٨٦
(

)
٢٤٠٬١٣٧

(
)

١٧١٬١٠٦
(

)
١٦٨٬٥٣٦

(
)

٢٥٬١٥٢
(

)
٢٩٬٩٣٤

(
)

١٣٬٠٦٩
(

)
٢٦٥٬٢٨٩

(
)

٤٤٤٬٣٠٥
(

)
٢٢٣٬٨٩١

(

ضریبة
مستردة
/

(محملة)
-

٢٣٥٬٧٠٤
٥٠

)
٤٬٧٣٤

(
٢٬٣٢٨

١٢٬٩٤٤
-

١٤٠
)

١٬٤١٧
(

)
٤٬٧٣٤

(
٢٣٨٬١٧٢

١١٬٥٧٧

(خسارة)/ 
ربح

السنة
المنتھیة

في
٣١

دیسمبر
-

)
٨٣٨٬٤٨٥

(
٨٥٬٠٠٧

)
٤٬١٦٢

(
)

٤٢٬٧١٩
(

٣٨٬٨١٤
٤٬١٤٩

١٣٬٨٧٠
٤٬٧٤٩

)
١٣

(
)

٨٦٧٬٣٣٤
(

١٢٨٬٥٧٠

ب
مكاس

/
(خسائر) 
تم

إثباتھا
نتیجة

فقدان
السیطرة

٣٢
-١

و
٣٢

-٢
-

)
٦٧١٬٩٥٤

(
-

٥٥٤٬٣٥٨
-

-
-

-
-

٥٥٤٬٣٥٨
)

٦٧١٬٩٥٤
(

-
الربح
/

(الخسارة) 
من

ت
العملیا

المتوقفة،
بما

في
ذلك

الربح
/

(الخسارة) 
المثبتة

نتیجة
فقدان

السیطرة
على

شركة
تابعة

-
)

١٬٥١٠٬٤٣٩
(

٨٥٬٠٠٧
٥٥٠٬١٩٦

)
٤٢٬٧١٩

(
٣٨٬٨١٤

٤٬١٤٩
١٣٬٨٧٠

٤٬٧٤٩
٥٥٤٬٣٤٥

)
١٬٥٣٩٬٢٨٨

(
١٢٨٬٥٧٠

*
الشيء

خسارةتحویلالعمالتاألجنبیةالغیرالمحققةبمبلغ
صافي) یشمل

عمالتأجنبیة (
خسارةتحویل

اجمالي
)

٢٠١٨
 :

٨٨٧٫١
سعودي،

لایر
ملیون

٢٠١٧
 :

٢٨٫٨
سعودي)

لایر
ملیون

.

٣٣
-

وااللتزاماتالمحتملة
التعھدات

كمافي
٣١

دیسمبر
٢٠١٩

ضما
و
تالمشاریع

تالبنكیةلشركا
صادرةبشأنالتسھیال

مشتركة
ت
ضمانا

و
ضمان

ت
خطابا

شكل
على

محتملةقائمة
ت
كانلدىالمجموعةالتزاما

،
تأداء

نا
قدرھا

١٠٬٢
لایر

ملیار
سعودي(

٣١
دیسمبر

٢٠١٨
 :
٩

سعودي،
لایر

ملیار
٣١

دیسمبر
٢٠١٧

 :
٨٫٩

وفقاً
عنھا

تالمستثمرفیھاالتيیتمالمحاسبة
تالشركا

صةالمجموعةفيالتزاما
ح
على

ضاً
صیدأی

سعودي). یشتملالر
لایر

ملیار
حقوقالملكیة.

لطریقة
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٦٥

المحتملة-٣٣ وااللتزامات (تتمة)التعھدات

المالیة: القوائم إعداد بتاریخ كما المحتملة لاللتزامات تحلیالً یلي فیما
في كما

دیسمبر٣١
٢٠١٩

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٨

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٧
مرحلیة قروض بشأن مستندیةأوضمانات ٢٬٩٢٣٬٦٧٩١٬٦٦٦٬٧٠٤١٬٩٣٠٬٢٧٤اعتمادات

و أخرىائتمانتعھداتسندات محتملة ٧٬٦٤٧٬٦٦٥٧٬٣٣٩٬٣٥٥٦٬٩٢٨٬٢٩٥والتزامات
١٠٬٥٧١٬٣٤٤٩٬٠٠٦٬٠٥٩٨٬٨٥٨٬٥٦٩

قدره األردنیة") بمبلغ البترول الوقود ("مصفاة مورد طالب الكھرباء، لتولید المركزیة الشركة وھي للمجموعة، التابعة الشركات إحدى في
٥٥٤٬٧) لایرسعودي لایرسعودي،٥٢٧٫٠: ٢٠١٨ملیون الوقود٥٠٤٫٩: ٢٠١٧ملیون فواتیر سداد تأخر على لایرسعودي) كعمولة ملیون

ا غیر الفواتیر سداد في التأخر نتیجة عمولة على الحصول للمورد یحق أنھ على المورد مع المبرمة الوقود تورید اتفاقیة لمسددةالشھریة.   تنص
بعد (٤٥وذلك المادة فإن ذلك، الفاتورة. ومع تاریخ من لتولید٣-١٣یوًما المركزیة الشركة أن على أیًضا تنص الوقود تورید اتفاقیة ) من

ا عدم فیھ یكون الذي بالقدر وذلك السداد في متأخرة تعتبر ال وأنھا الوقود، تورید اتفاقیة بموجب األداء عدم عن مسؤولة غیر أوالكھرباء ألداء
ناتجالتأ السداد في المشتریة ("منخر للكھرباءالجھة الوطنیة التأخر")الشركة عن ناتج للموّرد الوقود مدفوعات سداد في التأخر ألن . ونظًرا

من الوقود إیرادات استالم لدیھفي لیس العقد، بموجب المورد، فإن للكھرباء، الوطنیة یؤیدالشركة مناما تأخیر عمولة بأي الشركةلمطالبة
الم بین الموقعة الوقود تورید اتفاقیة لشروط وفقًا بأنھ المستقل القانوني ومستشارھا اإلدارة ترى الكھرباء. وعلیھ، لتولید والشركةالمركزیة ورد
لھ مخصص أي یجنب لم المبالغ. وبالتالي، بھذه للمطالبة تعاقدي أساس أي لدیھ لیس المورد فإن الكھرباء، لتولید القوائمالمركزیة ھذه في ا

المالیة. الموحدة

ال مع خالف في للمجموعة تابعتین شركتین فھناك ذلك الى األضرار. انباإلضافة تعویضات بأداء یتعلق فیما احالتھامقاولین تم الىالمسألة
مرجح. وبالتاليالتحكیم الشركتین لصالح القووحكم ھذه في بموجودات االعتراف او مخصص تجنیب یتم الموحدةلم المالیة .ائم

المجموعة بشركات یتعلق فیھاالفیما الملكیةالتيمستثمر حقوق لطریقة ً وفقا عنھا المحاسبة فیھا") یتم المستثمر العامة("الشركات الھیئة تقوم
من لألعوام الزكاة بمراجعة حالیا والدخل والضریبة٢٠١٨حتى٢٠٠٩للزكاة بالزكاة یتعلق فیما إضافیة بمطالبات الھیئة تتقدم أن المرجح . من

التي لألعوام السابقة. بالنسبة إضافیةفیھاالھیئةقامتلألعوام مطالبات استئبرفع فیھا المستثمر الشركات وتعتقدقدمت المطالبات ھذه ضد ناف
إلت وفقاً المبالغ تسویة على فیھا المستثمر الشركات وافقت نادرة حاالت كامل. في بشكل المطالبات رفع وسیتم االستئناف قبول سیتم فاقأنھ

القوائم في التسویات بھذه المتعلقة للمبالغ بمخصصات اإلعتراف حالیا. تم ذلك تطبیق ویتم الھیئة مع فیھا. مسبق المستثمر للشركات المالیة
فیھا المستثمر الشركات على حالیا المحملة والضریبة الزكاة في المجموعة منحصة الحصة الى باإلضافة الخسارة او الربح في فیھا معترف

إیضاح فیھا. أنظر المستثمر الشركات في الدخل .١-٧صافي

متقأحدفي تطویر مرحلة في التي المجموعة الجوھریةمشاریع للقروض المالي اإلغالق اتفاقیة ولكن الطاقة شراء اتفاقیة توقیع تم (حیث دمة
حال تحقیقھ) ھناك یتم معالجةتخلفةلم ھذهفيكماغیر المالیةتاریخ بھذالموحدةالقوائم یتعلق فیما المجموعة تعّرض المشروع. قیمة ھيا

سعودي٢٫٩كالتالي: (أ)  لایر تضمینھاملیون أعالهتم المذكورة المحتملة وااللتزامات االلتزامات سعودي٣٤٫١(ب) ;ضمن لایر ملیون
في ًالمضمنة مقدما المدفوعة سعودي٥٠٫٦و(ج);)٣-١١إیضاح(المصاریف لایر فيملیون المشاریعالمضمنة تطویر -١١إیضاح(تكلفة

المشتري. )٤ یقم والحالةھذهباعتبارلم ھذهتخلّف أن عالیة احتمالیة ھناك أن اإلدارة ّم علىالحالةتقی عكسي تأثیر بدون معالجتھا سیتم
یتم لم ولذلك فياالعترافالمجموعة المالیةھذهبمخصص فيالقوائم كما للمجموعة .٢٠١٩دیسمبر٣١الموحدة

التشغیلیة-٣٤ القطاعات
عملیاتاتم المجموعة. تتكون نشاطات بشأن األعمال قطاعات اإلدارة اعتمدت بالمجموعة، الخاصة الداخلیة التقاریر إعداد طریقة مع شیاً

اآلتي: من -المجموعة

والمیاه) (الطاقة التولید قطاع
ال لھذه حالیاً. إن اإلنشاء قید أو العاملة والمیاه الطاقة مشاریع على القطاع ھذا تصنیفیشتمل ذات مشتریة جھات مع األجل طویلة عقود مشاریع

جید.ائتماني

الخدمات قطاع
عقو بموجب التولید لقطاع والصیانة التشغیل خدمات ذلك في بما األخرى، األعمال لقطاعات المتنوعة الخدمات تقدیم على القطاع ھذا دیشتمل

المد نفس والصیانة التشغیل خدمات لعقود األجل. إن التولید. تقومطویلة قطاع ضمن تندرج التي المشاریع لشركات األجل طویلة العقود مثل ة
األداء. وتقویم الموارد توزیع بشأن القرار أتخاذ لغرض مستقلة بصورة األعمال لوحدات العملیات نتائج بمراقبة اإلدارة
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٦٦

(تتمة)-٣٤ التشغیلیة القطاعات

الر أساس على القطاع أداء تقویم قطاع.یتم لكل الخسارة أو المالیة.بح القوائم توحید عند القطاعات بین المتداخلة اإلیرادات حذف یتم
التولید قطاع

والمیاه) الخدمات(الطاقة المتوقفة*قطاع اإلجماليالعملیات

٢٠١٩دیسمبر٣١
خارجیة ٢٬٠٨٢٬٤١٠٢٬٠٣٢٬٥٨٩٤٣٨٬٤٦٠٤٬٥٥٣٬٤٥٩إیرادات

القطاعات بین ٣٥٣٬٠٤٣-٣٥٣٬٠٤٣-إیرادات
اإلیرادات ٢٬٠٨٢٬٤١٠٢٬٣٨٥٬٦٣٢٤٣٨٬٤٦٠٤٬٩٠٦٬٥٠٢إجمالي

والضریبة الزكاة قبل القطاع القیمةربح في ٦٩٩٬٢٩٩٥٨٠٬٦٥٠٥٥٩٬٠٧٩١٬٨٣٩٬٠٢٨واإلنخفاض
(خسارة) القیمة في )٨٨٠٬٢٠٣(--)٨٨٠٬٢٠٣(اإلنخفاض

مالیة صافيأعباء ،٥٧٧٬٩٤٧٢٩١٬٩١٥٢٦٥٬٢٨٩١٬١٣٥٬١٥١
أجنبیة عمالت تحویل صافيخسائر ،١٣٬٤٢٦١٥٬٦٨٠٤٬٥٧٦٣٣٬٦٨٢

٢٨٨٬٦٩٧١٢٬٣٦١١٠٥٬٠٣٩٤٠٦٬٠٩٧استھالك
ً وفقا عنھا المحاسبة یتم فیھا مستثمر شركات دخل صافي في حصة

الملكیة حقوق لطریقة
٢٦١٬٦٨٩٢٢٬١٠٥٦٥٩٢٨٤٬٤٥٣

موجودات ٢٩٬٩٩٥٬٦٩٤٧٬٢٧٦٬٤٤١٤٧٥٬٤٠٢٣٧٬٧٤٧٬٥٣٧القطاعإجمالي
الملكیة حقوق لطریقة وفقاً عنھا المحاسبة یتم فیھا مستثمر ٤٬٧٧٦٬٨٨٥-٤٬٧٢٣٬٥٤٧٥٣٬٣٣٨شركات

والمعدات واآلالت الممتلكات إلى ٢٬٠٤٥٬٨٧٦-٢٬٠٠٩٬٧٤٠٣٦٬١٣٦إضافات
القطاع مطلوبات ٢١٬٢٨٢٬٧٠٢٥٬٤٨٦٬٤٣١٣٧٣٬٠٢٧٢٧٬١٤٢٬١٦٠إجمالي

٢٠١٨دیسمبر٣١
خارجیة ١٬٥٣٩٬٨٣٥١٬٦٨٧٬٩٩٨١٬٠٢٢٬٧٨٠٤٬٢٥٠٬٦١٣إیرادات

القطاعات بین ٢٨٩٬٨٣٣-٢٨٩٬٨٣٣-إیرادات
اإلیرادات ١٬٥٣٩٬٨٣٥١٬٩٧٧٬٨٣١١٬٠٢٢٬٧٨٠٤٬٥٤٠٬٤٤٦إجمالي

والضریبة الزكاة قبل القیمةربح/ (خسارة) القطاع في )٥٤٠٬٧٠٧()١٬٧٧٧٬٤٦٠(٧٥١٬١٩٤٤٨٥٬٥٥٩واإلنخفاض
(خسارة) القیمة في )٥٥٦٬٤٣٧(--)٥٥٦٬٤٣٧(اإلنخفاض

مالیة صافيأعباء ،٢٧٩٬٥٧٣٢٩١٬٠٨٢٤٤٤٬٣٠٥١٬٠١٤٬٩٦٠
أجنبیة(أرباح) خسائر عمالت صافيتحویل ،٨٩٢٬٢٩٥٩٠٠٬٨٧١)٨٬٣٤٨(١٦٬٩٢٤
١٨٤٬٤٠٣٣٧٬٠٥٧١٤٤٬٢١٥٣٦٥٬٦٧٥استھالك

وفقاً عنھا المحاسبة یتم فیھا مستثمر شركات دخل صافي في حصة
الملكیة حقوق **لطریقة

٩٣٥٬٦٦٧)٧٬٠٤٩(٩٠٧٬٥١٤٣٥٬٢٠٢

- القطاع موجودات ٣٦٬١٦٧٬١٦٢-٢٨٬٥٦٧٬٠٥٤٧٬٦٠٠٬١٠٨إجمالي
حقوق لطریقة وفقاً عنھا المحاسبة یتم فیھا مستثمر ٦٬٥١٦٬٠٢٨-٦٬٤٦٠٬٩٧٥٥٥٬٠٥٣الملكیةشركات

والمعدات واآلالت الممتلكات إلى ٣٬١٨٦٬٢٨١-٣٬١٥١٬٨٨٦٣٤٬٣٩٥إضافات
القطاع مطلوبات ٢٥٬٠٩٣٬٠٠٥-١٨٬٧٣٢٬٥٥٩٦٬٣٦٠٬٤٤٦إجمالي

٢٠١٧دیسمبر٣١
خارجیة ١٬٨١٠٬٤٢١١٬٧٠٦٬٧٠٦٤٤٣٬١٩٢٣٬٩٦٠٬٣١٩إیرادات

القطاعاتإیرادات ٣٣١٬٠٩٩-٣٣١٬٠٩٩-بین
اإلیرادات ١٬٨١٠٬٤٢١٢٬٠٣٧٬٨٠٥٤٤٣٬١٩٢٤٬٢٩١٬٤١٨إجمالي

والضریبةربح الزكاة قبل القیمةالقطاع في ٣٨٦٬٥٩٧٧٢١٬٢٥٥١١٦٬٩٩٣١٬٢٢٤٬٨٤٥واإلنخفاض
(خسارة) القیمة في )١٥٬٠٥٥(--)١٥٬٠٥٥(اإلنخفاض

مالیة صافيأعباء ،١٣٤٬٢٥٢١٨٣٬٦٩٨٢٢٣٬٨٩١٥٤١٬٨٤١
أجنبیة(أرباح) خسائر عمالت صافيتحویل ،٩٬٥٤٣(٥٨١)١٧٬١٩٩(٧٬٠٧٥(
١٨١٬٠٩٩٢٢٬٢٧٩٧١٬٠٦٧٢٧٤٬٤٤٥استھالك

وفقاً عنھا المحاسبة یتم فیھا مستثمر شركات دخل صافي في حصة
الملكیة حقوق لطریقة

٤٠٧٬٠٥٢٤٥٬١٥٥٤٬٨١٧٤٥٧٬٠٢٤

القطاع موجودات ٢١٬٣٦٠٬٦١٧٧٬٦٠٦٬٥٤٤٣٬٦٩٤٬٠٢٤٣٢٬٦٦١٬١٨٥إجمالي
الملكیة حقوق لطریقة وفقاً عنھا المحاسبة یتم فیھا مستثمر ٤٬٣٤٠٬٥٤٠-٤٬٢٨٦٬٢٦٦٥٤٬٢٧٤شركات

والمعدات واآلالت الممتلكات إلى ٤٬٥٢٣٬٦٤٣١٨٬٧٦١٧١٣٬٦٨٣٥٬٢٥٦٬٠٨٧إضافات
القطاع مطلوبات ١٣٬٧١٢٬٦٢١٥٬٤٩٢٬٢٣٧٣٬٥٦٨٬١٩٩٢٢٬٧٧٣٬٠٥٧إجمالي

البندیتعلق* والمیاه).ھذا (الطاقة التولیـد بقطاع
بمبلغ متكرر غیر ربح على البند ھذا إیضاح٣٨٦٫٩٥** یشتمل (أنظر سعودي لایر ).٣١ملیون
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٦٧

(تتمة)-٣٤ التشغیلیة القطاعات

اإلیرادات القطاعات بین اإلیرادات بینتتضمن المعامالت أسعار تحدید األخرى. یتم الفنیة والخدمات والصیانة التشغیل بخدمات المتعلقة
المشاریع. في آخرین شركاء قبل من القطاعات

والمطلوبا والموجودات الضریبة بعد والربح المجموعة إیرادات بیان یلي السعودیة. فیما العربیة المملكة في للشركة الرئیسي المركز تیقع
الس العربیة المملكة في الملكیة حقوق لطریقة ً وفقا عنھا المحاسبة یتم التي فیھا المستثمر والشركات التابعة الشركات بھا ساھمت وفيالتي عودیة

الخارج:
الربح/ (الخسارة) بعداإلیرادات

الضریبة
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة العربیة المملكة ١٬٥٠٦٬١٥٠٧٧١٬٦٣٥في
الخارج ٣٬٠٤٧٬٣٠٩١٠٨٬٤٤٨في

٤٬٥٥٣٬٤٥٩٨٨٠٬٠٨٣
في المنتھیة ٢٠١٨دیسمبر٣١للسنة

السعودیة العربیة المملكة ١٬٢٩٧٬٦٣٠١٬٣٨٩٬١٥٧في
الخارج )٢٬٢٨٨٬٠٧١(٢٬٩٥٢٬٩٨٣في

٨٩٨٬٩١٤(٤٬٢٥٠٬٦١٣(
في المنتھیة ٢٠١٧دیسمبر٣١للسنة

المملكة السعودیةفي ١٬١٧٣٬٢٢٠٧٠٨٬٤٤٢العربیة
الخارج ٢٬٧٨٧٬٠٩٩٣١٨٬٩٠٠في

٣٬٩٦٠٬٣١٩١٬٠٢٧٬٣٤٢

الموجودات المطلوباتإجمالي إجمالي
في ٢٠١٩دیسمبر٣١كما

السعودیة العربیة المملكة ١٩٬٥٧٢٬٢٢٤٧٬٧٥٠٬١٩٥في
الخارج ١٨٬١٧٥٬٣١٣١٩٬٣٩١٬٩٦٥في

٣٧٬٧٤٧٬٥٣٧٢٧٬١٤٢٬١٦٠
في ٢٠١٨دیسمبر٣١كما

السعودیة العربیة المملكة ١٤٬٤٧٧٬٠٩٨٣٬١٤٢٬٨٤٦في
الخارج ٢١٬٦٩٠٬٠٦٤٢١٬٩٥٠٬١٥٩في

٣٦٬١٦٧٬١٦٢٢٥٬٠٩٣٬٠٠٥

في ٢٠١٧دیسمبر٣١كما
السعودیة العربیة المملكة ١٠٬٢٥٣٬٣٥٥١٬٨٦٤٬٦٠٥في

الخارج ٢٢٬٤٠٧٬٨٣٠٢٠٬٩٠٨٬٤٥٢في
٣٢٬٦٦١٬١٨٥٢٢٬٧٧٣٬٠٥٧

المخاطر-٣٥ إدارة

العموالت أسعار ومخاطر العادلة القیمة ومخاطر العمالت مخاطر تشمل (التي السوق مختلفة: مخاطر مالیة لمخاطر المجموعة تتعرضنشاطات
إدارة برنامج السیولة. یركز ومخاطر االئتمان السعر) ومخاطر ومخاطر النقدیة بالتدفقات إمكانیةالخاصة عدم على للمجموعة الشامل المخاطر

ا اإلدارة قبل من المخاطر إدارة للمجموعة. تتم المالي األداء على المحتملة السلبیة اآلثار من للحد والسعي المالیة باألسواق لعلیا. وفیماالتنبؤ
المخاطر: أنواع بأھم ملخص یلي

االئتمان١-٣٥ مخاطر
عدم االئتمان مخاطر المجموعةتمثل مالیة. تقوم لخسارة اآلخر الطرف تكبد إلى یؤدي مما بالتزاماتھ الوفاء على مالیة أداة في ما طرف مقدرة

القائمة. المدینة الذمم ومراقبة عمیل لكل ائتمان حدود بوضع وذلك بالعمالء المتعلقة االئتمان مخاطر بإدارة

االئتمان لمخاطر األقصى الحد أدناه الجدول الموحدة.یوضح المالي المركز قائمة ببنود والمتعلقة المجموعة لھا تتعرض التي
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٦٨

(تتمة)-٣٥ المخاطر إدارة

(تتمة)١-٣٥ االئتمان مخاطر
فيإیضاح كما

٢٠١٩دیسمبر٣١
في كما

٢٠١٨دیسمبر٣١
في كما

٢٠١٧دیسمبر٣١

البنوك لدى ذلكأرصدة في المقیدة  بما ٢٬٧٩٧٬٦٤٨٥٬٤٩٧٬٤٢٢٣٬٢٣٨٬٨٣٣النقدیة
تمویلي إیجار عقود ٨١٠٬٥٧٤٬٢٣٦٩٬٣٣١٬٦١٩٢٬٧٨٦٬٢٧١مدینو

تجاریون ١١١٬٢١٠٬٨٣٥١٬٢٠١٬٦٢٩٧١٢٬١٣٧مدینون
للمشتقات العادلة ١٣٬٢٧٣٦٤٬٠٤٧-٢١القیمة

عالقة ذات جھات من مستحقة ٢٢٨٢٥٬٤٥٠٨٢٨٬٥٠٠٩٢٦٬٨٨٣مبالغ
تأمین ٣٨٨٦٬٤٩٧٣٢٨٬٥١٤٣٣٤٬٩٤٠-١١مدینةأرصدة

أخرى مالیة ٤١٬٥٠٨٤١٬٧٤٨٣٥٬٥٦٦موجودات
١٦٬٣٣٦٬١٧٤١٧٬٢٤٢٬٧٠٥٨٬٠٩٨٬٦٧٧

المقیدة النقدیة شاملة البنوك لدى أرصدة
ھذه أن حیث محدودة تعتبر المقیدة النقدیة ذلك في بما البنوك لدى باألرصدة المتعلقة االئتمان مخاطر بنوكإن لدى بھا محتفظ والنقدیة األرصدة

جید. ائتماني تصنیف ذات

التمویلي اإلیجار عقود مدینو
المغرب في للمجموعة التابعة للشركات المستحقة المبالغ التمویلي اإلیجار عقود مدینو السعودیةیمثل العربیة ًوالمملكة وفقا المشتریة الجھة من

مخ الطاقة.  وتعتبر شراء الحكوميالتفاقیات الدعم لخطاب نظراً محدودة التمویلي اإلیجار عقود لمدیني المصاحبة االئتمان التصنیفاواطر
المشتریة. للجھة الجید االئتماني

التجاریون المدینون
عمیلأ)  لكل الفردیة بالخصائص رئیسیة بصورة یتأثر التجاریة المدینة الذمم بشأن االئتمان لمخاطر المجموعة تعرض تحلیالًإن یلي . وفیما

الدولة: حسب االئتمان مخاطر لتركزات
في كما

٢٠١٩دیسمبر٣١
في كما

٢٠١٨دیسمبر٣١
في كما

٢٠١٧دیسمبر٣١
حكومي) (ضمان الھاشمیة األردنیة ٥١٧٬٧٦٠٥٣١٬٤٣٠٢٠٩٬٩٧٥المملكة

حكومي) (ضمان عمان ١٩٣٬٥٢٦٥٦٬٩٧٨٥١٬٢١٢سلطنة
حكومي) دعم (خطاب ١٧٣٬٦٦٥٢٢٧٬٦٤٤١٤٬٣٦٤المغرب
حكومي) (ضمان افریقیا ٥٤٬٠٧٧٤٩٬٩٠٣-جنوب

السعودیة العربیة ١٥٥٬٠٢٨٩٦٬٥٨٠٢٣٬٥٣٥المملكة
المتحدة العربیة ١٦٨٬٩٨٩٢٢٩٬٥٧٨٢٧٠٬٥٩٦اإلمارات

١٬٨٦٧٥٬٣٤٢٩٢٬٥٥٢أخرى*
١٬٢١٠٬٨٣٥١٬٢٠١٬٦٢٩٧١٢٬١٣٧

تركیا* في العمالء من المستحقة "أخرى" األرصدة البند .وبلغاریایمثل

العمالء العربیةإن المملكة المتحدةمن العربیة واإلمارات خسارةالسعودیة أي إثبات یتم ولم سنوات عدة منذ المجموعة مع یتعاملون
مخاطر وأن عالیة ائتمانیة جودة ذات بأنھا العمالء من المستحقة األرصدة ھذه تصنیف تم لدیھم. علیھ، األرصدة بشأن القیمة في انخفاض

محدودة.  بشأنھا االئتمان

التجاریةب)  المدینة الذمم بأعمار بیان یلي الموحدة:فیما المالیة القوائم إعداد بتاریخ كما قیمتھا تنخفض لم التي األخرى المدینة والذمم

في كما
٢٠١٩دیسمبر٣١

في كما
٢٠١٨دیسمبر٣١

في كما
٢٠١٧دیسمبر٣١

القیمة منخفضة وغیر السداد متأخرة ٧٤٧٬٠٩٤٨٣٦٬٧٥٢٥٨٨٬١٥٦غیر
من السداد ٩٠ً-١متأخرة ٧٥٬١٥٤٣٥٬٣٩٢١١٠٬٣٧٨یوما

من ٩٠ًأكثر ٣٨٨٬٥٨٧٣٢٩٬٤٨٥١٣٬٦٠٣یوما
١٬٢١٠٬٨٣٥١٬٢٠١٬٦٢٩٧١٢٬١٣٧
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٦٩

(تتمة)-٣٥ المخاطر إدارة

(تتمة)١-٣٥ االئتمان مخاطر

من ألكثر السداد والمتأخرة القیمة المنخفضة غیر المبالغ أن اإلدارة السابقة٩٠تعتقد الخبرة على بناء بالكامل، للتحصیل قابلة تزال ال یوماً
ك إذا للعمالء االئتمانیة التصنیفات ذلك في بما االئتمان، لمخاطر شامل تحلیل إجراء تتضمن التي المتوقعة االئتمان خسائر متاحة. وطریقة انت

التالي: النحو على السنة خالل التجاریة المدینة الذمم بشأن القیمة في االنخفاض مخصص في الحركة ج) كانت

في المنتھیة للسنة
٢٠١٩دیسمبر٣١

في المنتھیة للسنة
٢٠١٨دیسمبر٣١

في المنتھیة للسنة
٢٠١٧دیسمبر٣١

االفتتاحي ٦٤٬٣٣٤٧١٬٤٠٢١١٩٬١٣٩الرصید
القیمةعكس / اثبات في االنخفاض ١٣٬٦٥٦٩٧٬٠٧٤)١٥٬٤٦٤(خسارة

المشطوبة )١٤٤٬٨١١()٢٠٬٧٢٤()٩٬٢٤٨(المبالغ
السیطرة فقدان نتیجة إثباتھا عن التوقف تم --)٧٬٩٦٥(بنود

الختامي ٣١٬٦٥٧٦٤٬٣٣٤٧١٬٤٠٢الرصید

في كما القیمة في االنخفاض مخصص الكھرباء٢٠١٧ینایر١یتعلق لتولید المركزیة الشركة أبرمت الكھرباء. وقد لتولید المركزیة بالشركة
بتاریخ للكھرباء الوطنیة الشركة مع الطاقة شراء إبریل٢٠٠٧سبتمبر٢٠اتفاقیة الوطنیة٢٠١٢. وفي والشركة الشركة بین نزاع نشأ ،

لعامللكھرباء األول النصف الطاقة. وخالل شراء اتفاقیة في المتكررة اإلخفاقات حدوث بشأن  بند الغرامات تفسیر توصلت٢٠١٧حول ،
القیمة في انخفاض مخصص بتسجیل وقامت اإلخفاقات حدوث بشأن تسویة إلى للكھرباء الوطنیة الشركة مع الكھرباء لتولید المركزیة الشركة

قدره بتاریخملی٥٢٫٥إضافي المبرمة النھائیة التسویة التفاقیة ً سعودي. وطبقا لایر قدره٢٠١٧أغسطس١٣ون مبلغ شطب تم ،١٤٤٫٨
عام خالل المخصص من سعودي لایر .٢٠١٧ملیون

المشتقات
اآل األجنبي الصرف لعقود العادلة القیمة في اإلیجابي التغیر وتعكس المخاطر لتغطیة كأدوات المشتقات تخصیص أسعاریتم ومقایضات جلة

االئتمان مخاطر تكون أن المتوقع من فإنھ ثم ومن جید ائتماني تصنیف ذات مالیة مؤسسات أو بنوك مع العقود ھذه إبرام العموالت. یتم
منخفضة.

المدینة التامین أرصدة
التأمین.  إعادة شركات من لإلسترداد القابلة المبالغ القابلةتمثل المبالغ لمخصصتقدر مماثلة بطریقة التامین إعادة شركات من لالسترداد

التأمین إعادة لعقود ً وطبقا التامین إعادة شركات عن الصادرة التامین بوثائق المتعلقة المسددة المطالبات أو التسویة تحت العالقة.المطالبات ذات

تقلیل أجل من األخرى التأمین شركات في متبع ھو المخاطركما التأمینالتعرض مطالبات من الناتج تقومالعالیةمالي ري، أكواباور شركة
لیمتد كومباني شركة(أنشورنس ري"، بنسبةتابعة"أكوا أخرى)%١٠٠للمجموعة أطراف مع اتفاقیات بإبرام الطبیعي األعمال سیاق في

التأمین إعادة یسم.لغرض مما لألعمال أعلى تنویع التأمین إعادة اتفاقیات الناتجةتوفر المحتملة الخسائر الى التعرض مخاطر بإدارة لإلدارة ع
اختیاریة. كما بترتیبات التأمین إعادة للنمو. یتأثر إضافیة سعة وتوفر العالیة المخاطر من٢٠١٩یولیو٣١فيمن بعامل باور أكوا تحتفظ

یمثل الممتلكات تأمین إعادة برنامج في قدره%٧٫٥الخطر أقصى حد اجماليم١٫٥مع وبشكل حدث ولكل مشروع لكل أمریكي دوالر لیون
المشاریع. لبعض العالقة ذات التأمین لفترة

التامین. تقوم إعادة لشركات المالیة الحالة بتقییم ري أكوا تقوم التأمین إعادة شركات افالس من جوھریة لخسائر التعرض مخاطر أكوالتقلیل
التأمین إعادة شركات مع بالتعامل فقط.ري اإلدارة مجلس من علیھا الموافقة تم التي

األخرى المالیة والموجودات العالقة ذات الجھات من المستحقة المبالغ
والذمم للموظفین المقدمة والدفعات االستثمارات حساب على المقدمة والدفعات المدینة األرباح توزیعات األخرى المالیة الموجودات تتضمن

ت العالقة. ال ذات للجھات المالي المركز لقوة ً نظرا محدودة العالقة ذات الجھات بأرصدة المتعلقة االئتمان مخاطر األخرى. إن ھالمدینة ناكوجد
ال باألدوات المتعلقة االئتمان مخاطر أن للموظفین. كما المقدمة والدفعات االستثمارات حساب على الدفعات  المقدمة بشأن ائتمان مالیةمخاطر

لھا. المسجلة الدفتریة بالقیمة بالكامل استردادھا المجموعة وتتوقع جوھریة غیر األخرى

االئتمان مخاطر تركزات
المالیة. القوائم إعداد بتاریخ االئتمان لمخاطر ھامة تركزات أي اإلدارة تحدد لم عنھ، اإلفصاح تم ما عدا فیما
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٧٠

(تتمة)-٣٥ المخاطر إدارة

السیولة٢-٣٥ مخاطر
باألدوات المتعلقة بالتعھدات للوفاء األموال توفیر في المجموعة تواجھھا التي الصعوبات السیولة مخاطر عنتمثل السیولة مخاطر المالیة. تنشأ

ال قدر التأكد، في السیولة إدارة في المجموعة طریقة لھ. وتتمثل العادلة القیمة یقارب وبمبلغ بسرعة ما مالي أصل بیع على القدرة مستطاع،عدم
الظ أو العادیة الظروف من كل ظل في استحقاقھا، حین بالتزاماتھا للوفاء الكافیة السیولة توفر غیرمن خسائر تكبد بدون وذلك الصعبة، روف

األوقات. كافة في الكافیة البنكیة التسھیالت توفر من المجموعة تتأكد المجموعة. علیھ، بسمعة االضرار أو مقبولة

باإلجمال المبالغ المالیة. إن القوائم إعداد بتاریخ المالیة للمطلوبات المتبقیة التعاقدیة االستحقاق تواریخ یلي وتتضمنفیما مخصومة وغیر ي
التعاقدیة: العمولة دفعات

التعاقدیة النقدیة التدفقات
في الدفتریة٢٠١٩دیسمبر٣١كما تاریخاإلجماليالقیمة بدون

محدد استحقاق
١٢-إلى٠

شھًرا
منسنوات٥-١ ٥أكثر

سنوات
المشتقة غیر المالیة المطلوبات

األجلتسھیالت --٤٥٧٬٥٤٥-٤٤٤٬٢١٨٤٥٧٬٥٤٥قصیرة
ألجل وتسھیالت ٣٬١٨٩٬٩٥٢٦٬٩١٦٬٠٨٩١٢٬٣٠٢٬٧٦٠-١٩٬٧٥٢٬١٧٣٢٢٬٤٠٨٬٨٠١قروض

ذات جھات إلى مستحقة مبالغ
٨٦٠٬٢٠٢٨٨٧٬٥١٤٧٨١٬٠٣٥٤٬٥٥٢١٨٬٢٠٨٨٣٬٧١٩٫٠٠عالقة

أخرى مالیة ---٤٬٠٣٧٬٩١٩٤٬٠٣٧٬٩١٩٤٬٠٣٧٬٩١٩مطلوبات
٢٥٬٠٩٤٬٥١٢٢٧٬٧٩١٬٧٧٩٤٬٨١٨٬٩٥٤٣٬٦٥٢٬٠٤٩٦٬٩٣٤٬٢٩٧١٢٬٣٨٦٬٤٧٩

المشتقة المالیة المطلوبات
عموالت أسعار مقایضات

آجلة أجنبي صرف وعقود
المخاطر لتغطیة ٥٢٬٧٢٠٢٤٥٬٦٦٣١٤٧٬٨٢٤-٣٣٨٬٣٢٥٤٤٦٬٢٠٧مستخدمة

في ٢٠١٨دیسمبر٣١كما

المشتقة غیر المالیة المطلوبات
األجل قصیرة --٦٣٧٬٥١٠-٦١٨٬٩٤٢٦٣٧٬٥١٠تسھیالت
ألجل وتسھیالت ١٬٧٢٤٬٣٧١٧٬٨٤٨٬٤٥٨١٣٬٤٠٦٬٧٩٨-١٨٬٧٥٣٬٣١٩٢٢٬٩٧٩٬٦٢٧قروض

ذات جھات إلى مستحقة مبالغ
٤٬٦٦٨١٨٬٦٧٠٨٥٬٨٤٤-٨١٬١٧٦١٠٩٬١٨٢عالقة

أخرى مالیة ---٤٬٨٤٣٬٨٥٧٤٬٨٤٣٬٨٥٧٤٬٨٤٣٬٨٥٧مطلوبات
٢٤٬٢٩٧٬٢٩٤٢٨٬٥٧٠٬١٧٦٤٬٨٤٣٬٨٥٧٢٬٣٦٦٬٥٤٩٧٬٨٦٧٬١٢٨١٣٬٤٩٢٬٦٤٢

المشتقة المالیة المطلوبات
عموالت أسعار مقایضات
آجلة أجنبي صرف وعقود
المخاطر لتغطیة ٤٬٠٥٨١٤٨٬٣٧٥١٢٠٬١٥٨-١٤٣٬٢١١٢٧٢٬٥٩١مستخدمة

في ٢٠١٧دیسمبر٣١كما

المشتقة غیر المالیة المطلوبات
األجل قصیرة --٢٦٣٬٦٤٠-٢٥٩٬٤٨٨٢٦٣٬٦٤٠تسھیالت
ألجل وتسھیالت ١٬٦٥٦٬٧٩٥٧٬٦٥٠٬٢١٨١٧٬١٧٢٬٦٥٠-١٨٬٧٠٢٬٨١٨٢٦٬٤٧٩٬٦٦٣قروض

ذات جھات إلى مستحقة مبالغ
١٤٢٬٣٧٨١٧٦٬٥٠٨٥٧٬٥٨٣٤٬٨٧٦١٩٬٥٠٣٩٤٬٥٤٦عالقة

أخرى مالیة ---٢٬٧٧٧٬٦١٨٢٬٧٧٧٬٦١٨٢٬٧٧٧٬٦١٨مطلوبات
٢١٬٨٨٢٬٣٠٢٢٩٬٦٩٧٬٤٢٩٢٬٨٣٥٬٢٠١١٬٩٢٥٬٣١١٧٬٦٦٩٬٧٢١١٧٬٢٦٧٬١٩٦

المشتقة المالیة المطلوبات
عموالت أسعار مقایضات

آجلة أجنبي صرف وعقود
المخاطر لتغطیة مستخدمة

٩٠٬٣٤١١٥٢٬٥٢٧٣١٬٦٤٧-٢١٢٬٦٨٢٢٧٤٬٥١٥
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٧١

(تتمة)-٣٥ المخاطر إدارة

(تتمة)٢-٣٥ السیولة مخاطر

بال المتعلقة التعاقدیة المخصومة غیر النقدیة التدفقات تمثل أعاله الجدول في عنھا والمفصح بالمشتقات المتعلقة النقدیة التدفقات مطلوباتإن
المقتناه المشتقة القروضالمالیة بشأن العمولة دفعات التعاقدي. إن االستحقاق تاریخ قبل عادة انھاؤھا یتم ال والتي المخاطر إدارة ألغراض

ت وقد المالیة القوائم إعداد بتاریخ السوق في السائدة اآلجلة العموالت أسعار تعكس أعاله الجدول في المدرجة متغیرة بعمولة ھذهالمرتبطة تغیر
أ بتغیر السوق.المبالغ في السائدة العموالت سعار

السوق٣-٣٥ مخاطر

دخل على تؤثر والتي العموالت وأسعار األجنبیة العمالت أسعار مثل السوق، أسعار في التغیرات عن الناتجة المخاطر السوق مخاطر تمثل
الصرف أسعار في التقلبات بشأن حمایة على المجموعة ضمن الموحدة المشاریع شركات تحصل ما حد لھا. وإلى النقدیة التدفقات أو المجموعة

السوقوالعموال مخاطر إدارة ھدف الوظیفیة. إن بالعملة مسجلة تكون ما عادة التعرفة ألن وذلك والطاقة المیاه شراء اتفاقیات تتضمنھا التي ت
العائد. زیادة على والعمل مقبولة مستویات ضمن السوق مخاطر إلى التعرضات ومراقبة إدارة في یتمثل

ال مخاطر إلدارة المشتقات المجموعة تقومتستخدم عام، المجموعة. وبشكل وإجراءات لسیاسات ً وفقا المعامالت تلك كافة إجراء سوق. ویتم
الخسارة. أو الربح في التقلبات إلدارة المخاطر تغطیة محاسبة بتطبیق المجموعة

األجنبیة العمالت مخاطر
ت یتم التي العمالت بین تطابق وجود عدم حالة في العمالت لمخاطر المجموعة والعملةتتعرض بھا والقروض والمشتریات المبیعات سجیل

سعر ألن محدودة تعتبر العمالت مخاطر فإن األمریكي، بالدوالر مسجلة المعامالت معظم أن المجموعة. وحیث لشركات المعنیة الوظیفیة
بصورة العمالت مخاطر وثابت. تنشا مربوط المعنیة الوظیفیة والعملة األمریكي الدوالر بین والقروضالصرف اإلیرادات بعض عن رئیسة

ا المالیة. تقوم األداة عملة عن مختلفة الوظیفیة العملة أن حیث الیاباني والین األمریكي والدوالر المغربي والدرھم بالیورو لمجموعةالمسجلة
اس ذلك في بما المخاطر، تغطیة استراتیجیات خالل من األجنبیة العمالت لمخاطر التعرضات بعض المشتقة. وفیمابتغطیة المالیة األدوات تخدام

الھامة: العمالت لمخاطر المجموعة تعرض بشأن الكمیة بالبیانات بیان یلي

السعودیة الریاالت آالف یعادل بما
في المغربيالیورو٢٠١٩دیسمبر٣١كما األمریكيالدرھم الیابانيالدوالر الین

أخرىقروض مالیة ١٥٧٬٦٩٨-٣٬٦١٩٬٠٩٥٢٬٤١٩٬٩٦٥والتزامات
تمویلي إیجار عقود --)٢٬٩٤٤٬٢٩٤()٣٬٦٤٣٬١٢٨(مدینو

المركز ١٥٧٬٦٩٨-)٥٢٤٬٣٢٩()٢٤٬٠٣٣(صافي
اآلجلة األجنبي الصرف عقود )٨٧٬٦١٠(---أثر

للمخاطر التعرض ٧٠٬٠٨٨-)٥٢٤٬٣٢٩()٢٤٬٠٣٣(صافي

في ٢٠١٨دیسمبر٣١كما

أخرىقروض مالیة ٣٬٧٥٩٬٥٤٣١٬٩٦٢٬٢٦٠١١٨٬٤٣٠١٨١٬٥٣١والتزامات
تمویلي إیجار عقود --)٢٬٥٣٧٬٥٦٤()٣٬٧٩٥٬٣٠٩(مدینو

المركز ١١٨٬٤٣٠١٨١٬٥٣١)٥٧٥٬٣٠٤()٣٥٬٧٦٦(صافي
اآلجلة األجنبي الصرف عقود )٢٩٬٧٧٦(---أثر

للمخاطر التعرض ١١٨٬٤٣٠١٥١٬٧٥٥)٥٧٥٬٣٠٤()٣٥٬٧٦٦(صافي

في ٢٠١٧دیسمبر٣١كما

أخرىقروض مالیة ١٬٦٠٠٬٦٩٢٩١٬٤٩٢٢٬٧٢٤٬٠٨٤٢٠٢٬٣٩٧والتزامات
تمویلي إیجار عقود --)٢٦٤٬٣٢٢()١٬٤٤٨٬٩٢٥(مدینو

المركز ٢٬٧٢٤٬٠٨٤٢٠٢٬٣٩٧)١٧٢٬٨٣٠(١٥١٬٧٦٧صافي
اآلجلة األجنبي الصرف عقود )١٤٥٬٨٦٤(---أثر

للمخاطر التعرض ٢٬٧٢٤٬٠٨٤٥٦٬٥٣٣)١٧٢٬٨٣٠(١٥١٬٧٦٧صافي
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٧٢

(تتمة)-٣٥ المخاطر إدارة

(تتمة)٣-٣٥ السوق مخاطر

(تتمة) األجنبیة العمالت مخاطر

الحساسیة تحلیل
اللایر مقابل المعنیة العمالت في معقولة بصورة (النقص) المحتملة الزیادة فيإن كما ذلك، خالف یحدد لم ما أثر٣١السعودي، قد دیسمبر

المتغیرا كافة أن التحلیل أدناه. ویفترض موضح ھو كما الخسارة أو الربح على أثر كما أجنبیة بعملة المسجلة المالیة األدوات قیاس تعلى
والمشتری للمبیعات أثر أي ویتجاھل ثابتة بقیت قد العموالت، أسعار خاصة المتوقعة.األخرى، ات

خسارة-األثر (ربح) أو
النقصالزیادة

في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة
بواقع (تغیر ١٬٢٠٢)١٬٢٠٢()%٥الیورو

بواقع (تغیر المغربي ٢٦٬٢١٦)٢٦٬٢١٦()%٥الدرھم
بواقع (تغیر الیاباني )٣٬٥٠٤(٣٬٥٠٤)%٥الین

في المنتھیة ٢٠١٨دیسمبر٣١للسنة
بواقع (تغیر ١٬٧٨٨)١٬٧٨٨()%٥الیورو

بواقع (تغیر المغربي ٢٨٬٧٦٥)٢٨٬٧٦٥()%٥الدرھم
بواقع (تغیر أمریكي الیورو)%٥الدوالر )٥٬٩٢٢(٥٬٩٢٢مقابل

بواقع (تغیر الیاباني )٧٬٥٨٨(٧٬٥٨٨)%٥الین

في المنتھیة ٢٠١٧دیسمبر٣١للسنة
بواقعالیورو )٧٬٥٨٨(٧٬٥٨٨)%٥(تغیر

بواقع (تغیر المغربي ٨٬٦٤٢)٨٬٦٤٢()%٥الدرھم
بواقع (تغیر أمریكي التركیة)%٥الدوالر الیورو/ اللیرة )١٣٦٬٢٠٤(١٣٦٬٢٠٤مقابل
بواقع (تغیر الیاباني )٢٬٨٢٧(٢٬٨٢٧)%٥الین

العموالت: أسعار مخاطر
السوق. تخ في السائدة العموالت أسعار في للتغیرات نتیجة المالیة األدوات قیمة تذبذب عن الناتجة المخاطر العموالت أسعار مخاطر ضعتمثل
الب الودائع ذلك في بما بعمولة، المرتبطة ومطلوباتھا لموجوداتھا المستقبلیة النقدیة التدفقات بشأن العموالت أسعار لمخاطر ةنكیالمجموعة
الم العالقة. تقوم ذات الجھات من/إلى المستحقة والمبالغ والقروضألجل البنوك لدى المكشوفة والحسابات التمویلي اإلیجار عقود جموعةومدیني

المشتق المالیة األدوات استخدام ذلك في بما المخاطر، تغطیة استراتیجیات خالل من األجل طویلة العموالت أسعار حساسیة مخاطر ةبتغطیة
منتظمة. بصورة السوق في السائدة العموالت أسعار ومراقبة

إدارة إلى عنھا والمفصح بالمجموعة الخاصة بعمولة المرتبطة األجل طویلة والتسھیالت القروض على العموالت بأسعار بیان یلي وفیما
المجموعة:

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٩

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٨

في كما
دیسمبر٣١

٢٠١٧
المالیة المطلوبات

عمولة أي تحمل ال التي المطلوبات ذلك في بما ثابتة عمولة ١٦٬٠٩٨٬١٣٤١٤٬٦٣٩٬٠٨٨١٢٬٧٩١٬٥٠٥سعر
عائمة عمولة ٣٬٦٥٤٬٠٣٩٤٬١١٤٬٢٣١٥٬٩١١٬٣١٣سعر

ثابتة بعمولة مرتبطة مالیة مطلوبات أو مالیة موجودات أي عن بالمحاسبة المجموعة تقوم الخسارة. ال أو الربح خالل من العادلة بالقیمة ومدرجة
أي المالیة القوائم إعداد بتاریخ العموالت أسعار في تغیر ألي یكون لن ثابتة، بعمولة المرتبطة المالیة األدوات حالة في فإنھ علىوعلیھ، أثر

الخسارة. أو الربح

فإنو متغیرة، بعمولة المرتبطة المالیة األدوات حالة بواقعفي المعقول المحتمل إعداد١٠٠التغیر بتاریخ العموالت أسعار في أساس نقطة
بقا التحلیل ھذا أدناه. یفترض المبینة بالمبالغ الخسارة أو والربح الملكیة حقوق (ینقص) من یزید أن المفترض من كان المالیة كافةالقوائم ء

األ العمالت صرف أسعار وخاصة ثابتة، األخرى جنبیة:المتغیرات
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٧٣

(تتمة)-٣٥ المخاطر إدارة

(تتمة)٣-٣٥ السوق مخاطر

(تتمة) العموالت أسعار مخاطر

الخسارة أو الملكیةالربح حقوق
بواقع ١٠٠الزیادة

أساس نقطة
بواقع ١٠٠النقص

أساس نقطة
بواقع ١٠٠الزیادة

أساس نقطة
بواقع ١٠٠النقص

أساس نقطة
المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١فيللسنة

متغیرة بعمولة مالیة ٣٦٬٥٤٠)٣٦٬٥٤٠(٣٦٬٥٤٠)٣٦٬٥٤٠(مطلوبات
عموالت أسعار )٣٥٬٥٦٧(٣٥٬٥٦٧)٣٥٬٥٦٧(٣٥٬٥٦٧مقایضات

الحساسیة ٩٧٣)٩٧٣(٩٧٣)٩٧٣(صافي

في المنتھیة ٢٠١٨دیسمبر٣١للسنة
متغیرة بعمولة مالیة ٤١٬١٤٢)٤١٬١٤٢(٤١٬١٤٢)٤١٬١٤٢(مطلوبات

عموالت أسعار )٢٩٬٥١٧(٢٩٬٥١٧)٢٩٬٥١٧(٢٩٬٥١٧مقایضات
الحساسیة ١١٬٦٢٥)١١٬٦٢٥(١١٬٦٢٥)١١٬٦٢٥(صافي

في المنتھیة ٢٠١٧دیسمبر٣١للسنة
متغیرة بعمولة مالیة ٥٩٬١١٣)٥٩٬١١٣(٥٩٬١١٣)٥٩٬١١٣(مطلوبات

عموالت أسعار )٤٦٬٩٤٠(٤٦٬٩٤٠)٤٦٬٩٤٠(٤٦٬٩٤٠مقایضات
الحساسیة ١٢٬١٧٣)١٢٬١٧٣(١٢٬١٧٣)١٢٬١٧٣(صافي

المالیة-٣٦ لألدوات العادلة القیمة

متعامل بین تتم نظامیة معاملة بموجب ما مطلوبات تحویل عند سداده أو ما موجودات بیع عند استالمھ سیتم الذي السعر ھي العادلة ینالقیمة
إما:في تمت قد المطلوبات تحویل أو الموجودات بیع معاملة أن بافتراض العادلة القیمة قیاس القیاس. یحدد بتاریخ السوق
أو· المطلوبات؛ أو للموجودات الرئیسي السوق في
والمطلوبات· للموجودات فائدة األسواق أكثر في الرئیسي، السوق وجود عدم حالة في

األكثر أو الرئیسي السوق المجموعة.إن قبل من إلیھا للوصول قابلة تكون أن یجب فائدة

یسعو وأنھم والمطلوبات الموجودات تسعیر عند سیستفیدون السوق في المتعاملین أن بافتراض المطلوبات أو للموجودات العادلة القیمة نتقاس
االقتصادیة. مصالحھم أفضل لتحقیق

أو للموجودات العادلة القیمة قیاس القیمةعند تصنیف المستطاع. یتم قدر للمالحظة القابلة السوق بیانات باستخدام المجموعة تقوم المطلوبات،
ال النحو على التقویم طرق في المستخدمة المدخالت على بناء العادلة القیمة لمستویات الھرمي التسلسل ضمن مختلفة مستویات إلى تالي:العادلة

المتداولة١المستوى· مماثلة.: األسعار مطلوبات أو لموجودات نشطة أسواق المعدلة) في (غیر

إما٢المستوى· المطلوبات أو للموجودات بالنسبة للمالحظة والقابلة األول المستوى ضمن المدرجة المتداولة األسعار بخالف : مدخالت
األسعار). من المشتقة (أي، مباشرة غیر بصورة األسعار) أو (أي، مباشرة بصورة

للمالحظة).٣توىالمس· قابلة غیر (مدخالت للمالحظة القابلة السوق بیانات على بناء تتم ال المطلوبات أو للموجودات : مدخالت

الھ التسلسل ضمن مستویاتھا ذلك في بما المالیة، والمطلوبات المالیة للموجودات العادلة والقیمة الدفتریة القیمة التالي الجدول للقیمةیوضح رمي
الدفالعادل القیمة كانت إذا العادلة بالقیمة المقاسة غیر المالیة والمطلوبات المالیة للموجودات العادلة القیمة معلومات ذلك یتضمن تریةة. وال

العادلة. القیمة معقول بشكل تقارب
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٧٤

(تتمة)-٣٦ المالیة لألدوات العادلة القیمة

العادلة القیمة
الدفتریة اإلجمالي٣المستوى٢المستوى١المستوىالقیمة

في ٩٢٠١دیسمبر٣١كما

المالیة المطلوبات
لتغطیة المستخدمة للمشتقات العادلة القیمة

٣٣٨٬٣٢٥-٣٣٨٬٣٢٥-٣٣٨٬٣٢٥المخاطر
األجل طویلة وتسھیالت ٢٠٬٠٧٦٬٧٨١-١٩٬٧٥٢٬١٧٣٣٬٣٢٧٬٢٢٥١٦٬٧٤٩٬٥٥٦قروض

في ٢٠١٨دیسمبر٣١كما
المالیة الموجودات

لتغطیة المستخدمة للمشتقات العادلة القیمة
المخاطر

١٣٬٢٧٣-١٣٬٢٧٣-١٣٬٢٧٣

المالیة المطلوبات
لتغطیة المستخدمة للمشتقات العادلة القیمة

المخاطر
١٤٣٬٢١١-١٤٣٬٢١١-١٤٣٬٢١١

األجلقروض طویلة ١٨٬٦٣٨٬٠٧٠-١٨٬٧٥٣٬٣١٩٢٬٨٨٣٬٨٨٠١٥٬٧٥٤٬١٩٠وتسھیالت

في ٢٠١٧دیسمبر٣١كما
المالیة الموجودات

للمشتقات العادلة ٦٤٬٠٤٧٦٤٬٠٤٧--٦٤٬٠٤٧القیمة

المالیة المطلوبات
لتغطیة المستخدمة للمشتقات العادلة القیمة

المخاطر
٢١٢٬٦٨٢-٢١٢٬٦٨٢-٢١٢٬٦٨٢

األجل طویلة وتسھیالت ١٩٬١٦١٬٣٩٧-١٨٬٧٠٢٬٨١٨٣٬١٢٨٬٠٤٩١٦٬٠٣٣٬٣٤٨قروض

األج طویلة طبیعتھا أو المتكرر تسعیرھا إلعادة نظراً الدفتریة القیمة تقارب بأنھا األخرى المالیة لألدوات العادلة القیمة تحدید ل.تم

القیمة أن اإلدارة بطبیعةتعتقد یتعلق اإلیجار عقد أن حیث الدفتریة قیمتھا ً تقریبا تعادل التمویلي اإلیجار عقد في االستثمار لصافي العادلة
العادلة. قیمتھ الحتساب أساس أفضل تمثل التمویلي اإلیجار عقد في االستثمار لصافي الدفتریة القیمة فإن وبموجبھا للموجودات، متخصصة

للمالحظة القابلة غیر الھامة والمدخالت التقویم طرق

التقویمالنوع طریقة
المدخالت
غیر الھامة

للمالحظة القابلة

الھامة المدخالت بین العالقة
وقیاس للمالحظة القابلة غیر

العادلة القیمة
مستخدمة مشتقات
المخاطر* لتغطیة
بنكیة ** قروض

المخصومة:  النقدیة االعتبارالتدفقات بعین التقویم طریقة تأخذ
باستخدام المخصومة المقبوضات أو المتوقعة للدفعات الحالیة
السوق في السائد الخصم معدل أو بالمخاطر المعدل الخصم معدل

للمقارنة. قابلة معاملة أحدث على المطبق

ینطبق ینطبقال ال

تجاریة* التيمشتقات الخیارات التجاریة المشتقات بالطرقتمثل تقویمھا یتم
خالل من العادلة القیمة تحدید بموجبھا یتم والتي بالشركة الداخلیة
وتتضمن المخصومة النقدیة التدفقات إلى تستند التي التقویم طرق
بالمشاریع خاصة وعوامل التسویق على القدرة عدم لقاء خصم
السوق في المتعاملین أن للمجموعة تبین التي المبالغ تمثل

األدوات.سیأ ھذه تسعیر عند االعتبار بعین خذونھا

السعات
علیھا المتعاقد
الخصم ومعدل

المعدل
بالمخاطر

تزید قد المقدرة العادلة القیمة إن
إذا: تنقص أو

عن· الفعلیة السعات اختلفت
أو علیھا، المتعاقد السعات

المعدل· الخصم معدل كان
منخفضاً. أو مرتفعاً بالمخاطر

قیاس* الموحدة.تم المالي المركز قائمة في العادلة بالقیمة المالیة األدوات
فقط.** اإلفصاح لغرض المالیة األدوات لھذه العادلة القیمة قیاس تم
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٧٥

المالیة-٣٧ التقاریر إعداد في المستخدمة المالیة المؤشرات

في الرئیسیة، المالیة المؤشرات عرض في اإلیضاح ھذا من الھدف المجموعةیتمثل قبل من المستخدمة بالفعل، عنھا اإلفصاح عدم حالة
الموحدة. المالیة القوائم في الواردة اإلجمالیة المبالغ مع تسویتھا إلى باإلضافة

القروض١-٣٧ صافي تحلیل

موحدةالمشاریعالسنداتالشركات

المستثمر الشركات
یتم التي فیھا

وفقاً عنھا المحاسبة
حقوق لطریقة
الملكیة

في ٢٠١٩دیسمبر٣١كما
الرجوع: حق مع القروض

األجل طویلة والتسھیالت ١٬٨٢٥٬٨٨٧١٬٨٢٧٬٠١٢-١٬١٢٥القروض
(إیضاح أخرى ٧٨١٬٠٣٥(ب))١-٢٢مطلوبات

النقدیة وشبھ )١٬٨٢٩٬٢٠٦(ناقًصا: النقدیة
حق مع القروض خصم بعد النقدیة ٧٧٨٬٨٤١الرجوعرصید

الرجوع: حق بدون القروض
األجل طویلة والتسھیالت ٣٬٠٠٢٬٦١٧١٤٬٩٢٢٬٥٤٤١٧٬٩٢٥٬١٦١٣٣٬٥٥٧٬٧٥٩-القروض
األجل قصیرة ا: التسھیالت ً ٤٤٤٬٢١٨٨١٠٬٦٥٦زائد

النقدیة وشبھ )١٬٥٥٠٬٢٤٤()٩٦٩٬١٠٩(ناقًصا: النقدیة
حق بدون القروض ١٧٬٤٠٠٬٢٧٠٣٢٬٨١٨٬١٧١الرجوعصافي

في ٢٠١٨دیسمبر٣١كما
الرجوع: حق مع القروض

األجل طویلة والتسھیالت -٣٬١٨٥٬١١٣٣٬١٩٧٬٣٥٠-١٢٬٢٣٧القروض
النقدیة وشبھ -)٤٬٤٦٩٬٨٧٥(ناقصاً: النقدیة

الرجوع حق مع القروض خصم بعد النقدیة -)١٬٢٧٢٬٥٢٥(رصید

الرجوع: حق بدون القروض
األجل طویلة والتسھیالت ١٨٧٬٥٠٠٢٬٩٩٩٬١٢٩١٢٬٣٦٩٬٣٤٠١٥٬٥٥٥٬٩٦٩٢٣٬٨٥١٬٢٥٠القروض
األجل قصیرة ا: التسھیالت ً ٦١٨٬٩٤٢٦١٨٬٩٤٢٢٬١٠٢٬٦٥٨--زائد
النقدیة وشبھ )٥٣٤٬١٣٢()١٬٠٢٨٬٣٩٠(ناقًصا: النقدیة

الرجوع حق بدون القروض ١٥٬١٤٦٬٥٢١٢٥٬٤١٩٬٧٧٦صافي

في ٢٠١٧دیسمبر٣١كما
الرجوع: حق مع القروض

األجل طویلة والتسھیالت -١٬٥٤٦٬٦٥٣٢٬٠١١٬٧٩١-٤٦٥٬١٣٨القروض
النقدیة وشبھ -)١٬٩٩٥٬١٦٤(ناقصاً: النقدیة

الرجوع حق مع القروض -١٦٬٦٢٧صافي

الرجوع: حق بدون القروض
األجل طویلة والتسھیالت ١٨٧٬٥٠٠٢٬٩٩٥٬٩٨٠١٣٬٥٠٧٬٥٤٧١٦٬٦٩١٬٠٢٧٢٣٬٠٤٤٬٩٧٦القروض
األجل قصیرة ا: التسھیالت ً ٢٥٩٬٤٨٨٢٥٩٬٤٨٨١٬١٧٢٬٦٣٩--زائد

النقدیة وشبھ )٦٨٩٬٢٣١()١٬٢٤٤٬٠٦٥(ناقًصا: النقدیة
حق بدون القروض ١٥٬٧٠٦٬٤٥٠٢٣٬٥٢٨٬٣٨٤الرجوعصافي
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والطا المیاه أعمال لھاشركة التابعة والشركات الدولیة قة
سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدة المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات
في المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر٣١للسنة

السعودیة) الریاالت بآالف المبالغ (كافة

٧٦

(تتمة)المؤشرات-٣٧ المالیة التقاریر إعداد في المستخدمة المالیة

الملموسةالملكیةحقوقصافي٢-٣٧
ًالملموسة،الملكیةحقوقصافيیعرف باستثناءبالمجموعةالمساھمینحقوقإجماليبأنھالمجموعة،إدارةقبلمنمحددھولماطبقا

الشاملالدخلفيوالحصةاألجنبیةالعمالتترجمةواحتیاطيالنقدیةالتدفقاتمخاطرتغطیةاحتیاطيتتضمن(التياألخرىاالحتیاطیات
ویخصم،٢-١٣إیضاحانظرواألخرى،االكتواریةوالخسائرالملكیةحقوقلطریقةوفقاعنھاالمحاسبةیتمالتيفیھاالمستثمرللشركاتاآلخر
الملكیةحقوقصافيأدناهالجدولیوضح. المالیةالقوائمإعدادبتاریخالموحدةالماليالمركزقائمةفيالمدرجةللشھرةالدفتریةالقیمةمنھا

ًبالمجموعةالخاصةالملموسة ):اإلدارةقبلمنمحددھولما(طبقا

فيكما
٢٠١٩دیسمبر٣١

فيكما
٢٠١٨دیسمبر٣١

فيكما
٢٠١٧دیسمبر٣١

١٠٬٦٠٥٬٣٧٧١١٬٠٧٤٬١٥٧٩٬٨٨٨٬١٢٨الملكیةحقوقإجمالي
١٬٣٦١٬٢٣٦٧١٧٬٩٠٠٩٣٤٬٠٩٢أخرىاحتیاطیات

األخرى االحتیاطیات باستثناء الملكیة حقوق ١١٬٩٦٦٬٦١٣١١٬٧٩٢٬٠٥٧١٠٬٨٢٢٬٢٢٠إجمالي
)٢٬١٢٦٬٨٢٠()٢٬٠١٤٬٣٢٠()٢٬٠٠٤٬٨١١(الشھرة: ناقًصا

الملموسة الملكیة حقوق ٩٬٩٦١٬٨٠٢٩٬٧٧٧٬٧٣٧٨٬٦٩٥٬٤٠٠صافي

األخرىوالمصاریفالقیمةفياالنخفاض) قید(عكسمخصصقبلالمستمرةالعملیاتأرباحمنالسھمربح٣-٣٧

دیسمبر٣١
٢٠١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

(الخسارة)  ٩٢٠٬٢٤٠)٧٧٣٬٨٤٢(١٬١٧٣٬٨٦٥األمالشركةفيبالمساھمینالمتعلقالربح
المتوقفة: یخصم العملیات من )١٢٨٬٥٧٠(١٬٥٣٩٬٢٨٧)٥٥٤٬٣٤٥((الربح) / الخسارة
ا ً الملكیة: زائد حقوق بحصة المتعلقة المتوقفة العملیات الربح / (الخسارة) من

المسیطرة )٢٬١٥١()٩٬٥٠٠(١٤٬٤٣٩غیر
__________________________________________________________________

األمالشركةفيبالمساھمینالمتعلقالمستمرةیاتلالعممنالسنةربح
٦٣٣٬٩٥٩٧٥٥٬٩٤٥٧٨٩٬٥١٩)٣٢(إیضاح

ًا األخرى: زائد والمصاریف القیمة في قید) االنخفاض (عكس ٩١٩٬٤٧١٦٢٣٬٧٤٨١٥٬٠٥٥مخصص
قید) یخصم:  (عكس األخرىمخصص والمصاریف القیمة في االنخفاض

مسیطرة الغیر الملكیة بحقوق -)٢٣٤٬٤٧٢()٤٢٩٬١٤٣(المتعلقة
قبلاألمالشركةفيبالمساھمینالمتعلقالمستمرةیاتلالعممنالسنةربح

القیمة في األخرىاالنخفاض ١٬١٢٤٬٢٨٧١٬١٤٥٬٢٢١٨٠٤٬٥٧٤والمصاریف

٦٤٥٬٧٦٣٥٩٦٬٢٨٠٥٤٧٬٦٠٤المنتھیةالسنةخاللالقائمةالعادیةاألسھملعددالمرجحالمتوسط

القیمةفياالنخفاضقبلالمستمرةالعملیاتأرباحمنالسھمربح
١٫٧٤١٫٩٢١٫٤٧األخرىوالمصاریف

الالحقةاألحداث-٣٨
ًالمجموعةقامتالسنة،نھایةبعد االتفاقیاتلھذهیكونأناإلدارةتتوقعال. بشأنھاالتفاوضتجريأومتعددةاتفاقیاتبإبرامنشاطھالطبیعةوفقا
.المالیةالقوائمإعدادبتاریخونتائجھاللمجموعةالموحدالماليالمركزعلىجوھريأثرأي

ذلك، الى (كوفیدباإلضافة المستجد كرونا فیروس تفشي وازدیاد. ال) ١٩إن تطور في تلكالویزال ومدى حجم تحدید المؤكد غیر من یزال
واالقتصادیةثارآلا التجاریة التياألعمال المستقبلیة التطورات على ذلك دقیقالویتوقف بشكل بھا التنبؤ معدلفيیمكن مثل الحالي، الوقت

ا فعالیة ومدى وحجم الفیروس حالیًاجراءاتإلانتقال التأكد عدم ضوء احتوائھ. وفي بھدف الممكنقتصادي،الاثرألامنالمتخذة غیر من فإنھ
بھ موثوق تقدیر ھذهلألثرإجراء المالیة. إن القوائم ھذه اعتماد بتاریخ ذلك عن والتدفقاتالتطوراتالناتج المستقبلیة المالیة النتائج على تؤثر قد
المالي. والوضع النقدیة
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كما

ورد
في

السنة
السابقة

معاد
صنیفھ

ت
إلى

العملیات
المتوقفة

ضاح
(إی

٣٢
-٤

(
تعدیالت

صنیفاتاخرى
ت

كما
ورد

في
ھذه

القوائم
المالیة

----------------------
٣١

دیسمبر
٢٠١٨

ت
إیرادا

٣٬٥٥٤٬٢٠٢
)

٣٣٦٬٢٨٨
(

٩٬٩١٩
٣٬٢٢٧٬٨٣٣

فتشغیل
تكالی

)
٢٬٠٠٢٬٦٥١

(
٨٤٬٣٦٤

-
)

١٬٩١٨٬٢٨٧
(

تكلفة
تطویر

ومبالغ
مشطوبة

أخرى
٤٬٤١٥

١١٬٩٥٣
-

١٦٬٣٦٨
وإداریة

عمومیة
ف
صاری

م
)

٦٩٠٬٨٥٩
(

٨٠٬٢٥١
-

)
٦١٠٬٦٠٨

(
صة

الح
في

صافي
نتائج

ت
شركا

مستثمر
فیھا

تتم
المحاسبة

عنھا
وفقًا

لطریقة
حقوق

الملكیة،
بعد

صم
خ

ضریبة
ال

٩٣٥٬٦٦٧
٧٬٠٤٩

-
٩٤٢٬٧١٦

تتشغیلیةأخرى
إیرادا

١٧٩٬٦١١
)

٩٬٣٦٧
(

)
٩٬٩١٩

(
١٦٠٬٣٢٥

(خسارة) 
ربح

تحویل
ت
عمال

أجنبیة
)

١٣٬٨١٦
(

٥٬٢٤٠
-

)
٨٬٥٧٦

(
تأخرى

إیرادا
٧٧٬٨٧٣

)
١٢٬٩٢٥

(
-

٦٤٬٩٤٨
أعباءمالیة

)
٧٧١٬٦٩٥

(
٢٠١٬٠٤٠

-
)

٥٧٠٬٦٥٥
(

ضریبة
و
زكاة

)
٣٧٬٤٧٤

(
)

٢٬٤٦٨
(

-
)

٣٩٬٩٤٢
(

الخسارة
من

ت
العملیا

المتوقفة،
بما

في
ذلك

الخسارة
المثبتة

نتیجة
فقدان

السیطرة
على

شركة
تابعة

)
١٬٥١٠٬٤٣٩

(
)

٢٨٬٨٤٩
(

-
)

١٬٥٣٩٬٢٨٨
(

٣١
دیسمبر

٢٠١٧
ت
إیرادا

٣٬٧٨٢٬٨٩٩
)

٢٤٥٬٣٨٧
(

)
٢٠٬٣٨٥

(
٣٬٥١٧٬١٢٧

ت
فالعملیا

تكالی
)

٢٬١٧٢٬٥٥١
(

٩٥٬١٣٩
-

)
٢٬٠٧٧٬٤١٢

(
ف
صاری

م
عمومیة

وإداریة
)

٧٣٠٬٦٠٥
(

٤٣٬٤٠٤
-

)
٦٨٧٬٢٠١

(
صة

الح
في

صافي
نتائج

ت
شركا

مستثمر
فیھا

تتم
المحاسبة

عنھا
وفقًا

لطریقة
حقوق

الملكیة،
بعد

صم
خ

ضریبة
ال

٤٥٧٬٠٢٤
)

٤٬٨١٧
(

-
٤٥٢٬٢٠٧

الدخلالتشغیلياآلخر
١٩٠٬٢٥٦

-
٢٠٬٣٨٥

٢١٠٬٦٤١
فأخرى

صاری
وم
ضفيالقیمة

انخفا
٤٨٬٤٥٨

)
٦٣٬٥١٣

(
-

)
١٥٬٠٥٥

(
تأخرى

إیرادا
١٠٤٬٩٧٩

)
١٠٬٢٦٠

(
-

٩٤٬٧١٩
(خسارة) 

ربح
تحویل

ت
عمال

أجنبیة
٣٨٬٣٣١

)
٢٨٬٢٠٧

(
-

١٠٬١٢٤
أعباء

مالیة
)

٤٩٩٬٥٥٥
(

١٨١٬٦٠٥
-

)
٣١٧٬٩٥٠

(
ضریبة

و
زكاة

)
١٨٢٬٤٩٨

(
)

١١٬٥٢٧
(

-
)

١٩٤٬٠٢٥
(

الربح
من

ت
العملیا

المتوقفة،
بما

في
ذلك

الخسارة
المثبتة

نتیجة
فقدان

السیطرة
على

شركة
تابعة

٨٥٬٠٠٧
٤٣٬٥٦٣

-
١٢٨٬٥٧٠

٣٩
-١

ضافة
إ

إلى
ما

ورد
أعاله،

تم
إعادة

ف
صنی

ت
ض
بع

صدة
األر

في
قائمة

المركز
المالي

صورة
ب

رئیسیة
ضمن

ت
الموجودا

المتداولة
وذلك

بما
یتفق

مع
ض
عر

السنة
الحالیة
.
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والطا
شركةأعمالالمیاه

والشركاتالتابعةلھا
قةالدولیة

سع
(شركةمساھمة

ودیة)
حولالقوائمالمالیةالموحدة

ضاحات
إی

(تتمة)
للسنةالمنتھیةفي

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
فالریاالتالسعودیة)

(كافةالمبالغبآال

٧٨

٤٠
-

والمعلوماتاألخرىلشركاتالمشاریع
المعلوماتالمالیة

ان
من

وغیرھا
تالمالیة

المعلوما
تالمشاریع

صةبشركا
تالخا

المعلوما
الرئیسیة

صةبأكواباور
الخا

عنھا
صاح

یتماإلف
فيالجدولأدناه

بالمنطقةالجغرافیة
بحس

ت
عنھاإلىالمعلوما

ف
تالتيتمالكش

. تستندالمعلوما
المستخدمةفيتوحید

قوائمالمجموعة
(قدیكون

للقوائم
المالیةالمراجعةلكل

شركة
تمعینة

تعدیال
) وقبلأيتعدیلأو

استبعاد
علىمستوىالمجموعة

:

قائمةالمركزالمالي
األداءالمالي

ضعالنقدي
الو

_______________________________________________
________

_________
_____________________

___________
______________________________________________

___________
___

_

ضائیة
السلطةالق

التقنیة
عددالمشاریع

الموجودات
المتداول
ة

غیر
الموجودات
المتداولة

المطلوبات
المتداولة

غیر
المطلوبات
المتداولة

حقوقالملكیة
االیرادات

الدخلالتشغیلي
صافيالدخل

شبة
و
نقدیة

نقدیة

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
المملكةالعربیةالسعودیة

ھـ
ج،د،

١٣
٢٬٧١٥٬٤٨٦

٥١٬٩٦٠٬٧٤٣
)

٤٬٨٠٦٬٣٣٦
(

)
٣٧٬١٨١٬٣٧٥

(
١٢٬٦٨٨٬٥١٨

٦٬٣٩٨٬٣٠٣
٣٬٣٩٦٬٠٨٩

٨٣٣٬٦٦٦
٦٠٦٬٩٩٦

عمان
سلطنة

ھـ
ج،

٧
٢٬١١٠٬٧٦٨

١٠٬٨٦٠٬١٧٠
)

٢٬٣٣٩٬٧٧٢
(

)
٩٬٩٥٣٬٨٨٨

(
٦٧٧٬٢٧٨

٢٬١٩٠٬٠٦٤
٥٧٢٬١٢١

٢٨٬٥٥١
٣٧١٬٨٨٨

تالعربیةالمتحدة
اإلمارا

أ،د
٤

٩٩١٬١٩٠
٩٬٩٤٦٬٧١٠

)
٥٨٨٬٤٠٨

(
)

١١٬٨٨٣٬٨٤٢
(

)
١٬٥٣٤٬٣٥٠

(
٧٣٬٣٧٥

٦٢٬٣٣١
١١٬٧٨٧

٧٤٢٬٨٩٨
المملكةاألردنیةالھاشمیة

أ،د
٨

٩١٩٬٦٨٣
٢٬٩٦٣٬٠٣٩

)
٩٨٨٬٠٩٩

(
)

٢٬٥٠٢٬٣٢٨
(

٣٩٢٬٢٩٥
٧٠٤٬٢٤٣

٤١١٬٨٣٤
١٥١٬٣٠٢

٢٠٣٬٧٦١
ب
المغر

د
٧

٧٨٢٬٢٧٥
١٠٬٠٦٧٬٨١١

)
٢٬٦٨٢٬٤٠٥

(
)

٨٬٣٢٦٬٣٩٠
(

)
١٥٨٬٧٠٩

(
٥٨٦٬٥٤٤

٣٢١٬١٠٠
)

١٤٢٬٥٩٥
(

٣٢٥٬٦٦٢
صر

م
د

٣
٤٥٬٤٣٠

٧٠٢٬١٠٧
)

٢٢١٬٠٠٨
(

)
٥٣٦٬٢٤١

(
)

٩٬٧١٢
(

٢٦٬٥٩٧
١٤٬٥٥٠

٣٧٢
٢٩٬٨٤٦

البحرین
ج

١
٥٧٬٤١٨

١٬٥٩٦٬١٢٧
)

٣٢٣٬٩٤٣
(

)
١٬٣٧٧٬٣٥٤

(
)

٤٧٬٧٥٢
(

-
-

-
٣٧٬٥٠٢

تركیا
أ

١
٤٠٩٬٥٨٠

١٬٩٩٨٬١٧٥
)

١٦٩٬٣٨١
(

)
٣٬٠٧٦٬٤٨٦

(
)

٨٣٨٬١١٢
(

٦٨٧٬١٧١
)

٧٢٬٦٤٥
(

)
٦٤٨٬٢٢٠

(
١١٥٬٠٠٥

بافریقیا
جنو

د
١

٦٨٬٠٥٧
١٬٢٥٤٬٥٣٤

)
١٢٣٬٦١٤

(
)

٩٢٩٬٦٤٧
(

٢٦٩٬٣٣٠
٢٣٤٬٤٧٣

١٥١٬٣٠٠
١٨٬٣٥١

١٢٬٣٩٦
أخرى

د
١

٥٣٬٠٤٠
٤٦٥٬٧٦٧

)
٤٢٬٣٨١

(
)

٣٩٤٬٦٣٨
(

٨١٬٧٨٨
٦٥٬٩٩٢

٣٨٬٨١٤
٤٬٢٨٠

٥٠٬٦٢٤
٤٦

٨٬١٥٢٬٩٢٧
٩١٬٨١٥٬١٨٣

)
١٢٬٢٨٥٬٣٤٧

(
)

٧٦٬١٦٢٬١٨٩
(

١١٬٥٢٠٬٥٧٤
١٠٬٩٦٦٬٧٦٢

٤٬٨٩٥٬٤٩٤
٢٥٧٬٤٩٤

٢٬٤٩٦٬٥٧٨

٣١
دیسمبر

٢٠١٨
المملكةالعربیةالسعودیة

ج،د
١٢

٣٬١٩٧٬٣٨٣
٥١٬٨٩٨٬٣٥٨

)
٤٬٤١٣٬٦٦٠

(
)

٣٧٬٢٨٨٬١١٤
(

١٣٬٣٩٣٬٩٦٧
٦٬٦١٣٬٤٤٢

٣٬٥٢٠٬٦٠٧
١٬٢٧٢٬٣٦٥

١٬٠٥٧٬١٧٠
عمان

سلطنة
ھـ
ج،

٧
٦٩٦٬٧٦٧

١٠٬١٠٥٬٩٠٤
)

٣٬٠٠٤٬٠٠١
(

)
٦٬٧٨٠٬٦٣٦

(
١٬٠١٨٬٠٣٤

٩٨٩٬٢٧٠
٢٨٥٬٠٢٩

)
١٦٢٬٧٥٤

(
٢٠٢٬٢٤٥

تالعربیةالمتحدة
اإلمارا

أ،د
٢

١٠٤٬٨٥٠
٤٬٨٤٠٬٥٠٩

)
١٧٠٬١٨١

(
)

٤٬٦٠٣٬٤٣١
(

١٧١٬٧٤٧
٧٦٬٤٣٦

٦١٬٩٤١
١٣٬٤٩٠

٣١٬٢٢٥
المملكةاألردنیةالھاشمیة

أ،د
٨

٧٩٣٬٦٣٠
٢٬٧٩٣٬٣٧٨

)
١٬٢٠٢٬٢٠٢

(
)

١٬٥٩٢٬٢٧٥
(

٧٩٢٬٥٣١
٦٨٣٬١٦٢

١٧٥٬٨٨٤
٢٩٬٧٥٨

)
٢٢٠٬٢٣٧

(
ب
المغر

د
٧

١٬٠١٨٬٣٩٣
١٠٬٢٢٩٬٢١٣

)
٢٬٠١٣٬٤٣٦

(
)

٩٬٤٠٧٬١٩٢
(

)
١٧٣٬٠٢٢

(
٢٨٧٬٩٩٨

١٣٤٬٣٦٤
)

٢٢٠٬٤٢٩
(

٣١٦٬٨٠٨
صر

م
د

٣
٦٣٬٩٣١

١٩٠٬٧٣٥
)

٨١٬٨٧٨
(

)
١٧٦٬٨١٩

(
)

٤٬٠٣١
(

-
)

٢٠٨
(

)
٦٩٩

(
٦٢٬٣٣٨

تركیا
أ

١
١٣٣٬٢٧٧

٢٬٥٢٦٬٩٤٧
)

٧٤٣٬٧٧٢
(

)
٢٬٢١٣٬٤٠٠

(
)

٢٩٦٬٩٤٨
(

٦٨٦٬٤٩٢
)

٢٣٬٢٢١
(

)
١٬٢٣٢٬٨٥٦

(
١٦٬٦٨٧

ج
بافریقیا

نو
د

١
٥٩٬٠٣٣

١٬٢٥٥٬٧٦٤
)

١٠٩٬٤١٧
(

)
٩١٩٬٠٣٦

(
٢٨٦٬٣٤٤

٢٢٨٬٣٧٠
١١٦٬٦٨٨

١٬٠٣٠
٧٬٩٦٥

أخرى
د

١
٣٠٬٥١٩

٤٨٤٬٤٩٥
)

٢٨٬٨٨٠
(

)
٤١٤٬٤٦٤

(
٧١٬٦٧٠

٦٩٬٤٥٨
٣٣٬٤٧٢

١٬٠٦٠
٢٨٬٢٩٢

٤٢
٦٬٠٩٧٬٧٨٣

٨٤٬٣٢٥٬٣٠٣
)

١١٬٧٦٧٬٤٢٧
(

)
٦٣٬٣٩٥٬٣٦٧

(
١٥٬٢٦٠٬٢٩٢

٩٬٦٣٤٬٦٢٨
٤٬٣٠٤٬٥٥٦

)
٢٩٩٬٠٣٥

(
١٬٥٠٢٬٤٩٣

أ: 
الطاقةالتقلیدیة

ب: 
،

المیاهالتقلیدیة
ج: 

،
الطاقةوالمیاه

التقلیدیة،د: 
متجددة

ضحالعكسي
ھـ: التنا

،
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والطا
شركةأعمالالمیاه

والشركاتالتابعةلھا
قةالدولیة

سع
(شركةمساھمة

ودیة)
حولالقوائمالمالیةالموحدة

ضاحات
إی

(تتمة)
للسنةالمنتھیةفي

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
فالریاالتالسعودیة)

(كافةالمبالغبآال

٧٩

٤٠
-

والمعلوماتاألخرىلشركاتالمشاریع
المعلوماتالمالیة

–
تتمة

قائمةالمركزالمالي
األداءالمالي

ضعالنقدي
الو

_______________________________________________
________

_________
_____________________

____
______________________________________________

___________
___

ضائیة
السلطةالق

التقنیة
عددالمشاریع

الموجودات
المتداولة

غیر
الموجودات
المتداولة

المطلوبات
المتداولة

غیر
المطلوبات
المتداولة

حقوقالملكیة
االیرادات

الدخلالتشغیلي
صافي

الدخل
شبة

و
نقدیة

نقدیة

٣١
دیسمبر

٢٠١٧
المملكةالعربیةالسعودیة

ج
١١

٣٬٣٠٩٬٥١٢
٥٢٬١٣١٬٢٦٠

)
٥٬٣٦٩٬٧٢٣

(
)

٣٨٬٩٣٩٬٤٦٤
(

١١٬١٣١٬٥٨٥
٦٬٥٩٦٬٩٤٣

٣٬٧٦٢٬٧٧٨
١٬٤٨٦٬٠٥٩

١٬١٥٨٬٣٠٨
عمان

سلطنة
ھـ
ج،

٦
٣٠٨٬١٢٤

٧٬٨١١٬٧١٢
)

٥٢٤٬٠٩١
(

)
٦٬٤٩٥٬٩٣٣

(
١٬٠٩٩٬٨١٢

٨٥٣٬٩٢٢
٢٢٣٬٦٦٠

٣٦٬٨٧٢
٦٠٬٢٠٥

تالعربیةالمتحدة
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شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
شركة مساهمة سعودية
القوائم المالية الموحدة
وتقرير المراجع المستقل
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  ٣٢٣/١١/٤٥رقم التسجيل  
  ١٠١٠٣٨٣٨٢١رقم السجل التجاري 

  
  +٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨ هاتف:

  ٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٤٠ +  
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  شركة ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)
  شركة تضامنية 
  المركز الرئيس 
  الدور الرابع عشر  –برج الفيصلية 

  طريق الملك فهد 
 ٢٧٣٢ص.ب: 
  ١١٤٦١الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 

  
  
  
  
  
  

   تقرير المراجع المستقل
  إلى المساهمين في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية

 (شركة مساهمة سعودية) 
 

  الرأي
والشركات التابعة لها  )" الشركة" شركة مساهمة سعودية ( – أعمال المياه والطاقة الدولية لشركة  لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة

الربح وقائمة ، ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة (يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة")،
المنتهية   ة الموحدة، للسن  الملكيةالموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق   أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

  في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
  

تظهر بعدل، ومن كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة 
للمعايير الدولية للتقرير وفقاً ا المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، ، وأدائه٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  لمحاسبين.وا للمراجعين المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
  

  أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها 

وفقا لقواعد سلوك وآداب   المجموعةفي قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن  
مدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا ألتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية المهنة المعت

  األخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
  

  حول القوائم المالية الموحدةعة ولجنة المراج مسؤوليات اإلدارة
وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة  

نظام الشركات  وأحكامللمراجعين والمحاسبين العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 
خالية من تحريٍف جوهري  وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة والنظام األساسي للشركة،

  ناتج عن غش أو خطأ. 
  

على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية   المجموعةعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة  
حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك  ،واإلفصاح

  أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك. المجموعةلتصفية  رة  لدى اإلدا نية
  

  إن لجنة المراجعة مسؤولة عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة. 
  

  الموحدةمسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية 
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو 

ً على أن  مستوى عاٍل من  خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو التأكيد، إال أنه ليس ضمانا
المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري 

عقول يمكن توقع موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل م
أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة.



ق-161



ق-162

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

31 ديسمبرإيضاح
2020

31 ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2018 

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

512,732,34011,982,3778,713,473ممتلكات وآالت ومعدات

62,058,6782,059,2052,052,931 موجودات غير ملموسة

75,062,8485,293,8676,576,574 شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية

810,605,33710,364,3349,114,728جزء غير متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي

2286,658111,25871,984-1مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

20135,49823,46034,029-4موجودات ضريبة مؤجلة

13,273--21القيمة العادلة للمشتقات

70,76070,77177,631مخزون وقود استراتيجي

9197,510206,110205,778موجودات أخرى

30,949,62930,111,38226,860,401 إجمالي الموجودات غير المتداولة

 الموجودات المتداولة

10450,835438,324302,409بضاعة

8323,571209,902216,891جزء متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي

22745,661734,156756,516-1مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

113,020,2352,953,8022,532,680مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون

12832,6682,798,3155,498,265نقدية وشبه نقدية

5,372,9707,134,4999,306,761

-475,402-33-3موجودات معدة للبيع

5,372,9707,609,9019,306,761إجمالي الموجودات المتداولة

36,322,59937,721,28336,167,162إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

حقوق المساهمين

136,429,3446,429,3446,429,344-1رأس المال

1,410,3981,177,0311,177,031عالوة إصدار

642,883554,626437,239احتياطي نظامي

1,184,9083,102,1082,363,259أرباح مبقاة

9,667,53311,263,10910,406,873حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة قبل االحتياطيات األخرى

)717,900()1,361,236()2,798,419(13-2احتياطيات أخرى

6,869,1149,901,8739,688,973حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة

14531,041703,5041,385,184حقوق الملكية غير المسيطرة

7,400,15510,605,37711,074,157إجمالي حقوق الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

31 ديسمبرإيضاح
2020

31 ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2018

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

1517,286,74417,480,94417,734,682قروض وتسهيالت طويلة األجل

221,577,839860,20281,176-1مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

71,244,571516,98260,546شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية

21650,789286,442132,598القيمة العادلة للمشتقات

20125,711250,552245,776-4مطلوبات ضريبة مؤجلة

1763,304129,82767,108إيرادات مؤجلة

23290,990395,724924,195-1مطلوبات مالية أخرى

16178,964159,598123,148التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

23309,422252,117201,532-2مطلوبات أخرى

21,728,33420,332,38819,570,761إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

184,116,7263,439,7863,760,288دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

19364,847444,218618,942تسهيالت تمويل قصيرة األجل

151,178,3602,271,2291,018,637قسط متداول من قروض وتسهيالت طويلة األجل

-2243,28019,964-1مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

2159,58451,88310,613القيمة العادلة للمشتقات

20276,517183,411113,764-3زكاة وضريبة

6,039,3146,410,4915,522,244

--151,154,796-3قروض وتسهيالت مصنفة كمتداولة

-373,027-33-3التزامات متعلقة بموجودات معدة للبيع

7,194,1106,783,5185,522,244إجمالي المطلوبات المتداولة

28,922,44427,115,90625,093,005إجمالي المطلوبات

36,322,59937,721,28336,167,162إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

31 ديسمبرإيضاح
2020

31 ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2018

العمليات المستمرة

244,829,1114,114,9993,227,833إيرادات

)1,965,965()2,028,804()2,301,362(25 تكاليف تشغيل

2,527,7492,086,1951,261,868 إجمالي الربح

16,368)50,790()142,856(11-4 تكلفة تطوير ومخصص ومشطوبات، بعد خصم عكس القيد

)562,930()617,747()818,882(26مصاريف عمومية وإدارية
الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها وفًقا 

7231,107283,794942,716-1لطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الضريبة

24151,872140,645160,325-5دخل عمليات أخرى

1,948,9901,842,0971,818,347 دخل العمليات قبل خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى

)623,748()880,203()181,051(28خسارة انخفاض في القيمة ومصاريف أخرى، صافي

1,767,939961,8941,194,599دخل العمليات بعد خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى
27155,608336,82064,948إيرادات أخرى

)8,576()29,106()23,460(29 خسارة تحويل عمالت أجنبية، صافي

)570,655()869,862()1,068,448(30أعباء مالية

831,639399,746680,316 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)39,942()74,008(2050,950-1الزكاة وضريبة مستردة/ )محملة(

882,589325,738640,374ربح السنة من العمليات المستمرة

 العمليات المتوقفة

الربح/ )الخسارة( من العمليات المتوقفة، بما في ذلك الربح/ )الخسارة( 
)1,539,288(3319,798554,345-4المثبتة نتيجة فقدان السيطرة على شركة تابعة، بعد خصم الضريبة

)898,914(902,387880,083 ربح/ )خسارة( السنة

)773,842(882,5681,173,865المساهمين في الشركة األم

)125,072()293,782(19,819حقوق الملكية غير المسيطرة

902,387880,083)898,914(

)1.30(311.371.82-2الربح )الخسارة( األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعودي(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

31 ديسمبرإيضاح
2020

31 ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2018

)898,914(902,387880,083ربح/ )خسارة( السنة

)الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر

البنود التي يتم أو يمكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:

)198,257(23,585268,481عمليات أجنبية -  فروقات تحويل عمالت أجنبية

شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية – الحصة 
في الدخل الشامل اآلخر

 2-13
و1-7

)1,191,366()729,442(315,667

111,014)294,596()400,330(صافي التغير في القيمة العادلة الحتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

12,960)18,244(1611,506-1إعادة قياس التزامات المنافع المحددة

241,384)773,801()1,556,605(إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

)657,530(106,282)654,218(إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل

إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل المتعلق بـ:

)557,650(530,529)554,615(المساهمين في الشركة األم

)99,880()424,247()99,603(حقوق الملكية غير المسيطرة

)654,218(106,282)657,530(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

31 ديسمبرإيضاح
2020

31 ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2018

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

831,639399,746680,316الربح قبل الزكاة والضريبة من العمليات المستمرة

الربح/ )الخسارة( قبل الزكاة والضريبة من العمليات المتوقفة، بما في ذلك 
الربح/ )الخسارة( المثبتة نتيجة فقدان السيطرة على شركة تابعة

15,615559,079)1,777,460(

 التعديالت لـ:

5567,375418,516365,675-3 و6-2استهالك وإطفاء

301,089,3841,135,1511,014,960 و33-4أعباء مالية

الربح/ )الخسارة( المثبتة نتيجة فقدان السيطرة على شركة تابعة، بما في ذلك 
1,559,009)554,358(339,163-4خسارة تحويل عمالت أجنبية غير محققة

2932,61340,5708,740خسائر تحويل عمالت أجنبية غير محققة

الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها وفًقا   
)935,667()284,453()231,107(7-1 و33-4لطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الزكاة والضريبة

1639,37932,02327,336-1   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

   القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية المعاد تدويرها إلى الربح أو 
الخسارة   

)16,166()43,826(37,110

97,14225,47530,596   مخصصات

21,80712,9931,109زيادة في الخصم المتعلق بالمطلوبات المالية

28137,485880,203556,437 خسارة انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والشهرة

-)210,673(-27صافي ربح عملية تجميع أعمال منفذة على مراحل

4,039)829()9,588()مكاسب(/خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)4,415(11142,85650,790-4تكلفة تطوير ومخصص ومشطوبات، بعد خصم عكس القيد

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون  )288,813()544,806()1,314,643(

بضاعة  )12,511(14,48543,937

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع  )219,574()1,087,739(745,001

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة  13,09573,116184,229

مخزون وقود استراتيجي  116,860424

306,862302,279)354,672(صافي االستثمار في عقد إيجار تمويلي

موجودات أخرى  )826()43,834(219,681

مطلوبات أخرى  57,30577,1921,227

)16,452(119,785)66,523( إيرادات مؤجلة

1,855,0891,382,3281,733,468 صافي النقدية من العمليات

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  1-16)8,507()15,312()14,998(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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31 ديسمبرإيضاح
2020

31 ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2018

زكاة وضريبة مدفوعة  3-20 )85,462()30,427()46,423(

توزيعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً   
7149,203259,027205,887-1لطريقة حقوق الملكية

1,910,3231,595,6161,877,934صافي النقدية الناتجة مـن األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)3,186,281()2,045,876()1,457,633( 5 و6-2شراء ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة

-21,9963,434متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)209,794()147,967()74,722(استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

)70,725(11,547-استبعادات واستحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة، صافي

-)481,695(-صافي التدفقات النقدية الصادرة عن االستحواذ على أعمال

--125,871متحصالت استبعاد موجودات معدة للبيع بالصافي

نقدية متوقف عن إثباتها نتيجة فقدان السيطرة على شركة تابعة أو التصنيف 
كمعدة للبيع

-)206,718()16,687(

)3,483,487()2,867,275()1,384,488(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

2,042,938--13-1 متحصالت من رأس المال المصدر

703,3103,150,772)252,085(قروض وتسهيالت، بعد خصم تكاليف المعامالت

)61,202()4,944(47,420مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

-)541,464()116,807(مطلوبات مالية أخرى

)973,369()1,231,446()1,087,501(أعباء مالية مدفوعة

)294,550()338,584()1,082,509(13-4توزيعات أرباح مدفوعة

مساهمات في رأس المال من حقوق الملكية غير المسيطرة وتعديالت أخرى 
عليها

-)15,163(-

3,864,589)1,428,291()2,491,482( صافي النقدية )المستخدمة في(/ من األنشطة التمويلية

2,259,036)2,699,950()1,965,647(صافي )النقص(/ الزيادة في النقدية وشبه النقدية خالل السنة

2,798,3155,498,2653,239,229النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

12832,6682,798,3155,498,265النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

عالوة رأس المال
اإلصدار

االحتياطي 
النظامي

األرباح 
المبقاة

االحتياطيات 
األخرى

 )إيضاح 
)2-13

حقوق 
الملكية 

المتعلقة 
بمالكي 
الشركة

حقوق 
الملكية 

غير 
المسيطرة

إجمالي
حقوق 
الملكية

8,498,7431,389,3859,888,128)934,092(5,466,21597,222437,2393,432,159الرصيد في 1 يناير 2018

)898,914()125,072()773,842(-)773,842(---خسارة السنة

216,192216,19225,192241,384---- الدخل الشامل اآلخر

)657,530()99,880()557,650(216,192)773,842(---إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل

 استحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة 
)70,725()10,774()59,951(-)59,951(---)إيضاح 14(

)294,550()59,443()235,107(-)235,107(--- توزيعات أرباح )إيضاح 4-13(

2,042,938-2,042,938---963,1291,079,809إصدار أسهم )إيضاح 1-13(

165,896165,896------مساهمة في رأس المال

9,688,9731,385,18411,074,157)717,900(6,429,3441,177,031437,2392,363,259 الرصيد في 31 ديسمبر 2018

9,688,9731,385,18411,074,157)717,900(6,429,3441,177,031437,2392,363,259 الرصيد في 1 يناير 2019

880,083)293,782(1,173,865-1,173,865--- ربح/ )خسارة( السنة

)773,801()130,465()643,336()643,336(---- الخسارة الشاملة األخرى

106,282)424,247(530,529)643,336(1,173,865---إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل

5,25224,12229,374-5,252---التغيرات في حقوق الملكية غير المسيطرة

)265,852()265,852(------فقدان سيطرة )إيضاح 1-33(

)338,584()15,703()322,881(-)322,881(---توزيعات أرباح )إيضاح 4-13(

----)117,387(117,387--محول إلى االحتياطي النظامي

9,901,873703,50410,605,377)1,361,236(6,429,3441,177,031554,6263,102,108الرصيد في 31 ديسمبر 2019

9,901,873703,50410,605,377)1,361,236(6,429,3441,177,031554,6263,102,108 الرصيد في 1 يناير 2020

882,56819,819902,387-882,568--- ربح السنة

)1,556,605()119,422()1,437,183()1,437,183(----الخسارة الشاملة األخرى

)654,218()99,603()554,615()1,437,183(882,568--- إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل

استحواذ على حقوق الملكية غير 
المسيطرة )إيضاح 3-14(

---)10,530(-)10,530(10,530-

)2,784,371()83,390()2,700,981(-)2,700,981(---توزيعات أرباح )إيضاح 4-13(

 مساهمات أخرى من المساهمين )إيضاح 
))1( 22

-233,367---233,367-233,367

----)88,257(88,257--محول إلى االحتياطي النظامي

6,869,114531,0417,400,155)2,798,419(6,429,3441,410,398642,8831,184,908الرصيد في 31 ديسمبر 2020

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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 شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

النشاطات   	
شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )»الشركة«(، شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 215 وتاريخ 2 رجب 1429هـ )الموافق 5 
يوليو 2008(، ومسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010253392 وتاريخ 10 رجب 1429هـ )الموافق 13 يوليو 2008(.

تزاول الشركة والشركات التابعة لها )يشار إليها مجتمعة بـ »المجموعة«( أعمال تطوير وإنشاء وتملك وتوليد وبيع الطاقة الكهربائية والمياه المحالة وتأجير 
وتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه المالحة والبخار واألنشطة المتعلقة والمتصلة أو المكملة لذلك.

إن المعلومات المتعلقة بالشركات المستثمر فيها والتابعة بشكل مباشر للمجموعة كما في 31 ديسمبر مذكورة في الجدول أدناه.

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيساسم المنشأة
نسبة 

الملكية 
المباشرة

202020192018

شركة أكوا باور السعودية 
االستثمار في المؤسسات الصناعية واإلدارة، االستثمار في المملكة العربية السعوديةلتنمية المياه والطاقة

100.0%100.0%100.0%المؤسسات التجارية واإلدارة؛ وإدارة المكتب.

تركيب وصيانة وتشغيل ومقاوالت محطات توليد الكهرباء وتحلية المملكة العربية السعوديةشركة كهروماء
100.0%100.0%100.0%المياه.

أكواباور جلوبال هولدينجز 
ليمتد

اإلمارات العربية المتحدة 
)المنطقة الحرة بجبل 

علي(

توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه المحالة واألعمال أو 
األنشطة الثانوية األخرى المتعلقة بها، وتطوير وإدارة هذه الشركات 

وتقديم الخدمات الفنية والتجارية واإلدارية. خالل عام 2019، 
قامت المجموعة بتحويل استثمارها في أكواباور جلوبال هولدينجز 

إلى أكواباور جلوبال سيرفسيسز.

- -%100.0

شركة أكواباور ري إنشورنس 
كومباني ليمتد

اإلمارات العربية المتحدة 
)مركز دبي المالي 

العالمي(

 إصدار وتنفيذ عقود التأمين من الفئة )3(. وبموجب الترخيص 
الصادر لها، يمكن لشركة أكوا ري القيام بالتأمين على جزء من 

الشركات المنتسبة لها والتأمين ضد الغير ذوي العالقة.
%100.0 %100.0%100.0

تركيب وصيانة وتشغيل ومقاوالت محطات توليد الكهرباء وتحلية المملكة العربية السعوديةشركة المساهمات المتعددة
95.0%95.0%95.0%المياه.  

أكواباور البحرين للطاقة 
تركيب وصيانة وتشغيل ومقاوالت محطات توليد الكهرباء وتحلية  مملكة البحرينالقابضة ذ.م.م

99.7%99.7% 99.7%المياه.

أكواباور جلوبال سيرفيسز 
ليمتد

اإلمارات العربية المتحدة 
)مركز دبي المالي 

العالمي(

تملك استثمارات في مجموعة من الشركات وتقديم خدمات 
االستشارات المالية والمحاسبية وإعداد التقارير المالية واالمتثال 

الضريبي والخدمات ذات العالقة.
%100.0%100.0%100.0

أكواباور مانيجمينت آند 
إنفستمنت ون ليميتد

اإلمارات العربية المتحدة 
)مركز دبي المالي 

العالمي(

االستثمار في المؤسسات الصناعية واإلدارة، االستثمار في 
100.0%100.0%100.0%المؤسسات التجارية واإلدارة؛ وإدارة المكتب.

أكواباور كابيتال مانيجمينت 
ليميتد

اإلمارات العربية المتحدة 
)مركز دبي المالي 

العالمي(

االستثمار في المؤسسات الصناعية واإلدارة، االستثمار في 
المؤسسات التجارية واإلدارة؛ وإدارة المكتب.  خالل عام 2020، 

قامت المجموعة بتحويل استثمارها في أكواباور جلوبال هولدينجز 
إلى أكواباور جلوبال سيرفسيسز.

-%100.0%100.0

شركة أكواباور للطاقة 
المتجددة القابضة 

المحدودة

اإلمارات العربية المتحدة 
)مركز دبي المالي 

العالمي(

توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه المحالة واألعمال أو 
األنشطة الثانوية األخرى المتعلقة بها، وتطوير وإدارة هذه الشركات 

وتقديم الخدمات الفنية والتجارية واإلدارية.  في 31 ديسمبر 
2019، قامت المجموعة ببيع 49% من حصتها في هذه الشركة 

وبالتالي فقدت السيطرة عليها )إيضاح 1-33(.

%51.0
%51.0

%100.0

الشركة الوطنية األولى 
المملكة العربية السعوديةالقابضة )»نوماك«(

تأسست نوماك في عام 2018، وتقوم بإنشاء وتملك وشراء وإدارة 
واالستثمار في المشاريع الصناعية والخدمية واإلنشائية لمحطات 

الطاقة والكهرباء والبخار ومحطات تحلية المياه وتقديم خدمات 
التشغيل والصيانة بموجب عقود طويلة األجل.

%100.0

%100.0%100.0

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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النشاطات )تتمة(   -	

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيساسم المنشأة
نسبة 

الملكية 
المباشرة

202020192018

المملكة العربية شركة أكوا للتصنيع
السعودية

توليد الطاقة وتحلية المياه وتوزيعها أو غيرها من األعمال 
المتعلقة أو الملحقة بها.

%100.0--

االمارات العربية أكوا باور انترناشيونال المحدودة
المتحدة

مرافق توليد الطاقة وأنظمة التوزيع؛ والتشغيل والصيانة؛ 
وتوليد الطاقة وتحلية المياه.

%100.0--

أسس إعداد وتوحيد القوائم المالية   	
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، والمعتمدة في 
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من  الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليهم مجتمعين بـ«المعايير الدولية 

للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية«(.

أسس اإلعداد  1 2
العادلة. تم عرض هذه  التاريخية، باستثناء األدوات المالية المشتقة حيث يتم قياسها بالقيمة  التكلفة  القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ  يتم إعداد 
القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ألف ريال سعودي، مالم 

يرد خالف ذلك.

أسس توحيد القوائم المالية  2 2
التابعة هي المنشآت الخاضعة  العمليات الخاصة بالمجموعة. إن الشركات  المالية الموحدة على الموجودات والمطلوبات ونتائج  القوائم  تشتمل هذه 
بالشركة  لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقتها  أو يكون  المجموعة لمخاطر  تتعرض  السيطرة عندما  تتحقق  المجموعة.  لسيطرة 

المستثمر فيها، ولديها المقدرة في التأثير على العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها.

وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:

السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر فيها( 	
 التعرض لمخاطر، ولديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها. 	
 المقدرة على التأثير على عائدات الشركة المستثمر فيها. 	

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد إذا ما كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى 
وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.

عندما يكون لدى المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها، فإنه يكون لها السيطرة على الشركة المستثمر فيها عندما 
تكون حقوق التصويت كافية لتعطيها القدرة العملية على توجيه األنشطة المعنية للشركة المستثمر فيها بصورة فردية. تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة 

الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ويشمل ذلك:

 حجم حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة بالتناسب مع حجم حقوق التصويت المملوكة لألطراف األخرى. 	
 حقوق التصويت المحتملة المملوكة للمجموعة أو حقوق التصويت المملوكة لألطراف األخرى، 	
الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركات المستثمر فيها. 	
 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى، و 	
 أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أن المجموعة لديها، أو ال يوجد لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة المعنية عند الحاجة إلى اتخاذ  	

القرارات، بما في ذلك طرق التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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أسس إعداد وتوحيد القوائم المالية )تتمة(   -	

أسس توحيد القوائم المالية )تتمة(   2-2
يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عند تخلي المجموعة 
عن ممارسة مثل هذه السيطرة. وعلى وجه التحديد، تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو 
المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل 

هذه السيطرة.

ينسب الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة. وينسب إجمالي الدخل الشامل للشركات 
التابعة إلى المساهمين بالشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزاً.

وعند الضرورة، يتم إجراء تسويات على القوائم المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياستها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموع

يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة 
بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

التغيرات في حصة الملكية في الشركات التابعة

يتم المحاسبة عن التغيرات في حصة ملكية المجموعة في أي شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية )أي، معامالت مع 
المالكين بصفتهم مالكين(. وفي هذه الظروف، سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية المسيطرة وحقوق الملكية غير المسيطرة إلظهار التغيرات 
في حصص ملكيتهم في الشركة التابعة. يتم إثبات أي فرق بين المبلغ الذي سيتم به تعديل حقوق الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للعوض المدفوع 

أو المستلم بصورة مباشرة ضمن حقوق الملكية وينسب إلى المساهمين في الشركة.

وعند فقدان المجموعة السيطرة على شركة تابعة، يتم إثبات الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة ويتم احتسابه بالفرق بين )1( إجمالي القيمة العادلة 
للعوض المستلم والقيمة العادلة ألي حصص محتفظ بها و )2( القيمة الدفترية السابقة للموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات الخاصة بالشركة 
التابعة وأي حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم المحاسبة عن كافة المبالغ المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو 

قامت المجموعة بصورة مباشرة باستبعاد الموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة. يقيد االستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة.

السياسات المحاسبية الهامة   	
قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بصورة متماثلة لكافة الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة.

فيما يلي بياناً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

تصنيف الموجودات والمطلوبات كـمتداولة وغير متداولة

تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيف متداولة/ غير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية،

في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،

عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 	
عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد  	

الفترة المالية.
تصنف كافة الموجودات األخرى كـ »غير متداولة«. 	
تصنف المطلوبات كمتداولة وذلك: 	

عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية.

في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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3-             السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو

عند عدم وجود حق غير مشروط للمنشأة لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.

تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.

النقدية وشبه النقدية

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع البنكية قصيرة 
األجل وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو اقل، فيما عدا الودائع النقدية المقيدة.

األدوات المالية

 اإلثبات األولي

تقوم المجموعة بإثبات الموجودات المالية أو المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة الخاصة بها وذلك فقط عندما تصبح المجموعة طرفا 
في األحكام التعاقدية ألداة مالية ما.

وعند اإلثبات األولي، يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة. ويتم إثبات تكاليف معامالت الموجودات المالية والمطلوبات 
المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة. وفي حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن القيمة العادلة لها بما في ذلك تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة بعملية شراء أو إصدار 

الموجودات المالية أو المطلوبات المالية تمثل قيمة االثبات األولي لها.

التصنيف

تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية الخاصة بها ضمن الفئات التالية:

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 	
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، و 	
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة. 	

تتم هذه التصنيفات بناء على نموذج عمل المجموعة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وذلك عندما تقع ضمن نموذج األعمال الخاص باقتناء الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية 
التعاقدية، وعندما ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على 

المبلغ األصلي القائم.

بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، فإنه يتم تسجيل األرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر. وبالنسبة لالستثمارات 
في أدوات حقوق الملكية، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا قد قامت المجموعة بوضع خيار غير قابل لإللغاء عند االثبات األولي للمحاسبة عن استثمارات 

حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

عدا  فيما  الفعلي،  العمولة  معدل  باستخدام طريقة  المطفأة  بالتكلفة  كمقاسة الحقاً  المشتقة  غير  المالية  المطلوبات  كافة  بتصنيف  المجموعة  تقوم 
المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل كبير عدم 
اتساق القياس أو االثبات أو في حالة إدارة مجموعة من المطلوبات المالية وتقويم أدائها على أساس القيمة العادلة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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3-             السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق ذلك( )أي استبعاده من قائمة المركز 
المالي الموحدة للمجموعة( عند:

انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو 	
قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون أي  	

تأخير وفق »ترتيبات فورية« وإذا ما )أ( قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لأًلصل، أو )ب( لم تقم المجموعة بالتحويل 
أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.

وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب عليها تقويم فيما 
إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية.

وفي الحاالت التي ال تقوم فيها المجموعة بتحويل على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو تحويل السيطرة على األًصل، تستمر المجموعة 
في إثبات األصل بقدر ارتباط المجموعة المستمر به. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات 
المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة. يتم قياس االرتباط المستمر الذي 
يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد األقصى للمبلغ الذي يجب على المجموعة دفعه، أيهما أقل.

يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل المطلوبات المالية الحالية بأخرى 
من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات 

المطلوبات األصلية واثبات مطلوبات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في الربح أو الخسارة.

مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية المبالغ التي 
تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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األدوات المالية )تتمة(
األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر

تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر 
أسعار العموالت. يتم، في األصل، إثبات األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، وبعد ذلك يعاد قياسها بالتغيرات في 
القيمة العادلة. تقيد المشتقات كموجودات مالية وذلك عندما تكون القيمة العادلة لها إيجابية، وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة لها 
سلبية. تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في الربح أو الخسارة، فيما عدا الجزء الفعال من تغطية مخاطر 
التدفقات النقدية، حيث يتم إدراجه ضمن الدخل الشامل اآلخر، وبعد ذلك يعاد تصنيفه إلى األرباح أو الخسائر وذلك عندما يؤثر البند المغطى على 

الربح أو الخسارة.

التدفقات  التغيرات في  والتي تغطي مخاطر  النقدية  التدفقات  المخاطر كتغطية مخاطر  المخاطر، تصنف عمليات تغطية  وألغراض محاسبة تغطية 
تتعلق  أو مخاطر عمالت أجنبية  يتوقع حدوثها بشكل كبير  أو معاملة  إثباتها  تم  أو مطلوبات  النقدية سواًء كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجودات 
بالتزامات مؤكدة لم يتم إثباتها. وعند بدء عملية التغطية، تقوم المجموعة رسمياً بتخصيص وتوثيق عملية تغطية المخاطر التي تود المجموعة تطبيق 
محاسبة التغطية بشأنها، وتوثيق أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر المتعلقة بعملية التغطية. يشتمل التوثيق على تحديد أداة التغطية، والبند أو المعاملة 
المغطاة، وطبيعة المخاطر المغطاة، وطريقة تقييم مدى فعالية التغيرات في القيمة العادلة ألداة التغطية عند تسويتها في التغيرات في القيمة العادلة 
للبند الذي تمت تغطيته أو التدفقات النقدية المرتبطة بالمخاطر المغطاة. يتوقع بأن تكون تغطية المخاطر هذه ذات فعالية عالية عند تسوية التغيرات 

في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية، ويتم تقويمها بصورة مستمرة للتأكد بأنها فعاًل ذات فعالية عالية طوال الفترات المالية التي خصصت فيها.

وفي حالة توقف أداة التغطية عن الوفاء بمتطلبات فعالية تغطية المخاطر المتعلقة بنسبة التغطية ولم يتغير هدف إدارة المخاطر بشأن أداة التغطية 
المخصصة تلك، فإن المجموعة تقوم بتعديل نسبة التغطية الخاصة بأداة تغطية المخاطر )أي إعادة توزان التغطية( بحيث يمكنها الوفاء مرة أخرى 

بمعايير التأهيل.

وعند توقف المجموعة عن محاسبة تغطية مخاطر التدفقات النقدية، فإن المبلغ المتراكم في احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية يظل ضمن الدخل 
الشامل اآلخر إذا كانت التدفقات النقدية المستقبلية المغطاة ال يزال من المتوقع حدوثها ولحين حدوث تلك التدفقات النقدية. وإذا لم يعد من المتوقع 

حدوث التدفقات النقدية المستقبلية المغطاة، فإنه يتم إعادة تصنيف المبلغ فوًرا إلى الربح أو الخسارة.

يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند انتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تنفيذها بدون تبديل أو تجديد )كجزء من استراتيجية 
التغطية( أو عندما لم تعد تلك األداة مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعمليات المتوقعة، يتم االحتفاظ بصورة مستقلة بالربح 
أو الخسارة المتراكمة الناتجة عن أداة التغطية – المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر – ضمن الدخل الشامل اآلخر لحين حدوث العملية المتوقعة.

وفي الحاالت التي لم يعد من المتوقع فيها حدوث العملية المغطاة، فإنه يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة – المثبت سابقا ضمن الدخل 
الشامل اآلخر – إلى الربح أو الخسارة للفترة.

المدينون التجاريون

لقاء  مخصص  بإثبات  المجموعة  تقوم  القيمة.  في  انخفاض  أي  لقاء  المخصص  ناقصا  المطفأة  بالتكلفة  األولي،  اإلثبات  بعد  المدينة،  الذمم  تظهر 
االنخفاض في الخسائر االئتمانية المتوقعة. ويحمل مخصص االنخفاض على الربح أو الخسارة ويتم إظهاره ضمن بند »المصاريف العمومية واإلدارية«. 
وعندما تعتبر الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، فإنه يتم شطبها من مخصص االنخفاض في القيمة. تقيد المبالغ المستردة الحقاً من المبالغ التي سبق 

شطبها إلى »المصاريف العمومية واإلدارية« في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 التكاليف المؤجلة )المشاريع تحت التطوير(

تقيد التكاليف المتكبدة بشأن المشاريع تحت التطوير، التي تعتبر مجدية اقتصادًيا، كأصل في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك بالقدر الذي يتم فيه 
تقييم إمكانية استردادها. وفي الحاالت التي يعتبر فيها المشروع غير مجدي اقتصاديا، يتم إثبات التكاليف المتراكمة لذلك المشروع كمصاريف في الربح 

أو الخسارة خالل السنة التي تحدد فيها. تقوم المجموعة بتجنيب مخصص لهذه المشاريع على أساس نسب النجاح المتوقع لها.

 يتم اثبات تكاليف التطوير المستردة من المشاريع الناجحة كخصم من التكاليف المؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة. يتم إثبات المتحصالت 
المستلمة من المشاريع تحت التطوير الناجحة والزائدة عن تكاليف التطوير خالل السنة ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الموحدة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(



ق-175

3-             السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
البضاعة

تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. تتكون التكلفة من تكلفة الشراء و، حسبما هو مالئم، تكاليف العمالة المباشرة، والمصاريف 
غير المباشرة المتكبدة بشأن إحضار البضاعة إلى موقعها ووضعها الحالي. تحسب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. يمثل صافي القيمة 

البيعية سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصاً تكاليف اإلكمال المقدرة والتكاليف المقدرة الالزمة إلتمام عملية البيع.

االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة – الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية

 الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي تمارس المجموعة تأثيراً هاماً، وليس سيطرة، على سياساتها المالية والتشغيلية. أما المشاريع المشتركة فهي 
عبارة عن ترتيبات مشتركة يحق بموجبها لألطراف التي تمارس سيطرة مشتركة عليها الحصول على حصة في صافي موجودات هذا المشروع المشترك. 
تمثل السيطرة المشاركة المتفق عليها تعاقدياً للسيطرة على ترتيب ما، وتتواجد فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات العالقة الموافقة 

الجماعية لألطراف الذين يشاركون في السيطرة.

يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة على أساس طريقة حقوق الملكية وذلك اعتبارا من تاريخ ممارسة 
التأثير الهام أو السيطرة المشتركة ولحين التوقف عن ذلك. وبموجب طريقة حقوق الملكية، تقيد االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة زائداً التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة المستثمر فيها لما بعد الشراء. 
يعكس الربح أو الخسارة للمجموعة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. وفي حالة إثبات أي تغيير مباشرة ضمن 
الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في هذا التغيير ضمن حقوق الدخل الشامل اآلخر الخاص 
بها. ويتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة والناتجة بين المجموعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بقدر حصة المجموعة في الشركات 

الزميلة والمشاريع المشتركة.

يتم إظهار إجمالي حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الربح أو الخسارة ضمن دخل العمليات وتمثل الربح أو 
الخسارة بعد الضريبة وحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

 يتم إعداد القوائم المالية للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة لنفس الفترة المالية للمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء التسويات الالزمة كي تتفق 
السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قيمة استثمارها في الشركات الزميلة أو 
المشاريع المشتركة. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بالتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة االستثمار في أي شركة 
زميلة أو مشروع مشترك. وعند وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد لالستثمار 
في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية، وإثبات الخسارة ضمن »الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة« في قائمة 

الربح أو الخسارة الموحدة.

الدفترية  القيمة  بتخفيض  المجموعة  تقوم  المشتركة،  المشاريع  أو  الزميلة  الشركات  في  الخسائر عن حصتها  في  المجموعة  زيادة حصة  وفي حالة 
التوقف عن إثبات أية خسائر إضافية وذلك باستثناء االلتزامات القانونية أو  الستثماراتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك إلى صفر، ويتم 

المتوقعة المتكبدة، أو المبالغ المدفوعة نيابة عن الشركات المستثمر فيها.

 وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقياس وإثبات االستثمار المحتفظ به 
بقيمته العادلة. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة 

لالستثمار المحتفظ به وكذلك متحصالت االستبعاد في الربح أو الخسارة.

وفي حالة قيام المجموعة بزيادة حصة ملكيتها في شركة زميلة قائمة أو مشروع مشترك قائم وال يزاالن بعد هذه الزيادة شركة زميلة أو مشروعاً مشتركاً، 
فإنه يتم إضافة سعر الشراء المدفوع لقاء الحصة اإلضافية إلى القيمة الدفترية الحالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وال يتم إعادة قياس الحصة 
القائمة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. توزع تكلفة االستثمار اإلضافي بين الحصة في القيمة العادلة لصافي الموجودات 

والشهرة. ويتم إثبات أي زيادة في الحصة اإلضافية في القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة عن سعر الشراء كأرباح في الربح أو الخسارة.

 يتم إثبات التسويات الالزمة في حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بعد الشراء اإلضافي وذلك إلظهار حصة 
المجموعة في القيمة العادلة لصافي الموجودات بتاريخ الشراء والناتجة عن عملية الشراء اإلضافية.
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الممتلكات واآلالت والمعدات

 تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات، فيما عدا األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض 
المتراكمة في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف التمويل المتعلقة بالمشاريع 
االنشائية طويلة األجل في حالة الوفاء بشروط االثبات المتعلقة بذلك. وعندما يكون ضرورياً استبدال جزء هام من الممتلكات واآلالت والمعدات على 
مراحل، تقوم المجموعة بإثبات تلك األجزاء كموجودات ذات أعمار إنتاجية محددة وتستهلك وفقاً لذلك. وعند إجراء كل فحص رئيسي، يتم اثبات تكلفته 

في القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير إثباتها.

بعد  الموجودات  المتوقعة إلزالة  للتكلفة  الحالية  القيمة  تدرج  تكبدها.  الخسارة عند  أو  الربح  األخرى في  والصيانة  تكاليف االصالح  كافة  إثبات  يتم 
استخدامها في تكلفة األصل المعني في حالة استيفاء معايير اإلثبات المتعلقة بالمخصص.

تظهر األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة، ناقصا خسارة االنخفاض المتراكم في القيمة. تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كافة 
التكاليف المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمشاريع تحت التنفيذ، وسيتم إثباتها ضمن الفئات ذات العالقة من الممتلكات واآلالت والمعدات.

المقدرة  االنتاجية  األعمار  الثابت على مدى  القسط  بطريقة  األخرى  والمعدات  واآلالت  للممتلكات  المتبقية  التقديرية  القيمة  ناقصاً  التكلفة  تستهلك 
للموجودات.

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء هام عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة من استعماله 
أو استبعاده. تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية 

لألصل( في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل.

بأثر  نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها  الممتلكات واآلالت والمعدات في  المتبقية، واألعمار االنتاجية، وطرق استهالك  التقديرية  القيمة  يتم مراجعة 
مستقبلي.

عمليات تجميع األعمال

المحاسبة عنها باستخدام طريقة  يتم  المشتركة،  السيطرة  التي تتضمن منشآت تحت  إن عمليات تجميع األعمال، فيما عدا عمليات تجميع األعمال 
االستحواذ. يتم قياس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحول والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة 
في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع األعمال، تقرر المجموعة فيما إذا كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المسيطرة 
في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االستحواذ 

المتكبدة كمصاريف، وتدرج ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.

 وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص المالئم لها 
وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ. ويتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى 

في العقود الرئيسية من قبل الشركة المستحوذ عليها.

وفي حالة إجراء عملية تجميع األعمال على مراحل، يعاد قياس الحصة المملوكة سابقاً بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ، وتدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة 
عن ذلك في الربح أو الخسارة، ومن ثم تؤخذ بعين االعتبار عند تحديد الشهرة.

يتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. سيتم إثبات التغيرات الالحقة على القيمة العادلة 
للعوض المحتمل، الذي يعتبر موجودات أو مطلوبات، في الربح أو الخسارة. وفي حالة تصنيف العوض المحتمل كحقوق ملكية، فلن يتم إعادة قياسه، ويتم 

المحاسبة عن أي مبلغ يسدد الحقاً ضمن حقوق الملكية.

 يتم، في األصل، قياس الشهرة بالتكلفة والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة الذي تم إثباته وكذلك أية 
حصص مملوكة سابقاً بالزيادة عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها. وفي حالة زيادة القيمة 
العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقديرها للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة 
الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ. 
وإذا ما نتج عن إعادة التقدير هذه زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة عن إجمالي العوض المحول، يتم إثبات األرباح في الربح أو الخسارة. 

وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة.
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عمليات تجميع األعمال )تتمة(

ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، يتم الحقا تخصيص الشهرة المشتراة عند توحيد األعمال – اعتباراً من تاريخ االستحواذ 
– إلى كل وحده أو مجموعة من الوحدات المدرة للنقدية التي يتوقع بأن تستفيد من االستحواذ، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات 

أخرى إلى تلك الوحدات.

وعندما تعتبر الشهرة جزءاً من الوحدة المدرة للنقدية وجزءاً من العملية ضمن الوحدة المستبعدة، عندئذ يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة 
في القيمة الدفترية للوحدة عند تحديد أرباح أو خسائر استبعاد العملية. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت على أساس القيمة النسبية 

للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقدية.

بالنسبة لعمليات تجميع األعمال التي تتضمن منشآت تحت السيطرة المشتركة، يتم إظهار الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمنشآت المجمعة بالقيمة 
الدفترية لها. ويتم إجراء التسويات على القيمة الدفترية وذلك إلدراج أي فروقات ناتجة عن االختالفات في السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل 
المنشآت المندمجة. ال يتم إثبات شهرة أو أرباح نتيجة لعملية تجميع األعمال ويتم إثبات أي فرق بين العوض المدفوع/ المحول وحقوق الملكية المستحوذ 
عليها ضمن حقوق الملكية بالمجموعة. تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة نتائج المنشآت المندمجة منذ تاريخ حدوث عملية 

التجميع.

الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع والعمليات المتوقفة

تصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد كمعدة للبيع في حالة استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساسي عن طريق معاملة البيع 
وليس من خالل االستخدام المستمر لها. تقاس الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد المصنفة كمعدة للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة 
ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أقل. تمثل تكاليف البيع التكاليف اإلضافية المتعلقة مباشرة باستبعاد األصل )مجموعة االستبعاد(، باستثناء تكاليف التمويل 

ومصروف ضريبة الدخل.

يتم الوفاء بمعايير تصنيف الموجودات المعدة للبيع فقط عندما تكون عملية البيع محتملة بشكل كبير وأن يكون األصل أو مجموعة االستبعاد متاحة للبيع 
فوراً بحالتها الحالية. يجب أن تشير االجراءات المطلوبة إلتمام عملية البيع إلى أنه من غير المحتمل حدوث تغيرات هامة على عملية البيع أو الغاء قرار 

البيع. يجب على اإلدارة أن تكون ملتزمة بخطة بيع األصل والذي يتوقع أن يتم خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.

الموجودات والمطلوبات  للبيع. يجب عرض  الملموسة حال تصنيفها كمعدة  والموجودات غير  والمعدات  الممتلكات واآلالت  أو اطفاء  يتم استهالك  ال 
المصنفة كمعدة للبيع بصورة مستقلة كبنود متداولة في قائمة المركز المالي.

إن مجموعة االستبعاد مؤهلة العتبارها عملية متوقفة إذا كانت تشكل قطاعاً من المنشأة تم استبعادها أو تم تصنيفها كمعدة للبيع، وأنها:

تمثل نشاط رئيسي مستقل أو منطقة عمليات جغرافية. 	
تعتبر جزءاً من خطة منسقة الستبعاد نشاط رئيسي مستقل أو منطقة عمليات جغرافية، أو 	
تعتبر شركة تابعة تم االستحواذ عليها حصرياً إلعادة بيعها. 	

يتم استبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة، واظهارها كبند مستقل بعد الضريبة من العمليات المتوقفة في قائمة الربح او الخسارة.

وفي حالة تصنيف العملية كعملية متوقفة، يتم إعادة عرض قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المقارنة كما لو تم التوقف عن العملية منذ 
بداية السنة المقارنة.

االنخفاض في القيمة

 الموجودات المالية

تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن أدوات الدين التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية التي تعتبر سندات دين، 	
الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود، 	
مدينو عقود اإليجار، 	
عقود الضمان المالي الصادرة، و 	
التزامات القروض الصادرة. 	
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ال يتم إثبات خسارة انخفاض في قيمة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. تقيس المجموعة مخصصات انخفاض القيمة باستخدام الطريقة العامة 

لجميع الموجودات المالية باستثناء الذمم المدينة التجارية والجهات ذات العالقة التي تتبع الطريقة المبسطة.

وفًقا للطريقة العامة، تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، باستثناء الحاالت التالية التي 
يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة لها على مدى 12 شهراً:

سندات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية، و 	
األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها. 	

تعتبر المجموعة بأن سندات الدين لها مخاطر ائتمان منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر االئتمان لها الدرجة المتعارف عليها عالمياً بـ »من 
الدرجة األولى«.

تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 شهر جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث تعثر تتعلق بأداة مالية والتي يمكن أن تقع خالل 
12 شهر بعد تاريخ التقرير المالي.

وفًقا للطريقة المبسطة، يتم قياس مخصصات االنخفاض في القيمة بمبلغ مساو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. تقوم المجموعة بتطبيق 
الطريقة المبسطة وقياس خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. عليه، ال تقوم المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم 
بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة 

مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المتغيرات التالية:

 احتمال التعثر عن السداد 	
 الخسارة الناتجة عن التعثر 	
 التعرض عند التعثر عن السداد 	

تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية إلى المراحل الثالث التالية طبقاً للمنهجية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )9(:  

المرحلة 1 - الموجودات المالية التي لم تنخفض جودتها االئتمانية بصورة جوهرية منذ استحداثها. يسجل مخصص االنخفاض في القيمة على  	
أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى اثني عشر شهًرا.  

المرحلة 2 - الموجودات المالية التي انخفضت جودتها االئتمانية بصورة جوهرية منذ استحداثها. يسجل مخصص االنخفاض في القيمة على  	
أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. يسجل مخصص االنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.  

االئتمان  	 أساس خسائر  على  القيمة  في  االنخفاض  بإثبات مخصص  المجموعة  تقوم  القيمة،  المنخفضة  للموجودات  بالنسبة   -  3 المرحلة 
المتوقعة على مدى العمر.

تأخذ المجموعة أيَضا بعين االعتبار المعلومات المستقبلية عند تقويمها لالنخفاض الجوهري في مخاطر االئتمان منذ استحداثها، باإلضافة إلى قياس 
خسائر االئتمان المتوقعة.  

وأسعار  العموالت  وأسعار  والتضخم،  المحلي،  الناتج  وإجمالي  البطالة،  )مثل  الكلي  االقتصاد  عوامل  مثل  عناصر  على  المستقبلية  المعلومات  تشتمل 
المساكن( والتوقعات االقتصادية التي تم الحصول عليها من خالل المصادر الداخلية والخارجية.   

تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقديرات مرجحة باالحتماالت لخسائر االئتمان، ويتم قياسها على النحو التالي:

الموجودات المالية التي ليس لها مستوى ائتمان منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: بالقيمة الحالية للعجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات  	
النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(،  

الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: الفرق بين صافي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات  	
النقدية المستقبلية المقدرة، والتي تشمل القيمة القابلة لالسترداد من الضمانات.  

االلتزام  	 سحب  حالة  في  للمجموعة  المستحقة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين  للفرق  الحالية  بالقيمة  المسحوبة:  غير  القروض  التزامات 
والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، و

عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصاً أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها. 	
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يتم خصم خسائر االئتمان المتوقعة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية بمعدل العمولة الفعلي المحدد عند اإلثبات األولي أو ما يقاربه وبما يتفق مع إثبات 

اإليرادات.

تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود مثل هذا 
الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك 
ويتم  الحالية،  والقيمة  البيع  ناقصاً مصاريف  للنقدية،  المدرة  الوحدة  أو  العادلة لألصل  للقيمة  القيمة األعلى  القابلة لالسترداد  القيمة  تمثل  األصل. 
تحديدها لكل أصل باستثناء الحاالت التي لم ينتج فيها عن األصل تدفقات نقدية وارده مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو 
مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ يعتبر األصل 

منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد.

 وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس 
تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، فأنه يؤخذ باالعتبار آخر معامالت 
تمت بالسوق عند توفرها. وعند عدم إمكانية تحديد هذه المعامالت، يتم استخدام طريقة تقويم مالئمة. إن عمليات االحتساب هذه مدعمة بمضاعفات 

التقويم، وأسعار األسهم المتداولة للشركات المدرجة، والمؤشرات األخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.

 تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها 
بصورة مستقلة لكل وحده مدره للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها األصل.

يتم اثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة بما في ذلك االنخفاض في قيمة البضاعة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف 
وبما يتمشى مع وظيفة األصل المنخفض القيمة.

بالنسبة للموجودات، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر االنخفاض 
المثبتة سابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية. فيما 
عدا الشهرة، يتم عكس قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد 
منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن 
القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها – بعد خصم االستهالك – فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم 

إثبات عكس القيد هذا في الربح أو الخسارة. ال يتم عكس قيد خسارة االنخفاض المسجلة في القيمة الدفترية للشهرة في الفترات الالحقة.

الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع

يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين. 
ويتم إثباتها في األصل بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد االلتزام محتملة ويمكن 
قياسها بشكل موثوق به. وبالنسبة لعمليات التأمين، يجنب مخصص عند إبرام العقود واحتساب األقساط، وتسجل في الحسابات كإيرادات أقساط على 
مدى فترة العقد طبقاً لشروط خدمات التأمين المقدمة بموجب العقد. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرًيا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام 
معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص 

الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة تمويل.

منافع الموظفين

منافع الموظفين قصيرة األجل

 يتم اثبات منافع الموظفين قصيرة األجل كمصاريف عند تقديم الخدمات ذات العالقة. يتم اثبات االلتزام لقاء المبلغ المتوقع سداده في حالة وجود التزام 
قانوني أو متوقع حالي على المجموعة لسداد هذا المبلغ نتيجة للخدمات السابقة المقدمة من قبل الموظفين، وإمكانية تقدير االلتزام بشكل موثوق به.

التزامات ما بعد التوظيف

تقوم الشركة بإدارة برنامج منافع ما بعد التوظيف وفًقا ألنظمة العمل في الدولة التي تعمل فيها المجموعة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
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إن برامج منافع ما بعد التوظيف هي برامج غير ممولة. يتم إجراء تقويم االلتزام بموجب هذا البرنامج من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة 
وحدة االئتمان المتوقعة. تتكون التكاليف المتعلقة بهذا البرنامج بشكل أساسي من القيمة الحالية للمنافع التي تعزى على أساس متساوي إلى كل سنة من 

سنوات الخدمة والعمولة على هذا االلتزام المتعلق بخدمات الموظفين في السنوات السابقة.

 يتم اثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد التوظيف فوًرا في الربح أو الخسارة كتكاليف موظفين، بينما يتم تسجيل الزيادة في 
االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكاليف مالية. إن أية تغيرات في صافي االلتزام نتيجة لعمليات التقويم االكتواري والتغيرات في االفتراضات يتم 

اعتبارها كإعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر.

يتم اثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات المبنيه على الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، مباشرة 
في الدخل الشامل اآلخر. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.

يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في الربح أو الخسارة 
كتكاليف خدمة سابقة.

االحتياطي النظامي

طبقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعودي، يجب على الشركة تحويل 10% من دخل السنة بعد الزكاة والضريبة إلى االحتياطي النظامي حتى 
يبلغ مجموع هذا االحتياطي 30% من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

عقود اإليجار

تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة 
على استخدام أصل محدد لسنة محددة نظير مقابل لذلك.

المجموعة كمستأجر

تقوم المجموعة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة. 
تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار من أجل سداد اإليجار، وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام الموجودات المعنية.

1( موجودات حق االستخدام

تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام(. تقاس موجودات حق االستخدام 
تكلفة موجودات حق  التزامات اإليجار. تشتمل  إعادة قياس  نتيجة  تعديلها  ويتم  القيمة،  المتراكم وخسائر االنخفاض في  ناقًصا االستهالك  بالتكلفة، 
االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، ودفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار، ناقًصا أي 
حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات، 

أيهما أقصر، وذلك على النحو التالي:

2-40 سنة األراضي المستأجرة والمباني  

إذا تم تحويل ملكية الموجودات المستأجرة إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، يتم حساب االستهالك على 
مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. تخضع موجودات حق االستخدام أيضا لالنخفاض في القيمة.

2( التزامات اإليجار

بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها على مدى فترة 
اإليجار. تشتمل دفعات اإليجار على دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات اإليجار المتغيرة التي 
تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو 

معدل كمصروف )مالم تكن متكبدة إلنتاج البضاعة( في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.
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عقود اإليجار )تتمة(

المجموعة كمستأجر )تتمة(

2( التزامات اإليجار )تتمة(

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار ألن معدل العمولة الضمني في 
عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة العمولة، وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار 
المسددة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار 
)أي تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد تلك الدفعات( أو وجود تغيٍر في تقويم خيار شراء األصل 

المعني.

3( عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمكائن والمعدات )أي عقود اإليجار 
التي تبلغ مدتها 12 شهًرا أو أقل من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيًضا اإلعفاء من إثبات الموجودات منخفضة القيمة على عقود 
إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة 

القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

المجموعة كمؤجر

عند قيام المجموعة بتحديد أن ترتيب توريد طاقة طويل األجل يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار، أو عند قيام المجموعة بتحويل كافة المنافع 
والمخاطر الجوهرية المصاحبة للبند المؤجر، فإنه يتم اعتبار الترتيب كعقد إيجار تمويلي. يتم عرض عقد اإليجار التمويلي كصافي استثمار في عقد 
إيجار تمويلي ويتم إثباته عند بداية العقد بالقيمة العادلة لألصل المؤجر أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقل. يتم تجزئة دفعات 
اإليجار المستلمة بين دخل التمويل والنقص في صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي للوصول إلى معدل عائد ثابت على الرصيد المتبقي من األصل.

يقيد صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي في قائمة المركز المالي الموحدة كأصل مالي بإجمالي المبلغ المستحق القبض بموجب عقد اإليجار 
التمويلي ناقصاً العائد غير المكتسب.

االلتزامات المتعلقة بإزالة الموجودات

تقوم المجموعة بقيد القيمة الحالية للتكاليف المقدرة لاللتزامات القانونية المتعلقة بإزالة الموجودات وذلك إلعادة الموقع إلى حالته األصلية خالل الفترة 
التي يتم فيها تكبد االلتزامات. تشتمل طبيعة هذه التكاليف على فك وإزالة المباني وفك المرافق التشغيلية وإقفال المحطات ومواقع النفايات وإزالتها 

واستصالح وإعادة تخضير المناطق المتضررة.

ينشأ االلتزام عادة عند تركيب األصل أو تجهيز وإعداد األرض/البيئة في الموقع. وعند اإلثبات األولي للمطلوبات، يتم رسملة القيمة الحالية للتكاليف 
المقدرة وذلك بزيادة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات المعنية وذلك بالقدر الذي يتم تكبده بشأن تطوير/ إنشاء األصل.

 ومع مرور الزمن، تزداد المطلوبات المخصومة بالتغير في القيمة الحالية وذلك على اساس معدالت الخصم التي تعكس التقديرات السائدة حالياً في 
السوق والمخاطر المحددة المصاحبة للمطلوبات. يتم إثبات الزيادة الدورية في الخصم في الربح أو الخسارة كجزء من األعباء المالية. يتم مراجعة 
التكاليف المستقبلية المقدرة بشأن إزالة الموجودات سنويا ويتم تعديلها حسبما هو مالئم. ويتم إضافة أو خصم التغيرات، إن وجدت، في التكاليف 

المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق، من تكلفة األصل.

إثبات اإليرادات

يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن تزويد المياه المحالة والطاقة عند الوفاء بالتزام األداء ويكون ذلك عادًة عند تسليم المياه المحالة والطاقة للعمالء. يتم 
إثبات اإليرادات المحتسبة على أساس السعة )فيما عدا المقبوضات لقاء الخدمات المقدمة مثل التأمين والصيانة( بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة 
أو اتفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية شراء المياه خالل كل ساعة تكون فيها المحطة جاهزة للتوليد وتحلية المياه بطريقة القسط الثابت على مدى فترة 
اإليجار، أو بتاريخ الفاتورة الفعلي، حسبما هو مالئم، وذلك بعد األخذ بعين االعتبار شروط كل من اتفاقية شراء المياه والطاقة أو اتفاقية شراء الطاقة 
أو اتفاقية شراء المياه. يتم تسجيل بنود اإليرادات المقدم بها فواتير بشأن البضاعة أو الخدمات التي لم يتم تسليمها أو تقديمها بعد كالتزام مؤجل ويتم 

إظهارها كإيرادات مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.
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المتبقية  القيمة  زائدا  اإليجار  لدفعات  األدنى  الحد  إجمالي  الزيادة في  أي  المكتسب،  التمويل غير  إجمالي عائد  إطفاء  يتم  اإليجار،  بدء عقد  وعند 
)المضمونة وغير المضمونة(، إن وجدت، عن تكلفة األصل المؤجر وذلك على مدى فترة عقد اإليجار، ويتم توزيع دخل اإليجار التمويلي على الفترات 

المحاسبية ليعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم المتعلق بعقد اإليجار.

يتم إثبات اإليرادات من تقديم الخدمات الفنية وخدمات التشغيل والصيانة عند تقديم الخدمات المتعاقد عليها. يتم إثبات اإليرادات من أتعاب التطوير 
عند احتسابها.

يتم اثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية للمجموعة، وأنه يمكن قياس االيرادات بشكل موثوق به وذلك بصرف النظر عن 
التاريخ الذي يتم فيه السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة 

المتعاقد عليها وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم.

 يتم إثبات األرباح على الودائع الثابتة عند استحقاقها، يستحق دخل العمولة على أساس العائد الفعلي.

يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية المجموعة في استالمها.

تكاليف االقتراض

يتم إضافة تكاليف التمويل المتعلقة مباشرة بإنشاء أو إنتاج أصل مؤهل ما، والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتاً طوياًل كي يكون جاهزاً للغرض الذي 
أنشئ من أجله، إلى تكلفة ذلك األصل. يتم إثبات كافة تكاليف التمويل األخرى في الربح أو الخسارة للفترة التي تتكبد فيها. تخصم إيرادات االستثمار 

المتحققة عن االستثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف التمويل الخاضعة للرسملة.

على  بالحصول  والمتعلقة  المسحوب،  غير  التسهيل  بشأن  االلتزام  أتعاب  بخالف  القروض،  على  والحصول  الترتيب  وأتعاب  المقدمة  األتعاب  تطفأ   
القروض وتسهيالت التمويل طويلة األجل على مدى فترات القروض باستخدام معدل العمولة الفعلية. ويتم اعتبار أتعاب التزام القرض المتعلقة بالجزء 
غير المسحوب من القرض كتكلفة خدمة. ويتم رسملة اإلطفاء على أساس معدل العمولة الفعلية وأتعاب االلتزام بشأن التسهيل غير المسحوب كجزء من 

المشروع تحت اإلنشاء وحتى تاريخ بدء اإلنتاج التجاري، وتحمل بعد ذلك على الربح أو الخسارة.

المصاريف

تشتمل المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تعتبر بشكل محدد جزءاً من التكاليف التشغيلية. يتم التوزيع بين 
المصاريف العمومية واإلدارية وتكاليف العمليات، عند الضرورة، وفق أسس ثابتة.

الزكاة والضريبة

يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وعلى أساس مبدأ االستحقاق. تحمل الزكاة 
وضريبة الدخل المتعلقة بالشركة والشركات التابعة على قائمة الربح أو الخسارة. ويتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النهائية خالل 

السنوات التي يتم فيها إنهاء تلك الربوط.

 بالنسبة للشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية، يجنب مخصص ضريبة الدخل وفقاً لألنظمة الضريبية للبلدان التي تعمل فيها.

الضريبة المؤجلة

يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وذلك للفروقات المؤقتة، بتاريخ إعداد القوائم المالية، بين األسس الضريبية للموجودات 
والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية.

يتم إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة، فيما عدا:

عندما تنشأ مطلوبات الضريبة المؤجلة عن اإلثبات األولي للشهرة، أو لموجودات أو مطلوبات في معاملة ما ال تعتبر عملية تجميع أعمال وال  	
تؤثر، بتاريخ المعاملة، على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة، و

ما يتعلق بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة، والحصص في المشاريع المشتركة، وعند  	
إمكانية السيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة، وأنه من المحتمل أال يتم عكس قيد الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور.
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تحسب موجودات الضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع واإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة المرحلة، والخسائر الضريبية غير 
المستخدمة المرحلة، وذلك بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه أرباحاً خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع وتلك 

اإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة، فيما عدا:

عندما تنشأ موجودات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع عن االثبات األولى لموجودات أو مطلوبات في معاملة ال  	
تعتبر عملية تجميع اعمال، وأنها بتاريخ المعاملة ال تؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الضريبية، و

ما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في المشاريع المشتركة، يتم اثبات  	
موجودات الضريبة المؤجلة وذلك فقط بالقدر الذي يحتمل فيه عكس قيد الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور، وأنه سيتوفر ربح خاضع 

للضريبة، يمكن مقابله استخدام الفروقات المؤقتة.

تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية وتخفض بالقدر الذي ال يحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً كافية خاضعة 
للضريبة تسمح باستخدام كافة موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها. يعاد تقويم موجودات الضريبة المؤجلة التي لم يتم إثباتها بتاريخ إعداد كل قوائم 

مالية، ويتم إثباتها بالقدر الذي من المحتمل أن ينتج عنه أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة تسمح باسترداد موجودات الضريبة المؤجلة.

تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي تتحقق فيها الموجودات أو تسدد فيها 
المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية )واألنظمة الضريبية( الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية.

العمالت األجنبية

تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الرياالت السعودية بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت. ويعاد تحويل قيمة الموجودات 
والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية. تدرج الفروقات الناتجة عن تسوية 

أو ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية في الربح أو الخسارة

يتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناتجة عن ترجمة البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتماشى مع إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن التغير 
في القيمة العادلة للبند )أي، أن فروقات ترجمة البنود التي يتم إثبات ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة، يتم 

إثباتها أيضا في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة، على التوالي(.

تعتبر الشهرة الناتجة عند شراء العمليات الخارجية وكذلك تسويات القيمة العادلة إلى القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عند االستحواذ 
كموجودات ومطلوبات خاصة بالعمليات الخارجية، وتحول بأسعار التحويل الفورية بتاريخ إعداد القوائم المالية.

وعند توحيد القوائم المالية، تترجم الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعمليات الخارجية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم 
الناتجة عن  الفروقات  تدرج  التوحيد،  المعامالت. وألغراض  بتاريخ  السائدة  التحويل  بأسعار  بها  الخاصة  المصاريف  أو  الدخل  قوائم  وتحول  المالية 
التحويل، إذا كانت جوهرية، كبند مستقل ضمن الدخل الشامل اآلخر. وعند استبعاد أية عملية خارجية، يتم إدراج البند الذي تم إظهاره بصورة مستقلة 

ضمن الدخل الشامل اآلخر بشأن فروقات التحويل المتعلقة بعملية خارجية معينة في الربح أو الخسارة.

ضريبة القيمة المضافة

تمثل ضريبة القيمة المضافة المدينة ضريبة المدخالت المدفوعة على المشتريات بما في ذلك شراء الممتلكات واآلالت والمعدات. تظهر ضريبة القيمة 
اإلضافية المدينة على أساس غير مخصوم بعد خصم ضريبة المخرجات المحصلة على اإليرادات.

توزيعات األرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية كمطلوبات بتاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها. تقيد توزيعات األرباح األولية عند اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

ربح السهم

يتم احتساب ربح السهم وذلك بقسمة ربح السنة المتعلق بالمساهمين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المطبقة من قبل المجموعة

قامت المجموعة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020. لم تقم المجموعة 
بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.  
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التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3: تعريف األعمال

توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3(: »عمليات تجميع األعمال« أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجارية، فإنه يجب أن تتضمن 
أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا بشكل كبير في القدرة على تحقيق المخرجات. عالوة 
على ذلك، توضح التعديالت أن األعمال التجارية يمكن أن تتواجد دون أن تشمل جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات. لم يكن لهذه 
التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة، لكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة إبرام المجموعة أي عمليات تجميع أعمال.

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9( ومعيار المحاسبة الدولي )39( - إحالل سعر الفائدة المرجعي

يتم حالًيا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم. ويقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل 
إرشاداته على مرحلتين لتسهيل عملية التحول من سعر الفائدة بين البنوك بشكل أكثر سالسة.

المرحلة )1( - المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 9 »األدوات المالية«، ومعيار المحاسبة الدولي 39 »األدوات المالية«: 
اإلثبات والقياس، و المعيار الدولي للتقرير المالي 7:  »األدوات المالية: اإلفصاحات على األمور المتعلقة بمحاسبة تغطية المخاطر. تقدم التعديالت 
النهائية، الصادرة في سبتمبر 2019، والتي عدلت متطلبات محددة لمحاسبة تغطية المخاطر، إعفاًء من اآلثار المحتملة لعدم التأكد الناتجة عن إحالل 
سعر الفائدة بين البنوك. تسري التعديالت اعتباًرا من 1 يناير 2020، وتعتبر إلزامية بالنسبة لكافة أدوات تغطية المخاطر التي تأثرت مباشرًة بإحالل 

سعر الفائدة بين البنوك. ال تؤثر هذه المتطلبات على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

المرحلة 2 - تتعلق المرحلة الثانية باستبدال أسعار الفائدة المرجعية بأسعار بديلة خالية من المخاطر. تسري تعديالت المرحلة الثانية على الفترات 
السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021 ويسمح بالتطبيق المبكر لها. وقد تم اآلن االنتهاء من تعديالت المرحلة الثانية، وسوف تقوم المجموعة بإكمال 
تقييمه لآلثار المحاسبية للسيناريو الذي يتوقع البنك مواجهته عند التحول من سعر الفائدة بين البنوك إلى األسعار الخالية من المخاطر من أجل التعجيل 

بتنفيذ برامجه لتطبيق المتطلبات الجديدة.

 تعمل اإلدارة حالًيا على مشروع يتعلق بأنشطة التحول الشاملة الخاصة بالمجموعة وتواصل االنخراط مع مختلف الجهات المعنية لدعم التحول بصورة 
منظمة.

يوضح الجدول أدناه تعرض المجموعة في نهاية السنة الهامة ألسعار الفائدة بين البنوك الخاضعة إلعادة الهيكلة والتي لم يتم التحول منها إلى األسعار 
الخالية من المخاطر. يستثني الجدول التعرضات ألسعار الفائدة بين البنوك التي سينتهي العمل بها قبل أن يكون التحول مطلوًبا أو تلك المتعلقة بالشركات 

المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة:

بآالف الرياالت 
السعودية

4,958,755القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المعرضة ألسعار الفائدة بين البنوك

3,871,279القيمة االسمية لتغطية المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة بين البنوك

تتعرض الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية للمجموعة أيًضا إلصالحات أسعار الفائدة بين البنوك. حصة المجموعة في القيمة االسمية 
ألدوات التحوط )المرتبط بأسعار الفائدة بين البنوك( المرتبط باستثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية بلغت 17.5 مليار ريال سعودي.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1( ومعيار المحاسبة الدولي )8(: تعريف األهمية النسبية

 تقدم التعديالت تعريًفا جديًدا لألهمية النسبية ينص على أن »المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر إغفالها أو 
تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم المالية، والتي 
توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية.« توضح التعديالت أن األهمية النسبية تتوقف على طبيعة وحجم المعلومات، سواء كانت بصورة 
منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى، في سياق القوائم المالية. إن »تحريف المعلومات يكون جوهرًيا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على 
القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة وليس من 

المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليها.
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اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ 29 مارس 2018

 إن اإلطار المفاهيمي ليس معياًرا وال تُلغي المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر. يتمثل الغرض من اإلطار المفاهيمي 
ين على تطوير سياسات محاسبية متسقة في الحاالت التي ال يوجد  في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير، ومساعدة الُمعِدّ
فيها معيار ساري، ومساعدة جميع الجهات على فهم المعايير وتفسيرها. سيؤثر ذلك على المنشآت التي قامت بوضع سياساتها المحاسبية بناًء على 
اإلطار المفاهيمي. يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة، والتعريفات المحدثة ومعايير إثبات الموجودات والمطلوبات، ويوضح بعض 

المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.  

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 16: امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد-19

 في 28 مايو 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 16 »عقود اإليجار« - امتيازات اإليجار المتعلقة 
بكوفيد-19. توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي 16 المتعلقة بالمحاسبة عن تعديل عقود اإليجار 
المرتبط  اإليجار  امتياز  كان  إذا  ما  تقييم  أن يختار عدم  للمستأجر  يمكن  الناتجة مباشرة عن جائحة كوفيد -19. كوسيلة عملية،  اإليجار  وامتيازات 
بكوفيد-19 من المؤجر يعد تعدياًل لعقد اإليجار. يقوم المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار ناتج عن امتياز 
اإليجار المرتبط بكوفيد-19 بنفس الطريقة التي يقوم فيها بالمحاسبة عن التغيير وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 16، إذا لم يكن التغيير تعدياًل 

لعقد اإليجار.

تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2020 أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح بالتطبيق المبكر لها. لم يكن لهذه التعديالت 
أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

 فيما يلي بياًنا بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة. تعتزم المجموعة 
إتباع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.

المعيار الدولي للتقرير المالي )17(: »عقود التامين«

 في مايو 2017، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي )17( عقود التأمين، معيار محاسبة جديد شامل لعقود التأمين 
يغطي اإلثبات والقياس والعرض واالفصاح. يحل هذا المعيار عند سريانه محل المعيار الدولي للتقرير المالي )4( عقود التأمين، الذي صدر في عام 
2005. يسري المعيار الدولي للتقرير المالي )17( على كافة أنواع عقود التأمين )أي التأمين على الحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين( 

بصرف النظر عن نوع المنشآت التي تقوم بإصداره، وبعض الضمانات واألدوات المالية التي يتم فيها االشتراك بصورة اختيارية.

 سوف تطبق استثناءات قليلة على نطاق ضيق. يتمثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي )17( في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين على 
نحو أكثر نفًعا وتوافًقا لشركات التأمين. وعلى عكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي )4(، التي تستند إلى حد كبير إلى 
أقدمية السياسات المحاسبية المحلية السابقة، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي )17( نموذًجا شاماًل لعقود التأمين، يغطي كافة الجوانب المحاسبية 

ذات العالقة. يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي )17( في النموذج العام، الذي يتم استكماله عن طريق:  

التكييف المحدد للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر )طريقة األتعاب المتغيرة(. 	
 الطريقة المبسطة )طريقة توزيع األقساط( بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة. 	

يطبق هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023، ويتعين تقديم أرقام المقارنة. ويسمح بالتطبيق المبكر له إذا ما تم أيضاً 
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )15( في أو قبل تاريخ تطبيق المنشأة أوالً للمعيار الدولي للتقرير المالي )17(. 

ال ينطبق هذا المعيار على المجموعة.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1(: تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة

في يناير 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات 69-76 من معيار المحاسبة الدولي )1( لتحديد المتطلبات الخاصة 
بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت:  

ما المقصود بحق تأجيل السداد 	
 أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية الفترة المالية 	
 أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد 	
 أنه فقط إذا كان أحد المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أدوات حقوق الملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفه.   	

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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يناير 2023، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي. تقوم المجموعة حالًيا بتقييم تأثير  التي تبدأ في أو بعد 1  المالية السنوية  الفترات  التعديالت على  تسري 

التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها.

اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي - التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3(

 أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في مايو 2020، تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3( »عمليات تجميع األعمال« - الرجوع إلى اإلطار 
المفاهيمي. وتهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية الصادر في عام 1989، باإلشارة إلى اإلطار 

المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في مارس 2018 دون تغير جوهري في متطلباته.

وأضاف المجلس أيًضا استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي )3( تفادًيا إلصدار أرباح أو خسائر محتَملة في »اليوم 
الثاني« تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي )37( أو التفسير )21( الصادر عن لجنة تفسير المعايير 

الدولية للتقرير المالي: الرسوم، إذا تم تكبدها بشكل مستقل.   

ر المجلس توضيح التوجيهات اإلرشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )3( بشأن الموجودات المحتملة التي لن  وفي الوقت ذاته، قرَّ
تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية.  

تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022، ويتم تطبيقها بأثر مستقبلي.

الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود - التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16

 في مايو 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية »الممتلكات واآلالت والمعدات - العائدات قبل االستخدام المقصود«، والذي يحظر على المنشآت 
الخصم - من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات - أي متحصالت من بيع البنود المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة 
الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة. وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات المتحصالت من بيع هذه البنود، والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك 

البنود، في الربح أو الخسارة.

 يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022 أو بعد ذلك التاريخ، ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات واآلالت 
والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة.

ليس للتعديالت أي تأثير على المجموعة حيث أن السياسة المحاسبية للمجموعة متوافقة بالفعل مع هذا التعديل.

العقود المتوقع خسارتها - تكاليف الوفاء بالعقود - التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37

 في مايو 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37 لتحديد التكاليف التي يتعين على المنشأة إدراجها 
عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو خاسًرا.

 تطبق التعديالت »طريقة التكلفة المتعلقة مباشرة«. تشتمل التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على كل من التكاليف اإلضافية 
وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على 

الطرف المقابل بموجب العقد.

 تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022 أو بعد ذلك التاريخ. سوف تطبق المجموعة هذه التعديالت على العقود التي 
لم تِف بعد بجميع التزاماتها في بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة.  

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )1( – تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة – الشركة التابعة المطبقة للمعايير الدولية ألول مرة

 كجزء من التحسينات السنوية لألعوام 2018-2020 على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل على المعيار 
الدولي للتقرير المالي 1: »تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة«. يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د 16 )أ( من المعيار 
الدولي للتقرير المالي )1( قياس فروقات التحويل التراكمية باستخدام المبالغ المفصح عنها من قبل الشركة األم، بناًء على تاريخ تحول الشركة األم إلى 
المعايير الدولية للتقرير المالي. يتم تطبيق هذا التعديل أيًضا على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي يختار تطبيق الفقرة د 16 )أ( من المعيار 

الدولي للتقرير المالي )1(.

يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر له.

ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي تأثير على المجموعة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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المعيار الدولي للتقرير المالي 9: األدوات المالية – األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة 10% لغرض التوقف عن إثبات المطلوبات المالية

 كجزء من التحسينات السنوية لألعوام 2018-2020 على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل على المعيار 
الدولي للتقرير المالي 9. يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف 
اختالًفا جوهرًيا عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشتمل هذه الرسوم فقط على تلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والجهة المقرضة، 
بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجهة المقرضة نيابة عن اآلخر. تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية 

التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.

 يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر له. سوف تطبق المجموعة هذا التعديل على 
المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.

ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة.

 معيار المحاسبة الدولي )41( الزراعة - الضرائب في قياسات القيمة العادلة

 كجزء من التحسينات السنوية لألعوام 2018-2020 على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل على المعيار 
الدولي للتقرير المالي 41 »الزراعة«. يلغي التعديل المطلب الوارد في الفقرة 22 من معيار المحاسبة الدولي 41 الذي يقضي بأن تستبعد المنشآت 

التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب عند قياس القيمة العادلة للموجودات ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 41.

 تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل على قياسات القيمة العادلة في أو بعد بداية أول فترة مالية سنوية تبدأ في 1 يناير 2022أو بعد ذلك التاريخ، مع 
السماح بالتطبيق المبكر له.

ال ينطبق هذا المعيار على المجموعة.

استخدام التقديرات واالفتراضات   	
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير الدولية للتقرير المالي، 
استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ 
التقديرات  تقويم  يتم  الموحدة بشأنها.  المالية  القوائم  التي أعدت  الفترة  المصرح عنها خالل  الموحدة ومبالغ اإليرادات والمصاريف  المالية  القوائم 
واألحكام بصورة مستمرة وذلك بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل على توقعات لألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. 
تقوم المجموعة بإجراء التقديرات واالفتراضات بشأن المستقبل. وقد تختلف التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك عن النتائج الفعلية ذات العالقة.  

وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام:

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )بما في ذلك الشهرة(- 1

يحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد له والتي تمثل القيمة األعلى 
للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع على أساس البيانات المتوفرة من معامالت البيع 
الملزمة التي تتم بنفس شروط التعامل لموجودات مشابهه أو على أساس األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصاً التكاليف العرضية الستبعاد األصل. 
يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تتحقق التدفقات النقدية من موازنة األعمار اإلنتاجية الخاصة بالمشاريع 
وال تشتمل على عمليات إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي ستعزز من أداء األصل أو الوحدة المدرة للنقدية 
التي يتم مراجعتها. تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة 

المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة- 2

يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة باستخدام طريقة خسائر االئتمان المتوقعة والتي تتضمن تقويم التصنيف االئتماني للعمالء 
والمعلومات المتعلقة بأيام التأخر في السداد.

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات- 3

تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات ألغراض حساب االستهالك. يحدد هذا التقدير بعد األخذ بعين 
االعتبار العمر المتوقع لألصل أو االستهالك العادي.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
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تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية سنوياً وقسط االستهالك المستقبلي الذي سيتم تعديله عند اعتقاد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن 

التقديرات السابقة.

خالل السنة، قامت المجموعة بإجراء تقويم مفصل إلعادة تقدير العمر اإلنتاجي لآلالت المملوكة من قبل الشركات التابعة لها ومشاريعها المشتركة. وقد 
قامت اإلدارة بتصنيف وتحليل جميع العوامل االجتماعية - االقتصادية والتشغيلية وعوامل األداء والعوامل األخرى المحيطة بالتقنية الخاصة بالموجودات 

المعينة.

بناًء على هذ التحليل، تم االستنتاج بأن العمر االقتصادي لبعض اآلالت أقل من العمر اإلنتاجي لها نتيجة التقدم التقني الذي أدى إلى توفر آالت جديدة 
أكثر كفاءة في هذا المجال. ونتيجة لذلك، قررت المجموعة مواءمة العمر اإلنتاجي الحالي لآلالت مع عمرها االقتصادي المعاد تقديره، اعتباًرا من 1 

يناير 2020 على النحو التالي:

العمر اإلنتاجي تقنية المحطات
السابق

العمر اإلنتاجي 
المعدل

األثر المالي للسنة 
المنتهية في 31 

ديسمبر 2020

254,266 سنة30 سنةالخاليا الكهروضوئية

301,320 سنة30-35 سنة الطاقة الشمسية المركزة

3554,012 سنة35-40 سنة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة

3022,612 سنة30-40 سنةالتناضح العكسي لمياه البحر

نتج عن هذا التغير في التقديرات المحاسبية مبلغ قدره 82.2 مليون ريال سعودي تم إثباته كمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، وتم إظهاره 
في تكلفة العمليات الخاصة بالمجموعة )50.0 مليون ريال سعودي( وذلك من خالل الحصة في صافي نتائج الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة 

عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية )32.2 مليون ريال سعودي(.

ستكون التأثيرات على الربح أو الخسارة في الفترات المستقبلية كما يلي:  

20442054-202253-202143السنة )نطاق(

4.1 64.3-79.666.216.6التأثيرات بماليين الرياالت السعودية )النطاق(

القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة- 4

 في حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة من األسواق المالية 
النشطة، تحدد قيمتها العادلة باستخدام طرق تقويم مالئمة تشتمل على طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ المدخالت لهذه الطرق من خالل 
األسواق القابلة للمالحظة، حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما ال يكون ذلك مجدياً، فإن األمر يتطلب إبداء درجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة. تشتمل 
األحكام على األخذ باالعتبار المدخالت مثل مخاطر السيولة، ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن تغير االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن يؤثر على 

القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية.

المشتقات  تقويم  تم  ائتماني جيد.  أدوات مالية مشتقة مع أطراف أخرى مختلفة وبشكل خاص مؤسسات مالية ذات تصنيف  بإبرام  المجموعة  تقوم 
باستخدام طرق تقويم مناسبة. وتتكون المدخالت القابلة للمالحظة في السوق بشكل أساسي من مقايضات أسعار العموالت وعقود الصرف األجنبي 
اآلجلة وخيارات الشراء. تشتمل أكثر طرق التقويم المستخدمة على األسعار اآلجلة والمقايضات التي يتم احتسابها على أساس القيمة الحالية. تتكون 

الطرق من مدخالت متعددة تشتمل على الصرف األجنبي الفوري واألجل ومنحنيات أسعار العموالت.

طبقاً لالتفاقيات المبرمة مع بعض المساهمين، يوجد لدى المجموعة خيارات بيع مكتتبه بشأن حقوق األقلية في شركات تابعة وبشأن حقوق ملكية 
أطراف أخرى في إحدى الشركات الزميلة. يتم تحديد القيمة العادلة لخيارات البيع هذه من خالل تحليل التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة الخاصة 

بالمنشآت المعنية والقيمة المستردة المحددة بموجب االتفاقيات التعاقدية. يتم إجراء قياس القيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة.

 تصنيف اإليجارات- 5

يتوقف تصنيف العقد فيما إذا كانت الترتيبات تعتبر إيجار أو تشتمل على إيجار، على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد، سواء كان الوفاء بالترتيبات يتوقف 
على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق االستخدام حتى لو لم ينص صراحة على ذلك الحق في الترتيبات. وإذا ما تبين بأن الترتيبات تشتمل 

على عقد إيجار، فإنه يتم إثباتها إما كـ »عقد إيجار تشغيلي« أو »عقد إيجار تمويلي«.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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4-             استخدام التقديرات واالفتراضات )تتمة(
فيما يلي بيان باالفتراضات الهامة التي تم استخدامها عند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة لتحديد ما إذا كان الترتيب يشتمل على عقد 

إيجار والتي لها تأثير جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة:

إن اتفاقيات شراء المياه والطاقة )»اتفاقيات شراء الطاقة« أو اتفاقيات شراء المياه« أو »اتفاقيات شراء المياه والطاقة«( ليست بين القطاع العام والقطاع 
الخاص وال يوجد على المجموعة أية مسئولية مباشرة تجاه الجمهور. عليه، تعتقد اإلدارة أنه ال يجب المحاسبة عن هذه االتفاقيات كـ »ترتيبات امتياز 

متعلقة بالخدمات«.

إن السعر الذي ستقوم الجهة المشترية بدفعه لقاء اإلنتاج غير محدد تعاقديا لكل وحدة إنتاج، كما أنه ال يعادل السعر السائد في السوق لكل وحدة إنتاج 
وقت توريد اإلنتاج، وعليه تعتقد اإلدارة أن الترتيب يحتوي على عقد إيجار.

في حالة تحويل ملكية المحطة في نهاية مدة اتفاقيات شراء الطاقة أو اتفاقيات شراء المياه أو اتفاقيات شراء المياه والطاقة إلى الجهة المشترية، فإنه 
يتم تصنيف عقد اإليجار كعقد إيجار تمويلي، وإال تقوم اإلدارة بأخذ العوامل األخرى بعين االعتبار والتي تؤثر على تصنيف عقد اإليجار كـ »عقد إيجار 

تمويلي« أو »عقد إيجار تشغيلي«.

الممتلاكت واآلالت والمعدات   	
يتم احتساب االستهالك باستخدام المعدالت التالية:

2.5% إلى %25 المصانع واآلالت والمعدات    2% إلى %7    المباني    

10% إلى %33.3 األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية    5% إلى %40   البوارج    

14% إلى %25 السيارات      3.3% إلى %12.5    قطع الغيار الرأسمالية   

 األراضي 
والمباني

المصانع 
واآلالت 
والمعدات

البوارج 
ومعدات 
األونشور

األثاث 
والتركيبات 
والمعدات 
المكتبية

قطع الغيار 
السياراتالرأسمالية

األعمال 
الرأسمالية 

تحت 
التنفيذ

اإلجمالي
2020

التكلفة:

1,068,79415,871,129255,443113,90335,21839,086769,67218,153,245في 1 يناير 2020

5,17424,0752,9821,213,4281,440,199-49,965144,575 إضافات

)1,085,798(-)2,931(-)889()255,443()685,745()140,790( استبعادات / شطب*

)425(-)281(-)144(---ترجمة عمالت أجنبية

118,04459,29338,8561,983,10018,507,221-977,96915,329,959في 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة

6,170,868-598,6405,168,261255,44392,20823,16433,152في 1 يناير 2020

547,488-12,9973,3463,808-29,495497,842االستهالك المحمل للسنة )إيضاح 3-5(

129,985-----129,985- خسارة انخفاض في القيمة )إيضاح 1-28(

)1,073,390(-)2,780(-)267()255,443()674,127()140,773(المتعلق باالستبعادات والشطب*

)70(-)57(-)13(---ترجمة عمالت أجنبية

5,774,881-104,92526,51034,123-487,3625,121,961في 31 ديسمبر 2020

13,11932,7834,7331,983,10012,732,340-490,60710,207,998القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2020

*يتضمن شطب بعض األصول المستهلكة بالكامل بتكلفة إجمالية واستهالك متراكم يصل إلى 1,070.3 مليون ريال سعودي. 

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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5-                الممتلاكت واآلالت والمعدات )تتمة(

األراضي 
والمباني

المصانع 
واآلالت 
والمعدات

البوارج 
ومعدات 
األونشور

األثاث 
والتركيبات 
والمعدات 
المكتبية

قطع الغيار 
السياراتالرأسمالية

األعمال 
الرأسمالية 
تحت التنفيذ

اإلجمالي
2019

التكلفة:

861,88310,928,021255,443119,56450,90136,4711,769,09214,021,375في 1 يناير 2019

8,9981,4096,9521,860,3402,029,639-3,612148,328 إضافات

محول من األعمال الرأسمالية تحت 
-)1,330,868(----242,9831,087,885التنفيذ

)6,102(-)216(-)5,886(---استبعادات وشطب

5492,2001,51920,5416,898,784-6,6606,867,315عملية تجميع أعمال )إيضاح 32(

توقف عن إثبات نتيجة فقدان السيطرة 
)2,663,288(-)5,794()19,844()9,322(-)2,597,098()31,230(على شركة تابعة )إيضاح 1-33(

توقف عن إثبات نتيجة تصنيف موجودات 
)613,555(-----)598,441()15,114(كمعدة للبيع )إيضاح 3-33(

)1,549,479()1,549,479(-----إثبات عقد إيجار تمويلي

5521544635,871--35,119-ترجمة عمالت أجنبية

1,068,79415,871,129255,443113,90335,21839,086769,67218,153,245في 31 ديسمبر 2019

االستهالك المتراكم واالنخفاض في 
القيمة

5,307,902-582,0844,393,234200,23180,81221,21830,323في 1 يناير 2019

391,729-16,874337,4598,77017,1633,4987,965االستهالك المحمل للسنة )إيضاح 3-5(

خسارة انخفاض في القيمة )إيضاح 
)1-28-830,76146,442----877,203

)3,497(-)216()3,281(---المتعلق باالستبعادات والشطب

توقف عن إثبات نتيجة فقدان السيطرة 
)218,171(-)5,028()1,597()2,486(-)208,742()318(على شركة تابعة )إيضاح 1-33(

توقف عن إثبات نتيجة تصنيف موجودات 
)191,161(-----)191,161(-كمعدة للبيع )إيضاح 3-33(

451086,863--6,710-ترجمة عمالت أجنبية

6,170,868-598,6405,168,261255,44392,20823,16433,152في 31 ديسمبر 2019

21,69512,0545,934769,67211,982,377-470,15410,702,868القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2019

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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5-                الممتلاكت واآلالت والمعدات )تتمة(

األراضي 
والمباني

المصانع 
واآلالت 
والمعدات

البوارج 
ومعدات 
األونشور

األثاث 
والتركيبات 
والمعدات 
المكتبية

قطع الغيار 
الرأسمالية
السياراتالسيارات

األعمال 
الرأسمالية 
تحت التنفيذ

اإلجمالي
2018

التكلفة:

 21,003,087 35,3988,415,182 988,30411,158,798248,320124,04533,040في 1 يناير 2018

 19,7016,0621,710,6303,173,424 13,474 43,2791,373,1557,123إضافات

محول من األعمال الرأسمالية تحت 
-)1,507,599(----1,507,599-التنفيذ

)25,092(-)3,178(- )14,656(-)7,174()84(استبعادات وشطب

توقف عن إثبات نتيجة فقدان السيطرة 
 )2,100,819(2,638)627(- )1,149(-)1,981,789()119,892(على شركة تابعة )إيضاح 2-33(

)6,847,627()6,847,627(----- - إثبات عقد إيجار تمويلي

)1,181,598()4,132()1,184()1,840( )2,150(-)1,122,568()49,724(ترجمة عمالت أجنبية

 50,90136,4711,769,09214,021,375 119,564 861,88310,928,021255,443 في 31 ديسمبر 2018

االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة

 4,628,840-28,421 125,64389,66019,135 569,7053,796,276في 1 يناير 2018

 357,267-2,1895,610 16,581322,8054,2135,869االستهالك المحمل للسنة )إيضاح 3-5(

443,937----373,56270,375-خسارة انخفاض في القيمة )إيضاح 1-28(

)21,053(-)2,761(-)11,118(  -)7,174(- المتعلق باالستبعادات والشطب

 توقف عن إثبات نتيجة فقدان السيطرة 
)62,242(-)314(- )416(-)58,015()3,497(على شركة تابعة )إيضاح 2-33(

)38,847(- )633()106( )3,183(-)34,220( )705( ترجمة عمالت أجنبية

 5,307,902- 21,21830,323 582,0844,393,234200,23180,812في 31 ديسمبر 2018

 1,769,0928,713,473 29,6836,148 279,7996,534,78755,21238,752القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2018

التنفيذ مصانع  الرأسمالية تحت  األعمال  كما في 31 ديسمبر 2020، تتضمن   1 5
تحت اإلنشاء تتعلق بشركة رابغ الثالثة وهي شركة تابعة للمجموعة.

بلغت تاكليف التمويل المرسملة خالل السنة 55.2 مليون ريال سعودي )ديسمبر   2 5
ريال  مليون   274.7  :2018 ديسمبر  سعودي،  ريال  مليون   78.2  :2019
سعودي(، والتي تمثل االقتراض الذي تم تكبده خالل مرحلة إنشاء الموجودات 

المؤهلة.

فيما يلي بيان االستهالك الظاهر في حساب الربح أو الخسارة:  3 5

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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5-                الممتلاكت واآلالت والمعدات )تتمة(
31 ديسمبر 

2020
31 ديسمبر 

2019
31 ديسمبر 

2018

547,488391,729357,267االستهالك المحمل للسنة المنتهية

-9,42612,419 االستهالك المحمل بشأن أصل حق االستخدام

)144,215()105,039(-ناقصاً: االستهالك المحمل للعمليات المتوقفة

556,914299,109213,052االستهالك المحمل من العمليات المتوقفة للسنة المنتهية )انظر إيضاح 25 & 26(.

الموجودات غير الملموسة   	

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020إيضاح

61,997,3112,004,8112,014,320-1شهرة

661,36754,39438,611-2موجودات غير ملموسة أخرى

2,058,6782,059,2052,052,931

إجمالي  في  الزيادة  تمثل  التي  الشهرة،  الملموسة  غير  الموجودات  تشمل    1 6
العادلة  القيمة  عن  األقلية  حقوق  لقاء  المثبت  والمبلغ  المحول  العوض 
المتعهد بها من  المستحوذ عليها والمطلوبات  للتمييز  القابلة  للموجودات 

قبل المجموعة عند االستحواذ والتي نتجت عن عمليات االستحواذ التالية:
 كما في

31 ديسمبر 2020
كما في

31 ديسمبر 2019
كما في

31 ديسمبر 2018

1,937,2871,937,2871,937,287شركة أعمال المياه والطاقة العربية )إيضاح 1-1-6(

60,02467,52470,524شركة أكواباور بركاء سيرفسيز 1 & 2 )إيضاح 2-1-6(

6,509--يو بي سي رينيوابلز )إيضاح 3-1-6(

1,997,3112,004,8112,014,320

يتم إجراء اختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وعندما تشير الظروف إلى إمكانية حدوث انخفاض في قيمتها الدفترية.

يتعلق هذا البند بالشهرة الناتجة عن االستحواذ على اكمل الحصص في رأسمال شركة   1 1 6
أعمال المياه والطاقة العربية.

بتاريخ إعداد القوائم المالية، تبين لإلدارة أن القيمة القابلة لالسترداد للشهرة المتعلقة بشركة أعمال المياه والطاقة العربية أعلى من القيمة الدفترية 
للشهرة. تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس طرق احتساب القيمة الحالية. تستخدم عمليات االحتساب هذه توقعات التدفقات النقدية المبنية 
على النماذج المالية المعتمدة من قبل اإلدارة. يتم تقدير التدفقات على مدار الفترة المتوقعة من عمر المشاريع ذات الصلة ويتم خصمها باستخدام 
خصم ما قبل الضريبة معدل. يمثل معدل الخصم المستخدم تقييم السوق الحالي للمخاطر الخاصة بوحدة توليد النقد فيما يتعلق بالقيمة الزمنية للنقود 
والمخاطر الفردية لألصول األساسية التي لم يتم دمجها فيها تقديرات التدفق النقدي. تعتبر القيمة قيد االستخدام حساسة لمعدل النجاح في تأمين 
المشاريع الجديدة ومعدل العائد الداخلي المحقق على المشاريع الجديدة. ومع ذلك، هناك تغيير معقول محتمل في معدل النجاح ولن يتسبب معدل العائد 

الداخلي في زيادة القيمة الدفترية للشهرة عن المبلغ القابل لالسترداد بسبب توفر مبالغ كبيرة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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6-               الموجودات غير الملموسة )تتمة(

)إحدى  ليمتد  هولدينغز  جلوبال  أكواباور  شركة  استحوذت  السابقة،  السنوات  خالل   2 1 6
الشراكت التابعة للمجموعة( بصورة غير مباشرة على 50% من الحصص في رأسمال 
شركة أكوا باور براكء و 86.19% من الحصص في رأسمال لك من شركة أكواباور براكء 
تمويل  اتفاقية  لشروط  وطبقًا   .)2( سيرفسيز  براكء  أكواباور  وشركة   ،)1( سيرفسيز 
و%72.25  براكء  أكوا  شركة  في   %41.91 الفعلية  المجموعة  حصة  تبلغ  االستحواذ، 
مملوكة بصورة غير مباشرة في شركتي الخدمات الفنية، ويشار إليهما بشلك جماعي 
بـ » شراكت الخدمات«. وقد نتج عن هذا االستحواذ إثبات شهرة قدرها 183 مليون 

ريال سعودي.
قامت المجموعة بإجراء اختبار االنخفاض في القيمة بشأن بعض وحداتها المدرة للنقدية وتحديًدا شركة أكواباور بركاء سيرفسيز )1( وشركة أكواباور 
بركاء سيرفسيز )2( )»المنشآت«(. تعتبر المنشآت وحدة واحدة مدرة للنقدية وذلك لغرض اختبار االنخفاض في القيمة والوصول إلى القيمة الحالية. 
استخدمت المجموعة التدفقات النقدية المخصومة الحتساب القيمة القابلة لالسترداد الذي توزع عليها الشهرة وتبين لها أن القيمة القابلة لالسترداد 
أقل من القيمة الدفترية، وعليه تم إثبات خسارة انخفاض في القيمة قدرها 7.5 مليون ريال سعودي )2019: 3.0 مليون ريال سعودي، 2018: 112.5 

مليون ريال سعودي( في هذه القوائم المالية الموحدة.

رأسمال  الحصص في  االستحواذ على 70% من  الناتجة عن  الشهرة  البند  يمثل هذا   3 1 6
توليد  نشاط  وتزاول  المغرب  في  تأسيسها  تم  منشأة  رينيوابلز،  سي  بي  يو  شركة 
الطاقة المتجددة. في 31 ديسمبر 2019، فقدت المجموعة السيطرة على شركة 
بي سي( وتوقفت عن  يو  لشركة  األم  )الشركة  القابضة  المتجددة  للطاقة  أكواباور 

إثبات الشهرة المتعلقة بها - انظر إيضاح )33 1(.

تشتمل الموجودات غير الملموسة األخرى على:   2 6
 برامج الحاسب اآللي التي يتم إطفاءها بمعدل 25% - 33.33% سنوًيا و

المبلغ المدفوع من قبل إحدى الشركات التابعة للمجموعة لتأمين العقود المتعلقة بتسليم الحجر الجيري، ويتم إطفاؤه على مدى فترة العقد.

202020192018

التكلفة:

89,73859,58746,730في 1 يناير

17,43416,23712,857إضافات

-13,914-عملية تجميع أعمال )انظر إيضاح 32(

107,17289,73859,587في 31 ديسمبر

اإلطفاء المتراكم

35,34420,97612,568في 1 يناير

10,46114,3688,408االطفاء المحمل للسنة )انظر إيضاح 26(

45,80535,34420,976في 31 ديسمبر

61,36754,39438,611القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة    	
حقوق الملكية

يتطلب تصنيف الترتيب المشترك من المجموعة استخدام األحكام لتحديد ما إذا كانت المنشأة المعنية مشروعاَ مشتركاً أو عملية مشتركة. ويتطلب 
مشتركة.  بصورة  للسيطرة  الخاضعة  المنشآت  تصنيف  تحديد  عند  األخرى«  والظروف  »للحقائق  تحليل  إجراء   )11( المالي  للتقرير  الدولي  المعيار 
ولتصنيف منشأة ما كعميلة مشتركة، فإن شروط الترتيبات بما في ذلك الحقائق والظروف األخرى يجب أن تنشأ عن حقوق المجموعة في الموجودات 
وااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات الخاصة بالترتيب المشترك. وبالنسبة للمشروع المشترك، فإن للمجموعة الحق في صافي موجودات الترتيب. ومع 
مراعاة الشروط التعاقدية للترتيبات المشتركة بما في ذلك الحقائق والظروف األخرى، فإن كافة الترتيبات المشتركة الخاصة بالمجموعة مؤهلة لتكون 

مشاريع مشتركة، وبالتالي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

المساهمة من الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة   1 7
حقوق الملكية

يوضح الجدول أدناه مساهمة كل شركة من الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة 
وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وبند »توزيعات األرباح المستلمة من الشركات التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية« في 

قائمة التدفقات النقدية:

نسبة 
الملكية 
الفعلية

بلد التأسيس
الرصيد 
االفتتاحي

اإلضافات/
)االستبعادات( 
/التعديالت 

األخرى

الحصة 
في صافي 

الدخل 
)الخسارة(

توزيعات 
األرباح 

المستلمة

الحصة 
في الدخل 

الشامل 
اآلخر

الرصيد 
الختامي

31 ديسمبر 2020

البحرين/ 33.33%شركة اس جي إيه مرافق القابضة
اإلمارات

479,219)42,059(44,402-)41,457(440,105

 شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء 
المملكة العربية 53.34%المحدودة

السعودية
476,14869840,233)14,302()40,911(461,866

 الشركة السعودية الماليزية للمياه 
المملكة العربية 50.00%والكهرباء المحدودة )إيضاح 4-1-7(

السعودية
1,135,620-51,066)51,891()10,804(1,123,991

28,119-)10,646(12,098-26,667البحرين40.00% شركة سويز نوماك للتشغيل والصيانة

28,123-)10,646(12,098-26,671البحرين40.00% شركة الجبيل للعمليات القابضة

---)426()2,072(2,498األردن50.00% شركة بيوغاز األردنية

 شركة القرية االستثمارية )إيضاح 
المملكة العربية 1-1-7%44.98(

السعودية
420,01793,55419,007)17,038()33,282(482,258

المملكة العربية 40.00% شركة رابغ للكهرباء
السعودية

597,5783,035126,908)51,200()39,037(637,284

المملكة العربية 50.00% شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
السعودية

462,9562,239)8,442(-)114,470(342,283

57,487)11,636()10,518(74,1631,1914,287ُعمان27.00% شركة ظفار للتوليد

484,035)52,090(-)2,308(497,77040,663اإلمارات47.26% ماب انالند هولدينج ليمتد

378,964)52,210(-)30,809(421,32040,663اإلمارات47.26% شركة ماب كوستال هولدينج ليمتد

74,587-68,8902685,429فيتنام60.00% شركة فين هاو 6 باور المساهمة

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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نسبة 
الملكية 
الفعلية

بلد التأسيس
الرصيد 
االفتتاحي

اإلضافات/
)االستبعادات( 
/التعديالت 

األخرى

الحصة 
في صافي 

الدخل 
)الخسارة(

توزيعات 
األرباح 

المستلمة

الحصة 
في الدخل 

الشامل 
اآلخر

الرصيد 
الختامي

 شركة أكواباور للطاقة المتجددة 
513,381)55,268(-)35,701(-604,350اإلمارات 51.00%القابضة المحدودة

 شركة ظفار للتشغيل والصيانة 
10,365--6,8753,490-ُعمان35.00%المحدودة

5,062,848

)367,228()204,963(-)10,159(-)152,106(اإلمارات26.95%الحسيان للطاقة – المرحلة األولى

)154,386()79,239(---)75,147(البحرين60.00% شركة هايا للطاقة وتحلية المياه

)473,868()254,464(-)55(45,708)265,057(اإلمارات24.90% شركة نور للطاقة

)21,869()12,797(---)9,072(ُعمان50.10% شركة ظفار لتحلية المياة

)61,595()49,595(---)12,000(اإلمارات40.00% شركة الطويلة رو لتحلية المياه ذ.م.م

)70,016()66,416(---)3,600(اإلمارات40.00% محطة نقاء لتحلية المياه

)38,739()30,587(--)8,152(-ُعمان50.00% شركة شمس الظهيرة للتوليد

)43,748()42,140(-)11()1,597(-اإلمارات24.00% شركة شعاع للطاقة 3 ش.م.ع.

المملكة العربية  40.00% شركة اتحاد المياه القابضة
السعودية

-)13,122(---)13,122(

 أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم 
ساناي في تيكاريت إيه إس )انظر إيضاح 

)2-33
%70.00

------تركيا

)1,244,571(

4,776,885167,892231,107)166,241()1,191,366(3,818,277

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(
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7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(

نسبة 
الملكية 
الفعلية

الرصيد بلد التأسيس
االفتتاحي

اإلضافات/
)االستبعادات( 
/التعديالت 

األخرى

الحصة 
في صافي 

الدخل 
)الخسارة(

توزيعات 
األرباح 

المستلمة

الحصة 
في الدخل 

الشامل 
اآلخر

عملية 
تجميع 
أعمال / 
فقدان 
سيطرة

الرصيد 
الختامي

31 ديسمبر 2019

شركة رابغ العربية للمياه 
والكهرباء - )إيضاح 

)2-1-7
%74.00

المملكة 
العربية 

السعودية
2,440,300)109,978(209,183)44,400(-)2,495,105(-

شركة اس جي إيه مرافق 
البحرين/ 33.33%القابضة

479,219-)29,506(-17,023)21,932(513,634اإلمارات

شركة الشقيق الدولية 
53.34%للمياه والكهرباء المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية
466,199)16,326(32,515)3,734()2,506(-476,148

الشركة السعودية 
الماليزية للمياه والكهرباء 

المحدودة
%50.00

المملكة 
العربية 

السعودية
1,208,698-81,382)150,325()4,135(-1,135,620

شركة سويز نوماك 
26,667--)10,688(9,832-27,523البحرين40.00%للتشغيل والصيانة

شركة الجبيل للعمليات 
26,671--)10,688(9,829-27,530البحرين40.00%القابضة

2,498---)54(-2,552األردن50.00%شركة بيوغاز األردنية

35.00%شركة القرية االستثمارية
المملكة 
العربية 

السعودية
458,4207005,579)26,124()18,558(-420,017

40.00%شركة رابغ للكهرباء
المملكة 
العربية 

السعودية
662,6332,812)48,750(-)19,117(-597,578

شركة شعاع للطاقة 1 
-)62,014()33,076()2,481(5,989)5,089(96,671اإلمارات49.00%ش.م.ع. )إيضاح 3-1-7(

شركة المرجان إلنتاج 
50.00%الكهرباء

المملكة 
العربية 

السعودية
548,3132,239)40,335(-)47,261(-462,956

74,163-)10,986()10,587(93,4741,1911,071ُعمان27.00%شركة ظفار للتوليد

ماب انالند هولدينج 
497,770-)58,563(-1,933552,7731,627اإلمارات47.26%ليمتد

 شركة ماب كوستال 
421,320-)60,889(-479,6255,106)2,522(اإلمارات47.26%هولدينج ليمتد

 أكوا باور الواحة الثالثة 
– المنطقة الحرة- ذ.م.م. 
)»الواحة الثالثة«( )إيضاح 

)3-1-7

-)57,023()20,208(-)5,330(95,585)13,024(اإلمارات%70.70

شركة فين هاو 6 باور 
68,890----68,890-فيتنام60.00%المساهمة

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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نسبة 
الملكية 
الفعلية

الرصيد بلد التأسيس
االفتتاحي

اإلضافات/
)االستبعادات( 
/التعديالت 

األخرى

الحصة 
في صافي 

الدخل 
)الخسارة(

توزيعات 
األرباح 

المستلمة

الحصة 
في الدخل 

الشامل 
اآلخر

عملية 
تجميع 
أعمال / 
فقدان 
سيطرة

الرصيد 
الختامي

اكوا باور الطاقة 
المتجددة القابضة 

المحدودة )انظر إيضاح 
)1-33

604,350----604,350-اإلمارات%51.00

5,293,867

الحسيان للطاقة – 
)152,106(-)180,711(-)89(-28,694اإلمارات26.95%المرحلة األولى

شركة هايا للطاقة وتحلية 
)75,147(-)30,147(---)45,000(البحرين60.00%المياه

)265,057(-)244,845(-)125()20,087(-اإلمارات24.90%شركة نور للطاقة

)9,072(-)11,709(--2,637-ُعمان50.10%شركة ظفار لتحلية المياة

شركة الطويلة رو لتحلية 
)12,000(----)12,000(-اإلمارات40.00%المياه ذ.م.م

)3,600(----)3,600(-اإلمارات40.00%محطة نقاء لتحلية المياه

أكوا جوس إليكتريك 
ايسلتمي في يونيتم 

ساناي في تيكاريت إيه 
إس )انظر إيضاح 2-33(

%70.00
تركيا

-------

)516,982(

6,516,0281,621,790284,453)259,027()772,217()2,614,142(4,776,885

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(
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7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(

 نسبة 
الملكية 
الفعلية

الرصيد بلد التأسيس
االفتتاحي

اإلضافات/
)االستبعادات( 
/التعديالت 

األخرى

المحول 
إلى 

الشركات 
المنتسبة

الحصة 
في صافي 

الدخل 
)الخسارة(

توزيعات 
األرباح 

المستلمة

الحصة 
في الدخل 

الشامل 
اآلخر

الرصيد
 الختامي

31 ديسمبر 2018

شركة رابغ العربية للمياه 
74.00%والكهرباء - )انظر إيضاح 32(

المملكة 
العربية 

السعودية
787,3581,019,863-633,111-)32(2,440,300

شركة اس جي إيه مرافق 
البحرين/ 33.33%القابضة

48,356513,634-43,489-)34,311(456,100اإلمارات

شركة الشقيق الدولية للمياه 
53.34%والكهرباء المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية
395,908)12,421(-46,416)12,802(49,098466,199

الشركة السعودية الماليزية 
50.00%للمياه والكهرباء المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية
1,112,788--112,196)58,269(41,9831,208,698

شركة سويز نوماك للتشغيل 
27,523-)16,950(17,338--27,135البحرين40.00%والصيانة

شركة الجبيل للعمليات 
27,530-)16,950(17,341--27,139البحرين40.00%القابضة

2,552--)225(--2,777األردن50.00%شركة بيوغاز األردنية

35.00%شركة القرية االستثمارية
المملكة 
العربية 

السعودية
438,391700-4,083-15,246458,420

40.00%شركة رابغ للكهرباء
المملكة 
العربية 

السعودية
651,8172,812-62,657)96,230(41,577662,633

14,05096,671)4,686(6,693-18,15062,464اإلمارات49.00%شركة شعاع للطاقة

50.00%شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
المملكة 
العربية 

السعودية
520,2542,239-4,069-21,751548,313

93,474)11,237(-)982(218,785)113,092(-ُعمان27.00%شركة ظفار للتوليد

شركة ماب باور هولدينغ 
ليمتد

 
-19,762-3,340)218,785(243,864)48,181(اإلمارات%50.00

الحسيان للطاقة – المرحلة 
55,30228,694-)83(--)26,525(اإلمارات26.95%األولى

  ماب انالند هولدينج ليمتد
9,9591,933-)18(--)8,008(اإلمارات%47.26

6,576,574

شركة ماب كوستال هولدينج 
ليمتد

 
)2,522(9,852-)16(-2,205)14,563(اإلمارات%47.26

أكوا باور الواحة الثالثة – 
المنطقة الحرة- ذ.م.م

 
)13,024(--)13,742(-718-اإلمارات%70.70

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(



ق-199

 نسبة 
الملكية 
الفعلية

الرصيد بلد التأسيس
االفتتاحي

اإلضافات/
)االستبعادات( 
/التعديالت 

األخرى

المحول 
إلى 

الشركات 
المنتسبة

الحصة 
في صافي 

الدخل 
)الخسارة(

توزيعات 
األرباح 

المستلمة

الحصة 
في الدخل 

الشامل 
اآلخر

الرصيد
 الختامي

شركة هايا للطاقة وتحلية 
)45,000(----)45,000(-البحرين60.00%المياه

أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي 
في يونيتم ساناي في تيكاريت 

إيه إس )انظر إيضاح 2-33(
%70.00

تركيا
-------

)60,546(

4,340,5401,130,041-935,667)205,887(315,6676,516,028

في 31 مايو 2020، قامت المجموعة بإبرام اتفاقية بيع وشراء مع شركة سامسونج   1 1 7
القرية  شركة  في  سامسونج  شركة  رأسمال  من   %9.98 شراء  بشأن  تي  آند  سي 
االستثمارية، من خالل شركة تابعة مملوكة بالاكمل لها )»شركة مشروع القرية«( مقابل 
سعودي.  ريال  مليون   16.75 قدرها  ماكسب  وإثبات  سعودي،  ريال  مليون   93.75
بعد االستحواذ على األسهم المذكورة، تمتلك المجموعة 44.98% من حصص شركة 
القرية االستثمارية وتمتلك فعلًيا 22.49% من شركة هجر إلنتاج الكهرباء. سيستمر 
المجموعة في  السيطرة واستمرت  تقاسم  االستثمارية في  القرية  مساهمو شركة 
حقوق  طريقة  باستخدام  االستثمارية  القرية  شركة  في  استثماراتها  عن  المحاسبة 

الملكية )إيضاح 18 3(.
خالل عام 2019، زادت حصة الملكية الفعلية للمجموعة في شركة رابغ العربية للمياه   2 1 7
والكهرباء من 74% إلى 99%. اعتبارا من تاريخ الحصول على السيطرة ، بدأت المجموعة 
الدفترية  القيمة  استبعاد  تم  بينما  والكهرباء  للمياه  العربية  رابغ  شركة  توحيد  في 
لإلستثمار في شراكت مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. تم تسجيل ماكسب من 
االستحواذ على شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في اإليرادات األخرى )انظر إيضاح 

27 و32 و18 3(.
تم عرض الحصة في صافي نتائج شعاع والواحة 3 لعامي 2019 و2018 بإجمالي   3 1 7
على  )خسارة(  سعودي  ريال  مليون  و7.0  )ماكسب(  سعودي  ريال  ألف   659 قدره 

التوالي ضمن العمليات المتوقفة – انظر إيضاح 33 4.
الحصة في صافي نتائج الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء المحدودة لعام   4 1 7
2020 تشمل حصة المجموعة في انخفاض قيمة الممتلاكت واآلالت والمعدات بمبلغ 

30.0 مليون ريال سعودي. 

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(
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ق الملكية )تتمة(
طريقة حقو

ها وفقا ل
سبة عن

ي يتم المحا
ها الت

ستثمر في
ت الم

شراك
 77-             ال

2
 

 
ق الملكية

طريقة حقو
ها وفقًا ل

سبة عن
ي يتم المحا

ها الت
ستثمر في

ت الم
شراك

ت المالية حول ال
المعلوما

صة للشركات الهامة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية:
يبين الجــدول أدنــاه المعلومات المالية الملخ

معلومات حول قائمة المركز المالي للشركات الهامة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية:

الموجودات 
غير 

المتداولة 
ضاح 3-7(

)إي

النقدية 
وشبه 
النقدية

الموجودات 
المتداولة 

األخرى

ض 
القرو

والتسهيالت 
صيرة 

ق
األجل

المطلوبات 
المتداولة 

األخرى

ض 
القرو

والتسهيالت 
طويلة األجل

المطلوبات 
غير 

المتداولة 
األخرى

إجمالي 
حقوق 
الملكية

نسبة 
الملكية 
الفعلية 

للمجموعة

إجمالي 
حقوق 

الملكية 
المتعلقة 
بالمجموعة

صة ملكية 
ح

طويلة 
األجل أخرى 

في شركة 
مستثمر 

فيها **

الشهرة 
والتسويات 
األخرى ***

القيمة 
الدفترية

31 ديسمبر 2020

ضة*
س جي إيه مرافق القاب

شركة ا
1,055,028

8,423
10

-
)19,637(

-
)769,602(

274,222
%33.33

91,398
251,698

97,009
440,105

 شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء
695,207

11,995
3,428

)16,309(
)12,980(

)278,483(
)337,666(

65,192
%53.34

34,773
338,260

88,833
461,866

 الشركة السعودية الماليزية للمياه 
والكهرباء المحدودة

1,460,365
1,610

220
-

-
-

-
1,462,195

%50.00
731,098

-
392,893

1,123,991

 شركة القرية االستثمارية
1,112,873

169
50,152

-
)49,360(

-
-

1,113,834
%44.98

501,003
-

)18,745(
482,258

 شركة رابغ للكهرباء
7,568,748

236,378
104,337

)259,692(
)354,565(

)4,897,241(
)1,027,870(

1,370,095
%40.00

548,038
-

89,246
637,284

 شركة ظفار للتوليد
1,942,991

45,731
357,285

)68,196(
)288,629(

)1,358,288(
)262,783(

368,111
%27.00

99,390
-

)41,903(
57,487

 شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
5,406,768

22,296
61,412

)130,580(
)294,365(

)3,741,257(
)460,115(

864,159
%50.00

432,080
)89,797(

342,283

 الحسيان للطاقة – المرحلة األولى
7,318,550

242,445
256,496

-
)209,198(

)7,191,209(
)1,779, 711(

)1,362,627(
%26.95

)367,228(
-

-
)367,228(

 ماب انالند هولدينج ليمتد
3,595,411

136,973
963,997

)110,084(
)1,175,064(

)2,116,138(
)1,370,607(

)75,512(
%47.26

)35,687(
552,773

)33,051(
484,035

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال
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الموجودات 
غير 

المتداولة 
ضاح 3-7(

)إي

النقدية 
وشبه 
النقدية

الموجودات 
المتداولة 

األخرى

ض 
القرو

والتسهيالت 
صيرة 

ق
األجل

المطلوبات 
المتداولة 

األخرى

ض 
القرو

والتسهيالت 
طويلة األجل

المطلوبات 
غير 

المتداولة 
األخرى

إجمالي 
حقوق 
الملكية

نسبة 
الملكية 
الفعلية 

للمجموعة

إجمالي 
حقوق 

الملكية 
المتعلقة 
بالمجموعة

صة ملكية 
ح

طويلة 
األجل أخرى 

في شركة 
مستثمر 

فيها **

الشهرة 
والتسويات 
األخرى ***

القيمة 
الدفترية

 شركة ماب كوستال هولدينج ليمتد
3,629,482

19,181
1,106,460

)105,452(
)1,129,958(

)2,175,286(
)1,487,695(

)143,268(
%47.26

)67,708(
479,625

)32,953(
378,964

 شركة هايا للطاقة وتحلية المياه
2,894,469

9,969
13,729

-
)120,130(

)2,797,620(
)182,727(

)182,310(
%60.00

)109,386(
-

)45,000(
)154,386(

 شركة نور للطاقة
7,318,185

375,851
75,584

-
)359,902(

)7,410,161(
)1,998,310(

)1,998,753(
%24.99

)499,488(
62,252

)36,632(
)473,868(

ضة 
 شركة أكواباور للطاقة المتجددة القاب

المحدودة
2,476,911

382,241
926,847

)78,150(
)216,985(

)2,805,405(
)206,863(

478,596
%51.00

244,084
-

269,297
513,381

س إليكتريك ايسلتمي في يونيتم 
 أكوا جو

ضاح 
س )إي

ساناي في تيكاريت إيه إ
)2-33

1,795,784
169,598

228,352
-

)143,772(
)2,091,202(

)713,870(
)755,110(

%70.00
-

-
-

-

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال

ق الملكية )تتمة(
طريقة حقو

ها وفقا ل
سبة عن

ي يتم المحا
ها الت

ستثمر في
ت الم

شراك
7-             ال
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ق الملكية )تتمة(
طريقة حقو

ها وفقا ل
سبة عن

ي يتم المحا
ها الت

ستثمر في
ت الم

شراك
7-             ال

معلومات حول قائمة المركز المالي للشركات الهامة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية: )تتمة(

الموجودات 
غير 

المتداولة

النقدية 
وشبه 
النقدية

الموجودات 
المتداولة 

األخرى

ض 
القرو

والتسهيالت 
صيرة 

ق
األجل

المطلوبات 
المتداولة 

األخرى

ض 
القرو

والتسهيالت 
طويلة األجل

المطلوبات 
غير 

المتداولة 
األخرى

إجمالي 
حقوق 
الملكية

نسبة الملكية 
الفعلية 

للمجموعة

إجمالي 
حقوق 

الملكية 
المتعلقة 
بالمجموعة

صة ملكية 
ح

طويلة 
األجل أخرى 

في شركة 
مستثمر 

فيها

الشهرة 
والتسويات 

األخرى

القيمة 
الدفترية

31 ديسمبر 2019

ضة *
س جي إيه مرافق القاب

شركة ا
1,087,964

60,320
55

-
)76,852(

-
)884,876(

186,611
%33.33

62,198
293,757

123,264
479,219

شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء *
707,732

16,107
9

)16,309(
)5,424(

)277,744(
)337,666(

86,705
%53.34

46,249
338,260

91,639
476,148

الشركة السعودية الماليزية للمياه 
والكهرباء المحدودة*

1,404,336
7,823

116
-

)6,828(
-

-
1,405,447

%50.00
702,724

-
432,896

1,135,620

شركة القرية االستثمارية *
1,233,128

1,040
35

-
)298(

-
-

1,233,905
%35.00

431,867
-

)11,850(
420,017

شركة رابغ للكهرباء
7,782,080

20,086
315,906

)342,069(
)459,746(

)5,104,684(
)937,074(

1,274,499
%40.00

509,799
-

87,779
597,578

شركة ظفار للتوليد
2,052,475

61,548
192,492

)71,132(
)130,019(

)1,425,609(
)251,390(

428,365
%27.00

115,659
-

)41,496(
74,163

شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
5,566,848

11,188
45,041

)122,221(
)221,349(

)3,871,837(
)310,952(

1,096,718
%50.00

548,359
-

)85,403(
462,956

الحسيان للطاقة – المرحلة األولى
5,416,034

439,983
106,226

-
)284,162(

)5,375,364(
)867,118(

)564,401(
%26.95

)152,106(
-

-
)152,106(

ماب انالند هولدينج ليمتد
3,711,518

97,289
710,144

)112,287(
)2,065,194(

)2,226,294(
)184,199(

)69,023(
%47.26

)32,621(
552,773

)22,382(
497,770

 شركة ماب كوستال هولدينج ليمتد
3,847,058

135,145
578,456

)108,819(
)1,904,660(

)2,280,776(
)323,842(

)57,438(
%47.26

)27,145(
479,625

)31,160(
421,320

 شركة هايا للطاقة وتحلية المياه
1,593,634

37,502
19,916

-
)323,943(

)1,311,126(
)66,228(

)50,245(
%60.00

)30,147(
-

)45,000(
)75,147(

شركة نور للطاقة
3,385,794

285,388
112,391

-
)265,098(

)3,453,790(
)1,048,499(

)983,814(
%24.99

)244,970(
-

)20,087(
)265,057(

ضة 
شركة أكواباور للطاقة المتجددة القاب

المحدودة
4,028,391

156,144
152,375

)138,863(
)320,803(

)3,061,680(
)138,948(

676,616
%51.00

345,074
-

259,276
604,350

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال
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س إليكتريك ايسلتمي في يونيتم 
أكوا جو

ضاح 
س )إي

ساناي في تيكاريت إيه إ
)2-33

1,998,175
115,005

294,575
-

)169,381(
)2,497,753(

)578,733(
)838,112(

%70.00
-

-
-

-

31 ديسمبر 2018

شركة رابغ العربية للمياه 
والكهرباء

6,395,080
228,730

251,767
-

)207,586(
)4,076,745(

)222,915(
2,368,331

%74.00
1,752,565

110,356
577,379

2,440,300

س جي إيه مرافق 
شركة ا

ضة*
القاب

1,067,377
325

27
-

)8,891(
-

)799,986(
258,852

%33.33
86,275

315,689
111,670

513,634

شركة الشقيق الدولية للمياه 
والكهرباء*

672,736
31,832

5
)31,194(

)14,381(
)277,744(

)354,690(
26,564

%53.34
14,169

355,284
96,746

466,199

الشركة السعودية الماليزية للمياه 
والكهرباء المحدودة*

1,340,056
2,276

139,557
-

)1,051(
-

-
1,480,838

%50.00
740,419

-
468,279

1,208,698

 شركة القرية االستثمارية*
1,360,432

44
26,915

-
)4,226(

-
)29,634(

1,353,531
%35.00

473,736
-

)15,316(
458,420

شركة رابغ للكهرباء
7,978,462

44,802
209,680

)325,107(
)186,796(

)5,389,023(
)845,247(

1,486,771
%40.00

594,708
-

67,925
662,633

 شركة شعاع للطاقة
1,181,171

9,361
38,026

)21,532(
)138,356(

)990,985(
)7,875(

69,810
%49.00

34,207
62,464

-
96,671

شركة ظفار للتوليد
2,074,555

99,062
110,712

)68,408(
)64,237(

)1,495,972(
)151,411(

504,301
%27.00

136,161
-

)42,687(
93,474

شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
5,698,532

7,439
76,896

)135,252(
)153,952(

)3, 985,228(
)238,962(

1,269,473
%50.00

634,737
-

)86,424(
548,313

الحسيان للطاقة – المرحلة 
األولى

3,663,873
36,964

33,268
-

)23,063(
)3,350,282(

)254,289(
106,471

%26.95
28,694

-
-

28,694

س إليكتريك ايسلتمي في 
أكوا جو

يونيتم ساناي في تيكاريت إيه 
ضاح 2-33(

س )إي
إ

2,254,149
16,687

382,274
)345,997(

)174,679(
)2,189,201(

)247,294(
)304,061(

%70.00
-

-
-

-

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال

ق الملكية )تتمة(
طريقة حقو

ها وفقا ل
سبة عن

ي يتم المحا
ها الت

ستثمر في
ت الم

شراك
7-             ال
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7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(

* تم تضمين المعلومات المالية لشركات المشاريع المملوكة لهذه الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية في اإليضاح 3-38.

** تمثل الفوائد األخرى طويلة األجل في الشركات المستثمر فيها قروض / سلف المساهمين )كاستثمار( المقدمة إلى الشركة المستثمر فيها من قبل 
المجموعة.

*** الشهرة والتعديالت األخرى تشمل تعديالت التوحيد النهائية / األولية ، وتخصيص سعر الشراء وتعديالت التوحيد األخرى على مستوى المجموعة.

معلومات حول قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للمشاريع المشتركة والشركات الزميلة الهامة:

اإليرادات

الحصة 
في نتائج 
الشركات 

المستثمر 
فيها 

التي يتم 
المحاسبة 
عنها وفقًا 
لطريقة 
حقوق 
الملكية

األعباء استهالك
المالية

إيرادات 
التمويل

صافي 
الربح أو 
الخسارة *

الدخل 
الشامل 
اآلخر*

إجمالي 
الدخــــل 
الشامل *

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

36,000)120,796(156,796)11,436()24,621(-202,620-شركة اس جي إيه مرافق القابضة

9,035)68,194(6677,229)34,175(-108,498- شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء

 الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء 
المحدودة

-195,059-)93(107188,721)13,259(175,462

)65,196()75,985(10,789---13,079- شركة القرية االستثمارية

214,903)95,888(150310,791)358,886()222,066(-930,489شركة رابغ للكهرباء

)22,766()43,097(2,46820,331)68,740()39,503(-401,981 شركة ظفار للتوليد

)225,237()228,942(4123,705)233,250()141,709(-566,518شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

)798,225()760,530()37,695(3)15,287()2(-34,816 الحسيان للطاقة – المرحلة األولى

)101,843()110,213(658,370)107,746()89,408(-837,146ماب انالند هولدينج ليمتد )»ماب انالند«(

 شركة ماب كوستال هولدينج ليمتد )»ماب 
كوستال«(

929,900-)95,341()113,687(1)51,939()110,466()162,405(

)132,065()132,065(------ شركة هايا للطاقة وتحلية المياه

)1,018,482()1,018,263()219(-----شركة نور للطاقة

 أكوا باور الطاقة المتجددة القابضة )انظر 
إيضاح 2-2-7(

365,138)25,609()95,151()203,345(43,700)37,949()105,700()143,649(

أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي 
في تيكاريت )انظر إيضاح 33-2 و1-7(

915,438-)54,385()878,610(6,932)705,346(-)705,346(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

)50,987()110,587(16559,600)48,833(-160,652-شركة اس جي إيه مرافق القابضة

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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اإليرادات

الحصة 
في نتائج 
الشركات 

المستثمر 
فيها 

التي يتم 
المحاسبة 
عنها وفقًا 
لطريقة 
حقوق 
الملكية

األعباء استهالك
المالية

إيرادات 
التمويل

صافي 
الربح أو 
الخسارة *

الدخل 
الشامل 
اآلخر*

إجمالي 
الدخــــل 
الشامل *

23162,9413,74666,687)21,200(-81,496-شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء

الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء 
1,781181,142777181,919)53(-212,354-المحدودة

)46,522()53,062(6,540-)112(-7,521-شركة القرية االستثمارية

)188,640()47,793()140,847(1,254)401,832()218,779(-674,676شركة رابغ للكهرباء

)36,721()40,688(3,967-)72,769()38,279(-391,176شركة ظفار للتوليد

)176,152()94,561()81,591(698)228,040()137,828(-474,743شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

)670,872()670,691()181(-----الحسيان للطاقة – المرحلة األولى

ماب انالند هولدينج ليمتد )»ماب انالند«( 
)122,072()123,908(1,836-)77,133()58,726(-625,217)إيضاح 1-2-7(

 شركة ماب كوستال هولدينج ليمتد )»ماب 
)119,478()129,645(10,167-)81,801()63,897(-627,491كوستال«( )إيضاح 1-2-7(

)50,245()50,245(------ شركة هايا للطاقة وتحلية المياه

)980,025()979,771()254(-----شركة نور للطاقة

أكوا باور الطاقة المتجددة القابضة )انظر 
--------إيضاح 1-33(

أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي 
)648,220(-)648,220(5,312)606,296()49,554(-687,171في تيكاريت )انظر إيضاح 33-2 و1-7(

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(
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7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(

معلومات حول قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للمشاريع المشتركة والشركات الزميلة الهامة )تتمة(:

اإليرادات

الحصة 
في نتائج 
الشركات 

المستثمر 
فيها 

التي يتم 
المحاسبة 
عنها وفقًا 
لطريقة 
حقوق 
الملكية

أعباء استهالك
مالية

إيرادات 
تمويل

صافي 
الربح أو 
الخسارة *

 الدخل 
الشامل 
اآلخر*

إجمالي 
الدخــــل 
الشامل *

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

4,334373,86813373,881)253,429()194,654(-1,146,256شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

144,898145,083289,981-)30,425(-182,185-شركة اس جي إيه مرافق القابضة

17787,490100,551188,041)29,127(-113,724 -شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء

421246,28992,898339,187)27(-254,254-الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء المحدودة

7,02643,55950,585-)112(-8,117-شركة القرية االستثمارية

1,814120,90397,613218,516)403,735()218,642(-923,539شركة رابغ للكهرباء

11613,66028,67442,334)66,386(--94,452شركة شعاع للطاقة

3,52131,57535,096-)72,594()38,152(-386,157شركة ظفار للتوليد

1,56710,33838,06148,399)208,428()138,980(-531,959شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

204,821204,651)170(---- -الحسيان للطاقة – المرحلة األولى

* إن مبلغ الربح أو الخسارة، والدخل الشامل اآلخر وإجمالي الدخل الشامل المدرج في الجدول أعاله هو قبل إجراء أي حذوفات بين معامالت المجموعة 
أو التسويات األخرى على مستوى المجموعة.

اشتمل صافي الربح أو الخسارة لماب انالند وماب كوستال لعام 2019 على مصروف  1 2 7
تعويضات األضرار، والتي اكنت مستحقة للجهة المشترية. كما استحق استرداد نفس 
المبالغ من مقاولي أعمال الهندسة والشراء واإلنشاء وفًقا لعقود الهندسة والشراء 
واإلنشاء المعنية. وبالتالي، فإن صافي األثر لتعويضات األضرار على ربح أو خسارة هذه 
القبض  المستحقة  األضرار  بلغ ال شيء في 2019. تمت تسوية تعويضات  المنشآت 
االعتراف  عنها  ونتج   2020 عام  خالل  انالند  بماب  يتعلق  فيما  الدفع  والمستحقة 

بصافي ربح قدره 36.5 مليون ريال سعودي في قائمة الربح او الخسارة.
من  2 2 7 لمجموعة  الموحدة  النتائج  من  القابضة  المتجددة  الطاقة  باور  أكوا  نتائج  تتألف 

والمغرب  ومصر  إفريقيا  جنوب  في  الموجودة  المتجددة  الطاقة  مشاريع  شراكت 
واألردن واإلمارات العربية المتحدة.

خالل السنة، تم اختبار بعض اآلالت والمعدات التي تعمل بالنفط الخاصة ببعض   3 7
حقوق  لطريقة  وفقًا  عنها  المحاسبة  يتم  التي  فيها  المستثمر  الشراكت 

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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الملكية الخاصة بالمجموعة )»الموجودات«( للتأكد من االنخفاض في القيمة. 
تم إجراء اختبار االنخفاض في القيمة من خالل مقارنة القيمة الدفترية للك أصل 
الحالية  القيمة  حساب  على  بناًء  تحديدها  تم  التي  لالسترداد  القابلة  بالقيمة 
باستخدام توقعات التدفقات النقدية ذات الصلة استناًدا إلى التوقعات المالية 
التي تغطي فترة تتراوح من 11 إلى 22 سنة بمعدل خصم 5%. الحظت اإلدارة 
خسارة انخفاض في قيمة أحد األصول. تبلغ حصة المجموعة في خسائر انخفاض 

القيمة 30.0 مليون ريال سعودي - راجع إيضاح 7 1 4.
يعتبر حساب القيمة المستخدمة أكثر حساسية لالفتراضات الخاصة بالمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. إن الزيادة في متوسط تكاليف االستهالك 

الشخصي بنسبة 1% سينتج عنها خسارة انخفاض إضافية بقيمة 20.1 مليون ريال سعودي.

صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي   	
فيما يتعلق ببعض اتفاقيات شراء الطاقة المبرمة بين بعض الشركات التابعة للمجموعة وبين الجهة المشترية، تبين إلدارة المجموعة أن هذه االتفاقيات 
تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )16(: »عقود اإليجار«. إضافة إلى ذلك، قامت اإلدارة بإجراء تقويم لتصنيف عقود اإليجار وتبين لها أن 

الترتيبات تعتبر عقود إيجار تمويلي. عليه، تم إثبات مديني عقد إيجار تمويلي في القوائم المالية الموحدة.

إن التدفقات النقدية لعقد اإليجار مسجلة بعمالت مختلفة. عليه، تم تحديد الحد األدنى لدفعات اإليجار بصورة مستقلة لكل عملة مسجل بها باستخدام 
معدل العمولة المتفق عليه ضمناً في العقد لكل عملة معنية.

 فيما يلي بياًنا بدفعات اإليجار المستحقة القبض بموجب شروط عقد اإليجار التمويلي:

كما في
 31 ديسمبر 2020

كما في
 31 ديسمبر 2019

كما في
 31 ديسمبر 2018

يتكون صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي من:   )أ( 
17,099,67817,010,74815,195,883   إجمالي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي )انظر )ب( أدناه(

)5,864,264()6,436,512()6,170,770(   ناقصاً: ناقصاً: إيرادات تمويل غير مكتسبة )انظر )ج( أدناه(
10,928,90810,574,2369,331,619

   تم تحليلها كما يلي:
323,571209,902216,891      جزء متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي

10,605,33710,364,3349,114,728      جزء غير متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي
  )ب( يتكون الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية من اآلتي:

792,955673,337617,615       خالل سنة
3,950,8233,726,4642,570,015       بعد سنة وأقل من خمس سنوات

12,355,90012,610,94712,008,253       بعد خمس سنوات
17,099,67817,010,74815,195,883

  )ج( فيما يلي بيان باستحقاق إيرادات التمويل غير المكتسبة:
469,384463,435400,724       خالل سنة

2,140,6112,103,9601,519,103       بعد سنة وأقل من خمس سنوات
3,560,7753,869,1173,944,437       بعد خمس سنوات

6,170,7706,436,5125,864,264

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(
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صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي )تتمة(  - 8
بلغت إيرادات التمويل المكتسبة من عقود اإليجار التمويلي خالل السنة 258.9 مليون ريال سعودي )2019: 319.9 مليون ريال سعودي؛ 2018: 145.2 
مليون ريال سعودي( )إيضاح 23(، بعد خصم خسارة قدرها 202.2 مليون ريال سعودي )2019: 98.8 مليون ريال سعودي؛ 2018: 116.9 مليون ريال 

سعودي( نتيجة النخفاض دفعات اإليجار مقارنة بالتقديرات األصلية والتي نتجت عن انخفاض اإلنتاج.

الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دوري ثابت عن صافي استثمار  التمويلي بكل عملة معنية على  إيرادات عقود اإليجار  تم توزيع إجمالي 
المجموعة القائم بكل عملة على التوالي بشأن عقد اإليجار.

 يتراوح معدل العائد الدوري المستخدم من قبل المجموعة من 2.04% إلى 10.21% )31 ديسمبر 2019: 2.04% إلى 10.21%، 31 ديسمبر 2018: 
2.04% إلى 9.45%( سنوًيا.

الموجودات األخرى   	

 كما في
 31 ديسمبر 2020

كما في
 31 ديسمبر 2019

كما في
 31 ديسمبر 2018

160,638 129,443124,815ضريبة قيمة مضافة مدينة

- 52,52647,934موجودات حق االستخدام

 45,140 15,54133,361أخرى

197,510206,110 205,778 

البضاعة   		

كما في
 31 ديسمبر 2020

كما في
 31 ديسمبر 2019

كما في
 31 ديسمبر 2018

281,815 421,156410,413قطع غيار ومواد مستهلكة

9,382 16,864 21,982مواد كيماوية

10,540 7,30810,409ديزل

672 389638بضاعة في الطريق

450,835438,324 302,409

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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المدينون، والمصاريف المدفوعة مقدمًا والمدينون اآلخرون   		

إيضاح كما في
 31 ديسمبر 2020

كما في
 31 ديسمبر 2019

كما في
 31 ديسمبر 2018

مدينون تجاريون 1,333,872 1,242,492 1,265,963

ناقصاً: مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة 1-11 )28,795( )31,657( )64,334(

صافي المدينين التجاريين 2-11 1,305,077 1,210,835 1,201,629

مصاريف مدفوعة مقدماً وتأمين ومدينون آخرون 3-11 957,218 1,298,422 1,004,339

تكلفة تطوير مشاريع 4-11 313,187 240,569 212,790

دفعات مقدمة للموردين 310,219 121,096 39,735

توزيعات أرباح مدينة 17,618 - -

ضريبة القيمة المضافة والمبالغ األخرى المستحقة من السلطات الضريبية 5-11 80,943 41,750 32,440

سلف موظفين 29,102 28,777 22,021

أخرى 6,871 12,353 19,726

3,020,235 2,953,802 2,532,680

يتم احتساب مخصص الذمم المدينة المنخفضة القيمة باستخدام منهج خسارة   1 11
لقياس   .9 المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  في  المحدد  المتوقعة  االئتمان 
الخسائر االئتمانية المتوقعة يتم تقييم الذمم المدينة التجارية بناًء على التصنيف 
االئتماني للعميل واالحتمال المتوقع للتخلف عن السداد. تم اإلفصاح عن حركة 

مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة في اإليضاح )36 1 )ج((.

يتضمن صافي المدينين التجاريين مبلغ قدره 455.5 مليون ريال سعودي )31   2 11
 419.0  :2018 ديسمبر   31 سعودي،  ريال  مليون   388.2  :2019 ديسمبر 
الكهرباء  لتوليد  المركزية  الشركة  من  القبض  مستحق  سعودي(  ريال  مليون 
ريال سعودي )31 ديسمبر 2019:  والذي يتضمن مبلغ قدره 306.9 مليون 
306.9 مليون ريال سعودي، 31 ديسمبر 2018: 312.1 مليون ريال سعودي( 
الجهة  إلى  الموردة  الكهرباء  المستحقة على حساب  الوقود  بإيرادات  يتعلق 
المشترية، الشركة الوطنية للكهرباء، والاكئنة في المملكة األردنية الهاشمية. 
الحكومة  من  مضمونة  للكهرباء  الوطنية  بالشركة  المتعلقة  الدفعات  إن 
لتوليد  المركزية  الشركة  من  األردنية حصص في لك  الحكومة  تمتلك  األردنية. 

الكهرباء والشركة الوطنية للكهرباء )إيضاح 18 1(.

11 3   516.7 قدرها  مدينة  وأقساط  تأمين  إعادة  موجودات  على  الرصيد  يشتمل 
مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 886.5 مليون ريال سعودي , 31 
ديسمبر 2018: 328.5 مليون ريال سعودي(. إن مطلوبات التأمين ذات العالقة 

مدرجة ضمن المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى )إيضاح 18 2(.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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المدينون، والمصاريف المدفوعة مقدمًا والمدينون اآلخرون )تتمة(   -11

التطوير   4 11 تحت  المشاريع  بشأن  المتكبدة  التاكليف  المشاريع  تطوير  تلكفة  تمثل 
يجنب  الموحدة.  المالية  القوائم  إعداد  بتاريخ  اقتصاديا  مجدية  اعتبرت  والتي 
مخصص لقاء تاكليف تطوير المشاريع وذلك على أساس متوسط نسبة النجاح 
المتوقعة للمشروع ووفق أفضل تقديرات اإلدارة. وخالل عام 2020، تم تسجيل 
مخصص قدره 142.9 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: مخصص قدره 
50.8 مليون ريال سعودي; 31 ديسمبر 2018: عكس قيد قدره 16.4 مليون 
حساب  على  المستمرة  األنشطة  من  الخسارة  أو  الربح  ضمن  سعودي(  ريال 
المخصصات والمبالغ المشطوبة. وتشمل هذه شطًبا لمرة واحدة من تاكليف 
تطوير المشاريع بمبلغ 80.68 مليون ريال سعودي )2019: ال شيء و 2018: 
قررت  آسيا  في  فحم  بمشروع  يتعلق  سعودي(  ريال  مليون   21 مبلغ  عكس 
استثمارات  أي  متابعة  بعدم  المجموعة  لقرار  نتيجة  منه  االنسحاب  المجموعة 

جديدة في مشاريع الفحم.

بضاعة وخدمات   5 11 بشأن عمليات شراء  المدينة  المضافة  القيمة  تم دفع ضريبة 
الفترات  في  المضافة  القيمة  ضريبة  التزامات  مقابل  استخدامها  وسيتم 

المستقبلية.

النقدية وشبه النقدية   		

كما في
 31 ديسمبر 2020

كما في
 31 ديسمبر 2019

كما في
 31 ديسمبر 2018

798,2631,433,2863,221,133نقد في الصندوق ولدى البنوك

34,4051,365,0292,277,132 ودائع قصيرة األجل وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل

832,6682,798,3155,498,265

رأس المال واالحتياطيات   		

رأس المال  1 13
يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل من 645,762,878 سهم )31 ديسمبر2019: 645,762,878  و31 ديسمبر 2018: 645,762,878 سهم(، 

قيمة كل سهم 10 ريال سعودي.

تم إثبات تكاليف المعامالت المتكبدة بشأن إصدار األسهم ضمن حقوق الملكية:

كما في
31 ديسمبر 2020

كما في
31 ديسمبر 2019

كما في
31 ديسمبر 2018

6,457,6296,457,6296,457,629األسهم المصرح بها والمدفوعة بالكامل وقيمة كل سهم 10 ريال سعودي

)28,285()28,285()28,285( تكلفة معامالت إصدار األسهم

6,429,3446,429,3446,429,344رأس المال

خالل عام 2018، قامت الشركة بإصدار 98,159,157 سهم إلى صندوق االستثمارات العامة بعالوة قدرها 1,079.8 مليون ريال سعودي. بلغ إجمالي 
المتحصالت المستلمة لقاء األسهم المصدرة بعد خصم تكلفة معامالت اإلصدار 2,042.9 مليون ريال سعودي.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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رأس المال واالحتياطيات )تتمة(   -13

االحتياطيات األخرى  2 13
كانت حركة االحتياطيات األخرى كما يلي:

احتياطي 
تغطية مخاطر 

التدفقات 
النقدية*

احتياطي 
ترجمة 

العمالت 
األجنبية*

الحصة في الدخل الشامل 
اآلخر للشركات المستثمر 
فيها التي يتم المحاسبة 
عنها وفقًا لطريقة حقوق 

الملكية
)إيضاح 7(

إعادة قياس 
التزامات 
المنافع 
المحددة

اإلجماليأخرى

)934,092()27,180()7,804()558,200()149,220()191,688(الرصيد كما في 1 يناير 2018

27,151-315,6676,870)323,986(28,600التغيرات خالل السنة

معاد تدويره إلى الربح أو الخسارة نتيجة 
189,041---47,711141,330فقدان السيطرة )إيضاح 2-33(

)717,900()27,180()934()242,533()331,876()115,377(الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018

)805,954(-)18,251()772,217(228,294)243,780(التغيرات خالل السنة

معاد تدويره إلى الربح أو الخسارة نتيجة 
162,618--45,98273,86142,775فقدان السيطرة )إيضاح 1-33(

)1,361,236()27,180()19,185()971,975()29,721()313,175(الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019

)1,439,064(-8,574)1,191,366(2,192)258,464(التغيرات خالل السنة

 معاد تدويره إلى الربح أو الخسارة نتيجة 
فقدان السيطرة )إيضاح 3-33(

)19,477(21,358---1,881

)2,798,419()27,180()10,611()2,163,341()6,171()591,116( الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020

*  يشتمل احتياطي ترجمة العمالت واحتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية كما في 31 ديسمبر 2019 على )20.0( مليون ريال سعودي و 
4.0 مليون ريال سعودي على التوالي، والمرتبطة بالموجودات المعدة للبيع )إيضاح 3-33(.

احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية

يمثل احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية الجزء الفعال من تغطية مخاطر التدفقات النقدية. يتم إثبات الربح أو الخسارة المؤجلة التراكمية عن 
عمليات التغطية في الربح أو الخسارة عندما تؤثر المعاملة المغطاة على الربح أو الخسارة. وبموجب شروط تسهيالت القروض طويلة األجل، يجب اإلبقاء 
على عمليات تغطية المخاطر حتى تاريخ االستحقاق. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة للجزء غير المخصص للبند المغطى، إن وجد، في الربح أو 

الخسارة.

 احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

عند توحيد القوائم المالية، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعمليات األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد 
القوائم المالية ويتم تحويل قوائم الربح أو الخسارة الخاصة بها بمتوسط أسعار التحويل السائدة خالل الفترة المالية للمعامالت المعنية. وألغراض 
التوحيد، يتم إثبات الفروقات الناتجة عن التحويل كاحتياطي ترجمة عمالت أجنبية ضمن حقوق الملكية. وعند استبعاد عملية خارجية، فإنه يتم إثبات 

البند الخاص باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية والمتعلق بعملية خارجية معينة ضمن الربح أو الخسارة.

الحصة في الدخل الشامل االخر للشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية

وفًقا لطريقة حقوق الملكية، قامت المجموعة أيضاً بتسجيل حصتها في الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً 
لطريقة حقوق الملكية، والتي تتضمن الحركة في احتياطيات تغطية مخاطر التدفقات النقدية والضريبة المؤجلة بشأن احتياطي تغطية مخاطر التدفقات 
النقدية واألرباح والخسائر االكتوارية المتعلقة بالتزام منافع نهاية الخدمة للموظفين بالشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة 

حقوق الملكية.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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االحتياطيات األخرى )تتمة(  2 13
أخرى

يمثل هذا البند المبلغ المثبت في األصل بشأن خيارات البيع المكتتبة من قبل المجموعة بشأن األسهم المملوكة من قبل حقوق الملكية غير المسيطرة 
في إحدى الشركات التابعة الموحدة )إيضاح 23-1 )ج((.

إدارة رأس المال  3 13
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية وتحقيق المنفعة للمساهمين 

اآلخرين. تتمثل سياسة اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية للحفاظ على ثقة الدائنين والسوق وتعزيز التطورات المستقبلية للعمل.

توزيعات األرباح  4 13
خالل عام 2020 وخالل اجتماع جمعية عمومية غير عادي، أعلنت الشركة توزيعات أرباح قدرها 2,701.0 مليون ريال سعودي بواقع 4.18 ريال سعودي 
للسهم إلى المساهمين )31 ديسمبر 2019: 322.9 مليون ريال سعودي بواقع 0.50 ريال سعودي للسهم، و31 ديسمبر 2018: 235.1 مليون ريال سعودي 
بواقع 0.43 ريال سعودي للسهم(. تم االتفاق على توزيع األرباح باإلجماع من قبل مساهمي الشركة قبل قيام صندوق االستثمارات العامة السعودي بزيادة 

حصته في الشركة من 33.36% إلى 50% في 19 نوفمبر 2020.

ومن إجمالي التوزيعات المعلنة خالل العام، دفعت الشركة 1,000.0 مليون ريال سعودي خالل عام 2020 و 800.0 مليون ريال أخرى سيتم دفعها خالل 
عام 2021. تم تحويل جزء من إجمالي توزيعات األرباح لعام 2020 البالغ 901.0 مليون ريال سعودي إلى قرض طويل األجل ال يحمل عمولة من خالل 

شركة تابعة مملوكة بالكامل ألحد المساهمين. راجع إيضاح 22-1 )أ(.

عالوة على ذلك، وخالل عام 2020، قامت بعض الشركات التابعة للمجموعة بتوزيع أرباح بقيمة 83.4 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 15.7 ريال 
سعودي مليون ريال سعودي، 31 ديسمبر 2018: 59.4 ريال سعودي مليون ريال سعودي( الى المساهمين في حقوق الملكية غير المسيطرة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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صدة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات للشركات التابعة من أجل احتساب التعديالت 
ضرورة، يتم تعديل األر

ص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكافة الشركات التابعة للمجموعة التي تمتلك حقوق ملكية غير مسيطرة هامة: عند ال
يلخ

المتعلقة بتوحيد القوائم المالية للمجموعة.

المعلومات حول قائمة المركز المالي

الشركة 
المركزية 
لتوليد 
الكهرباء

بركاء
أكواباور 

أورزايزت 1

بوارج 
ضاح 

)إي
)3-14

أكواباور 
أورزازيت 2

أكواباور 
أورزازيت 3

خالدي
صيانة 

رابغ لل
والتشغيل

زرقاء
رابغ 3

أخرى**
ك 

بما في ذل
الحذوفات

ضاح 2-14(
)إي

اإلجمالي

كما في 31 ديسمبر 2020

النسبة المئوية لحقوق الملكية غير 
المسيطرة

%59.07
%58.09

%25.00
-

%25.00
%25.00

-
%40.00

%40.00
%30.00

الموجودات غير المتداولة
580,198

597,827
3,221,999

-
3,585,994

2,967,581
-

1,419
2,151,031

1,948,381
 الموجودات المتداولة

554,104
332,516

266,870
-

239,895
186,047

-
94,043

252,797
19,697

 مطلوبات غير متداولة
)170,110(

)336,554(
)2,340,750(

-
)3,260,011(

)2,665,814(
-

)7,227(
)1,752,847(

)2,189,470(
 المطلوبات المتداولة

)571,289(
)425,766(

)304,189(
-

)711,691(
)807,358(

-
)56,686(

)229,848(
)111,149(

صافي الموجودات/ )المطلوبات(
 

392,903
168,023

843,930
-

)145,813(
)319,544(

-
31,549

421,133
)332,541(

صافي الموجودات/ )المطلوبات( المتعلقة 
 

بحقوق الملكية غير المسيطرة
232,096

97,621
210,983

-
)36,453(

)79,886(
-

12,620
168,453

)99,762(
25,369

531,041

كما في 31 ديسمبر 2019
النسبة المئوية لحقوق الملكية غير 

المسيطرة
%59.07

%58.09
%25.00

%35.15
%25.00

%25.00
-

%40.00
%40.00

%30.00

الموجودات غير المتداولة
646,910

898,573
2,504,063

74
3,429,867

2,808,136
-

1,988
1,794,621

722,422
الموجودات المتداولة

521,073
334,858

209,423
10,822

301,169
74,622

-
112,488

316,510
17,331

مطلوبات غير متداولة
)198,190(

)475,747(
)1,757,659(

)5,169(
)2,605,459(

)2,003,205(
-

)15,845(
)1,332,459(

)858,286(
المطلوبات المتداولة

)576,325(
)427,697(

)234,541(
)30,184(

)1,239,848(
)1,041,116(

-
)45,698(

)331,270(
)11,843(

صافي الموجودات/ )المطلوبات(
393,468

329,987
721,286

)24,457(
)114,271(

)161,563(
-

52,933
447,402

)130,376(
صافي الموجودات/ )المطلوبات( المتعلقة 

بحقوق الملكية غير المسيطرة
232,429

191,722
180,322

)8,597(
)28,568(

)40,391(
-

21,173
178,961

)39,113(
15,566

703,504

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال
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طرة )تتمة(
سي

ق الملكية غير الم
حقو
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الشركة 
المركزية 
لتوليد 
الكهرباء

بركاء
أكواباور 

أورزايزت 1

ف 
ايه سي ا

للطاقة 
المتجددة 

)»كراد«(

بوارج
بوكبورت 
ضاح 

)إي
)1-14

أكواباور 
أورزازيت 2

أكواباور 
أورزازيت 3

خالدي 
ضاح 

)إي
)1-14

رابغ 
صيانة 

لل
والتشغيل

زرقاء

أخرى**
ك 

بما في ذل
الحذوفات 
ضاح 

)إي
)2-14

اإلجمالي

كما في 31 ديسمبر 2018

النسبة المئوية لحقوق الملكية غير المسيطرة
%59.07

%58.09
%25.00

%58.00
%35.15

%60.00
%25.00

%25.00
%25.00

%40.00
%40.00

-

الموجودات غير المتداولة
723,476

1,997,339
2,548,180

451,424
111,877

1,350,067
3,506,550

2,808,678
655,856

1,994
1,776,093

-

الموجودات المتداولة
570,134

159,735
267,870

31,030
39,236

58,824
277,865

117,482
66,564

80,967
265,551

-

مطلوبات غير متداولة
)224,831(

)792,282(
)2,001,200(

)470,462(
)701(

)928,494(
)3,259,874(

)2,561,428(
)558,593(

)19,003(
)1,192,011(

-

المطلوبات المتداولة
)774,193(

)314,683(
)247,038(

)28,851(
)47,382(

)99,750(
)633,314(

)377,399(
)95,288(

)14,432(
)385,113(

-

صافي الموجودات/ )المطلوبات(
294,586

1,050,109
567,812

)16,859(
103,030

380,647
)108,773(

)12,667(
68,539

49,526
464,520

-

صافي الموجودات/ )المطلوبات( المتعلقة بحقوق 
الملكية غير المسيطرة

174,012
610,113

141,953
)9,778(

36,215
228,388

)27,193(
)3,167(

17,135
19,810

185,808
11,888

1,385,184

14
 1

 
 

ل 
مملوكة بالاكم

شركة تابعة 
ضة المحدودة، 

طاقة المتجددة القاب
شركة أكواباور لل

ل 
قب

ن 
م

مملوكة 
ت 

شآ
هذه المن

ت 
اكن

ن 
ضة المحدودة وم

طاقة المتجددة القاب
شركة أكواباور لل

شركة 
ى 

طرة عل
سي

ت المجموعة ال
للمجموعة. وخالل عام 2019، فقد

ضاح )33 1(.
ظر إي

ها. ان
طرة المتعلقة ب

سي
ق الملكية غير الم

ت وحقو
ي الموجودا

صاف
ن توحيد 

ت ع
ثًم توقف

14
 2

 
 

طاقة. 
شركة رابغ لل

طرة المتعلقة ب
سي

ق الملكية غير الم
ى حقو

ًضا عل
سمبر 2019 و2018، أي

ي 31 دي
ل بند أخرى، كما ف

شتم
ي

ل مبلغ قدره 70.7 مليون ريال 
طاقة مقاب

شركة رابغ لل
ي 

ها 34% ف
ضافية قدر

صة إ
ى ح

ت المجموعة عل
ستحوذ

وخالل 2018، ا
شرة 

مبا
ن القيمة الدفترية والمبلغ المدفوع 

ق بي
ل الفر

سجي
ي. تم ت

سعود
مليون ريال 

 10.8
ها 

دفترية قدر
ي بقيمة 

سعود
شركة رابغ 

ي 
15% ف

ها 
صة المتبقية البالغ قدر

ى الح
ت المجموعة عل

ستحوذ
2019، ا

10 أكتوبر 
ي 

ق الملكية. وف
ن حقو

ضم
ن 

ق بي
ل الفر

سجي
ي. تم ت

سعود
ها 10.1 مليون ريال 

ي بقيمة دفترية قدر
سعود

ل مبلغ قدره 28.89 مليون ريال 
طاقة مقاب

لل
ق الملكية )18 3(.

ن حقو
ضم

شرة 
القيمة الدفترية والمبلغ المدفوع مبا

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال
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طرة )تتمة(
سي

ق الملكية غير الم
حقو
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 3

 
 

ت 
ل. بلغ

هم األقلية بوارج بدون مقاب
سا

ن م
35.15% م

ها 
ضافية قدر

صة إ
ى ح

ت المجموعة عل
ستحوذ

2020، ا
30 يونيو 

ي 
ف

شرة 
ن القيمة الدفترية والمبلغ المدفوع مبا

ق بي
ل الفر

سجي
ي. تم ت

سعود
ضافية )10.5( مليون ريال 

صة اإل
القيمة الدفترية للح

ق الملكية.
ن حقو

ضم
المعلومات حول قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

الشركة المركزية 
لتوليد الكهرباء

بركاء
أكواباور 

أورزايزت 1
كاراد

بوارج
بوكبورت

أكواباور 
أورزازيت 2

أكواباور 
أورزازيت 3

خالدي
صيانة 

رابغ لل
والتشغيل

زرقاء
رابغ 3

أخرى
 اإلجمالي

31 ديسمبر 2020
النسبة المئوية لحقوق 
الملكية غير المسيطرة

%59.07
%58.09

%25.00
%58.00

%35.15
-

%25.00
%25.00

-
%40.00

%40.00
%30.00

إيرادات
383,573

498,619
199,785

-
-

-
132,969

9,703
-

83,513
249,249

-

الربح/ )الخسارة(
53,567

)61,449(
114,339

-
-

-
)31,542(

)157,982(
-

23,659
38,978

)165(

 الدخل الشامل اآلخر
)2,790(

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)65,247(

)202,154(

 إجمالي الدخل/ 
)الخسارة( الشامل

50,777
)61,449(

114,339
-

-
-

)31,542(
)157,982(

-
23,659

)26,269(
)202,319(

 الربح/ )الخسارة( - 
صة حقوق الملكية غير 

ح
المسيطرة

31,643
)35,702(

28,585
-

-
-

)7,886(
)39,496(

-
9,464

15,591
)50(

17,670
19,819

الدخل الشامل اآلخر - 
صة حقوق الملكية غير 

ح
المسيطرة

)1,648(
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)26,099(
)60,646(

)31,029(
)119,422(

 31 ديسمبر 2019

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال
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الشركة المركزية 
لتوليد الكهرباء

بركاء
أكواباور 

أورزايزت 1
كاراد

بوارج
بوكبورت

أكواباور 
أورزازيت 2

أكواباور 
أورزازيت 3

خالدي
صيانة 

رابغ لل
والتشغيل

زرقاء
رابغ 3

أخرى
 اإلجمالي

النسبة المئوية لحقوق 
الملكية غير المسيطرة

%59.07
%58.09

%25.00
%58.00

%35.15
%60.00

%25.00
%25.00

%49.00
%40.00

%40.00
%30.00

إيرادات
423,186

546,180
158,664

65,992
-

234,467
235,603

45,886
100,682

97,089
247,978

-
الربح/ )الخسارة(

113,634
)509,196(

193
4,280

)127,486(
15,945

)5,498(
)148,896(

3,426
23,463

27,402
)83(

الدخل الشامل اآلخر
)12,786(

-
-

)44,520(
-

)98,375(
-

-
-

)216(
)44,520(

-
إجمالي الدخل/ 

)الخسارة( الشامل
100,848

)509,196(
193

)40,240(
)127,486(

)82,430(
)5,498(

)148,896(
3,426

23,247
)17,118(

)83(

صة 
الربح/ )الخسارة( - ح

حقوق الملكية غير 
المسيطرة

67,126
)295,843(

48
2,482

)44,811(
9,567

)1,375(
)37,224(

1,679
9,385

10,961
)25(

)15,752(
)293,782( 

 الدخل الشامل اآلخر - 
صة حقوق الملكية غير 

ح
المسيطرة

)7,553(
-

-
)25,822(

-
)59,025(

-
-

-
)86(

)17,808(
-

)20,171(
)130,465(

31 ديسمبر 2018
النسبة المئوية لحقوق 
الملكية غير المسيطرة

%59.07
%58.09

%25.00
%58.00

%35.15
%60.00

%25.00
%25.00

%25.00
%40.00

%40.00
-

إيرادات
592,441

603,980
148,563

68,631
14

228,370
117,546

31,329
39,309

84,183
101,598

-

الربح/ )الخسارة(
15,221

)104,700(
)25,424(

)1,627(
)56,263(

)4,514(
)133,182(

)31,350(
)6,856(

24,514
13,359

-

الدخل الشامل اآلخر
3,090

-
-

6,180
53

27,618
-

-
-

526
15,397

-
إجمالي الدخل/ 

)الخسارة( الشامل
18,311

)104,700(
)25,424(

4,553
)56,210(

23,104
)133,182(

)31,350(
)6,856(

25,040
28,756

-

صة 
الربح/ )الخسارة( - ح

حقوق الملكية غير 
المسيطرة

8,991
)60,831(

)6,356(
)944(

)19,776(
)2,708(

)33,296(
)7,838(

)1,714(
9,806

5,344
-

)15,750(
)125,072(

الدخل الشامل اآلخر - 
صة حقوق الملكية غير 

ح
المسيطرة

1,825
-

-
3,584

19
16,571

-
-

-
210

6,159
-

)3,176(
25,192

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال

طرة )تتمة(
سي

ق الملكية غير الم
حقو
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القروض والتسهيالت طويلة األجل   		

31 ديسمبر  كما في 
2020

31 ديسمبر 
2019

31 ديسمبر 
2018

القروض مع حق الرجوع:

753,3141,825,8873,185,113تسهيالت متعلقة بمشاريع

113,6301,12512,237تسهيالت للشركات

 القروض بدون حق الرجوع:

15,746,63114,922,54412,369,340تسهيالت متعلقة بمشاريع

3,006,3253,002,6172,999,129سندات شركة أكواباور مانیجمنت آند أنفستمنت ون

187,500--تسهيالت للشركات

19,619,90019,752,17318,753,319إجمالي القروض والتسهيالت

)1,018,637()2,271,229()1,178,360(ناقصاً : القسط المتداول من القروض والتسهيالت طويلة األجل

--)1,154,796(ناقصاً: القروض والتسهيالت المصنفة كمتداولة )إيضاح 3-15(

17,286,74417,480,94417,734,682القسط غير المتداول الظاهر ضمن المطلوبات غير المتداولة

يتم تصنيف القروض والتسهيالت الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كـ »تسهيالت مع حق الرجوع« أو »تسهيالت بدون حق الرجوع«. 
ويتم ضمان التسهيالت بدون حق الرجوع في العادة من قبل الجهة المقترضة )الشركة التابعة( من خالل الموجودات والحقوق التعاقدية والتدفقات النقدية 
الخاصة بها دون حق الرجوع على الشركة بموجب أي ضمان. وتمثل التسهيالت مع حق الرجوع القروض المباشرة أو تلك التسهيالت المضمونة من قبل 
الشركة. إن المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة إما أن تكون مرتبطة بعمولة خاصة ثابتة أو بهامش يزيد عن المعدالت ذات الصلة. تسعى المجموعة 

لتغطية المخاطر العائمة طويلة األجل باستخدام المشتقات )إيضاح 21(.

يوضح الجدول أدناه القسط المتداول وغير المتداول من القروض والتسهيالت طويلة األجل مع توزيع إضافي بين الشركات والمشاريع. تمثل قروض 
الشركات القروض الخاصة بالشركات المذكورة في اإليضاح )1( حول القوائم المالية الموحدة. بينما تتضمن قروض المشاريع القروض المباشرة الخاصة 

بشركات المشاريع والشركات القابضة األخرى )والتي هي شركات تابعة للمجموعة(.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.



ق-218

القروض والتسهيالت طويلة األجل )تتمة(  -15

معدل إيضاح
العمولة

تاريخ 
االستحقاق

جزء غير 
جزء متداولمتداول

ثابت/ 
متغير

كما في 31 
ديسمبر 

2020

كما في 31 
ديسمبر 

2019

كما في 31 
ديسمبر 

2018

كما في 31 
ديسمبر 

2020

كما في 31 
ديسمبر 

2019

كما في 31 
ديسمبر 

2018

القروض مع حق الرجوع:

تسهيالت تمويل متعلقة 
15-2بمشاريع:

شركة اكواباور أفريقيا 
188,051------متغيرهولدينجز ليمتد

شركة أكواباورأورزازيت 
-581,159-581,159---ثابت)أورزازيت )2((

شركة أكواباورأورزازيت 
-500,701-452,607-2023130,156ثابت)أورزازيت )3((

شركة أكواباورأورزازيت 
-43,594-43,594---ثابت)أورزازيت )4((

---59,582---ثابتيو بي سي رينيوابلز

58,805------ثابتأكواباور المغرب

مشروع الشعيبة الثانية لتنمية 
176,896------متغيرالمياه

----2024424,261424,261متغيرشركة رابغ الثالثة

شركة قطر للطاقة الشمسية / 
---2025198,897198,897185,805متغيرشركة سكاكا للطاقة الشمسية

شركة أكواباور للطاقة 
المتجددة القابضة المحدودة

33-1 و22-
---1,361,339---ثابت1)ب(

-56,160-56,160---ثابتأكواباور اليوني

-21,115-21,115---ثابتأكواباور بوجدور

اإلجمالي - تسهيالت تمويل 
متعلقة بمشاريع

753,314623,1582,761,361-1,202,729423,752

ثابت/ 
متغير

كما في
31 ديسمبر 

2020

كما في
31 ديسمبر 

2019

كما في
31 ديسمبر 

2018

كما في
31 ديسمبر 

2020

كما في
31 ديسمبر 

2019

كما في
31 ديسمبر 

2018

تسهيالت للشركات:

تسهيل مرابحة شركات متجدد 
750--2022113,6301,12511,487-23متغيروأخرى

إجمالي - القروض مع حق 
الرجوع

866,944624,2832,772,848-1,202,729424,502

القروض بدون حق الرجوع:

تسهيالت تمويل متعلقة 
15-2بمشاريع:

شركة أكواباور بركاء اس ايه 
او جي

ثابت/ 
2020232,389346,816471,580116,630129,527122,356-24متغير

13,20813,208-13,208---ثابتشركة أكواباور بركاء للكهرباء

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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معدل إيضاح
العمولة

تاريخ 
االستحقاق

جزء غير 
جزء متداولمتداول

الشركة المركزية لتوليد 
الكهرباء

ثابت/ 
2018113,135134,023158,90928,18226,719132,207-24متغير

أكوا باور سي اف كاراد بي في  
ثابت/ 33-3بارك إي أيه دي

12,346--341,015---متغير

شركة أكواباورأورزازيت 
20381,849,7811,869,5161,951,602135,348101,58593,791ثابت)أورزازيت )1((

شركة أكواباورأورزازيت 
20402,717,5962,580,5862,661,794105,011100,78358,338ثابت)أورزازيت )2((

شركة أكواباورأورزازيت 
20402,075,3871,987,1132,093,386155,59173,00936,604ثابت)أورزازيت )3((

شركة أكواباورأورزازيت 
2035171,894210,563217,14238,20110,15312,320ثابت)أورزازيت )4((

شركة أكواباور سول أفريقيا 
بوكبورت سي أس بي باور 

بالنت ليمتد
-متغير

-
-869,496---

22,073--471,666---متغيريو بي سي رينيوابلز

مشروع الشعيبة الثانية لتنمية 
المياه

ثابت/ 
2040914,316938,039790,13127,27425,6409,906متغير

2035263,499264,890218,86384713,29316,037ثابتأكواباور اليوني

203579,98384,15778,2554,7773,6714,590ثابت أكواباور بوجدور

 الشركة المحلية لمشاريع 
المياه والطاقة الشمسية 

)»مرافق«(
-متغير

-
-177,888--7,838

20351,154,7961,241,9321,161,20878,33254,81447,521 متغير15-3محطة الزرقاء لتوليد الطاقة

-2044779,914656,31592,08623,93096,651متغيرشركة سكاكا للطاقة الشمسية

----20451,464,683302,430متغيرشركة رابغ الثالثة

شركة رابغ العربية للمياه 
-458,437419,447-20232,756,6983,237,664-31ثابتوالكهرباء

ثابت/ أخرى
5,000--6,976---متغير

اإلجمالي - تسهيالت تمويل 
متعلقة بمشاريع

14,574,07113,854,04411,775,2051,172,5601,068,500594,135

سندات شركة أكواباور 
--20393,000,5253,002,6172,999,1295,800ثابت15-1مانیجمنت آند أنفستمنت ون

تسهيالت للشركات:

بدون أكواباور جلوبال هولدينج
---187,500---عمولة

إجمالي - القروض بدون حق 
الرجوع

17,574,59616,856,66114,961,8341,178,3601,068,500594,135

18,441,54017,480,94417,734,6821,178,3602,271,2291,018,637إجمالي القروض والتسهيالت

ناقصاً: القروض والتسهيالت 
-----)1,154,796(15-3المصنفة كمتداولة

17,286,74417,480,94417,734,6821,178,3602,271,2291,018,637

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

القروض والتسهيالت طويلة األجل )تتمة(  -15
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القروض والتسهيالت طويلة األجل )تتمة(  -15
في مايو 2017، قامت المجموعة )من خالل إحدى شركاتها التابعة، وهي شركة أكواباور مانيجمنت آند أنفستمنت ون( بإصدار سندات - 1

بإجمالي مبلغ قدره 814 مليون دوالر أمريكي. تحمل هذه السندات عمولة ثابتة بمعدل قدره 5.95% سنوياً وتستحق السداد على أساس 
نصف سنوي. إن المبلغ األصلي للسندات يستحق السداد على أقساط نصف سنوية بداية من يونيو 2021، على أن يستحق القسط األخير 
في ديسمبر 2039. إن السندات مضمونة بالتدفقات النقدية المحققة من بعض الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً 

لطريقة حقوق الملكية والشركات التابعة للمجموعة.
إن القروض الخاصة بشركات المشاريع مضمونة بشكل رئيسي بالموجودات األساسية لشركات المشاريع المعنية، فيما عدا القروض التي - 2

تتضمن حق الرجوع على المجموعة وقدرها 753.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020 )31 ديسمبر 2019: 1,825.9 مليون 
ريال سعودي و 31 ديسمبر 2018: 3,185.1 مليون ريال سعودي(.

نتيجة المشكالت المرتبطة بكوفيد-19، أدى التأخير في الدفعات التعاقدية - بموجب اتفاقية شراء الطاقة - من الجهة المشترية في إحدى - 3
الشركات التابعة للمجموعة )»الشركة التابعة«( إلى حدوث خرق فني، مما أدى إلى اإلعسار وفًقا لمستندات التمويل. بلغ المبلغ التراكمي 
المحتجز خالل السنة 42.4 مليون ريال سعودي. مع أن المشروع يتمتع بضمان حكومي على المبالغ المستحقة من الجهة المشترية، لم 
تطالب شركة المشروع بالضمان لتغطية هذه المبالغ المحتجزة جزئًيا حيث إن الجهة المشترية توصلت إلى اتفاق تسوية لتسوية المبالغ 

المتأخرة على 4 أقساط شهرية متساوية تبدأ اعتباًرا من 31 يناير 2021.

في 9 فبراير 2021، تلقت الشركة التابعة تنازاًل عن خرق العهد من المقرضين بتاريخ نفاذ في 31 ديسمبر 2020. بالرغم من استالم التنازل، 
نتج عن عدم االلتزام بوثائق التمويل إعادة تصنيف القرض طويل األجل البالغ قدره 1,155.0 مليون ريال سعودي إلى المطلوبات المتداولة 
وفًقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي. بعد تلقي اإلعفاء، فإن رصيد القرض المصنف كمطلوبات متداولة ال يستحق الدفع خالل 

12 شهًرا اعتباًرا من 31 ديسمبر 2020 وسيتم إعادة تصنيف رصيد القرض إلى المطلوبات غير المتداولة في الفترة المالية التالية.

التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين   		

)غير   1 16 الخدمة(  نهاية  )ماكفأة  الموظفين  منافع  التزام  بحركة  بيان  يلي  فيما 
الممول(:

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

159,598123,148123,980الرصيد في بداية السنة

39,37932,02327,336المحمل للسنة المقيد في الربح أو الخسارة

)12,960(18,244)11,506( خسائر/ )أرباح( إعادة قياس التزامات المنافع المحددة )مثبتة في الدخل الشامل اآلخر( 

)14,998()15,312()8,507( مدفوع خالل السنة

)57(826-أثر الحصول على السيطرة / فقدان السيطرة في شركة تابعة

)153(669-فروقات ترجمة عمالت أجنبية

178,964159,598123,148الرصيد في نهاية السنة

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(  -16

على   2 16 المحمل  للموظفين  الخدمة  نهاية  ماكفأة  مصروف  تفاصيل  يلي  فيما 
الربح أو الخسارة:

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

3,7494,0585,188تكلفة عمولة

35,63027,96521,534تكلفة الخدمة الحالية

614-- تكلفة خدمة سابقة

39,37932,02327,336اإلجمالي

فيما يلي بيان االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة:  3 16
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

5.25%  - 6.5%3.85%  - 6.5% 2.80%  - 6.5%معدل الخصم

2.5% - 10%2.5% - 10%1.45% - 10%الزيادات

معدل ترك العمل

4%-22.5%4%-22.5%4%-22.5%حتى عمر 20 سنة

4% - 18.8%4% - 18.8%4% - 18.8%من عمر 21 إلى 25 سنة

4% - 15%4% - 15%4% - 15%من عمر 26 إلى 30 سنة

3% - 7.5%3% - 7.5%3% - 7.5%من عمر 31 إلى 50 سنة

1% - 3.8%1% - 3.8%1% - 3.8%أكبر من عمر 51 سنة

تحليل الحساسية  4 16
التغير )نقطة 

الزيادة )النقص(أساس(

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

)10,475()8,849()8,489( +100معدل الخصم

100 -9,83710,502 11,831

7,752 10,41311,114+100الزيادات

100 -)9,137()9,535()7,118(

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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اإليرادات المؤجلة   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020إيضاح

192,54668,07183,560الرصيد في بداية السنة

272,985164,03652,744مؤجل خالل السنة

)68,233()39,561()176,378(مثبت خالل السنة

289,153192,54668,071الرصيد في نهاية السنة

)963()62,719()225,849(18ناقصاً: الجزء المتداول

63,304129,82767,108الجزء غير المتداول في نهاية السنة

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020إيضاحددد

181,700,0281,759,5271,668,280-1دائنون

18976,7981,279,101843,786-2مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

--800,881توزيعات أرباح مستحقة

مبلغ مستحق الدفع لمساهم في شركة مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفًقا 
819,197-1893,750-3لطريقة حقوق الملكية

194,317170,247172,799رواتب ومنافع مستحقة

46,73165,784190,911أعباء مالية على خطابات ضمان وقروض

75,59949,70842,158ضريبة قيمة مضافة مستحقة

17225,84962,719963إيرادات مؤجلة

-2,5134,233التزامات إيجار

26048,46722,194أخرى

4,116,7263,439,7863,760,288

)31 ديسمبر   1 18 ريال سعودي  مليون  مبلغ قدره 306.9  الدائنين  رصيد  يتضمن 
2019: 306.9 مليون ريال سعودي، 31 ديسمبر 2018: 312.1 مليون ريال 
الوقود  تاكليف  تمت  للمورد.  المستحقة  الوقود  مصاريف  بشـأن  سعودي( 

بموجب ترتيبات فورية للشركة الوطنية للكهرباء )الجهة المشترية(.

الحكومة  من  مضمونة  للكهرباء  الوطنية  بالشركة  المتعلقة  الدفعات  إن   
لتوليد  المركزية  الشركة  من  األردنية حصص في لك  الحكومة  تمتلك  األردنية. 

الكهرباء والشركة الوطنية للكهرباء )إيضاح 11 2(.

يتضمن هذا الرصيد مطلوبات إعادة تأمين وأقساط مستحقة قدرها 501.8   2 18
ريال سعودي، 31  ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 862.4 مليون  مليون 
المدينة ذات  التأمين  إن ذمم  ريال سعودي(.  ديسمبر 2018: 323.9 مليون 
والمدينين  والتأمين  مقدمًا  المدفوعة  المصاريف  بند  ضمن  مدرجة  العالقة 

اآلخرين )إيضاح 11 3(.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع )تتمة(   -18

الملكية   3 18 حقوق  مساهمي  ألحد  الدفع  المستحق  المبلغ  الرصيد  هذا  يمثل 
غير المسيطرة بشأن شراء حصة ملكية إضافية في شركة مستثمر فيها يتم 
المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية وشركة تابعة )إيضاح 7 وإيضاح 

.)14

التسهيالت قصيرة األجل   		
يمثل هذا البند قروض رأس المال العامل التي تم الحصول عليها وسحبها من قبل الشركات التابعة وهي قائمة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة 

وقدرها 364.9 مليون ريال سعودي )2019: 444.2 مليون ريال سعودي، 2018: 618.9 مليون ريال سعودي(.

الزاكة والضريبة   		

المبالغ المثبتة في الربح أو الخسارة  1 20
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020 إيضاح

20178,568105,16050,142-2 و20-3الزكاة والضريبة الحالية

)248,372()26,418()233,701( 20-4ضريبة مؤجلة*

)198,230(78,742)55,133(الزكاة والضريبة )المستردة( / المحملة

238,172)4,734(334,183-4ناقًصا: الضريبة المستردة / )المحملة( / من العمليات المتوقفة

الزكاة والضريبة )المستردة( / المحملة الظاهرة في الربح أو 
الخسارة

)50,950(74,00839,942

ال تشمل رسوم الضريبة المؤجلة المفصح عنها في اإليضاح 20-4 مصروفات الضريبة المؤجلة أو االئتمان المرتبط بالموجودات المحتفظ    *

بها للبيع.  

الربوط الزكوية والضريبية الهامة  2 20
الشركة

نظراً الستثمار مؤسسة التمويل الدولية في الشركة بتاريخ 17 سبتمبر 2014، يتم محاسبة الشركة عن الزكاة كمنشأة مختلطة في المملكة العربية السعودية 
اعتباراً من 2014. خالل العام، تخلصت مؤسسة التمويل الدولية من أسهمها لمساهم سعودي مما زاد مساهمة المساهمين السعوديين في الشركة إلى 
100% )31 ديسمبر 2019: 95.7% ، 31 ديسمبر 2018: 95.7%(. ومع ذلك ، ولغرض تقديم اإلقرار الزكوي والضريبي، ستستمر الشركة في االمتثال الى 

التزاماتها بموجب نظام الزكاة ككيان مختلط لعام 2020.

قبل عام 2014، كانت المجموعة خاضعة للربط الزكوي الموحد، وبموجب ذلك كان يتم توحيد الشركات التابعة المملوكة بالكامل )سواء كانت شركات 
تابعة بصورة مباشرة أو شركات تابعة لشركات تابعة بصورة مباشرة( في القوائم المالية الموحدة المعدة لغرض الزكاة. ونظراً للتغير الذي طرأ على نسبة 

الملكية في عام 2014، فإنه يتم محاسبة الشركة عن الزكاة على أساس غير موحد.

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية/الضريبية عن كافة السنوات حتى 2019. خالل يوليو 2020، استلمت الشركة ربًطا من الهيئة العامة للزكاة والدخل 
)»الهيئة«( يطالب بزكاة إضافية للسنوات المالية من 2009 إلى 2018. خالل السنة، قامت الشركة بتكوين مخصص إضافي بمبلغ 87.0 مليون ريال سعودي 

)31 ديسمبر 2019: 29.0 مليون ريال سعودي( بناًء على التسوية مع الهيئة. 

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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الزاكة والضريبة )تتمة(   -20
شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

قدمت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء اقراراتها الزكوية والضريبية حتى عام 2019. أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطين تتعلق باألعوام 2007 
حتى 2013 و2017 مطالبة فيها بضريبة وزكاة وضريبة استقطاع إضافية مع غرامات تأخير. وقد قامت الشركة بتقديم اعتراض على الربوط الصادرة. 

وقامت الشركة بتكوين مخصص لكال الربطين بمبلغ 13.4 مليون ريال سعودي في األعوام السابقة.

نوماك السعودية

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن كافة السنوات حتى 2019. خالل السنوات السابقة، استلمت الشركة ربطين من الهيئة العامة للزكاة والدخل 
للسنوات من 2008 حتى 2012 ومن 2013 حتى 2016 متضمنة مطالبة بزكاة إضافية. وقد قامت الشركة بتقديم اعتراض لدى الهيئة على هذا الربوط. 
خالل 2020، قد قامت الشركة بتجنيب مخصص قدره 4.1 مليون ريال سعودي لقاء هذا الربوط. باإلضافة الى ذلك وخالل 2020، تم تجنيب مخصص 

قدره 3.0 مليون ريال سعودي للسنوات المفتوحة 2017 و2018.

أخرى

من خالل عملياتها متعددة الجنسيات، تخضع المجموعة للضرائب في دول متعددة حول العالم مع أنظمة ضريبية متزايدة التعقيد. لدى المجموعة مسائل 
تتعلق بالربوط الزكوية أو الضريبية األخرى. ومع ذلك ، بناًء على أفضل تقديرات اإلدارة ، فقد قدمت الشركة بشكل مناسب جميع التقديرات الضريبية، 

حيثما كان ذلك مناسًبا.

مخصص الزاكة والضريبة الحالية للسنة  3 20
 كانت حركة مخصص الزكاة والضريبة للسنة كما يلي:

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

183,411113,764110,045في بداية السنة

78,05772,36950,142 المحمل للسنة

-100,51132,791المحمل عن سنوات سابقة

)46,423()30,427()85,462(مبالغ مسددة

-)5,086(-بنود تم التوقف عن إثباتها نتيجة فقدان السيطرة

276,517183,411113,764في نهاية السنة

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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الزاكة والضريبة )تتمة(  -20

الضريبة المؤجلة – الحركة في أرصدة الضريبة المؤجلة  4 20
تتعلق موجودات )مطلوبات( الضريبة المؤجلة والضريبة المؤجلة المستردة/ )المحملة( في القوائم المالية الموحدة بالبنود التالية:

كما في 31 
ديسمبر

صافي 
الرصيد في 

1 يناير

المثبتة في 
الربح أو 
الخسارة

المثبت 
في الدخل 

الشامل 
اآلخر بما في 
ذلك فروقات 

ترجمة 
العمالت

عملية تجميع 
األعمال

التوقف عن 
اإلثبات نتيجة 

فقدان السيطرة 
على شركة تابعة 

أو التصنيف 
كمعدة للبيع

صافي 
الرصيد

موجودات 
ضريبة 
مؤجلة

مطلوبات 
ضريبة 
مؤجلة

2020

)181,422()51,521()232,943(---17,609)250,552(ممتلكات وآالت ومعدات

198,302159,35438,948---198,302- خسائر ضريبية غير مستخدمة

8,508)585(7,923--5627,361- القيمة العادلة للمشتقات

 التزام منافع نهاية الخدمة 
للموظفين

5,768220---5,9883,7472,241

30,51724,5036,014---17,69212,825 مستحقات ومخصصات وأخرى

)227,092(229,5187,361--9,787135,498)125,711(

2019 

)250,552(-)250,552(343,573)29,932(-13,597)577,790(ممتلكات وآالت ومعدات

---)332,838(--)6,069(338,907خسائر ضريبية غير مستخدمة

---)23,698(-4,549-19,149القيمة العادلة للمشتقات

التزام منافع نهاية الخدمة 
-5,7685,768---)494(6,262للموظفين

-17,69217,692)3,417(--1,72519,384مستحقات ومخصصات وأخرى

)211,747(26,4184,549)29,932()16,380()227,092(23,460)250,552(

2018

)240,768()337,022()577,790()208,771(-)34,343(247,802)582,478(ممتلكات وآالت ومعدات

-338,907338,907---337,4211,486خسائر ضريبية غير مستخدمة

-19,14919,149)4,829(-15,048-8,930القيمة العادلة للمشتقات

التزام منافع نهاية الخدمة 
-6,2626,262--5,860148254للموظفين

)5,008(1,7256,733---)1,064(2,789مستحقات ومخصصات وأخرى

)227,478(248,372)19,041(-)213,600()211,747(34,029)245,776(

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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المشتقات وتغطية مخاطر التدفقات النقدية   		
طبقاً ألحكام اتفاقيات التسهيالت، يتعين على بعض الشركات المستثمر فها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية والشركات التابعة تغطية 
مخاطر أسعار العموالت على القروض التي يتم الحصول عليها من قبلهم. تستخدم هذه الشركات المستثمر فها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة 
حقوق الملكية والشركات التابعة األدوات المالية المشتقة لتغطية تعرضاتها للعمالت األجنبية وذلك لتقليل مخاطر أسعار العموالت و/أو مخاطر أسعار 
العمالت األجنبية المؤهلة لتخصيصها كـ »أدوات تغطية مخاطر التدفقات النقدية«. يتم إثبات حصة المجموعة في تغيرات احتياطيات تغطية مخاطر 
التدفقات النقدية الفعلية، بعد الشراء، ضمن حقوق الملكية. كما تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة إلدارة بعض المخاطر التي تتعرض 

لها معامالتها.

إضافة إلى ذلك، وبموجب اتفاقية مبرمة مع المساهمين، يوجد لدى المجموعة خيارات بيع وشراء بشأن ملكية أسهم خاصة بمساهم آخر في إحدى 
الشركات المستثمر فها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية. يتم قياس هذه الخيارات كمشتقات مع التغيرات في القيمة العادلة المثبتة 

في الربح أو الخسارة.

يوضح الجدول أدناه ملخصاً بالبنود المغطاة، وأدوات التغطية والمشتقات التجارية والمبالغ األسمية، والقيمة العادلة لها الخاصة بالشركة والشركات 
التابعة لها. تشير المبالغ اإلسمية إلى حجم المعامالت القائمة بتاريخ إعداد القوائم المالية، وال تعتبر مؤشراً على مخاطر السوق ومخاطر االئتمان.

المبالغ 
اإلسمية

القيمة 
العادلة 
اإليجابية

القيمة 
العادلة 
السلبية

 31
ديسمبر 

2020

31 ديسمبر 
2019

31 ديسمبر 
2018

 31
ديسمبر 

2020

 31
ديسمبر 

2019

 31
ديسمبر 

2018

31 ديسمبر 
2020

 31
ديسمبر 

2019

31 ديسمبر 
2018

أدوات تغطية البنود المغطاة
المخاطر

عموالت مدفوعة 
على قروض بعمولة 

عائمة

مقايضات أسعار 
عموالت

3,871,279
3,556,6872,951,658

-
-12,817)707,047()325,351()125,587(

معامالت يتوقع 
حدوثها بشكل كبير

 عقود صرف 
أجنبي آجلة

53,89887,61029,776---)3,326()12,974()17,624(

عموالت مدفوعة 
بعمالت أجنبية على 
قروض بعمولة عائمة

مقايضات أسعار 
عموالت بعمالت 

مختلفة

-
-125,250

-
-456--

--13,273)710,373()338,325()143,211(

ناقًصا: الجزء 
المتداول

---)59,584()51,883()10,613(

)132,598()286,442()650,789(13,273--جزء غير متداول

تتطلب المشتقات، في الغالب، عند نشأتها فقط التبادل المشترك للوعود مع تحويل قليل أو عدم تحويل للقيمة. تتطلب هذه األدوات درجة عالية من 
الرفع المالي وتقلبات قليلة جداً في القيمة. إن التغيرات القليلة نسبياً في قيمة السعر المتعلق بعقد المشتقات يمكن أن يكون لها تأثيراً هاماً على الدخل 

أو حقوق الملكية بالمجموعة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   		

فيما يلي بيانًا بالمعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة   1 22
الهامة بتاريخ إعداد القوائم المالية:

كما في / للسنة طبيعة العالقةإيضاحالبنود
المنتهية في

31 ديسمبر 
2020

31 ديسمبر 
2019

31 ديسمبر 
2018

 المعامالت:**

مشاريع مشتركة وشركات إيرادات
منتسبة

1,992,1542,045,6391,692,870

151,872140,645160,325مشاريع مشتركةأتعاب خدمات

35,2872,76316,942مشروع مشترك إيرادات تمويل

3,4714,5524,688شركات منتسبة30أعباء مالية على قرض من جهة ذات عالقة

--52,500شركة تابعة لمساهم28-3تكلفة المسؤولية االجتماعية للشركة

تعويضات كبار موظفي اإلدارة بما في ذلك مكافأة أعضاء مجلس 
32,53736,56432,229-اإلدارة

 المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة

متداولة:

144,910110,98067,084مشروع مشترك)أ(شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

41,55752,08124,239مشروع مشترك )أ(شركة رابغ للكهرباء

120,355--مشروع مشترك*)أ(شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

47,18143,81727,226مشروع مشترك )أ(شركة الشقيق للمياه والكهرباء

43,46231,42927,758مشروع مشترك)أ(شركة الشعيبة للمياه والكهرباء

12,48210,0868,361مشروع مشترك )أ(شركة مشروع توسعة الشعيبة

113,883122,75171,415مشروع مشترك)أ(شركة هجر إلنتاج الكهرباء

1,01385,846-مشروع مشترك)أ(أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت

27,60734,49510,733مشروع مشترك)د(شركة ظفار للتشغيل والصيانة

149,15830,09411,241مشروع مشترك)أ(الحسيان للطاقة – المرحلة األولى

7,8107,35552,530مشروع مشترك)د(أكوا باور الواحة الثالثة 

13,65314,61782,503مشروع مشترك)أ(نور للطاقة

-22389,548مشروع مشترك)هـ(شركة الطويلة رو لتحلية المياه ذ.م.م

-9,76150,468مشروع مشترك)هـ(محطة نقاء لتحلية المياه

-37,06127,431مشروع مشترك)أ(مشروع خالدي في المملكة المغربية

-8895,619مشروع مشترك)أ(الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية

-15,3446,624مشروع مشترك)أ(شركة أكواباور سول أفريقيا بوكبورت سي أس بي ليمتد

2,4502,046120,263مشروع مشترك)هـ(شركة هايا للطاقة وتحلية المياه

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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كما في / للسنة طبيعة العالقةإيضاحالبنود
المنتهية في

21,78010,849718مشروع مشترك)د(شركة الظهيرة للتوليد
16,8727,124705مشروع مشترك)د(شركة شيناس للتوليد

--315مشروع مشترك)د(شركة شمس الظهيرة للتوليد
1,1974,27251مشروع مشترك)د(الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء

38,06671,45745,488شركات منتسبةجهات ذات عالقة أخرى
745,661734,156756,516

غير متداولة:
61,61261,61261,612 مشروع مشترك)و(الحسيان للطاقة – المرحلة األولى

-25,04649,646مشروع مشترك)ز(أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت
10,372--مشروع مشترك)د(شركة القرية االستثمارية

86,658111,25871,984
المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة

غير متداولة:
-773,060781,035مشروع مشترك)ب(شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة

677,966حقوق المساهمين)ط(شركة المياه والكهرباء القابضة - شركة مساهمة مقفلة
126,81379,16781,176-)ج(قروض من مساهمي األقلية في شركة تابعة

1,577,839860,20281,176
 31 ديسمبر 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 20202019

المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة

متداولة:
-21,30619,964مشروع مشترك)ح(شركة اكواباور أفريقيا هولدينجز ليمتد

- -21,974شركات منتسبةأخرى
43,28019,964 -

*  أصبحت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء شركة تابعة للمجموعة اعتباًرا من 10 أكتوبر 2019 - انظر إيضاح )32(.

**  تم اإلفصاح عن المعامالت األخرى مع المساهمين في الشركة والشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية 

في إيضاح )32، و33-2(، على التوالي.  

تشتمل هذه األرصدة بشكل رئيسي على المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة إلى الشركة الوطنية األولى القابضة )والشركات التابعة أ- 
لها( مقابل خدمات التشغيل والصيانة المقدمة إلى الجهات ذات العالقة بموجب عقود التشغيل والصيانة.  

في بعض الحاالت، تشتمل هذه األرصدة أيًضا على الدفعات المدفوعة مقدًما إلى الجهات ذات العالقة التي ال يوجد تاريخ محدد لسدادها.

 خالل عام 2018، أبرمت شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة اتفاقية قرض قابل للتحويل، وبموجبها تم إقراض المبالغ ب- 
المسحوبة بموجب تلك االتفاقية إلى أكواباور جلوبال هولدينغز، شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وذلك من خالل اتفاقية إقراض بين 
المساهمين في المجموعة )»االتفاقية«(. وقد تم إقراض مبلغ قدره 1.361.2 مليون ريال سعودي إلى أكواباور جلوبال هولدينغز ويحمل 
عمولة بمعدل قدره 4.3% سنوًيا عن الثمانية عشر شهًرا األولي و 3.4% بعد ذلك على أصل المبلغ القائم. يتم سداد إجمالي رصيد القرض 
المستحق خالل 60 شهًرا من االستخدام األول في حالة عدم التحويل. تم ضمان القرض من قبل أكوا باور )أي حق الرجوع إلى أكوا باور(.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(   -22
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خالل عام 2019، تم تسوية مبلغ قدره 580.6 مليون ريال سعودي مقابل القرض، وهو ما يمثل عوًضا لقاء بيع 49% من حصص المجموعة 
في شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة، انظر إيضاح )1-33(.

 هذا يشمل ما يلي:ج- 

قرض مستحق الدفع للمساهمين غير المسيطرين في شركة ايه سي إف للطاقة المتجددة المحدودة بمبلغ 41.6 مليون ريال سعودي  	
)2019: 79.2 مليون ريال سعودي، 2018: 81.2 مليون ريال سعودي.

قرض مستحق الدفع للمساهمين غير المسيطرين في شركة قارا للطاقة الشمسية بمبلغ 85.2 مليون ريال سعودي )2019: ال شيء،  	
2018: ال شيء(. تستحق القروض السداد في عام 2024، وتحمل عمولة وفًقا لسعر اليبور قدرها +1.3% سنوياً.

يمثل الرصيد دفعة مقدمة إلى جهات ذات عالقة وال يوجد تاريخ محدد لسدادها وال تحمل أي عمولة.د- 
يمثل هذا البند مبلغ مستحق لقاء أتعاب التطوير واسترداد التكاليف المتكبدة نيابة عن المشروع المشترك.  ه- 
يمثل الرصيد دفعة مقدمة ثانوية إلى جهات ذات عالقة وال يوجد تاريخ محدد لسدادها وال تحمل أي عمولة. وطبًقا لشروط االتفاقية، لن و- 

يتم سداد الدفعة المقدمة إال بعد فترة قدرها سنة على األقل. وعليه، تم إظهار الرصيد كموجودات غير متداولة.
يمثل هذا البند مبلغ مستحق إلى الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة المحدودة )نوماك( لقاء خدمات تشغيل وصيانة تم تقديمها إلى ز- 

شركة المشروع وفقا التفاقيات التشغيل والصيانة. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، قامت المجموعة بتجنيب مخصص قدره 
28.5 مليون ريال سعودي بشأن هذا الرصيد.

يمثل هذا البند المبالغ المستحقة الدفع إلى شركة مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية لقاء تحويل تكلفة تطوير ح- 
مشاريع.

خالل عام 2020، أعلنت المجموعة عن توزيعات أرباح بمبلغ 2,701.0 مليون ريال سعودي )إيضاح 13-4(. تم تحويل جزء من توزيعات ط- 
األرباح المعلنة، والذي يحق لصندوق االستثمارات العامة، إلى قرض طويل األجل بدون عمولة قدره 901.0 مليون ريال سعودي من خالل 
شركة تابعة مملوكة بالكامل لهذا المساهم. يخضع هذا القرض لتعديالت االستثمارات المستقبلية في مشاريع طاقة متجددة نيابة عن 
الشركة التابعة للمساهم وفًقا لشروط معينة. سيتم تسوية الدين في 31 ديسمبر 2030 مالم يتم تمديد فترة السداد من قبل كال الطرفين. 
سجلت المجموعة هذا القرض بالقيمة الحالية للتسديدات النقدية المتوقعة مخصومة باستخدام معدل مناسب ينطبق على القروض طويلة 

األجل ذات طبيعة مماثلة. تم إثبات الفرق بين القيمة االسمية للقرض وقيمته المخصومة كمساهمة أخرى من المساهم ضمن العالوة.

المطلوبات غير المتداولة األخرى   		

المطلوبات المالية األخرى  1 23
تشتمل المطلوبات المالية األخرى المصرح عنها في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2020 على ما يلي:

كما في 31 ديسمبر 2018، كان لدى المجموعة التزام قائم قدره 175.4 مليون ريال سعودي يتعلق بخيار البيع/ الشراء لألسهم المملوكة من أ- 
قبل المجموعة على حصص حقوق الملكية للمساهمين غير المسيطرين في شركة تابعة. وقد تم ممارسة الخيار خالل 2019.

مبلغ قدره 291.0 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 359.8 مليون ريال سعودي و 31 ديسمبر 2018: 711.7 مليون ريال سعودي( ب- 
بشأن المطلوبات المالية المتعهد بها نتيجة فقدان السيطرة في شركة تابعة.

التزام متعلق بخيارات البيع المكتتبة من قبل المجموعة بشأن األسهم المملوكة من قبل حقوق الملكية غير المسيطرة في إحدى الشركات ج- 
التابعة الموحدة. ومن المرجح ممارسة / انتهاء هذه الخيارات بحلول عام 2021. تم إثبات االلتزام التعاقدي لشراء أدوات حقوق الملكية في 
األصل كمطلوبات مالية، وتسجيل المبلغ المقابل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة الحالية للقيمة المستردة 
بمبلغ قدره 27.2 مليون ريال سعودي. تم إثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة مع الزيادة/ النقص المقابل في 
المطلوبات المالية. وفي حالة انتهاء مدة العقد دون تنفيذه، فإنه سيتم تعديل القيمة الدفترية لاللتزام المالي مقابل حقوق الملكية وسيتم 
إعادة تصنيف الرصيد إلى الربح أو الخسارة. بلغ االلتزام المالي الزائد كما في 31 ديسمبر 2020: 11.25 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 
2019: 35.9 مليون ريال سعودي و 31 ديسمبر 2018: 37.1 مليون ريال سعودي(. يتم عرض االلتزام كما في 31 ديسمبر 2020 ضمن 

المطلوبات المتداولة األخرى حيث سيتم ممارسته / انتهاؤه بحلول عام 2021.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(   -22
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المطلوبات غير المتداولة األخرى )تتمة(   -23

المطلوبات األخرى  2 23
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

130,339139,742137,736االلتزامات المتعلقة باتفاقية قطع الغيار طويلة األجل

130,46481,23163,796االلتزامات المتعلقة بإزالة الموجودات

-48,61931,144التزامات إيجار

309,422252,117201,532

اإليرادات   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020 إيضاح

خدمات مقدمة

241,505,2061,483,6091,361,139-1التشغيل والصيانة

24460,779537,826312,429-2خدمات إدارة التشييد والتطوير

26,16924,12319,302أخرى

بيع كهرباء

241,219,489891,329637,709-3السعة

24286,725425,705553,780-3الطاقة

8258,870319,955145,169دخل عقد إيجار تمويلي

بيع مياه

24969,958389,156152,151-4السعة

24101,91543,21546,154-4اإلنتاج

4,829,1114,114,9993,227,833

االيراد المكتسب بواسطة الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة المحدودة   1 24
التشغيل  وخدمات  المقدمة  الفنية  بالخدمات  المتعلقة  المجموعة  وشراكت 

والصيانة.

اإليرادات التي تحصل عليها المجموعة من خدمات تطوير المشاريع المقدمة   2 24
التشييد  إدارة  وخدمات  المشاريع  إدارة  وكذلك  المشاريع  بتطوير  يتعلق  فيما 
عند  التطوير  بإيرادات  االعتراف  يبدأ  المشاريع.  بتشييد  يتعلق  فيما  المقدمة 
اإلغالق المالي للمشروع )وهي النقطة الزمنية التي تم فيها تحقيق التمويل 
المخصص للمشروع(، ويكون االعتراف بإيرادات إدارة المشروع وإدارة البناء على 

مدى فترة البناء.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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اإليرادات )تتمة(   -24

تشتمل عمليات بيع الكهرباء خالل السنة على مبلغ قدره 326.8 مليون ريال   3 24
ريال  ريال سعودي و2018: 581.6 مليون  سعودي )2019: 402.5 مليون 
سعودي( يتعلق بالكهرباء التي تم تزويدها من قبل الشركة المركزية لتوليد 
الكهرباء إلى الشركة الوطنية للكهرباء )الجهة المشترية(. يشتمل ذلك على 
ريال  ريال سعودي )2019: 58.9 مليون  البالغة 74.1 مليون  الوقود  تلكفة 
سعودي، 2018: 247.8 مليون ريال سعودي( والتي تتم حاليًا بموجب ترتيبات 
فورية إلى الشركة الوطنية للكهرباء. تمتلك الحكومة األردنية حصة ملكية في 

هاتين الشركتين.

العام   4 24 البخار بقيمة 389.4 مليون ريال سعودي خالل  إيرادات بيع  تشمل على 
)2019: 95.9 مليون ريال سعودي ، 2018: ال شيء(

باإلضافة إلى المبالغ المذكورة في الجدول أعاله ، بلغ الدخل المتعلق بخدمات   5 24
شراكت  لبعض  المقدمة  الدعم  وخدمات  والمساعدات  اإلدارية  االستشارات 
ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 140.6 مليون  المجموعة 151.9 مليون 
إكيرادات  سعودي(  ريال  مليون   160.3  :2018 ديسمبر   31  ، سعودي  ريال 

تشغيلية أخرى.

التاكليف التشغيلية   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020إيضاح

534,082 229,487261,327تكاليف الغاز الطبيعي والوقود

 514,694 493,528503,666 تكاليف مواد مباشرة

 403,394 515,306467,751 تكاليف موظفين

205,563 5533,182279,683-3 استهالك

206,727 363,566352,473تكاليف تشغيل وأتعاب فنية

82,31859,39528,523تكاليف تامين مباشرة

-5,61039,268تعويضات األضرار

78,36565,24172,982تكاليف مباشرة أخرى

2,301,362 2,028,8041,965,965 

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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المصاريف العمومية واإلدارية   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020 إيضاح

438,399361,107333,742رواتب ومنافع موظفين أخرى

2697,14222,35022,853-1المخصصات

127,13771,10258,078أتعاب قانونية ومهنية

18,97518,76840,829مصاريف إيجار ومنافع عامة

14,73229,88226,693مصاريف سفر

523,73219,4267,489-3مصروف استهالك

610,46114,3688,408-2 إطفاء موجودات غير ملموسة

18,82416,75720,722مصاريف اتصاالت واشتراكات

10,0848,4752,045تكلفة عالقات عامة

4,1283,7788,899مصاريف إصالح وصيانة

7,8478,8368,577مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

47,42142,89824,595أخرى

818,882617,747562,930

تشتمل المخصصات على مخصص االنخفاض في القيمة المسجل مقابل:  1 26
ذمم مدينة تجارية وأرصدة جهات ذات عالقة وموجودات أخرى بمبلغ 79.3 مليون ريال سعودي )2019: 0.8 مليون ريال سعودي، 2018: 11.6  	

مليون ريال سعودي(؛ و

بضاعة بمبلغ 17.8 مليون ريال سعودي )2019: 21.6 مليون ريال سعودي، 2018: 11.2 مليون ريال سعودي( 	

اإليرادات األخرى   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020إيضاح

55,146113,66864,948دخل محقق عن ودائع

--2324,651-1)ج(مكاسب إعادة قياس الخيارات

-59,19311,649تأمين مسترد

-210,673-32صافي ربح عملية تجميع أعمال منفذة على مراحل

-16,618830أخرى*

155,608336,82064,948

* يشتمل بند أخرى على مكاسب استبعاد بوارج بمبلغ 9.6 مليون ريال سعودي لسنة 2020 - انظر إيضاح 1-28.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى، صافي   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020 إيضاح

137,485880,203556,437 28-1خسارة انخفاض في القيمة

67,311-)8,934(28-2 تعويضات أضرار، بعد خصم المبالغ المستردة

--2852,500-3المسؤولية االجتماعية للشركة

181,051880,203623,748

خسارة االنخفاض في القيمة  1 28
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020إيضاح

5129,985877,203443,937خسارة انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

67,5003,000112,500-1خسارة انخفاض في قيمة الشهرة

137,485880,203556,437

تتعلق خسارة االنخفاض في القيمة باالنخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالشركات التابعة للمجموعة على النحو التالي:

 بركاء:

إن اتفاقيات شراء المياه والطاقة الحالية الخاصة بأكوا باور بركاء والمتعلقة بمحطات الطاقة والتناضح العكسي تنتهي في 31 ديسمبر 2021. ونظًرا لعدم 
التأكد من تجديد العقود في هذه المرحلة، فقد تم إجراء تقويم انخفاض في القيمة طبًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي وذلك الختبار القيمة القابلة 
لالسترداد للمحطات مقابل قيمتها الدفترية. وبناًء على التقويم الذي أجرته المجموعة، فقد انخفضت القيمة القابلة لالسترداد للمحطات عن قيمتها 
الدفترية بمبلغ قدره 130.0 مليون ريال سعودي )2019: 789.5 مليون ريال سعودي، 2018: 309.7 مليون ريال سعودي(. تم إثبات هذا األثر في قائمة 

الدخل للسنة الحالية طبًقا لمعيار المحاسبة الدولي )36( »االنخفاض في قيمة الموجودات«.

تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس القيمة الحالية ألنها تعكس بصورة أدق الطريقة التي يتوقع بموجبها تحقيق المنافع االقتصادية التي 
يتضمنها األصل من قبل المنشأة. تم تحديد كافة التدفقات النقدية المستقبلية وفق أفضل تقديرات اإلدارة بشأن اإلجراءات المستقبلية التي قد تقوم بها 
بركاء. وقد تم استخدام معدل خصم لما قبل الضريبة قدره 7.6% )2019: 8.2%، 2018: 6.6%( عند تقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.

تعتبر القيمة قيد االستخدام حساسة لمعدل الخصم والفترة المتوقعة التي ستعمل فيها المصانع وتوليد تدفقات نقدية. إن الزيادة في معدل الخصم بنسبة 
1% سينتج عنها خسارة انخفاض إضافية بقيمة 28.5 مليون ريال سعودي. عالوة على ذلك، تخفيض لمدة سنة واحدة في الفترة المتوقعة التي ستعمل 

فيها المصانع وتولد تدفقات نقدية ستؤدي إلى مزيد من خسارة انخفاض القيمة قدرها 8.0 مليون ريال سعودي.

الشركة المركزية لتوليد الكهرباء:

خالل عام 2018، الحظت إحدى الشركات التابعة للمجموعة، وهي الشركة المركزية لتوليد الكهرباء، وجود انخفاض في القيمة قدره 63.9 مليون ريال 
سعودي في إحدى الوحدات التشغيلية، وعليه تم تسجيل هذا المبلغ في الربح أو الخسارة للسنة.

بوارج:

لقد انتهت اتفاقية الشراء الخاصة بشركة بوارج في 2017 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين. وعليه، نظًرا لعدم التأكد بشأن المزيد من العمليات، قررت 
إدارة بوارج انخفاض قيمة الموجودات بالكامل خالل عام 2019. تبلغ خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة في قائمة الدخل ال شيء )2019: 87.7 
مليون ريال سعودي، 2018: 70.4 مليون ريال سعودي(. خالل عام 2020، أبرمت المجموعة اتفاقية شراء وبيع بموجبها تم بيع بوارج مقابل 9.6 مليون 

ريال سعودي. تم تسجيل مكاسب استبعاد بوارج بمبلغ 9.6 مليون ريال سعودي ضمن اإليرادات األخرى - انظر إيضاح 27.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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تعويضات األضرار، بعد خصم المبالغ المستردة  2 28
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

68,992146,364-مصروف تعويضات أضرار

)79,053()68,992()8,934(تعويضات أضرار مستردة

)8,934(-67,311

يمثل هذا البند تعويضات أضرار مستحقة إلى أو مدفوعة إلى الجهة المشترية وفًقا لشروط اتفاقيات شراء المياه والطاقة بسبب التأخر في إنجاز 
العمليات التجارية أو توليد الطاقة بأقل من اإلنتاج المطلوب خالل ساعات الذروة. إن تعويضات األضرار الظاهرة في الربح أو الخسارة هي بعد خصم 

تعويضات األضرار التي تم التفاوض عليها مع مقاول األعمال الهندسية والمشتريات واإلنشاءات من قبل الشركات التابعة للمجموعة.

يمثل مساهمة المجموعة البالغة 52.5 مليون ريال سعودي )2019: ال شيء،   3 28
2018: ال شيء( لدعم الجهود الصحية في المملكة العربية السعودية الحتواء 
لبناء مستشفى متنقل متاكمل  األموال  تم استخدام  تأثير جائحة كوفيد-19. 
بسعة 100 سرير بالتعاون مع شركة ثبات، وهي شركة إنشاءات محلية وشركة 
تابعة مملوكة بالاكمل ألحد المساهمين. تم تزويد المستشفى المتنقل الجديد 

بالاكمل بالمعدات الطبية والتجهيزات الالزمة لعالج حاالت كوفيد-19.

خسارة تحويل العمالت األجنبية   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

9,15311,464164مكاسب تحويل عمالت أجنبية محققة

)8,740()40,570()32,613(خسارة تحويل عمالت أجنبية غير محققة

)23,460()29,106()8,576(

األعباء المالية   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020إيضاح

968,047790,514498,995أعباء مالية على القروض

35,86629,16065,209أعباء مالية على خطابات ضمان

3,4714,5524,688 22-1 أعباء مالية على قروض من جهة ذات عالقة

3061,06445,6361,763-1 أعباء مالية أخرى

1,068,448869,862570,655

تشتمل المصاريف المالية األخرى على إطفاء العمولة على المطلوبات طويلة    1 30
ريال سعودي،  ريال سعودي )2019: 16.0 مليون  بمبلغ 27.1 مليون  األجل 
2018: 1.8 مليون ريال سعودي(؛ وخصم ذمم مدينة طويلة األجل قدرها ال 

شيء )2019: 24.4 مليون ريال سعودي، 2018: ال شيء(.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى، صافي )تتمة(   -28
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ربح/ )خسارة( السهم   		

فيما يلي تحلياًل بالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )باآلالف(:  1 31
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

645,763 645,763645,763األسهم العادية المصدرة كما في

596,280 645,763645,763المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المنتهية

تم احتساب ربح/ )خسارة( السهم األساسي والمخفض على النحو التالي:  2 31
)773,842(882,5681,173,865صافي ربح )خسارة( السنة المتعلق بمساهمي الشركة األم

866,843633,959755,946 ربح السنة من العلميات المستمرة المتعلق بالمساهمين في الشركة األم 

)1.30(1.371.82 الربح )الخسارة( األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعودي(

1.340.981.27الربح األساسي والمخفض للسهم من العمليات المستمرة )بالريال السعودي(

عملية تجميع األعمال المنفذة على مراحل   		
بتاريخ 24 مايو 2018، مارست المجموعة خيار الشراء الممنوح لها بموجب اتفاقية خيار الشراء والبيع واستحوذت على حصة قدرها 37% في شركة رابغ 
العربية للمياه والكهرباء )»الشركة المستثمر فيها«(. وخالل عام 2018، استمرت المجموعة في المحاسبة عن استثمارها في رابغ العربية للمياه والكهرباء 
وفًقا لطريقة حقوق الملكية حيث كانت الشركة المستثمر فيها خاضعة للسيطرة المشتركة مع مساهمين آخرين. وقد نتج عن ممارسة الخيار ربح لمرة 
واحدة قدره 386.95 مليون ريال سعودي. طبقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، تم إدراج الربح ضمن 

الحصة في صافي نتائج رابغ العربية للمياه والكهرباء للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

 وفي 10 أكتوبر 2019، أتمت المجموعة االستحواذ على حصة إضافية قدرها 25% في رابغ العربية للمياه والكهرباء وذلك لقاء عوض متفق عليه قدره 
560.2 مليون ريال سعودي. وعليه، حصلت المجموعة على السيطرة على الشركة المستثمر فيها وزادت حصة ملكيتها الفعلية من 74% إلى %99.

 تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة نتائج رابغ العربية للمياه والكهرباء وذلك باعتبارها شركة تابعة للمجموعة اعتباًرا من 10 أكتوبر 2019. ولو تمت 
عملية التجميع في بداية السنة، لزاد صافي الربح بعد الضريبة بمبلغ قدره 77.9 مليون ريال سعودي.

فيما يلي بياًنا بالقيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها وصافي الربح الناتج عن عملية تجميع األعمال المنفذة على مراحل:  

كما فيإيضاح
10 أكتوبر 2019

القيمة العادلة لصافي الموجودات بتاريخ االستحواذ

56,912,698ممتلكات وآالت ومعدات، صافي

150,400بضاعة

129,898مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون

78,524نقدية وشبه نقدية

)3,763,260(القروض

)29,932(20-4مطلوبات ضريبة مؤجلة

)826(منافع الموظفين

)178,515(دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

3,298,987القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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للفترة المنتهية في 10 
أكتوبر 2019

الربح الناتج عن عملية تجميع األعمال

3,298,987القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها

)2,495,105( 7-1ناقصاً: القيمة الدفترية لحصة الملكية الحالية

)560,219(ناقًصا: القيمة العادلة للعوض المدفوع

)32,990(ناقًصا: حقوق الملكية غير المسيطرة

27210,673صافي ربح عملية تجميع أعمال منفذة على مراحل*

التدفقات النقدية الناتجة عن االستحواذ

78,524صافي النقدية المستحوذ عليها مع الشركة التابعة

)560,219(العوض النقدي

)481,695(صافي التدفقات النقدية الصادرة عن االستحواذ

يتضمن هذا البند خسارة لمرة واحدة عن إعادة قياس القيمة العادلة لحصة المجموعة الحالية وقدرها 74% في رابغ العربية للمياه والكهرباء    *

إلى 53.5 مليون ريال سعودي.  

اختارت المجموعة قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة.

بتاريخ االستحواذ، عينت المجموعة خبراء تقييم خارجيين لتحديد القيمة العادلة للمحطة لغرض تخصيص سعر الشراء. استناًدا إلى عملية التقييم، تم 
تخصيص ارتفاع القيمة العادلة بالكامل فيما يتعلق باألسهم المشتراة خالل 2018 و2019 للممتلكات واآلالت والمعدات. خالل السنة، اعترفت المجموعة 
باالستهالك اإلضافي بمبلغ 18.3 مليون ريال سعودي )2019: 18.5 مليون ريال سعودي ، 2018: 6.0 مليون ريال سعودي( على حساب القيمة العادلة 

المخصصة للممتلكات واآلالت والمعدات.

العمليات المتوقفة   		

شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة  1 33
للتحويل  قابل  قرض  اتفاقية  للمجموعة،  بالكامل  مملوكة  تابعة  المحدودة، شركة  القابضة  المتجددة  للطاقة  أكواباور  أبرمت شركة   ،2018 عام  خالل 
)»االتفاقية«( مع شركة سي في اكس اف إنك )»المشتري« أو »الجهة المقرضة«(. بموجب االتفاقية، اقترضت أكواباور للطاقة المتجددة القابضة مبلغ 
1,361.4 مليون ريال سعودي، مع منح الجهة المقرضة خيار تحويل المبلغ األصلي للقرض بالكامل أو جزء منه إلى أسهم في أكواباور للطاقة المتجددة 

القابضة بسعر التحويل المتفق عليه.

طبًقا للخيار المتاح بموجب االتفاقية، قام المشتري باستخدام جزء من مبلغ القرض لشراء 49% من ملكية المجموعة في أكواباور للطاقة المتجددة 
القابضة بعوض متفق عليه قدره 580.65 مليون ريال سعودي. تم إنجاز كافة الشروط الهامة المتعلقة بشراء األسهم بحلول 31 ديسمبر 2019. طبًقا 
التفاقية المساهم الجديد، فإن المجموعة والمشتري سوف يسيطران بصورة مشتركة على أكواباور للطاقة المتجددة القابضة. وعليه، وطبًقا للمعيار 
الدولي للتقرير المالي )10( - القوائم المالية الموحدة، فإن المجموعة فقدت السيطرة على أكواباور للطاقة المتجددة القابضة وقامت بالتوقف عن 
توحيد صافي الموجودات الخاصة بها. تم االحتفاظ على الحصة المتبقية للمجموعة في أكواباور للطاقة المتجددة القابضة بالقيمة العادلة، والمحاسبة 

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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عنها وفًقا لطريقة حقوق الملكية اعتباًرا من تاريخ فقدان السيطرة. كما قامت المجموعة بإثبات مكاسب قدرها 554.4 مليون ريال سعودي ناتجة عن 

فقدان السيطرة كما يلي:

31 ديسمبر 2019

580,650القيمة العادلة للعوض المستلم

604,350القيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به*

265,852القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة التي تم التوقف عن إثباتها

)733,876(القيمة الدفترية لصافي الموجودات التي تم التوقف عن إثباتها**

)162,618( خسائر تحويل عمالت أجنبية متراكمة معاد تدوريها إلى الربح أو الخسارة من الدخل الشامل اآلخر

554,358 صافي مكاسب فقدان السيطرة على أكواباور للطاقة المتجددة القابضة

*  بلغت المكاسب غير المحققة من القيمة العادلة لالستثمارات المحتجزة 282.7 مليون ريال سعودي. تم تخصيص الزيادة في القيمة العادلة بالكامل 
للممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالشركات التابعة والمشاريع المشتركة لشركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة. خالل العام، سجلت المجموعة 

حصتها في االستهالك اإلضافي بمبلغ 16.3 مليون ريال سعودي )2019: ال شيء، 2018: ال شيء( على حساب هذا االرتفاع في القيمة العادلة.

الملكية  حقوق  لطريقة  وفقا  عنها  المحاسبة  يتم  التي  فيها  المستثمر  الشركات  في  واالستثمارات  بي سي  يو  بشركة  المتعلقة  الشهرة  ذلك  يشمل   **
والممتلكات واآلالت والمعدات وقدرها 6.5 مليون ريال سعودي 119.0 مليون ريال و 2,445.1 مليون ريال على التوالي.

تم اإلفصاح عن نتائج أكواباور للطاقة المتجددة القابضة للسنوات 2019 و 2018 في االيضاح )4-33(.

خالل السنة، سجلت المجموعة مكاسب أخرى بمبلغ 12.8 مليون ريال سعودي بشأن العوض اإلضافي الذي تم االتفاق عليه مع المشتري.

أكوا جوس الكتريك إيسلتمي في أي يونيتم ساناي في أي تياكرت أيه. أس.  2 33
بتاريخ 16 ديسمبر 2018، استحوذ بعض المساهمين في الشركة )ويشار إليهم فيما بعد بـ »الجهة المستحوذة«( على حصة فعلية قدرها 30% في شركة 
تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، وهي شركة أكوا جوس الكتريك إيسلتمي في أي يونيتم ساناي في أي تيكارت أيه. أس. )»أكوا جوس««( بالقيمة العادلة. 
وكجزء من الصفقة، أبرمت الجهة المستحوذة اتفاقية مشروع مشترك، وبموجبها يجب اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة المعنية  التي تؤثر في الغالب 
باتخاذ  المتعلقة  القرارات  األنشطة على  تشتمل هذه  المستحوذة.  والجهة  المجموعة  قبل  بشكل مشترك من  أكوا جوس  بشكل جوهري على عائدات 
القرارات التشغيلية والرأسمالية، وتعيين كبار موظفي اإلدارة، ومقدمي الخدمات اآلخرين، والقرارات المتعلقة باإلضافات الراسمالية لمرافق المحطات 
الكهربائية، والقرارات المتعلقة بترتيبات التمويل، والقرارات المتعلقة بتشغيل وصيانة المحطات الكهربائية واختيار الموردين، والقرارات اليومية المتعلقة 

بتوريد الغاز ومبيعات الطاقة التي تؤثر على عائدات أكوا جوس.

وبالتالي، فقدت المجموعة السيطرة على أكوا جوس، وتوقفت عن توحيد صافي الموجودات وقامت بإثبات خسارة قدرها 672.0 مليون ريال سعودي. 
إضافة إلى ذلك، وبتاريخ اتفاقية المشروع المشترك، تم تقدير القيمة العادلة لحصة الملكية المتبقية للمجموعة وقدرها 70% في أكوا جوس ال شيء 
من قبل المجموعة وبدأت اإلدارة بالمحاسبة عن أكوا جوس وفقاً لطريقة حقوق الملكية طبقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 11 – الترتيبات 

المشتركة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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فيما يلي ملخصاً للخسارة المثبتة بشأن فقدان السيطرة:

31 ديسمبر 2018

)390,813(القيمة الدفترية لصافي المطلوبات التي تم التوقف عن إثباتها

-القيمة العادلة للعوض المستلم

)390,813(

141,330خسائر تحويل عمالت أجنبية متراكمة معاد تدوريها إلى الربح أو الخسارة من الدخل الشامل اآلخر

47,711احتياطي تغطية المخاطر المتراكم المعاد تدويره إلى الربح أو الخسارة من الدخل الشامل اآلخر

873,726مطلوبات إضافية تم التعهد بها عند فقدان السيطرة

671,954 إجمالي الخسائر المثبتة عند فقدان السيطرة

إضافة إلى ما تقدم، قامت المجموعة بتوحيد خسائر قدرها 1,038.6 مليون ريال سعودي حتى 16 ديسمبر 2018، أي من تاريخ االستثمار األولي في أكوا 
جوس. تم اإلفصاح عن نتائج أكوا جوس للسنوات 2019 و 2018 في االيضاح )4-33(.

أكوا باور سي اف اكراد بي في  بارك إي أيه دي  3 33
بتاريخ 14 ديسمبر 2019، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء مع مشتري طرف ثالث بشأن بيع حصتها بالكامل في أكوا باور سي اف كاراد بي في  بارك 

إي أيه دي )»كاراد«(. لم يتم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بعملية البيع كما في 10 سبتمبر 2020.

 كما في 10 سبتمبر 2020، بلغت الموجودات والمطلوبات واالحتياطيات األخرى المتعلقة بشركة كراد 499.6 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 
475.4 مليون ريال سعودي(، و433.4 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 373.0 مليون ريال سعودي(، و 1.9 مليون ريال سعودي )2019: 16.1 
مليون ريال سعودي( على التوالي. سجلت المجموعة خسارة قدرها 21.9 مليون ريال سعودي من هذا البيع الذي تم احتسابه كموجودات معدة للبيع في 

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

تم اإلفصاح عن نتائج كاراد للسنوات 2020 و 2019 و 2018 في االيضاح )4-33(.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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ت 2020 و2019 و2018:
سنوا

ت المتوقفة لل
ي بيان نتائج العمليا

فيما يل

ضاح
إي

س
أكوا جو

أكواباور 
للطاقة 

المتجددة 
ضة

القاب

كاراد
اإلجمالي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2020

2019
2018

2020
2019

2018
2020

2019
2018

2020
2019

2018

إيرادات
-

-
686,492

-
372,471

267,657
63,004

65,989
68,631

63,004
438,460

1,022,780

ف العمليات
تكالي

-
-

)748,339(
-

)94,563(
)60,306(

)18,337(
)27,177(

)24,058(
)18,337(

)121,740(
)832,703(

تكلفة تطوير ومبالغ مشطوبة أخرى
-

-
-

-
-

)11,953(
-

-
-

-
-

)11,953(

ف عمومية وإدارية
صاري

م
-

-
)19,033(

-
)71,722(

)73,144(
)5,501(

)7,082(
)7,107(

)5,501(
)78,804(

)99,284(

صافي نتائج شركات مستثمر 
صة في 

الح
فيها تتم المحاسبة عنها وفًقا لطريقة 

حقوق الملكية
-

-
-

-
659

)7,049(
-

-
-

-
659

)7,049(

دخل عمليات أخرى
-

-
-

-
16,225

9,367
-

-
-

-
16,225

9,367

إيرادات أخرى
-

-
7,476

-
19,786

12,890
-

-
35

-
19,786

20,401

ضرار مستردة
ضات أ

تعوي
-

-
129,535

-
-

-
-

-
-

-
-

129,535

صافي*
خسارة تحويل عمالت أجنبية، 

-
-

)887,055(
-

)2,147(
)11,403(

6,548
)2,429(

6,163
6,548

)4,576(
)892,295(

صافي
أعباء مالية، 

-
-

)243,265(
-

)240,137(
)171,106(

)20,936(
)25,152(

)29,934(
)20,936(

)265,289(
)444,305(

ضريبة مستردة/ )محملة(
-

-
235,704

-
)4,734(

2,328
4,183

140
4,183

)4,734(
238,172

)خسارة(/ ربح السنة المنتهية في 31 
ديسمبر

-
-

)838,485(
-

)4,162(
) 42,719(

28,961
4,149

13,870
28,961

)13(
)867,334(
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ك(
ف ذل
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ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال
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ضاح
إي

س
أكوا جو

أكواباور 
للطاقة 

المتجددة 
ضة

القاب

كاراد
اإلجمالي

مكاسب/ )خسائر( تم إثباتها نتيجة 
فقدان السيطرة

 1-33
و2-33

-
-

)671,954(
12,776

554,358
-

)21,939(
-

-
)9,163(

554,358
)671,954(

الربح/ )الخسارة( من العمليات المتوقفة، 
بما في ذلك الربح/ )الخسارة( المثبتة 
نتيجة فقدان السيطرة على شركة تابعة

-
-

)1,510,439(
12,776

550,196
)42,719(

7,022
4,149

13,870
19,798

554,345
)1,539,288(

الربح/ )الخسارة( المتعلق بـ:

المساهمين في الشركة األم
-

-
)1,510,439(

12,776
538,239

)25,174(
2,949

1,667
5,825

15,725
539,906

)1,529,788(

حقوق الملكية غير المسيطرة
-

-
-

-
11,957

)17,545(
4,073

2,482
8,045

4,073
14,439

)9,500(

-
-

-
12,776

550,196
)42,719(

7,022
4,149

13,870
19,798

554,345
)1,539,288(

ربح/ )خسارة( السهم
0.02

0.86
)2.58(

صافي( يشمل خسارة تحويل العمالت األجنبية غير المحققة بمبلغ ال شيء )2019: ال شيء، 2018: 
اجمالي خسارة تحويل عمالت أجنبية )

  *

887.1 مليون ريال سعودي(.
 

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال

ت المتوقفة )تتمة(
العمليا

  -33



ق-241

التعهدات وااللتزامات المحتملة   		
كما في 31 ديسمبر 2020، كان لدى المجموعة التزامات محتملة قائمة على شكل خطابات ضمان وضمانات مشتركة صادرة بشأن التسهيالت البنكية 
لشركات المشاريع وضمانات أداء قدرها 11.3 مليار ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 10.6 مليار ريال سعودي و31 ديسمبر 2018: 9.0 مليار ريال 

سعودي(. يشتمل الرصيد أيضاً على حصة المجموعة في التزامات الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

فيما يلي تحلياًل لاللتزامات المحتملة كما بتاريخ إعداد القوائم المالية:

كما في
31 ديسمبر 2020

كما في
31 ديسمبر 2019

كما في
31 ديسمبر 2018

3,803,0492,923,6791,666,704ضمانات بشأن قروض مرحلية أو اعتمادات مستندية

7,541,8117,647,6657,339,355سندات واعتمادات مستندية وتعهدات والتزامات محتملة أخرى

11,344,86010,571,3449,006,059

في إحدى الشركات التابعة للمجموعة، وهي الشركة المركزية لتوليد الكهرباء، طالب مورد الوقود )»مصفاة البترول األردنية«( بمبلغ قدره 582.4 مليون 
ريال سعودي )2019: 554.7 مليون ريال سعودي؛ 2018: 527.0 مليون ريال سعودي؛ 2017: 504.9 مليون ريال سعودي( كعمولة على تأخر سداد فواتير 
الوقود الشهرية. تنص اتفاقية توريد الوقود المبرمة مع المورد على أنه يحق للمورد الحصول على عمولة نتيجة التأخر في سداد الفواتير غير المسددة 
وذلك بعد 45 يوًما من تاريخ الفاتورة. ومع ذلك، فإن المادة )13-3( من اتفاقية توريد الوقود تنص أيًضا على أن الشركة المركزية لتوليد الكهرباء غير 
مسؤولة عن عدم األداء بموجب اتفاقية توريد الوقود، وأنها ال تعتبر متأخرة في السداد وذلك بالقدر الذي يكون فيه عدم األداء أو التأخر في السداد ناتج 
عن الجهة المشترية )»الشركة الوطنية للكهرباء«(. ونظًرا ألن التأخر في سداد مدفوعات الوقود للموّرد ناتج عن التأخر في استالم إيرادات الوقود من 
الشركة الوطنية للكهرباء، فإن المورد، بموجب العقد، ليس لديه أي أساس للمطالبة بأي عمولة تأخير من الشركة المركزية لتوليد الكهرباء. وعليه، ترى 
اإلدارة ومستشارها القانوني المستقل بأنه وفًقا لشروط اتفاقية توريد الوقود الموقعة بين المورد والشركة المركزية لتوليد الكهرباء، فإن المورد ليس لديه 

أي أساس تعاقدي للمطالبة بهذه المبالغ. وبالتالي، لم يجنب أي مخصص لها في هذه القوائم الموحدة المالية.

إضافة الى ذلك، هناك بعض الشركات التابعة والمشاريع المشتركة للمجموعة في خالف مع المقاولين فيما يتعلق بتعويضات األضرار. وقد تم إحالة 
المسألة إلى التحكيم ومن المحتمل أن يكون الحكم في صالح الشركتين. وبالتالي، لم يتم إثبات أي مخصصات أو موجودات في هذه القوائم المالية 

الموحدة.

القطاعات التشغيلية   		
تبين للمجموعة أن لجنة اإلدارة، برئاسة الرئيس التنفيذي، هي صانع القرار الرئيسي للقطاعات التشغيلية وذلك وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 8: 

»القطاعات التشغيلية«

خالل السنة، قامت المجموعة بتعديل القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها بما يتماشى مع التغيير في المعلومات المقدمة بانتظام إلى صانع القرار 
الرئيسي للقطاعات التشغيلية والتي تتضمن معلومات منفصلة عن نتائج أنشطة الطاقة المتجددة وكذلك أعمال تحلية المياه الحرارية مجتمعة. يتم 
استخدام هذه المعلومات التخاذ قرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها لكل قطاع ولتقييم األداء القطاعي. تنسب اإليرادات إلى كل قطاع تشغيلي 

بناًء على نوع المحطات أو المعدات، التي يتم الحصول منها على اإليرادات.

)الخسارة(  الدخل/  المجموعة  تراقب  القيمة والمصاريف األخرى. كما  العمليات قبل االنخفاض في  القطاع على دخل  لربح  المجموعة  يستند قياس 
المعدلة للسنة من العمليات المستمرة لكل قطاع تشغيلي. ال يتم رفع تقارير عن مطلوبات القطاعات إلى صانع القرار الرئيسي للقطاعات التشغيلية على 

أساس قطاعي، وبالتالي ال يتم اإلفصاح عنها.

إن السياسات المحاسبية للقطاعات التشغيلية هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة في اإليضاح )3(. تم استبعاد جميع المعامالت بين 
شركات المجموعة ضمن القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها، بشكل مناسب. لم تكن هناك مبيعات بين القطاعات خالل السنة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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فيما يلي تفاصيل القطاعات التشغيلية التي يتم رفع تقارير بشأنها:

التحلية الحرارية وبالتناضح العكسي

يشير مصطلح التحلية الحرارية إلى محطات الطاقة والمياه التي تستخدم الوقود األحفوري )النفط والفحم والغاز( 
كمصدر رئيسي للوقود لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه بينما تشير تحلية المياه إلى محطات تحلية المياه بالتناضح 

العكسي. يشمل القطاع جميع المراحل األربعة لدورة عمل القطاع التشغيلي )أي التطوير واالستثمار والتشغيل 
والتحسينات(. وتشمل هذه المحطات محطات توليد الطاقة المستقلة، ومحطات تحلية المياه بالتناضح العكسي 

المستقلة.

 مصادر الطاقة المتجددة
يعتبر قطاع الطاقة المتجددة قطاع األعمال األسرع نمًوا في المجموعة. ويشمل ذلك خط أعمال المجموعة الذي 

يتكون من المحطات الكهروضوئية ومحطات الطاقة الشمسية المركزة ومحطات الرياح. يشمل القطاع جميع المراحل 
األربعة لدورة عمل القطاع التشغيلي )أي التطوير واالستثمار والتشغيل والتحسينات(.

تشمل أنشطة إدارات الشركة والبنود األخرى التي لم يتم تخصيصها إلى القطاعات التشغيلية التي يتم رفع تقارير  أخرى
بشأنها ونتائج أعمال إعادة التأمين في أكوا باور.

المؤشرات الرئيسية حسب القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها

إجمالي الموجودات

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

22,036,06522,898,27516,638,323)أ( محطة تحلية حرارية وبالتناضح العكسي

12,590,03912,640,73114,133,466)ب( مصادر الطاقة المتجددة

527,921901,147355,212)ج( أخرى

35,154,02536,440,15331,127,001اإلجمالي

1,168,5741,281,1305,040,161موجودات شركات غير موزعة

36,322,59937,721,28336,167,162إجمالي الموجودات

خالل عام 2020، تم تسجيل مخصصات انخفاض في القيمة بمبلغ 137.4 مليون ريال سعودي في قطاع التشغيل الحراري وتحلية المياه )2019: 880.2 
مليون ريال سعودي ، 2018: 556.4 مليون ريال سعودي(.

اإليرادات

 2,821,521 3,267,423 3,986,292)أ( محطة تحلية حرارية وبالتناضح العكسي

 387,010 816,650823,453 )ب( مصادر الطاقة المتجددة

 19,302 26,16924,123 )ج( أخرى

 3,227,833 4,829,1114,114,999 إجمالي اإليرادات

 دخل العمليات قبل خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى

1,947,4801,698,0381,894,190)أ( محطة تحلية حرارية وبالتناضح العكسي

348,163464,788208,966)ب( مصادر الطاقة المتجددة

25,62523,50019,173)ج( أخرى

2,321,2682,186,3262,122,329اإلجمالي

إيرادات )تكاليف( شركات غير موزعة

)373,816()398,482()417,398(مصروفات عمومية وادارية

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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1,947,4801,698,0381,894,190)أ( محطة تحلية حرارية وبالتناضح العكسي

)12,026()25,380()23,598(االستهالك واالطفاء

-)1,875()14,349(مصروفات إعادة هيكلة

83,06781,50881,860إيرادات تشغيلية أخرى

1,948,9901,842,0971,818,347إجمالي دخل العمليات قبل خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى

صافي الدخل / )الخسارة( القطاع

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020ايضاح

1,579,9271,450,6901,549,614)أ( محطة تحلية حرارية وبالتناضح العكسي

)122,631(134,85093,558)ب( مصادر الطاقة المتجددة

25,81923,49519,148)ج( أخرى

1,740,5961,567,7431,446,131إجمالي

التسوية مع ربح السنة من العمليات المستمرة

)373,816()398,482()422,344(مصروفات عمومية وادارية

)556,437()880,203()137,485(28انخفاض قيمة الشركات التابعة

--)30,000(7-1-4االنخفاض في قيمة الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

-)32,791()100,511(20-3مخصص الزكاة والضرائب على ربوط السنة السابقة

--)52,500(28-3مساهمة المسؤولية االجتماعية للشركات

21,000-)80,867(11-4مخصص / )عكس( تكلفة تطوير المشروع

-)24,456()28,500(22 )ز( و30-1مخصص / خصم على المستحق من طرف ذي عالقة

--2724,651كسب من إعادة قياس الخيارات

--)9,734(22 )أ(تأثير الخصم على القرض من شركة تابعة للمساهمين

-)1,875()9,403(تكاليف إعادة الهيكلة *

--279,603كسب من التخلص من بوارج

)12,026()25,380()105,808(4 )ج(االهالك واإلطفاء**

83,06781,50881,860الدخل التشغيلي اآلخر

32,26578,66259,530مصدر دخل آخر

)25,868()26,744()13,281(المصاريف المالية وخسائر الصرف ، صافي

-)12,244()17,160(الزكاة ورسوم الضرائب

882,589325,738640,374ربح السنة عن العمليات المستمرة
* التكاليف المتعلقة بإعادة هيكلة أعمال المجموعة إلى مصفوفة تصميم تنظيمي جديد في إطار هيكل إقليمي جديد ساري المفعول خالل عام 2020. 

تتعلق التكاليف برسوم االستشارات المهنية.

** يشمل رسوم استهالك إضافية بقيمة 82.2 مليون ريال سعودي في عام 2020 بسبب تعديل العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات لبعض األصول. 
أنظر إيضاح4 )ج(.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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التركز الجغرافي

يقع المركز الرئيسي للشركة في المملكة العربية السعودية. تم أدناه بيان التركز الجغرافي إليرادات المجموعة وممتلكاتها وآالتها ومعداتها.

 اإليرادات 
من العمليات 

المستمرة 
والغير مستمرة

الممتلكات 
واآلالت 
والمعدات

202020192018202020192018

2,253,5491,513,9851,310,2929,831,2788,773,9031,479,361المملكة العربية السعودية

791,958799,814742,477570,190716,9111,560,199 ُعمان

608,561681,349694,1942,193,6762,401,0652,815,202 األردن

394,711592,518293,83555,35017,4471,118,309 المغرب

1,323,216--44,710234,473229,223 جنوب أفريقيا

600,859579,432224,65864,65359,83056,293االمارات العربية المتحدة

197,767151,888755,93417,19313,221360,893باقي دول العالم

4,892,1154,553,4594,250,61312,732,34011,982,3778,713,473

معلومات عن العمالء الرئيسيين

خالل الفترة، يشّكل 3 عمالء )2019: 3 و 2018: 2( بشكل فردي أكثر من 10% من إيرادات المجموعة. كانت أرقام اإليرادات ذات الصلة لهؤالء العمالء 
الرئيسيين، والتي قد تختلف هويتها حسب الفترة، على النحو التالي:

إيرادات

202020192018

1,154,863648,271694,216العميل أ

608,561546,180603,113 العميل ب

-497,605586,062 العميل ج

تتعلق اإليرادات من هؤالء العمالء بالتحلية الحرارية وبالتناضح العكسي ومصادر الطاقة المتجددة والقطاعات التشغيلية التي تم رفع تقارير بشأنها.

إدارة المخاطر    		
العموالت  أسعار  ومخاطر  العادلة  القيمة  ومخاطر  العمالت  تشمل مخاطر  )التي  السوق  مختلفة: مخاطر  مالية  لمخاطر  المجموعة  نشاطات  تتعرض 
الخاصة بالتدفقات النقدية ومخاطر السعر( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ 
باألسواق المالية والسعي للحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا. وفيما يلي ملخص 

بأهم أنواع المخاطر:

مخاطر االئتمان  1 36
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تقوم المجموعة بإدارة 

مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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يوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة والمتعلقة ببنود قائمة المركز المالي الموحدة.

كما فيإيضاح
31 ديسمبر 2020

كما في
31 ديسمبر 2019

كما في
31 ديسمبر 2018

832,0002,797,6485,497,422األرصدة لدى البنوك

810,928,90810,574,2369,331,619مدينو عقود اإليجار التمويلي

111,305,0771,210,8351,201,629المدينون التجاريون

13,273--21القيمة العادلة للمشتقات

832,319845,414828,500 22مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

11516,748886,497328,514-3أرصدة التأمين المدينة

46,72041,50841,748الموجودات المالية األخرى

14,461,77216,356,13817,242,705

األرصدة لدى البنوك

إن مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنوك تعتبر محدودة حيث أنه هذه األرصدة محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.

مدينو عقود اإليجار التمويلي

وفقاً  المشترية  الجهة  من  السعودية  العربية  والمملكة  المغرب  في  للمجموعة  التابعة  للشركات  المستحقة  المبالغ  التمويلي  اإليجار  مدينو عقود  يمثل 
التفاقيات شراء الطاقة.  وتعتبر مخاطر االئتمان المصاحبة لمديني عقود اإليجار التمويلي محدودة نظراً لخطاب الدعم الحكومي والتصنيف االئتماني 

الجيد للجهة المشترية.

المدينون التجاريون

إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية يتأثر بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل. وفيما يلي تحلياًل لتركزات 
مخاطر االئتمان حسب الدولة:

كما في
31 ديسمبر 2020

كما في
31 ديسمبر 2019

كما في
31 ديسمبر 2018

627,087517,760531,430المملكة األردنية الهاشمية )ضمان حكومي(

178,064193,52656,978 سلطنة عمان )ضمان حكومي(

165,958173,665227,644 المغرب )خطاب دعم حكومي(

54,077-- جنوب افريقيا )ضمان حكومي(

196,371155,02896,580 المملكة العربية السعودية

137,469168,989229,578اإلمارات العربية المتحدة

1281,8675,342أخرى

1,305,0771,210,8351,201,629

إن العمالء في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة يتعاملون مع المجموعة منذ عدة سنوات ولم تتكبد المجموعة سابًقا أي انخفاض 
جوهري في القيمة بشأن األرصدة لديهم. عليه، تم تصنيف هذه األرصدة المستحقة من العمالء بأنها ذات جودة ائتمانية عالية وأن مخاطر االئتمان 

بشأنها محدودة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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فيما يلي بيان بأعمار الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى التي لم تنخفض قيمتها كما بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة:

كما في
31 ديسمبر 2020

كما في
31 ديسمبر 2019

كما في
31 ديسمبر 2018

597,309747,094836,752غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

135,77475,15435,392متأخرة السداد من 1-90 يوماً

571,994388,587329,485أكثر من 90 يوماً

1,305,0771,210,8351,201,629

تعتقد اإلدارة أن المبالغ غير المنخفضة القيمة والمتأخرة السداد ألكثر من 90 يوماً ال تزال قابلة للتحصيل بالكامل، بناء على الخبرة السابقة وطريقة 
خسائر االئتمان المتوقعة التي تتضمن إجراء تحليل شامل لمخاطر االئتمان، بما في ذلك التصنيفات االئتمانية للعمالء إذا كانت متاحة.

كانت الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة بشأن الذمم المدينة التجارية خالل السنة على النحو التالي:

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2020

للسنة المنتهية في
 31 ديسمبر 2019

للسنة المنتهية في
 31 ديسمبر 2018

31,65764,33471,402الرصيد االفتتاحي

13,656)15,464()2,862()عكس قيد( خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة

)20,724()9,248(-المبالغ المشطوبة

-)7,965(-بنود تم التوقف عن إثباتها نتيجة فقدان السيطرة

28,79531,65764,334الرصيد الختامي

المشتقات

يتم تخصيص المشتقات كأدوات لتغطية المخاطر وتعكس التغير اإليجابي في القيمة العادلة لعقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات أسعار العموالت. 
يتم إبرام هذه العقود مع بنوك أو مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني جيد ومن ثم فإنه من المتوقع أن تكون مخاطر االئتمان منخفضة.

 أرصدة التأمين المدينة

يمثل هذا البند القيمة القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمين. تقدر المبالغ القابلة لالسترداد من شركات إعادة التامين بطريقة مماثلة لمخصص 
المطالبات تحت التسوية أو المطالبات المسددة المتعلقة بوثائق التامين الصادرة عن شركات إعادة التامين وطبقاً لعقود إعادة التأمين ذات العالقة.

التأمين  باور إلعادة  أكوا  الكبيرة، تقوم شركة  التأمين  الناتج عن مطالبات  المالي  التعرض  التأمين األخرى، من أجل تقليل  كما هو الحال مع شركات 
بإبرام ترتيبات مع األطراف األخرى ألغراض إعادة  العادية  بالكامل للمجموعة( خالل دورة األعمال  تابعة مملوكة  المحدودة )»أكوا-ري«، وهي شركة 
التأمين. توفر ترتيبات إعادة التأمين هذه تنويًعا أكبر لألعمال، وتسمح لإلدارة بالتحكم في التعرض للخسائر المحتملة الناتجة عن المخاطر الكبيرة، 
وتوفر قدرة إضافية على النمو. تتم إعادة التأمين بموجب ترتيبات اختيارية. اعتباًرا من 30 يوليو 2019، تحتفظ أكوا باور بأحد عناصر الخطر في برنامج 

إعادة التأمين على الممتلكات بحد أقصى 1.5 مليون دوالر أمريكي لكل مشروع لكل حدث وإجماالً لفترة الوثيقة ذات الصلة لبعض المشاريع.

لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم أكوا-ري بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين. تتعامل أكوا ري فقط مع 
معيدي التأمين من ذوي التصنيف األدنى من ستاندرد آند بورز -أ )»أ ناقص«( أو ما يعادله من وكاالت التصنيف األخرى.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة والموجودات المالية األخرى

تتضمن الموجودات المالية األخرى توزيعات األرباح المدينة والدفعات المقدمة على حساب االستثمارات والدفعات المقدمة للموظفين والذمم المدينة 
األخرى. إن مخاطر االئتمان المتعلقة بأرصدة الجهات ذات العالقة محدودة نظراً لقوة المركز المالي للجهات ذات العالقة. ال توجد هناك مخاطر ائتمان 
بشأن الدفعات المقدمة على حساب االستثمارات والدفعات المقدمة للموظفين. كما أن مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية األخرى غير جوهرية 

وتتوقع المجموعة استردادها بالكامل بالقيمة الدفترية المسجلة لها.

تركز مخاطر االئتمان

فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه، لم تحدد اإلدارة أي تركزات هامة لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية.

مخاطر السيولة  2 36
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. تنشأ مخاطر السيولة عن عدم 
القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له. وتتمثل طريقة المجموعة في إدارة السيولة في التأكد، قدر المستطاع، من توفر 
السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حين استحقاقها، في ظل كل من الظروف العادية أو الظروف الصعبة، وذلك بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو االضرار 

بسمعة المجموعة. عليه، تتأكد المجموعة من توفر التسهيالت البنكية الكافية في كافة األوقات.

كانت نسبة األصول المتداولة للمجموعة إلى المطلوبات المتداولة )»النسبة الحالية«( في 31 ديسمبر 2020 أقل من واحد ، ويرجع ذلك أساًسا إلى 
التخفيض في األصول المتداولة على حساب توزيعات األرباح النقدية المدفوعة في عام 2020 بمبلغ 1,000.0 مليون ريال سعودي مع زيادة في المطلوبات 
المتداولة بشكل رئيسي بسبب إعادة تصنيف قرض طويل األجل بمبلغ 1,155.0 مليون ريال سعودي من مطلوبات غير متداولة الى مطلوبات متداولة 
)راجع إيضاح 15-2(. باإلضافة إلى ذلك ، زادت المطلوبات المتداولة بسبب رصيد التوزيعات المستحقة الدفع 800.0 مليون ريال سعودي في نهاية 
العام. باستثناء رصيد القرض الذي سيعاد تصنيفه إلى مطلوبات غير متداولة في الفترة التقرير التالية، واألرباح المستحقة الدفع ، كانت النسبة الحالية 

أعلى من واحد.

 كما في 31 ديسمبر 2020 ، كان لدى المجموعة مبلغ 1,642 مليون ريال سعودي متبقي غير مسحوبة من تسهيل مرابحة الشركات المتجدد وغيرها من 
التسهيالت المتجددة.

فيما يلي تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية بتاريخ إعداد القوائم المالية. تظهر المبالغ باإلجمالي وغير مخصومة وتتضمن الدفعات 
التعاقدية المتعلقة بالعمولة:

التدفقات النقدية التعاقدية

اإلجماليالقيمة الدفتريةكما في 31 ديسمبر 2020
بدون تاريخ 

استحقاق 
محدد

0 إلى -12 
شهًرا

5-1
 سنوات

أكثر من 5 
سنوات

المطلوبات المالية غير المشتقة

--375,792-364,847375,792تسهيالت قصيرة األجل

2,017,8289,047,86016,794,349-18,465,10427,860,037قروض وتسهيالت ألجل

1,621,1191,675,713823,66734,832139,866677,348 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

---4,506,1334,506,1334,506,133 مطلوبات مالية أخرى

24,957,20334,417,6755,329,8002,428,4529,187,72617,471,697

 المطلوبات المالية المشتقة

مقايضات أسعار عموالت وعقود 
صرف أجنبي آجلة مستخدمة لتغطية 

المخاطر
710,373938,709-104,387394,943439,379

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(
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)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(



ق-248

إدارة المخاطر )تتمة(   -36

 كما في 31 ديسمبر 2019

المطلوبات المالية غير المشتقة

--457,545-444,218457,545تسهيالت قصيرة األجل

3,371,5768,049,26016,018,914-19,752,17327,439,750قروض وتسهيالت ألجل

880,166907,478781,0354,55218,208103,683 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

---4,037,9194,037,9194,037,919مطلوبات مالية أخرى

25,114,47632,842,6924,818,9543,833,6738,067,46816,122,597

المطلوبات المالية المشتقة

مقايضات أسعار عموالت وعقود صرف أجنبي 
52,720245,663147,824-338,325446,207آجلة مستخدمة لتغطية المخاطر

التدفقات 
النقدية 
التعاقدية

بدون تاريخ اإلجماليالقيمة الدفتريةكما في 31 ديسمبر 2018
0 إلى -12 شهًرااستحقاق محدد

5-1
 سنوات

أكثر من 5 
سنوات

المطلوبات المالية غير المشتقة

--637,510-618,942637,510تسهيالت قصيرة األجل

1,857,5328,322,07716,486,883-18,753,31926,666,492قروض وتسهيالت ألجل

4,66818,67085,844-81,176109,182 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

---4,843,8574,843,8574,843,857مطلوبات مالية أخرى

24,297,29432,257,0414,843,8572,499,7108,340,74716,572,727

 المطلوبات المالية المشتقة

مقايضات أسعار عموالت وعقود صرف أجنبي 
4,058148,375120,158-143,211272,591آجلة مستخدمة لتغطية المخاطر

إن التدفقات النقدية المتعلقة بالمشتقات والمفصح عنها في الجدول أعاله تمثل التدفقات النقدية غير المخصومة التعاقدية المتعلقة بالمطلوبات المالية 
المشتقة المقتناه ألغراض إدارة المخاطر والتي ال يتم انهاؤها عادة قبل تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن دفعات العمولة بشأن القروض المرتبطة بعمولة 
متغيرة المدرجة في الجدول أعاله تعكس أسعار العموالت اآلجلة السائدة في السوق بتاريخ إعداد القوائم المالية وقد تتغير هذه المبالغ بتغير أسعار 

العموالت السائدة في السوق.

مخاطر السوق   3 36
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار العمالت األجنبية وأسعار العموالت والتي تؤثر على دخل المجموعة 
أو التدفقات النقدية لها. وإلى حد ما تحصل شركات المشاريع الموحدة ضمن المجموعة على حماية بشأن التقلبات في أسعار الصرف والعموالت التي 
تتضمنها اتفاقيات شراء المياه والطاقة وذلك ألن التعرفة عادة ما تكون مسجلة بالعملة الوظيفية. إن هدف إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة 

التعرضات إلى مخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة والعمل على زيادة العائد.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(
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تستخدم المجموعة المشتقات إلدارة مخاطر السوق. ويتم إجراء كافة تلك المعامالت وفقاً لسياسات وإجراءات المجموعة. وبشكل عام، تقوم المجموعة 

بتطبيق محاسبة تغطية المخاطر إلدارة التقلبات في الربح أو الخسارة.

مخاطر العمالت األجنبية

تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت في حالة عدم وجود تطابق بين العمالت التي يتم تسجيل المبيعات والمشتريات والقروض بها والعملة الوظيفية 
المعنية لشركات المجموعة. وحيث أن معظم المعامالت مسجلة بالدوالر األمريكي، فإن مخاطر العمالت تعتبر محدودة ألن سعر الصرف بين الدوالر 
األمريكي والعملة الوظيفية المعنية مربوط وثابت. تنشا مخاطر العمالت بصورة رئيسة عن بعض اإليرادات والقروض المسجلة باليورو والدرهم المغربي 
والدوالر األمريكي والين الياباني حيث أن العملة الوظيفية مختلفة عن عملة األداة المالية. تقوم المجموعة بتغطية بعض التعرضات لمخاطر العمالت 
األجنبية من خالل استراتيجيات تغطية المخاطر، بما في ذلك استخدام األدوات المالية المشتقة. وفيما يلي بيان بالبيانات الكمية بشأن تعرض المجموعة 

لمخاطر العمالت الهامة:

بما يعادل آالف الرياالت السعودية

كما في 31 ديسمبر 2020
الين اليابانيدوالر أمريكيالدرهم المغربياليورو

141,318-3,826,8702,591,525قروض ومطلوبات مالية أخرى

--)3,001,992()3,874,007( مدينو عقود إيجار تمويلي

141,318-)410,467()47,137(صافي المركز

)53,898(-- أثر عقود الصرف األجنبي اآلجلة

87,420-)410,467()47,137(صافي التعرض للمخاطر

 كما في 31 ديسمبر 2019

قروض ومطلوبات مالية أخرى
3,619,0952,419,965-157,698

--)2,944,294()3,643,128(مدينو عقود إيجار تمويلي

157,698-)524,329()24,033(صافي المركز

)87,610(---أثر عقود الصرف األجنبي اآلجلة

70,088-)524,329()24,033(صافي التعرض للمخاطر

الين اليابانيدوالر أمريكيالدرهم المغربياليوروكما في 31 ديسمبر 2018

3,759,5431,962,260118,430181,531قروض ومطلوبات مالية أخرى

--)2,537,564()3,795,309(مدينو عقود إيجار تمويلي

118,430181,531)575,304()35,766(صافي المركز

)29,776(---أثر عقود الصرف األجنبي اآلجلة

118,430151,755)575,304()35,766( صافي التعرض للمخاطر

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 تحليل الحساسية

إن الزيادة )النقص( المحتملة بصورة معقولة في العمالت المعنية مقابل الريال السعودي، ما لم يحدد خالف ذلك، كما في 31 ديسمبر قد أثر على قياس 
األدوات المالية المسجلة بعملة أجنبية كما أثر على الربح أو الخسارة كما هو موضح أدناه. ويفترض التحليل أن كافة المتغيرات األخرى، خاصة أسعار 

العموالت، قد بقيت ثابتة ويتجاهل أي أثر للمبيعات والمشتريات المتوقعة:

األثر - )ربح( أو 
خسارة

النقصالزيادة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

2,357)2,357(اليورو )تغير بواقع %5(

20,523)20,523( الدرهم المغربي )تغير بواقع %5(

)4,371(4,371 الين الياباني )تغير بواقع %5(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1,202)1,202(اليورو )تغير بواقع %5(

26,216)26,216(الدرهم المغربي )تغير بواقع %5(

)3,504(3,504 الين الياباني )تغير بواقع %5(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

1,788)1,788(اليورو )تغير بواقع %5(

28,765)28,765( الدرهم المغربي )تغير بواقع %5(

)5,922(5,922 الدوالر أمريكي )تغير بواقع 5% مقابل اليورو(

)7,588(7,588الين الياباني )تغير بواقع %5(

 مخاطر أسعار العموالت:

تخضع  السوق.  في  السائدة  العموالت  أسعار  في  للتغيرات  نتيجة  المالية  األدوات  قيمة  تذبذب  عن  الناتجة  المخاطر  العموالت  أسعار  مخاطر  تمثل 
المجموعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن التدفقات النقدية المستقبلية لموجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة، بما في ذلك الودائع البنكية ومديني 
عقود اإليجار التمويلي والحسابات المكشوفة لدى البنوك والقروض ألجل والمبالغ المستحقة من/إلى الجهات ذات العالقة. تقوم المجموعة بتغطية 
مخاطر حساسية أسعار العموالت طويلة األجل من خالل استراتيجيات تغطية المخاطر، بما في ذلك استخدام األدوات المالية المشتقة ومراقبة أسعار 

العموالت السائدة في السوق بصورة منتظمة.

وفيما يلي بيان بأسعار العموالت على القروض والتسهيالت طويلة األجل المرتبطة بعمولة الخاصة بالمجموعة والمفصح عنها إلى إدارة المجموعة:

كما في
 31 ديسمبر 2020

كما في
31 ديسمبر 2019

كما في
31 ديسمبر 2018

المطلوبات المالية

14,661,14516,098,13414,639,088سعر عمولة ثابتة بما في ذلك المطلوبات التي ال تحمل أي عمولة

4,958,7553,654,0394,114,231 سعر عمولة عائمة

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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مخاطر أسعار العموالت )تتمة(

ال تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية مرتبطة بعمولة ثابتة ومدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وعليه، 
لن يكون ألي تغير في أسعار العموالت بتاريخ إعداد القوائم المالية أي أثر على الربح أو الخسارة.

وفي حالة األدوات المالية المرتبطة بعمولة متغيرة، فإن التغير المحتمل المعقول بواقع 100 نقطة أساس في أسعار العموالت بتاريخ إعداد القوائم المالية 
كان من المفترض أن يزيد )ينقص( من حقوق الملكية والربح أو الخسارة بالمبالغ المبينة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، 

وخاصة أسعار صرف العمالت األجنبية:

حقوق الملكيةالربح أو الخسارة

-100 نقطة أساس+100 نقطة أساس-100 نقطة أساس+100 نقطة أساس

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

49,588)49,588(49,588)49,588(مطلوبات مالية بعمولة متغيرة

)38,713(38,713)38,713(38,713 مقايضات أسعار عموالت

10,875)10,875(10,875)10,875( صافي الحساسية

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

39,565)39,565(39,565)39,565(مطلوبات مالية بعمولة متغيرة

)35,567(35,567)35,567(35,567مقايضات أسعار عموالت

3,998)3,998(3,998)3,998( صافي الحساسية

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

41,142)41,142(41,142)41,142(مطلوبات مالية بعمولة متغيرة

)29,517(29,517)29,517(29,517مقايضات أسعار عموالت

11,625)11,625(11,625)11,625(صافي الحساسية

القيمة العادلة لألدوات المالية   		
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق 

بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو 	
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات 	

إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.

 تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق 
أفضل مصالحهم االقتصادية.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تقوم المجموعة باستخدام بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر المستطاع. يتم تصنيف القيمة العادلة 

إلى مستويات مختلفة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة بناء على المدخالت المستخدمة في طرق التقويم على النحو التالي:

المستوى 1 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 	
المستوى 2 : مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات إما بصورة  	

مباشرة )أي، األسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي، المشتقة من األسعار(.
المستوى 3 : مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تتم بناء على بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(. 	

يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة 
العادلة. وال يتضمن ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب 

بشكل معقول القيمة العادلة.

القيمة العادلة

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1القيمة الدفترية

كما في 31 ديسمبر 2020

المطلوبات المالية

710,373-710,373-710,373القيمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطية المخاطر

19,110,926-19,619,9003,648,43915,462,487 قروض وتسهيالت طويلة األجل

 كما في 31 ديسمبر 2019

المطلوبات المالية

338,325-338,325-338,325القيمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطية المخاطر

20,076,781-19,752,1733,327,22516,749,556قروض وتسهيالت طويلة األجل

كما في 31 ديسمبر 2018

الموجودات المالية

13,273-13,273-13,273القيمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطية المخاطر

المطلوبات المالية

143,211-143,211-143,211القيمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطية المخاطر

18,638,070-18,753,3192,883,88015,754,190قروض وتسهيالت طويلة األجل
تم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى بأنها تقارب القيمة الدفترية نظراً إلعادة تسعيرها المتكرر أو طبيعتها طويلة األجل.

تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي تعادل تقريباً قيمتها الدفترية حيث أن عقد اإليجار يتعلق بطبيعة متخصصة 
للموجودات، وبموجبها فإن القيمة الدفترية لصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي تمثل أفضل أساس الحتساب قيمته العادلة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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طرق التقويم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة

نوع العالقة طريقة التقييم المدخالت الهامة غير 
القابلة للمالحظة

العالقة بين المدخالت الهامة 
غير القابلة للمالحظة وقياس 

القيمة العادلة
مشتقات مستخدمة 

لتغطية المخاطر*
قروض بنكية **

التدفقات النقدية المخصومة: تأخذ طريقة التقويم بعين االعتبار الحالية 
للدفعات المتوقعة أو المقبوضات المخصومة باستخدام معدل الخصم 

المعدل بالمخاطر أو معدل الخصم السائد في السوق المطبق على أحدث 
معاملة قابلة للمقارنة.

ال ينطبق ال ينطبق

مشتقات تجارية*
تمثل المشتقات التجارية الخيارات التي يتم تقويمها بالطرق الداخلية 

بالشركة والتي يتم بموجبها تحديد القيمة العادلة من خالل طرق التقويم التي 
تستند إلى التدفقات النقدية المخصومة وتتضمن خصم لقاء عدم القدرة 

على التسويق وعوامل خاصة بالمشاريع تمثل المبالغ التي تبين للمجموعة أن 
المتعاملين في السوق سيأخذونها بعين االعتبار عند تسعير هذه األدوات.

 السعات المتعاقد 
عليها ومعدل الخصم 

المعدل بالمخاطر

إن القيمة العادلة المقدرة قد 
تزيد أو تنقص إذا:

 اختلفت السعات الفعلية عن 
السعات المتعاقد عليها، أو

 كان معدل الخصم المعدل 
بالمخاطر مرتفعاً أو منخفضاً.

تم قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة.  *

تم قياس القيمة العادلة لهذه األدوات المالية لغرض اإلفصاح فقط.  **

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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المؤشرات المالية المستخدمة في إعداد التقارير المالية   		
يتمثل الهدف من هذا اإليضاح في عرض المؤشرات المالية الرئيسية، في حالة عدم اإلفصاح عنها بالفعل، المستخدمة من قبل المجموعة باإلضافة إلى 

تسويتها مع المبالغ اإلجمالية الواردة في القوائم المالية الموحدة.

تحليل صافي القروض  1 38

موحدةالمشاريعالسندات شركات
شركات مستثمر فيها 

يتم المحاسبة عنها وفقًا 
لطريقة حقوق الملكية

كما في 31 ديسمبر 2020
القروض مع حق الرجوع:

753,314866,944-113,630القروض والتسهيالت طويلة األجل

 مطلوبات أخرى )إيضاح 1-22 
)ب((

1,451,026

)78,803( ناقصاً: نقدية وشبه نقدية

 رصيد النقدية بعد خصم 
القروض مع حق الرجوع

2,239,167

 القروض بدون حق الرجوع:

3,006,32515,746,63118,752,95642,149,822-القروض والتسهيالت طويلة األجل

364,847944,752 زائًدا: التسهيالت قصيرة األجل

)2,011,778()753,865( ناقصاً: نقدية وشبه نقدية

صافي القروض بدون حق الرجوع
18,363,93841,082,796

 كما في 31 ديسمبر 2019
القروض مع حق الرجوع:

1,825,8871,827,012-1,125القروض والتسهيالت طويلة األجل

 مطلوبات أخرى )إيضاح 1-22 
781,035)ب((

)1,829,206(ناقصاً: نقدية وشبه نقدية

رصيد النقدية بعد خصم 

القروض مع حق الرجوع

778,841

القروض بدون حق الرجوع:

3,002,61714,922,54417,925,16135,143,064-القروض والتسهيالت طويلة األجل

444,218926,454زائًدا: التسهيالت قصيرة األجل

)1,659,203()969,109(ناقصاً: نقدية وشبه نقدية

17,400,27034,410,315صافي القروض بدون حق الرجوع

كما في 31 ديسمبر 2018
القروض مع حق الرجوع:

-3,185,1133,197,350-12,237القروض والتسهيالت طويلة األجل

-)4,469,875(ناقصاً: نقدية وشبه نقدية

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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موحدةالمشاريعالسندات شركات
شركات مستثمر فيها 

يتم المحاسبة عنها وفقًا 
لطريقة حقوق الملكية

رصيد النقدية بعد خصم القروض 
-)1,272,525(مع حق الرجوع

القروض بدون حق الرجوع:

187,5002,999,12912,369,34015,555,96923,883,236القروض والتسهيالت طويلة األجل

618,942618,9422,874,540--زائًدا: التسهيالت قصيرة األجل

)534,376()1,028,390( ناقصاً: نقدية وشبه نقدية

 صافي القروض بدون حق 
15,146,52126,223,400الرجوع

صافي حقوق الملكية الملموسة  2 38
يعرف صافي حقوق الملكية الملموسة، طبقاً لما هو محدد من قبل إدارة المجموعة، بأنه إجمالي حقوق المساهمين بالمجموعة باستثناء االحتياطيات 
للشركات  اآلخر  الشامل  الدخل  في  والحصة  األجنبية  العمالت  ترجمة  واحتياطي  النقدية  التدفقات  مخاطر  تغطية  احتياطي  تتضمن  )التي  األخرى 
المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية والخسائر االكتوارية واألخرى، انظر إيضاح 13-2، ويخصم منها القيمة الدفترية 
للشهرة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة بتاريخ إعداد القوائم المالية. يوضح الجدول أدناه صافي حقوق الملكية الملموسة الخاصة بالمجموعة 

)طبقاً لما هو محدد من قبل اإلدارة(:

كما في
 31 ديسمبر 2020

كما في
31 ديسمبر 2019

كما في
31 ديسمبر 2018

7,400,15510,605,37711,074,157إجمالي حقوق الملكية

2,798,4191,361,236717,900احتياطيات أخرى

10,198,57411,966,61311,792,057إجمالي حقوق الملكية باستثناء االحتياطيات األخرى

)2,014,320()2,004,811()1,997,311(ناقصاً: شهرة

8,201,2639,961,8029,777,737صافي حقوق الملكية الملموسة

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

المؤشرات المالية المستخدمة في إعداد التقارير المالية )تتمة(   -38
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ي إعداد التقارير المالية )تتمة(
ستخدمة ف

ت المالية الم
شرا

المؤ
 -3838
 3

 
 

ق الملكية
طريقة حقو

هرية المملوكة للمجموعة ب
شاريع( الجو

ت الم
شراك

شتركة )
ت الم

ستثمارا
ت المالية لإل

شركة المشروعالمعلوما

الشركة المستثمر فيها التي 
يتم المحاسبة عنها بطريقة 
ك 

حقوق الملكية والتي تمتل
ضاح 7(

صة في المشروع )إي
ح

الموجودات غير 
المتداولة

النقدية ومعادالت 
النقد

موجودات متداولة 
أخرى

صيرة 
ض ق

قرو
األجل

مطلوبات متداولة 
أخرى

ض طويلة 
قرو

األجل
مطلوبات غير 
متداولة أخرى

االيرادات
صافي الربح 

)الخسارة(

31 ديسمبر 2020

شركة الجبيل للمياه 
والطاقة

س جي إيه مرافق 
شركة ا

ضة
القاب

8,264,444
133,938

412,637
)555,272(

)404,594(
)5,608,219(

)486,511(
1,121,073

337,700

شركة الشعيبة للمياه 
والكهرباء

الشركة السعودية الماليزية 
للمياه والكهرباء المحدودة

5,933,677
154,903

189,584
)433,559(

)198,957(
)2,772,127(

)689,045(
1,051,478

297,603

 شركة مشروع توسعة 
الشعيبة

الشركة السعودية الماليزية 
للمياه والكهرباء المحدودة

621,199
9,605

28,136
)43,036(

)30,136(
)293,243(

)129,841(
152,964

28,138

شركة الشقيق للمياه 
والكهرباء

شركة الشقيق الدولية للمياه 
والكهرباء المحدودة

5,089,424
4,457

175,525
)312,986(

)64,980(
)2,813,351(

)919,025(
777,459

180,830

شركة هجر إلنتاج 
الكهرباء

شركة القرية االستثمارية
8,926,424

196,993
137,392

)287,367(
)466,136(

)5,470,494(
)811,067(

999,845
26,159

 31 ديسمبر 2019

شركة الجبيل للمياه 
والطاقة

س جي إيه مرافق 
شركة ا

ضة
القاب

8,759,353
134,944

305,189
)521,143(

)353,980(
)6,163,491(

)259,623(
1,145,857

260,023

شركة الشعيبة للمياه 
والكهرباء

الشركة السعودية الماليزية 
للمياه والكهرباء المحدودة

6,160,305
188,969

217,010
)492,200(

)230,109(
)3,105,636(

)695,561(
1,050,563

306,103

 شركة مشروع توسعة 
الشعيبة

الشركة السعودية الماليزية 
للمياه والكهرباء المحدودة

646,992
11,184

24,289
)40,453(

)27,764(
)335,816(

)128,159(
143,277

21,436

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال
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شركة المشروع

الشركة المستثمر فيها التي 
يتم المحاسبة عنها بطريقة 
ك 

حقوق الملكية والتي تمتل
ضاح 7(

صة في المشروع )إي
ح

الموجودات غير 
المتداولة

النقدية ومعادالت 
النقد

موجودات متداولة 
أخرى

صيرة 
ض ق

قرو
األجل

مطلوبات متداولة 
أخرى

ض طويلة 
قرو

األجل
مطلوبات غير 
متداولة أخرى

االيرادات
صافي الربح 

)الخسارة(

شركة الشقيق للمياه 
والكهرباء

شركة الشقيق الدولية للمياه 
والكهرباء المحدودة

5,235,697
5,602

208,015
)134,427(

)243,747(
)3,270,882(

)624,252(
696,989

135,674

شركة هجر إلنتاج 
الكهرباء

شركة القرية االستثمارية
9,196,818

34,564
260,952

)278,537(
)258,806(

)5,757,862(
)742,525(

963,974
15,042

31 ديسمبر 2018

شركة الجبيل للمياه 
والطاقة

س جي إيه مرافق 
شركة ا

ضة
القاب

9,175,645
183,812

140,151
)492,465(

)200,877(
)6,684,634(

)121,108(
1,163,075

312,200

شركة الشعيبة للمياه 
والكهرباء

الشركة السعودية الماليزية 
للمياه والكهرباء المحدودة

6,343,750
565,845

198,000
)457,057(

)301,431(
)3,598,847(

)682,055(
1,097,151

362,059

 شركة مشروع توسعة 
الشعيبة

الشركة السعودية الماليزية 
للمياه والكهرباء المحدودة

673,317
23,002

26,326
-

)36,803(
)413,738(

)123,366(
148,868

30,090

شركة الشقيق للمياه 
والكهرباء

شركة الشقيق الدولية للمياه 
والكهرباء المحدودة

5,388,981
6,118

150,781
)256,029(

)151,767(
)3,405,309(

)614,291(
798,700

189,541

شركة هجر إلنتاج 
الكهرباء

شركة القرية االستثمارية
9,369,841

110,212
348,636

)343,684(
)172,990(

)5,950,979(
)644,186(

829,829
16,234

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال

ي إعداد التقارير المالية )تتمة(
ستخدمة ف

ت المالية الم
شرا

المؤ
 -38
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التطورات الهامة األخرى خالل السنة   		

استجابة لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد )»كوفيد-19«( منذ أوائل عام   1 39
2020 وانتشاره في جميع أنحاء العالم والذي تسبب في حدوث اضطرابات لألعمال 
واألنشطة االقتصادية، اتخذت اإلدارة بشلك استباقي سلسلة من اإلجراءات، بما 
في ذلك إنشاء لجنة كوفيد-19 لمراقبة تأثير الوباء واتخاذ اإلجراءات االحترازية 
والعالجية، حسب الضرورة، لتقليل أي آثار سلبية على المجموعة ولضمان صحة 

وسالمة موظفيها والجهات المعنية بها.
 خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، قامت اإلدارة بتقييم التأثير العام لكوفيد-19 على العمليات واألعمال التجارية الخاصة بالمجموعة، وأخذت 
بعين االعتبار مجموعة من العوامل بما في ذلك التأثيرات على سلسلة اإلمداد، والطاقة التشغيلية/ التوليد لمحطاتها، والتكاليف اإلضافية في سلسلة 
اإلمداد، وصحة الموظفين وسالمتهم. وبناًء على هذا التقييم، لم يلزم إجراء تعديالت جوهرية في هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2020، فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه بخالف ذلك )انظر إيضاح 15-3(. لكن في ضوء عدم التأكد المستمر، قد يترتب عن أي تغيير مستقبلي 
في االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات و/ أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في الفترات المستقبلية. ستواصل 

اإلدارة تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية التي قد تؤثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والمركز المالي للمجموعة.

وافق مجلس إدارة المجموعة على متابعة الوصول الى أسواق الدين وأسواق   2 39
رأس المال وقد قامت اإلدارة بتعيين مستشارين خاصين لتنفيذ اإلجراءات الالزمة.

األحداث الالحقة   		
خالل شهر فبراير 2021، دخلت إحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل للمجموعة في اتفاقية إعادة تمويل بموجبها سيتم استبدال التسهيالت الحالية 
بمزيج من تسهيالت تجارية جديدة وطرح خاص. إعادة التمويل ليس له أي تأثير على النتائج الموحدة للمجموعة والمركز المالي كما هو مذكور في هذه 

القوائم المالية الموحدة.

إضافة الى ذلك وبعد نهاية السنة، قامت المجموعة وفقاً لطبيعة نشاطها بإبرام اتفاقيات متعددة أو تجري التفاوض بشأنها. ال تتوقع اإلدارة أن يكون لهذه 
االتفاقيات أي أثر جوهري على المركز المالي الموحد للمجموعة ونتائجها بتاريخ إعداد القوائم المالية.

أرقام المقارنة   		
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترات السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالية. فيما يلي ملخًصا بعمليات التصنيف:

عمليات إعادة كما ورد سابًقا البنود
التصنيف

كما ورد في هذه القوائم 
المالية

موجودات غير متداولة

11,982,377)54,394(12,036,771ممتلكات وآالت ومعدات

2,004,81154,3942,059,205موجودات غير ملموسة

الموجودات المتداولة

2,953,802)46,218(3,000,020مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون

714,19219,964734,156مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

مطلوبات غير متداولة

129,827)46,218(176,045 إيرادات مؤجلة

المطلوبات المتداولة

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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عمليات إعادة كما ورد سابًقا البنود
التصنيف

كما ورد في هذه القوائم 
المالية

19,96419,964- مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

)2,028,804()102,916()1,925,888(التكاليف التشغيلية

)880,203(39,268)919,471(خسارة هبوط القيمة ومصاريف أخرى، صافي

)617,747(63,648)681,395(مصروفات عمومية وإدارية 

باإلضافة إلى ما ورد أعاله، تم إعادة تصنيف التغييرات في صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي لعام 2019 بمبلغ 306.9 مليون ريال سعودي 
)2018: 302.3 مليون ريال سعودي( من التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية إلى التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية في قائمة التدفقات 

النقدية الموحدة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

أرقام المقارنة )تتمة(   -41
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شاريع

ت الم
اك

شر
ى ل

ت األخر
علوما

ت المالية والم
علوما

الم
ف عنها إلى المعلومات المستخدمة في توحيد قوائم 

صاح عنها في الجدول أدناه حسب المنطقة الجغرافية. تستند المعلومات التي تم الكش
صة بأكوا باور تم اإلف

صة بشركات المشاريع الرئيسية الخا
ان المعلومات المالية وغيرها الخا

المجموعة )قد يكون للقوائم المالية المراجعة لكل شركة تعديالت معينة( وقبل أي تعديل أو استبعاد على مستوى المجموعة:

المركز المالي
األداء المالي

المركز النقدي

الدولة
التقنية

  عدد المشاريع

 الموجودات 
المتداولة

 الموجودات غير 
المتداولة

المطلوبات 
المتداولة

المطلوبات غير 
المتداولة

حقوق الملكية
اإليرادات

دخل العمليات
صافي الدخل

النقدية وشبه 
النقدية

31 ديسمبر 2020

المملكة العربية 
السعودية

الطاقة والمياه التقليدية، 
ضح 

الطاقة المتجددة، التنا
العكسي

13
2,828,180

51,870,110
)4,623,662(

)37,685,496(
12,389,132

6,974,988
4,245,875

1,615,642
951,026

 سلطنة عمان
الطاقة والمياه التقليدية، 

ضح العكسي
التنا

9
2,989,871

10,301,409
)3,488,897(

)9,591,491(
210,892

2,666,632
488,122

)128,409(
293,167

 االمارات العربية 
المتحدة

الطاقة التقليدية، الطاقة 
المتجددة

6
1,277,280

19,058,655
)872,066(

)23,352,190(
)3,888,321(

110,679
)114(

)22,791(
837,354

 المملكة األردنية 
الهاشمية

الطاقة التقليدية، الطاقة 
المتجددة

7
839,725

2,736,753
)829,348(

)2,456,044(
291,086

692,932
282,093

78,604
95,892

 المغرب
الطاقة المتجددة

7
909,510

10,450,014
)1,979,466(

)9,621,281(
)241,223(

485,904
161,301

)94,805(
259,160

صر
 م

الطاقة المتجددة
3

39,498
676,740

)86,830(
)706,078(

)76,670(
94,566

53,913
)45,929(

28,422

 البحرين
الطاقة والمياه التقليدية

1
23,698

2,896,963
)120,130(

)2,980,347(
)179,816(

-
-

-
9,969

 تركيا
الطاقة التقليدية

1
372,922

1,682,839
)803,665(

)1,959,713(
)707,617(

784,292
21,590

)604,298(
158,932

 جنوب أفريقيا
الطاقة المتجددة

1
246,043

1,180,921
)133,834(

)1,312,422(
)19,292(

203, 435
123,092

15,364
167,785

 أخرى
الطاقة المتجددة

1
42,655

182,105
)14,081(

)113,957(
96,722

21,769
23,612

9,049
15,603

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال
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المركز المالي
األداء المالي

المركز النقدي

49 
9,569,382

101,036,509
)12,951,979(

)89,779,019(
7,874,893

12,035,197
5,399,484

822,427
2,817,310

 31 ديسمبر 2019

المملكة العربية 
السعودية

الطاقة والمياه التقليدية، 
ضح 

الطاقة المتجددة، التنا
العكسي

13
2,715,486

51,960,743
)4,806,336(

)37,181,375(
12,688,518

6,398,303
3,396,089

833,666
606,996

 سلطنة عمان
الطاقة والمياه التقليدية، 

ضح العكسي
التنا

9
2,110,768

10,860,170
)2,339,772(

)9,953,888(
677,278

2,190,064
572,121

28,551
371,888

االمارات العربية 
المتحدة

الطاقة التقليدية، الطاقة 
المتجددة

4
991,190

9,946,710
)588,408(

)11,883,842(
)1,534,350(

73,375
62,331

11,787
742,898

المملكة األردنية 
الهاشمية

الطاقة التقليدية، الطاقة 
المتجددة

8
919,683

2,963,039
)988,099(

)2,502,328(
392,295

704,243
411,834

151,302
203,761

 المغرب
الطاقة المتجددة

7
782,275

10,067,811
)2,682,405(

)8,326,390(
)158,709(

586,544
321,100

)142,595(
325,662

صر
 م

الطاقة المتجددة
3

45,430
702,107

)221,008(
)536,241(

)9,712(
26,597

14,550
372

29,846

 البحرين
الطاقة والمياه التقليدية

1
57,418

1,596,127
)323,943(

)1,377,354(
)47,752(

-
-

-
37,502

 تركيا
الطاقة التقليدية

1
409,580

1,998,175
)169,381(

)3,076,486(
)838,112(

687,171
)72,645(

)648,220(
115,005

 جنوب أفريقيا
الطاقة المتجددة

1
68,057

1, 254,534
)123,614(

)929,647(
269,330

234,473
151,300

18,351
12,396

 أخرى
الطاقة المتجددة

1
53,040

465,767
)42,381(

)394,638(
81,788

65,992
38,814

4,280
50,624

48 
8,152,927

91,815,183
)12,285,347(

)76,162,189(
11,520,574

10,966,762
4,895,494

257,494
2,496,578

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال

شاريع )تتمة(
ت الم

شراك
ت األخرى ل

ت المالية والمعلوما
المعلوما
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المركز المالي
األداء المالي

المركز النقدي

الدولة
التقنية

  عدد المشاريع

 الموجودات 
المتداولة

 الموجودات غير 
المتداولة

المطلوبات 
المتداولة

المطلوبات غير 
المتداولة

حقوق الملكية
اإليرادات

دخل العمليات
صافي الدخل

النقدية وشبه 
النقدية

31 ديسمبر 2018

المملكة العربية 
السعودية

الطاقة والمياه التقليدية، 
الطاقة المتجددة

12
3,197,383

51,898,358
)4,413,660(

)37,288,114(
13,393,967

6,613,442
3,520,607

1,272,365
1,057,170

 سلطنة عمان
الطاقة والمياه التقليدية، 

ضح العكسي
التنا

7
696,767

10,105,904
)3,004,001(

)6,780,636(
1,018,034

989,270
285,029

)162,754(
202,245

 االمارات العربية 
المتحدة

الطاقة التقليدية، الطاقة 
المتجددة

2
104,850

4,840,509
)170,181(

)4,603,431(
171,747

76,436
61,941

13,490
31,225

 المملكة األردنية 
الهاشمية

الطاقة التقليدية، الطاقة 
المتجددة

8
793,630

2,793,378
)1,202,202(

)1,592,275(
792,531

683,162
175,884

29,758
)220,237(

المغرب
الطاقة المتجددة

7
1,018,393

10,229,213
)2,013,436(

)9,407,192(
)173,022(

287,998
134,364

)220,429(
316,808

صر
 م

الطاقة المتجددة
3

63,931
190,735

)81,878(
)176,819(

)4,031(
-

)208(
)699(

62,338

 تركيا
الطاقة التقليدية

1
133,277

2,526,947
)743,772(

)2,213,400(
)296,948(

686,492
)23,221(

)1,232,856(
16,687

 جنوب أفريقيا
الطاقة المتجددة

1
59,033

1,255,764
)109,417(

)919,036(
286,344

228,370
116,688

1,030
7,965

 أخرى
الطاقة المتجددة

1
30,519

484,495
)28,880(

)414,464(
71,670

69,458
33,472

1,060
28,292

42 
6,097,783

84,325,303
)11,767,427(

)63,395,367(
15,260,292

9,634,628
4,304,556

)299,035(
1,502,493

ضح العكسي
التقنية، الطاقة التقليدية، المياه التقليدية، الطاقة والمياه التقليدية، الطاقة المتجددة، التنا

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال

شاريع )تتمة(
ت الم

شراك
ت األخرى ل

ت المالية والمعلوما
المعلوما
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اعتماد القوائم المالية الموحدة   		
تمت الموافقة واعتماد إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 14 أبريل 2021 )الموافق 2 رمضان 1442هـ(.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وتقرير فحص المراجع المستقلوتقرير المراجع المستقل

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021
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  ٣٢٣/١١/٤٥رقم التسجيل  
  ١٠١٠٣٨٣٨٢١رقم السجل التجاري 

  
  +٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨ هاتف:

  ٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٤٠ +  
  + ٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٣٠  فاكس:

  
ey.ksa@sa.ey.com  

ey.com/mena  

  شركة ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)
  شركة تضامنية 
  المركز الرئيس 
  الدور الرابع عشر  –برج الفيصلية 

  طريق الملك فهد 
 ٢٧٣٢ص.ب: 
  ١١٤٦١الرياض 

 السعودية المملكة العربية 

 
 
 

 
  
  

 المستقل حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مراجع التقرير فحص 
  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية في إلى السادة المساهمين

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

  :مقدمة
شركة مساهمة سعودية ("الشركة")   – لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية  المرفقة  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة  

الربح  ب العالقةذات األولية الموحدة القوائم ، و٢٠٢١يونيو  ٣٠والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") كما في 
لتدفقات النقدية  لاألولية الموحدة  ، والقوائم  في ذلك التاريخ  ةالمنتهيوالستة أشهر  الثالثة أشهر  لفترة    اآلخر   والدخل الشامل  أو الخسارة

الملكيةو حقوق  في  التاري  التغيرات  ذلك  في  المنتهية  أشهر  الستة  واإليضاحات   ،خلفترة  الهامة  المحاسبية  بالسياسات  وملخصاً 
التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

لكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إظهار نتيجة الفحص لهذه القوائم المالية  ) "التقرير المالي األولي" المعتمد في المم٣٤(
  األولية الموحدة الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا به.

 : نطاق الفحص
الفحص (تم   بارتباطات  الخاص  الدولي  للمعيار  المراجع ٢٤١٠فحصنا وفقاً  المنفذ من قبل  األولية  المالية  المعلومات  ) "فحص 

لمستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يشتمل فحص القوائم المالية األولية على توجيه استفسارات، بشكل أساسي ا
إلى المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اجراءات تحليلية واجراءات فحص أخرى. إن الفحص هو إلى حد كبير أقل  

التي   المراجعة  من  من  نطاقاً  ال يمكننا  فهو  السعودية، وبالتالي  العربية  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعة  الدولية  للمعايير  وفقاً  تتم 
الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة. وعليه، فإننا ال  

  نبدي رأي مراجعة. 

  :نتيجة الفحص 

بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة   نعتقد يجعلنا شيء انتباهنا بناًء على فحصنا، لم يلفت
ً  النواحي الجوهرية،      المعتمد في المملكة العربية السعودية. "التقرير المالي األولي" ) ٣٤المحاسبة الدولي (  لمعيار وفقا

  
 

      عن إرنست ويونغ
      
      
  
  

    

      
      رضا  إبراهيم أحمد

      محاسب قانوني  
      ) ٣٥٦رقم الترخيص (

  هـ ١٤٤٣محرم   ١٤الرياض:    
  ) ٢٠٢١أغسطس  ٢٢(     
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كما فيإيضاح
30 يونيو 2021

كما في
31 ديسمبر 2020

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

313,609,97112,732,340ممتلكات وآالت ومعدات
2,000,6452,058,678 موجودات غير ملموسة

45,630,9545,062,848 شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية
10,359,16710,605,337جزء غير متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي

770,49086,658 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
168,093135,498 موجودات ضريبة مؤجلة
70,74370,760مخزون وقود استراتيجي

188,647197,510 موجودات أخرى
32,098,71030,949,629 إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
450,106450,835بضاعة

332,967323,571 جزء متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي
7711,397745,661 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

2,995,8213,020,235 مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون
53,758,794832,668نقدية وشبه نقدية

8,249,0855,372,970إجمالي الموجودات المتداولة
40,347,79536,322,599إجمالي الموجودات

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 19 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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كما فيإيضاح
30 يونيو 2021

كما في
31 ديسمبر 2020

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

حقوق المساهمين
6,429,3446,429,344رأس المال

1,410,3981,410,398 عالوة إصدار
642,883642,883االحتياطي النظامي

1,631,7931,184,908أرباح مبقاة
10,114,4189,667,533حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة قبل االحتياطيات األخرى

)2,798,419()1,940,886(8احتياطيات أخرى
8,173,5326,869,114حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة

551,349531,041حقوق الملكية غير المسيطرة
8,724,8817,400,155 إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة
621,077,23017,286,744قروض وتسهيالت طويلة األجل

71,588,9031,577,839 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
4721,7431,244,571شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية

423,161650,789 القيمة العادلة للمشتقات
141,878125,711 مطلوبات ضريبة مؤجلة

77,49163,304 إيرادات مؤجلة
296,155290,990 مطلوبات مالية أخرى

195,882178,964 منافع نهاية خدمة للموظفين
335,348309,422 مطلوبات أخرى

24,857,79121,728,334 إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة

3,922,1044,116,726دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
357,641364,847تسهيالت تمويل قصيرة األجل

61,052,1621,178,360 قسط متداول من قروض وتسهيالت طويلة األجل
766,84243,280 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

55,75159,584 القيمة العادلة للمشتقات
174,417276,517 زكاة وضريبة

5,628,9176,039,314
1,136,2061,154,796 6-4قروض وتسهيالت مصنفة كمتداولة

6,765,1237,194,110إجمالي المطلوبات المتداولة
31,622,91428,922,444إجمالي المطلوبات

40,347,79536,322,599إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 19 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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إيضاح
لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو
لفترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو
2021 202020212020

العمليات المستمرة
101,283,4401,208,0922,560,0722,270,861إيرادات

)1,091,425()1,175,008()496,726()568,099(تكاليف العمليات
715,341711,3661,385,0641,179,436إجمالي الربح

)89,637()49,056()85,916()19,386(تكلفة تطوير ومخصصات ومشطوبات، بعد خصم عكس القيد
)438,562()458,507()270,215()227,901(مصاريف عمومية وإدارية

 الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة 
4136,209143,073137,298154,905عنها وفًقا لطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الضريبة

1033,73542,17659,51262,591-6دخل عمليات أخرى
دخل العمليات قبل خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف 

األخرى
637,998540,4841,074,311868,733

)32,761()60,024()32,761()60,024(11خسارة انخفاض في القيمة ومصاريف أخرى
دخل العمليات بعد خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف 

األخرى
577,974507,7231,014,287835,972

15,65343,91128,46060,564إيرادات أخرى
)17,300(6,691)15,475(7,432ربح )خسارة( تحويل عمالت أجنبية، صافي

)548,305()553,976()278,618()266,626(12أعباء مالية، صافي
334,433257,541495,462330,931الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

29,170)39,592(2,757)24,872(9-1زكاة وضريبة
309,561260,298455,870360,101ربح الفترة من العمليات المستمرة

العمليات المتوقفة
21,238-16,591-الربح من العمليات المتوقفة

309,561276,889455,870381,339ربح الفترة
الربح العائد إلى:

307,847221,024446,885325,649المساهمين في الشركة األم
1,71455,8658,98555,690حقوق الملكية غير المسيطرة

309,561276,889455,870381,339
الربح األساسي والمخفض للسهم العائد للمساهمين في 

130.480.340.690.50-2الشركة األم )بالريال السعودي(

الربح األساسي والمخفض للسهم من العمليات المستمرة 
130.480.330.690.49-2العائد للمساهمين في الشركة األم )بالريال السعودي(

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 19 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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إيضاح
لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو
لفترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو
2021202020212020

309,561276,889455,870381,339ربح الفترة
الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر

البنود التي يتم أو يمكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:
14,119)345(3121,209 عمليات أجنبية -  فروقات تحويل عمالت أجنبية

شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة 
)1,657,996(698,873)365,212()116,097(8حقوق الملكية – الحصة في الدخل الشامل اآلخر

صافي التغير في القيمة العادلة الحتياطي تغطية مخاطر 
التدفقات النقدية

)111,456(23,187235,528)599,648(

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
9,588)6,158(12,486)325(إعادة قياس التزامات المنافع المحددة

)2,233,937(927,898)308,330()227,847(إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر
)1,852,598(1,383,768)31,441(81,714إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل

إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل المتعلق بـ:
)1,732,314(1,304,418)89,430(117,511المساهمين في الشركة األم

)120,284(57,98979,350)35,797(حقوق الملكية غير المسيطرة
81,714)31,441(1,383,768)1,852,598(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 19 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 إيضاح
لفترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو
20212020

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
495,462330,931الربح قبل الزكاة والضريبة من العمليات المستمرة
16,943-الربح قبل الزكاة والضريبة من العمليات المتوقفة

 التعديالت لـ:
308,964284,871استهالك وإطفاء

أعباء مالية شاملة الخصم على المطلوبات المالية  12 553,976548,305
)أرباح(/ خسائر تحويل عمالت أجنبية غير محققة  )10,882(12,505

الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها وفًقا لطريقة حقوق الملكية، بعد   
)154,905()137,298(4خصم الزكاة والضريبة

24,54725,154مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
23,65985,424   مخصصات ومشطوبات

49,05689,637تكلفة تطوير ومخصصات ومشطوبات، بعد خصم عكس القيد
7,64810,411خسارة استبعاد/ شطب ممتلكات وآالت ومعدات

-1160,024خسارة انخفاض في القيمة الشهره 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون  )40,424()73,682(

بضاعة  )10,937()36,465(
)107,482()66,439(  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة  47,234)94,776(
236,77449,721 صافي االستثمار في عقود إيجار تمويلي

مخزون وقود استراتيجي  176
5,019)2,877(  موجودات أخرى
25,92645,106  مطلوبات أخرى
إيرادات مؤجلة  14,18726,787

1,578,6171,063,510صافي التدفقات النقدية مـن العمليات
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  )13,787()3,815(

زكاة وضريبة مدفوعة  )167,400()23,595(
توزيعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية  48,20237,125

1,445,6321,073,225صافي النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)739,438()1,209,985(شراء ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة
)81,599()386,328( استثمارات في شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية

-21,924 متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
-3,991التغيرات في حقوق الملكية غير المسيطرة

)15,203(-موجودات معدة للبيع
)836,240()1,570,398( صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 19 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 إيضاح
لفترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو
20212020

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
3,649,374353,480 قروض وتسهيالت، بعد خصم المتحصالت والمبالغ المسددة وتكاليف المعامالت

20,176214مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
)537,919()555,625(أعباء مالية مدفوعة

)62,757()63,033( توزيعات أرباح مدفوعة
)246,982(3,050,892صافي النقدية من / )المستخدمة في( األنشطة التمويلية

)9,997(2,926,126صافي الزيادة / )النقص( في النقدية وشبه النقدية خالل الفترة
832,6682,798,315النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

53,758,7942,788,318 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 19 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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االحتياطي عالوة اإلصداررأس المال
األرباح المبقاةالنظامي

االحتياطيات 
األخرى

)إيضاح 8(

حقوق الملكية 
المتعلقة 

بمالكي الشركة

حقوق 
الملكية غير 

المسيطرة

إجمالي
حقوق الملكية

الرصيد في 1 
9,901,873703,50410,605,377)1,361,236(6,429,3441,177,031554,6263,102,108يناير 2020

325,64955,690381,339-325,649--- ربح الفترة
الخسارة الشاملة 

)2,233,937()175,974()2,057,963()2,057,963(----األخرى

 إجمالي الدخل/ 
)الخسارة( 

الشامل
---325,649)2,057,963()1,732,314()120,284()1,852,598(

التغيرات في 
حقوق الملكية 
غير المسيطرة

---)10,530(-)10,530(10,530-

)62,757()62,757(------توزيعات أرباح
الرصيد في 30 

8,159,029530,9938,690,022)3,419,199(6,429,3441,177,031554,6263,417,227يونيو 2020

الرصيد في 1 
يناير 2021

6,429,3441,410,398642,8831,184,908)2,798,419(6,869,114531,0417,400,155

446,8858,985455,870-446,885---ربح الفترة
الدخل الشامل 

اآلخر
----857,533857,53370,365927,898

إجمالي الدخل 
الشامل

---446,885857,5331,304,41879,3501,383,768

التغيرات في 
حقوق الملكية 
غير المسيطرة

------3,9913,991

)63,033()63,033(------توزيعات أرباح

الرصيد في 30 
يونيو 2021

6,429,3441,410,398642,8831,631,793)1,940,886(8,173,532551,3498,724,881

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 19 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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النشاطات   	
شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )»الشركة«(، شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 215 وتاريخ 2 رجب 1429هـ )الموافق 5 
يوليو 2008(، ومسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010253392 وتاريخ 10 رجب 1429هـ )الموافق 13 يوليو 2008(.

تزاول الشركة والشركات التابعة لها )يشار إليها مجتمعة بـ »المجموعة«( أعمال تطوير وإنشاء وتملك وتوليد وبيع الطاقة الكهربائية والمياه المحالة وتأجير 
وتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه المالحة والبخار واألنشطة المتعلقة والمتصلة أو المكملة لذلك.

أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة   	

بيان االلتزام  1 2
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021 وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي )34( 
»التقرير المالي األولي«، المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين )والمحاسبين 
يشار إليهم مجتمعين بـ »معيار المحاسبة الدولي )34( المعتمد في المملكة العربية السعودية«(. قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية على أساس 

استمرارها في العمل كمنشأة مستمرة.

 ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها جنًبا إلى 
جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020. لم تتأثر هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021 بشكل كبير بموسمية النتائج. قد ال تكون النتائج المعروضة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مؤشًرا على 

النتائج السنوية لعمليات المجموعة.

يتم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفًقا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء األدوات المالية المشتقة )بما في ذلك خيارات البيع المكتتبة( 
حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة. تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض 

للشركة. تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ألف ريال سعودي، مالم يرد خالف ذلك.

السياسات المحاسبية الهامة  2 2
تتماشى السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية 
الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، باستثناء تطبيق معايير جديدة اعتباراً من 1 يناير 2021. لم تقم المجموعة بالتطبيق 
المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد. يسري مفعول العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في عام 

2021، ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.

التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي

 إحالل سعر الفائدة المرجعي - المرحلة الثانية: التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )9( ومعيار المحاسبة الدولي )39( والمعيار الدولي للتقرير 
المالي )7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )16(

تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل خالًيا تقريًبا من المخاطر.

تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية:

وسيلة عملية تتطلب اعتبار التغييرات التعاقدية أو التغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلحالل مباشرة، كتغييرات في سعر الفائدة  	
المتغير، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السائد في السوق.

تسمح بالتغييرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك لتغطية المخاطر المخصصة وتوثيق التغطية دون توقف أداة التغطية. 	
توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة بسعر فائدة خالي  	

من المخاطر كتغطية لمكون المخاطر

لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام الوسائل العملية في الفترات المستقبلية 
عند سريانها.

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 19 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة )تتمة(   -2

التقديرات المحاسبية الهامة  3 2
 استخدام التقديرات واالفتراضات

 يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي )34( المعتمد في المملكة العربية السعودية، استخدام التقديرات 
واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ومبالغ 
اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة التي أعدت القوائم المالية بشأنها. تتماشى التقديرات واألحكام المستخدمة في إعداد هذه القوائم 
المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 باستثناء 

ما هو موضح أدناه.

 المخصصات

تقوم اإلدارة بشكل مستمر بمراقبة وتقييم المخصصات المعترف بها لتغطية االلتزامات التعاقدية والمطالبات المرفوعة ضد المجموعة. يتم تحديث 
تقديرات المخصصات التي تعتمد على األحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها بشكل دوري ويتم االعتراف بها من قبل اإلدارة. تستند التقديرات إلى 

التوقعات بما في ذلك توقيت ونطاق االلتزام واالحتماالت ومستوى التكلفة المستقبلية وتتضمن تقييًما قانونًيا عند الحاجة.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات

التي تعتمد على تقنية حرق النفط - في  الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، قامت المجموعة بإعادة تقييم العمر اإلنتاجي لبعض اآلالت -   خالل 
محفظتها وقررت مواءمة العمر اإلنتاجي الحالي لآلالت مع عمرها االقتصادي المعاد تقييمه وفًقا لشروط اتفاقيات شراء المياه والطاقة اعتباًرا من 1 
يناير 2021. نتج عن هذا التغير في التقديرات المحاسبية مبلغ قدره 99.2 مليون ريال سعودي تم إثباته كمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة األولية 
الموحدة الموجزة، يمثل حصة المجموعة في االستهالك اإلضافي، وتم إظهاره من خالل الحصة في صافي نتائج الشركات المستثمر فيها التي يتم 

المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

وسيكون لهذا التغير في التقديرات أثر سنوي قدره 198.4 مليون ريال سعودي على الربح أو الخسارة في الفترات المستقبلية حتى انتهاء اتفاقيات شراء 
المياه والطاقة.

الممتلاكت واآلالت والمعدات    	
31 ديسمبر 2020 30 يونيو 2021

12,732,34011,982,377في بداية الفترة/ السنة
1,204,0321,440,199إضافات للفترة/ السنة

)547,488()296,662(االستهالك المحمل للفترة/ للسنة
)129,985(-خسارة انخفاض في القيمة للفترة/ للسنة

)12,408()29,572(استبعادات/ مشطوبات
)355()167(ترجمة عمالت أجنبية

13,609,97112,732,340في نهاية الفترة/ السنة

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة    	
حقوق الملكية

فيما يلي بيان مساهمة الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة 
وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة وبند »توزيعات األرباح المستلمة من الشركات التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق 

الملكية« في قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة.

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021
3,818,2774,776,885في بداية الفترة/ السنة

137,298231,107الحصة في نتائج الفترة/ السنة )إيضاح 1-4(
)1,191,366(698,873الحصة في الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر للفترة/ للسنة

292,578167,892إضافات خالل الفترة/ السنة، صافي
)166,241()37,815(توزيعات أرباح خالل الفترة/ السنة

4,909,2113,818,277في نهاية الفترة/ السنة
 5,630,9545,062,848شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية مدرجة ضمن الموجودات غير المتداولة
)1,244,571()721,743(شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية مدرجة ضمن المطلوبات غير المتداولة

4,909,2113,818,277 

حصة   1 4 على   2021 يونيو   30 في  المنتهية  الفترة  نتائج  في  الحصة  تشتمل 
وقدرها  والمعدات  واآلالت  للممتلاكت  اإلضافي  االستهالك  في  المجموعة 

99.2 مليون ريال سعودي )انظر اإليضاح 2 3(.
عالوة على ذلك، تشتمل الحصة في صافي نتائج الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 على حصة المجموعة وقدرها 30.0 مليون ريال سعودي   

في عكس قيد االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات للشركة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

النقدية وشبه النقدية   	

كما في
30 يونيو 2021

كما في
 31 ديسمبر 2020

1,352,942798,263نقد في الصندوق ولدى البنوك
2,405,85234,405ودائع قصيرة األجل وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل

3,758,794832,668

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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كما فيإيضاح
30 يونيو 2021

كما في
31 ديسمبر 2020

القروض مع حق الرجوع:
2,088,802753,314تسهيالت متعلقة بمشاريع

1,130113,630تسهيالت للشركات
-62,787,321-1سندات شركات

القروض بدون حق الرجوع:
14,762,06415,746,631تسهيالت متعلقة بمشاريع

3,004,9973,006,325 6-2سندات شركة أكواباور مانيجمنت آند أنفستمنت ون
-621,284 6-3سندات أكواباور كابيتال مانيجمينت ليميتد

23,265,59819,619,900إجمالي القروض والتسهيالت
)1,178,360()1,052,162(ناقصاً : القسط المتداول الظاهر ضمن المطلوبات المتداولة

)1,154,796()1,136,206(6-4ناقًصا: قروض وتسهيالت مصنفة كمتداولة
21,077,23017,286,744القسط غير المتداول الظاهر ضمن المطلوبات غير المتداولة

يتم تصنيف القروض والتسهيالت الظاهرة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة للمجموعة كـ »قروض مع حق الرجوع« أو »قروض بدون حق 
الرجوع«. ويتم ضمان القروض بدون حق الرجوع عادة من قبل الجهة المقترضة )أي الشركة التابعة( من خالل الموجودات والحقوق التعاقدية والتدفقات 
النقدية الخاصة بها دون حق الرجوع على الشركة بموجب أي ضمان. وتمثل القروض مع حق الرجوع القروض المباشرة أو تلك القروض المضمونة من قبل 
الشركة. إن المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة إما أن تكون مرتبطة بعمولة خاصة ثابتة أو بهامش يزيد عن المعدالت ذات الصلة. تسعى المجموعة 

لتغطية المخاطر العائمة طويلة األجل باستخدام المشتقات.

بقيمة   1 6 )صكواًك(  إسالمية  سندات  المجموعة  أصدرت   ،2021 يونيو   14 بتاريخ 
2,800 مليون ريال سعودي بقيمة اسمية قدرها 1 مليون ريال سعودي للك 
الفائدة  منها بدون خصم أو عالوة. يحمل إصدار الصكوك عائًدا وفًقا ألسعار 
سلًفا  محدد  ربح  هامش  زائًدا  )»سايبور«(  السعودية  البنوك  بين  السائدة 
بالقيمة األسمية  يستحق على دفعات نصف سنوية. سيتم استرداد الصكوك 

بتاريخ استحقاقها في 14 يونيو 2028.

التابعة، شركة   2 6 إحدى شراكتها  )من خالل  المجموعة  أصدرت  مايو 2017،  في 
مليون   814 قدره  بإجمالي  سندات  ون(  أنفستمنت  آند  مانیجمنت  أكواباور 
دوالر أمريكي. تحمل السندات معدل فائدة ثابًتا بنسبة 5.95% سنوًيا تستحق 
التسوية على أساس نصف سنوي. من المقرر سداد أصل السندات على أقساط 
نصف سنوية تبدأ من يونيو 2021، مع استحقاق القسط النهائي في ديسمبر 
المستثمر  الشراكت  بعض  من  النقدية  بالتدفقات  مضمونة  السندات   .2039
التابعة  والشراكت  الملكية  حقوق  بطريقة  عنها  المحاسبة  يتم  التي  فيها 

للمجموعة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، قامت المجموعة )»من خالل شركة   3 6
تابعة »شركة أكواباور اكبيتال مانيجمينت ليميتد«( بإصدار سندات بإجمالي مبلغ 
أصلي قدره 166.18 مليون دوالر أمريكي. تحمل السندات فائدة ثابتة بنسبة 
3.7% سنوًيا، ويستحق أصل المبلغ السداد على أقساط نصف سنوية متغيرة 
تبدأ اعتباًرا من 31 مايو 2021، ويستحق القسط األخير بتاريخ 27 مايو 2044. 
الشراكت  إلحدى  األجل  طويل  قائم  تسهيل  تمويل  إلعادة  السندات  إصدار  تم 
لتنمية  الثانية  الشعيبة  مشروع  وهي  للمجموعة،  بالاكمل  المملوكة  التابعة 

المياه )»الشعيبة الثانية«(.

نتيجة للمشلكات المرتبطة بكوفيد-19، أدى التأخير في الدفعات التعاقدية -   4 6
بموجب اتفاقية شراء الطاقة - من الجهة المشترية في إحدى الشراكت التابعة 
ديسمبر   31 في  كما  فني  خرق  حدوث  إلى  التابعة«(  )»الشركة  للمجموعة 
التراكمي  المبلغ  بلغ  التمويل.  لمستندات  وفًقا  اإلعسار  إلى  أدى  2020، مما 
المحتجز خالل عام 2020: 42.4 مليون ريال سعودي. مع أن المشروع يستفيد 
تطالب  لم  المشترية،  الجهة  من  المستحقة  المبالغ  على  حكومي  من ضمان 
توصلت  حيث  جزئًيا  المحتجزة  المبالغ  هذه  لتغطية  بالضمان  المشروع  شركة 
المتأخرة  المبالغ  جميع  تسوية  وبالتالي  تسوية  اتفاق  إلى  المشترية  الجهة 

بحلول 30 يونيو 2021.
بتاريخ 9 فبراير 2021، حصلت الشركة التابعة على إعفاء من التعهدات من الجهات المقرضة، اعتباًرا من 31 ديسمبر 2020. ورغم الحصول على اإلعفاء، 
أدى الخرق طبًقا لمستندات التمويل إلى إعادة تصنيف القرض البالغ قدره 1,154.8 مليون ريال سعودي من المطلوبات غير المتداولة إلى المطلوبات 
المتداولة كما في 31 ديسمبر 2020. وطبًقا لإلعفاء الذي تم الحصول عليه، تم إعادة تصنيف رصيد القرض هذا إلى المطلوبات غير المتداولة كما في 

31 مارس 2021. 

عالوة على ذلك، بتاريخ 29 أبريل 2021، أصدرت ذات الشركة التابعة بتأييد من المقرضين إشعار خالف للجهة المشترية بشأن التزامات السداد. يشكل 
الخالف خرًقا للتعهدات بموجب مستندات التمويل. تم إصدار إشعار الخالف للمطالبة بتعويضات األضرار المستقطعة وقدرها 78.5 مليون ريال سعودي 
التجاري  التشغيل  تاريخ  بتاريخ 16 ديسمبر 2017 حتى  المفترض  التشغيل  تلي  التي  للفترة  السعة  المفترضة )مصاريف  السعة  وعدم سداد مصاريف 
للمرحلة األولى في 1 يوليو 2018( وقدرها 84.7 مليون ريال سعودي. نتج عن هذا الخرق إعادة تصنيف القرض البالغ 1,136 مليون ريال سعودي من 

المطلوبات غير المتداولة إلى المطلوبات المتداولة. إن الشركة التابعة بصدد الحصول على تنازل من الجهات المقرضة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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فيما يلي بيان المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة الهامة في نهاية الفترة:

طبيعة إيضاح
العالقة

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

 لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

2021202020212020

المعامالت:

شركات إيرادات
تابعه

530,265391,5121,134,763850,160

مشاريع  أتعاب خدمات
مشتركة

33,73542,17659,51262,591

مشروع إيرادات تمويل
مشترك

19,6388,98826,889  19,095

 مشروع 12أعباء مالية على قرض إلى جهة ذات عالقة
مشترك

6,99010,13813,29624,692

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة بما في ذلك مكافأة 
أعضاء مجلس اإلدارة

7,3084,72115,84912,662

طبيعة العالقةإيضاح
كما في

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

متداولة:
142,743144,910مشروع مشترك)أ(شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

37,85241,557مشروع مشترك )أ(شركة رابغ للكهرباء
48,33347,181مشروع مشترك )أ(شركة الشقيق للمياه والكهرباء
53,75943,462مشروع مشترك)أ(شركة الشعيبة للمياه والكهرباء
13,11512,482مشروع مشترك )أ(شركة مشروع توسعة الشعيبة

116,081113,883مشروع مشترك)أ(شركة هجر إلنتاج الكهرباء
34,83927,607مشروع مشترك)د(شركة ظفار للتشغيل والصيانة

27,654149,158مشروع مشترك)أ(الحسيان للطاقة – المرحلة األولى
7,8507,810مشروع مشترك)د(أكوا باور الواحة الثالثة

13,653  13,438مشروع مشترك)أ(نور للطاقة
9,761  12,170مشروع مشترك)هـ(محطة نقاء لتحلية المياه

34,72821,780مشروع مشترك)أ(، )د(شركة الظهيرة للتوليد
27,05116,872مشروع مشترك)أ(، )د(شركة شيناس للتوليد

1,7601,197مشروع مشترك)د(الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء
31,09837,061مشروع مشترك)أ(يو بي سي رينيوابلز اس.ايه

229889مشروع مشترك)أ(الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية
8,48815,344مشروع مشترك)أ(شركة أكواباور سول أفريقيا بوكبورت سي أس بي باور بالنت ليمتد

9,2752,450مشروع مشترك)أ(، )هـ(شركة هايا للطاقة وتحلية المياه
1,592315مشروع مشترك)د(شركة شمس الظهيرة للتوليد

-36,193مشروع مشترك)هـ(أكواباور سوالر ريزيرف ردستون سوالر تي بي بي
53,14938,289شركات منتسبةجهات ذات عالقة أخرى

711,397745,661

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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طبيعة إيضاح
العالقة

كما في
31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

غير متداولة:

مشروع   )و(الحسيان للطاقة – المرحلة األولى
مشترك

61,61661,612

مشروع )ز(أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت
مشترك

8,87425,046

70,49086,658

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

غير متداولة:

مشروع )ب(شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة
مشترك

769,243773,060

حقوق )ط(شركة المياه والكهرباء القابضة - شركة مساهمة مقفلة
المساهمين

692,416677,966

127,244126,813-)ج(قروض من مساهمي األقلية في شركات تابعة
1,588,9031,577,839

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

متداولة:

مشروع )ح(شركة اكواباور أفريقيا هولدينجز ليمتد
مشترك

21,44221,306

مشروع )ي(أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت
مشترك

24,707-

شركات أخرى
منتسبة

20,69321,974

66,84243,280

تشتمل هذه األرصدة بشكل رئيسي على المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة إلى الشركة الوطنية األولى القابضة )والشركات التابعة أ- 
لها( مقابل خدمات التشغيل والصيانة المقدمة إلى الجهات ذات العالقة بموجب عقود التشغيل والصيانة. في بعض الحاالت، تشتمل هذه 

األرصدة أيًضا على الدفعات المدفوعة مقدًما إلى الجهات ذات العالقة التي ال يوجد تاريخ محدد لسدادها.
 خالل عام 2018، أبرمت شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة اتفاقية قرض قابل للتحويل، بموجبها تم إقراض المبالغ ب- 

المسحوبة بموجب تلك االتفاقية إلى أكواباور جلوبال هولدينغز، شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وذلك من خالل اتفاقية إقراض بين 
المساهمين في المجموعة )»االتفاقية«(. وقد تم إقراض مبلغ قدره 1.361.2 مليون ريال سعودي إلى أكواباور جلوبال هولدينغز ويحمل 
عمولة بمعدل قدره 4.3% سنوًيا عن الثمانية عشر شهًرا األولي و 3.4% بعد ذلك على أصل المبلغ القائم. في 31 ديسمبر 2019 ووفًقا 
للخيار المتاح بموجب االتفاقية، تم تحويل جزء من القرض بلغ 580.65 مليون ريال سعودي مقابل بيع 49٪ من مساهمة المجموعة في 
شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة. باإلضافة إلى ذلك وخالل عام 2020، وافقت المجموعة على مقابل إضافي قدره 7.9 مليون ريال 

سعودي كجزء من التعديالت فيما يتعلق ببيع 49٪ من ملكية المجموعة في شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة.

إن رصيد القرض القائم يستحق السداد خالل 60 شهًرا من االستخدام األول للقرض في حالة عدم التحويل. تم ضمان القرض من قبل 
أكوا باور )أي حق الرجوع إلى أكوا باور(.

ويشمل ذلك ما يلي:ج- 
المحدودة بمبلغ 42.0 مليون ريال سعودي - 1 المتجددة  ايه سي إف للطاقة  الدفع للمساهمين غير المسيطرين في شركة  قرض مستحق 

)2020: 41.6 مليون ريال سعودي(. تستحق القروض السداد في عام 2024، وتحمل عمولة قدرها 5.75% سنوياً.
 قرض مستحق الدفع للمساهمين غير المسيطرين في شركة قطر للطاقة الشمسية بمبلغ 85.2 مليون ريال سعودي )2020: 85.2 مليون 2- 

ريال سعودي(. تستحق القروض السداد في عام 2024، وتحمل عمولة وفًقا لسعر اليبور قدرها +1.3% سنوياً.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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يمثل الرصيد دفعة مقدمة إلى جهات ذات عالقة وال يوجد تاريخ محدد لسدادها وال تحمل أي عمولة.د- 
يمثل هذا البند مبلغ مستحق لقاء أتعاب التطوير واسترداد التكاليف المتكبدة نيابة عن الشركة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها ه- 

وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
يمثل الرصيد دفعة مقدمة ثانوية إلى جهات ذات عالقة وال يوجد تاريخ محدد لسدادها وال تحمل أي عمولة. وطبًقا لشروط االتفاقية، لن و- 

يتم سداد الدفعة المقدمة إال بعد فترة قدرها سنة على األقل. وعليه، تم إظهار الرصيد كموجودات غير متداولة.
يمثل هذا البند مبلغ مستحق إلى الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة المحدودة )نوماك( لقاء خدمات تشغيل وصيانة تم تقديمها إلى ز- 

شركة المشروع وفقا التفاقيات التشغيل والصيانة. سوف يستحق هذا المبلغ السداد في 2023. وخالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، 
قامت المجموعة بتجنيب مخصص قدره 3.6 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2020: 28.5 مليون ريال سعودي( بشأن هذا الرصيد.

يمثل هذا البند المبالغ المستحقة الدفع إلى شركة مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية لقاء تحويل تكلفة تطوير ح- 
مشاريع.

خالل عام 2020، أعلنت المجموعة عن توزيعات أرباح لمرة واحدة بقيمة 2،701 مليون ريال سعودي. تم تحويل جزء من توزيعات األرباح ط- 
المعلنة، والمستحق لصندوق االستثمارات العامة السعودي )»المساهم«(، إلى قرض طويل األجل بدون عمولة قدره 901.0 مليون ريال 
مقابل  للمساهم،  التابعة  الشركة  عن  نيابة  القرض،  هذا  تعديل  يمكن  المساهم.  لهذا  بالكامل  مملوكة  تابعة  شركة  خالل  من  سعودي 
االستثمارات المستقبلية في المشاريع المتجددة التي تقوم بها الشركة، بناًء على شروط معينة. سيتم سداد القرض أو تسويته بحلول 31 
ديسمبر 2030 ما لم يتم تمديد فترة السداد أو التسوية بشكل متبادل من قبل الطرفين. سجلت المجموعة هذا القرض بالقيمة الحالية 
للتسديدات النقدية المتوقعة مخصومة باستخدام معدل مناسب ينطبق على القروض طويلة األجل ذات طبيعة مماثلة. تم إثبات الفرق بين 

القيمة االسمية للقرض وقيمته المخصومة كمساهمة أخرى من المساهم ضمن عالوة اإلصدار.

خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، تم إطفاء تكاليف مالية بمبلغ 14.5 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2020: 9.7 مليون ريال 
سعودي( على رصيد القرض القائم.

وهذا يمثل الدفعة المقدمة المستلمة من الشركة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية على حساب خدمات ي- 
التشغيل والصيانة المستقبلية. وسيتم دفعه إلى المورد الخارجي خالل االثني عشر شهًرا التالية.

االحتياطيات األخرى   	
كانت حركة االحتياطيات األخرى كما يلي:

احتياطي تغطية 
مخاطر التدفقات 

النقدية )إيضاح 1-8(

احتياطي 
ترجمة 

العمالت 
األجنبية

الحصة في الدخل الشامل اآلخر للشركات 
المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقًا 

لطريقة حقوق الملكية
)إيضاح 4(

إعادة قياس 
التزامات 
المنافع 
المحددة

اإلجماليأخرى

الرصيد كما في 1 
)1,361,236()27,180()19,185()971,975()29,721()313,175(يناير 2020

)1,437,183(-8,574)1,191,366(23,550)277,941(التغيرات خالل السنة
 الرصيد كما في 31 

)2,798,419()27,180()10,611()2,163,341()6,171()591,116(ديسمبر 2020

الرصيد كما في 1 
يناير 2021

)591,116()6,171()2,163,341()10,611()27,180()2,798,419(

التغيرات خالل 
الفترة

163,506)345(698,873)4,501(-857,533

الرصيد كما في 30 
يونيو 2021

)427,610()6,516()1,464,468()15,112()27,180()1,940,886(

يتعلق هذا البند بشلك رئيسي بالتغيرات في القيمة السوقية ألدوات تغطية   1 8
المخاطر بعد خصم الضريبة المؤجلة المتعلقة بالشراكت التابعة للمجموعة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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الزاكة والضريبة   	

المبالغ المثبتة في الربح أو الخسارة  1 9
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2021202020212020

29,79773,23265,30089,591الزكاة والضريبة الحالية*
)123,056()25,708()80,792()4,925(الضريبة المؤجلة

)33,465(39,592)7,560(24,872الزكاة والضريبة المحملة / )المستردة(
ناقًصا: الضريبة المستردة من العمليات 

المتوقفة
-4,803-4,295

الزكاة والضريبة المحملة / )المستردة( 
الظاهرة في الربح أو الخسارة

24,872)2,757(39,592)29,170(

* تشمل الزكاة والضرائب الحالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مبلغ 10.5 مليون ريال سعودي )30 يونيو 2020: 30.0 مليون ريال 
سعودي( تمثل مخصصات عن ربوط السنوات السابقة.

الشركة

نظراً الستثمار مؤسسة التمويل الدولية في الشركة بتاريخ 17 سبتمبر 2014، يتم محاسبة الشركة عن الزكاة كمنشأة مختلطة في المملكة العربية السعودية 
اعتباراً من 2014. خالل عام 2020، قامت مؤسسة التمويل الدولية ببيع حصتها إلى مساهم سعودي، مما زاد من حصة المساهم السعودي في الشركة 
إلى 100٪. ومع ذلك، لغرض تقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية، استمرت الشركة في االلتزام بواجبها بموجب نظام الزكاة كمنشأة مختلطة لعام 2020. 

بالنسبة لعام 2020، بما أن الشركة مملوكة اآلن بالكامل من قبل مساهمين سعوديين، فإنها تخضع فقط للزكاة.

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية عن كافة السنوات حتى 2020. خالل يوليو 2020، استلمت الشركة ربًطا من هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك )»الهيئة«( يطالب بزكاة إضافية تتعلق بالسنوات من 2009 حتى 2018 والتي دفعت الشركة بشأنها مبلغ 116.0 مليون ريال سعودي الى الهيئة 

وقامت بإنهاء موقفها عن هذه السنوات. لم تقم الهيئة بعد بإجراء ربوط لعامي 2019 و2020.

أكواباور بروجكتس

قامت شركة أكواباور بروجكتس بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية لكافة السنوات حتى عام 2020. قامت الشركة بإنهاء موقفها الضريبي والزكوي لدى 
الهيئة حتى عام 2014.

خالل عام 2020، استلمت الشركة ربًطا من الهيئة لعام 2018 يتضمن مطالبة بزكاة إضافية قدرها 31 مليون ريال سعودي. إضافة الى ذلك، خالل أبريل 
2021، استلمت الشركة ربوًطا من الهيئة للسنوات 2015 حتى 2017 تتضمن المطالبة بزكاة إضافية قدرها 39.7 مليون ريال سعودي. قدمت الشركة 

اعتراًضا على هذه الربوط وقامت باالعتراف بمخصص مناسب تجاه هذه المطالبات بناًء على توصية مستشاري الضرائب.

نوماك السعودية

قامت الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة بتقديم إقراراتها الزكوية عن كافة السنوات حتى 2020. خالل السنوات السابقة، استلمت الشركة ربطين 
زكويين من الهيئة عن السنوات 2008 حتى 2012 و2013 حتى 2016، متضمنة مطالبة بزكاة إضافية قدرها 12 مليون ريال سعودي لهذه السنوات التي 
صدرت ربوط بشأنها. قامت الشركة بتقديم اعتراضات على هذه الربوط وقامت باالعتراف بمخصص مناسب تجاه هذه المطالبات بناًء على توصية 

مستشاري الضرائب.

شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

قامت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية لكافة السنوات حتى عام 2020. أصدرت الهيئة ربطين لألعوام 2007 حتى 
2013 و2017 مطالبة فيها بضريبة وزكاة وضريبة استقطاع إضافية بما في ذلك الغرامات والدفعات المتأخرة. وقد قامت الشركة باالعتراض على كال 

الربطين الصادرين وقامت باالعتراف بمخصص مناسب تجاه هذه المطالبات بناًء على توصية مستشاري الضرائب.

 أخرى

من خالل عملياتها متعددة الجنسيات، تخضع المجموعة للضرائب في دول متعددة حول العالم مع أنظمة ضريبية معقدة. لدى المجموعة أمور مستمرة 
تتعلق بالربوط والضريبية األخرى في مختلف المناطق القضائية التي تعمل فيها. لكن بناًء على أفضل تقديرات اإلدارة، فقد قامت الشركة بتكوين مخصص 

كاٍف لجميع الربوط الضريبية، حيثما كان ذلك مالئًما.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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اإليرادات   		

 إيضاح
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2021202020212020

خدمات مقدمة
10404,368279,781832,921683,359-1تشغيل وصيانة

10121,601100,117296,080148,417-2خدمات التطوير وإدارة البناء
4,29611,6145,76218,384أخرى

10-3بيع كهرباء
250,077275,882507,751522,052سعة
107,384154,011182,972222,869طاقة

10118,875122,636193,038153,340-5دخل إيجار تمويلي
بيع مياه

10-3 سعة
و4-10

244,586232,708482,152468,841

10-3 انتاج
و4-10

32,25331,34359,39653,599

1,283,4401,208,0922,560,0722,270,861

 انظر االيضاح 15 لالطالع على التوزيع الجغرافي لإليرادات.

والصيانة   1 10 للتشغيل  األولى  الوطنية  الشركة  حققتها  التي  االيرادات  تشتمل 
والصيانة.  التشغيل  وخدمات  الفنية  الخدمات  تقديم  من  المجموعة  وشراكت 
ويشمل ذلك رسوم اتفاقيات الخدمة الفنية بمبلغ 90.6 مليون ريال سعودي 
المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة  ريال سعودي  مليون  أشهر و45.4  لمدة ستة 
في 30 يونيو 2021 )30 يونيو 2020: ستة أشهر 69.6 مليون ريال سعودي 

وثالثة أشهر 35.9 مليون ريال سعودي(.

المقدمة   2 10 المشاريع  تطوير  خدمات  من  المجموعة  حققتها  التي  اإليرادات 
بشأن تطوير المشاريع والتي يتم إثباتها عند اإلغالق المالي للمشروع )وهي 
للمشروع(،  به  المتعهد  التمويل  تحقيق  فيها  يتم  التي  الزمن  من  النقطة 
وكذلك خدمات إدارة المشاريع وخدمات االستشارات وإدارة اإلنشاءات المقدمة 
المشاريع وخدمات  إدارة  إيرادات  إثبات  يتم  المشاريع.  بإنشاء هذه  يتعلق  فيما 
االستشارات وإدارة اإلنشاءات المقدمة فيما يتعلق بإنشاء هذه المشاريع على 

مدى فترة تقديم الخدمة.

يتم االعتراف بالتاكليف المتكبدة على المشاريع قيد التطوير والتي تعتبر مجدية   
أكصل متداول إلى الحد الذي يتم فيه تقييم إماكنية استردادها. بلغت تلكفة بند 
تطوير المشروع كما في 30 يونيو 2021 مبلغ 325.5 مليون ريال سعودي 
بالعائدات  االعتراف  يتم  سعودي(.  ريال  مليون   313.2  :2020 ديسمبر   31(
المستلمة من المشاريع الناجحة التي تزيد عن تسديد تاكليف تطوير المشروع 

خالل الفترة ضمن اإليرادات المحققة من خدمات تطوير المشروع. 

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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اإليرادات )تتمة(  -10

الوفاء   3 10 عند  والكهرباء  المحالة  المياه  توريد  عن  الناتجة  اإليرادات  إثبات  يتم 
اإلنتاجية  السعة  إتاحة  عند  السعة  إليرادات  عادًة  ذلك  ويكون  األداء  بالتزامات 
من الطاقة أو المياه المحالة، وللمخرجات أو إيرادات الطاقة عند توصيل المياه 
المحالة والكهرباء، على التوالي، إلى العمالء وفًقا لشروط اتفاقيات شراء المياه 

والطاقة أو اتفاقيات شراء الطاقة أو اتفاقيات شراء المياه.

تشمل إيرادات بيع البخار بمبلغ 198.3 مليون ريال سعودي لفترة الستة أشهر   4 10
و99.9 مليون ريال سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 
)30 يونيو 2020: ستة أشهر 185.8 مليون ريال سعودي وثالثة أشهر 93.3 

مليون ريال سعودي(.

على   5 10 توزيعه  ويتم  العقد  فترة  مدى  على  التمويلي  اإليجار  دخل  إطفاء  يتم 
الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي االستثمار 

القائم للمجموعة بشأن عقد اإليجار.

المتعلق   6 10 الدخل  عرض  تم  أعاله،  الجدول  في  المذكورة  المبالغ  إلى  باإلضافة 
شراكت  لبعض  المقدمة  اإلضافية  الدعم  وخدمات  اإلداري  الدعم  بخدمات 
المجموعة بمبلغ 59.5 مليون ريال سعودي )30 يونيو 2020: 62.6 مليون 

ريال سعودي( كدخل عمليات أخرى.

خسارة انخفاض في القيمة ومصاريف أخرى، صافي   		

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيوإيضاح

2021 202020212020
-60,024-1160,024-1خسارة انخفاض في قيمة الشهرة

32,761-32,761-11-2المسؤولية المجتمعية للشركات

60,02432,76160,02432,761

بالنظر إلى حالة عدم اليقين فيما يتعلق بتجديد بعض اتفاقيات شراء الطاقة   1 11
والمياه، أجرت المجموعة اختبار انخفاض القيمة لبعض وحداتها المولدة للنقد 
الشراكت  تعتبر  للخدمات 2.  براكء  باور  للخدمات 1 وأكوا  براكء  باور  أكوا  وهي 
القيمة  ولتحديد  القيمة  انخفاض  اختبار  ألغراض  النقد  لتوليد  واحدة  كوحدة 
قيد االستخدام. استخدمت المجموعة التدفقات النقدية المخصومة الحتساب 
المبلغ القابل لالسترداد الذي تم توزيع الشهرة عليه، وقدرت أن المبلغ القابل 
لالسترداد اكن أقل من القيمة الدفترية، وبالتالي تم االعتراف بخسارة انخفاض 
في القيمة قدرها 60.0 مليون ريال سعودي )30 يونيو 2020: ال شيء( في 

هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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خسارة انخفاض في القيمة ومصاريف أخرى، صافي )تتمة(   -11

لدعم   2 11 سعودي  ريال  مليون   52.5 بمبلغ  المجموعة  ساهمت   ،2020 خالل 
الجهود الصحية في المملكة العربية السعودية الحتواء تأثير جائحة كوفيد-19. 
تم استخدام األموال لبناء مستشفى متنقل متاكمل بسعة 100 سرير، وذلك 
بالاكمل ألحد  تابعة مملوكة  إنشاءات محلية، وهي شركة  بالتعاون مع شركة 
المساهمين. تم تزويد المستشفى المتنقل الجديد بالاكمل بالمعدات الطبية 
 30 في  المنتهية  الفترة  خالل  كوفيد-19.  حاالت  لعالج  الالزمة  والتجهيزات 
المبلغ  ريال سعودي وتم دفع  المجموعة 32.8 مليون  يونيو 2020، دفعت 

المتبقي في النصف الثاني من عام 2020.

األعباء المالية، صافي   		

إيضاح
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2021 202020212020
219,076242,581461,169480,460أعباء مالية على القروض

24,1481,70546,40914,475أعباء مالية على خطابات ضمان
6,99010,13813,29624,692 7-1أعباء مالية على قروض من جهة ذات عالقة

16,41224,19433,10228,678أعباء مالية أخرى
266,626278,618553,976548,305

ربح السهم   		

 فيما يلي تحلياًل بالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )باآلالف(:1-31  

لفترة الستة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو
30 يونيو

2021 202020212020
645,763645,763645,763 645,763األسهم العادية المصدرة

645,763645,763645,763645,763المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة

تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض على النحو التالي:  2 13
لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو
لفترة الستة أشهر المنتهية

في 30 يونيو
2021 202020212020

307,847221,024446,885325,649صافي ربح الفترة المتعلق بالمساهمين في الشركة األم
ربح الفترة من العلميات المستمرة المتعلق بالمساهمين في 

الشركة األم
307,847214,056446,885316,729

الربح األساسي والمخفض للسهم العائد للمساهمين في 
الشركة األم )بالريال السعودي(

0.480.340.690.50

الربح األساسي والمخفض للسهم من العمليات المستمرة 
العائد للمساهمين في الشركة األم )بالريال السعودي(

0.480.330.690.49

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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التعهدات وااللتزامات المحتملة   		
كما في 30 يونيو 2021، كان لدى المجموعة التزامات محتملة قائمة على شكل خطابات ضمان وضمانات مشتركة صادرة بشأن التسهيالت البنكية 
لشركات المشاريع وضمانات أداء قدرها 12.85 مليار ريال سعودي )31 ديسمبر 2020: 11.34 مليار ريال سعودي(. يشتمل الرصيد أيضاً على حصة 

المجموعة في التزامات الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

فيما يلي تحلياًل لاللتزامات المحتملة كما بتاريخ إعداد القوائم المالية:

كما في
30 يونيو 2021

كما في
31 ديسمبر 2020

5,595,4525,104,362األوراق المالية الخاصة باألداء والتطوير واعتمادات مستندية لدعم اإلنجاز
4,280,2903,803,049ضمانات بشأن قروض مرحلية واعتمادات مستندية

1,564,0361,082,764ضمانات بالنيابة عن المشاريع المشتركة والشركات التابعة
1,214,5341,146,903حساب احتياطي خدمة الدين واعتمادات مستندية احتياطية

152,793154,022ضمانات العروض لمشاريع في مرحلة التطوير
42,24053,760ضمانات التسهيالت الممولة للمشاريع المشتركة

12,849,34511,344,860

باإلضافة إلى االلتزامات المفصح عنها أعاله، التزمت المجموعة أيًضا بالمساهمة بمبلغ 131.0 مليون ريال سعودي في حقوق ملكية شركة مستثمر فيها 
بطريقة حقوق الملكية.

كما أن لدى المجموعة التزام قرض بمبلغ 592.9 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بتسهيالت تمويل الميزانين التي تم الحصول عليها من قبل بعض شركات 
مقرضي  مع  المجموعة  تدخلها  التي  المتناسقة  والبيع  الشراء  خيارات  بسبب  القرض  التزام  ينشأ  الملكية.  بطريقة حقوق  فيها  المستثمر  المجموعة 
التسهيالت. يتم االعتراف بااللتزامات المتعلقة ببعض خيارات الشراء والبيع األخرى ضمن المطلوبات غير المتداولة والمتداولة بمبلغ 296.1 مليون ريال 

سعودي )31 ديسمبر 2020: 290.9 مليون ريال سعودي( و11.25 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2020: 11.25 مليون ريال سعودي( على التوالي.

عالوة على ذلك، فيما يتعلق بمحطة توليد الكهرباء المستقلة التي تحتفظ بها إحدى شركات المجموعة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، أبرمت 
المجموعة اتفاقية توريد الفحم طويلة األجل مع مورد طرف ثالث حيث التزمت المجموعة بتغطية الفرق أو أخذ زيادة الفائض بين سعرين متفق عليهما مع 
مورد الفحم خالل فترة تشغيل محطة توليد الكهرباء المستقلة البالغة 25 عاًما. وفًقا لالتفاقية، فإن أي فرق بين سعرين متفق عليهما )أي السعر بموجب 
اتفاقية توريد الفحم مقارنة باألسعار الفعلية لمورد الفحم المتفق عليها بشأن مصادر هذا الفحم( قد تكون المجموعة ملزمة بدفعه عند شراء الفحم. يتم 
تحديد أسعار الفحم ذات الصلة على أساس تجاري مع اإلشارة إلى مؤشرات أسعار معينة للفحم والتي تعمل كمرجع سوقي لتجارة الفحم في أوروبا وآسيا.

كما تلتزم المجموعة بالمساهمة بمبلغ 75.0 مليون ريال سعودي في مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات في أوزبكستان خالل عامي 2021 و2022.

في إحدى الشركات التابعة للمجموعة، وهي الشركة المركزية لتوليد الكهرباء، طالب مورد الوقود )»مصفاة البترول األردنية«( بمبلغ قدره 596.1 مليون 
ريال سعودي )31 ديسمبر 2020: 582.4 مليون ريال سعودي( كعمولة على تأخر سداد فواتير الوقود الشهرية. تنص اتفاقية توريد الوقود المبرمة مع 
المورد على أنه يحق للمورد الحصول على عمولة نتيجة التأخر في سداد الفواتير غير المسددة وذلك بعد 45 يوًما من تاريخ الفاتورة. ومع ذلك، فإن المادة 
)13-3( من اتفاقية توريد الوقود تنص أيًضا على أن الشركة المركزية لتوليد الكهرباء غير مسؤولة عن عدم األداء بموجب اتفاقية توريد الوقود، وأنها ال 
تعتبر متأخرة في السداد وذلك بالقدر الذي يكون فيه عدم األداء أو التأخر في السداد ناتج عن الجهة المشترية )»الشركة الوطنية للكهرباء«(. ونظًرا ألن 
التأخر في سداد مدفوعات الوقود للموّرد ناتج عن التأخر في استالم إيرادات الوقود من الشركة الوطنية للكهرباء، فإن المورد، بموجب العقد، ليس لديه 
أي أساس للمطالبة بأي عمولة تأخير من الشركة المركزية لتوليد الكهرباء. وعليه، ترى اإلدارة ومستشارها القانوني المستقل بأنه وفًقا لشروط اتفاقية 
توريد الوقود الموقعة بين المورد والشركة المركزية لتوليد الكهرباء، فإن المورد ليس لديه أي أساس تعاقدي للمطالبة بهذه المبالغ. وبالتالي، لم يجنب 

أي مخصص لها في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

إضافة الى ما ذكر أعاله، للمجموعة موجودات ومطلوبات محتملة متعلقة ببعض األمور المتنازع عليها، بما في ذلك الدعاوى المقدمة من المقاولين 
وضدهم وعمليات التحكيم التي تنطوي على مجموعة متنوعة من القضايا. تنشأ هذه االحتماالت في سياق العمل العادي. ومن غير المتوقع أن ينتج عن 

هذه الحاالت المحتملة أي تعديالت جوهرية.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(



ق-286

القطاعات التشغيلية   		
 تبين للمجموعة أن لجنة اإلدارة، برئاسة الرئيس التنفيذي، هي صانع القرار الرئيسي للقطاعات التشغيلية وذلك وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 8: 

»القطاعات التشغيلية«

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، قامت المجموعة بتعديل قطاعاتها التشغيلية التي يتم رفع تقارير بشأنها. تماشياً مع تركيزها المستمر على 
البيئة واالستدامة، ال تزال المجموعة تشهد نمًوا متزايًدا في قطاع الطاقة المتجددة. نتج عن ذلك تغير في المعلومات المقدمة بانتظام إلى صانع القرار 
الرئيسي للقطاعات التشغيلية والتي تتضمن معلومات منفصلة عن نتائج أنشطة الطاقة المتجددة وكذلك أعمال تحلية المياه الحرارية مجتمعة. يتم 
استخدام هذه المعلومات التخاذ قرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها لكل قطاع ولتقييم األداء القطاعي. تعمل المجموعة على مزيد من التنقيح 

والمراجعة لمعلومات القطاعات التشغيلية بما في ذلك تخصيص األصول غير الملموسة على قطاعات التشغيل.

تنسب اإليرادات إلى كل قطاع تشغيلي بناًء على نوع المحطات أو المعدات التي يتم الحصول منها على اإليرادات. إن السياسات المحاسبية للقطاعات 
التشغيلية هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة. تم استبعاد جميع المعامالت بين شركات المجموعة ضمن القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها 
بشكل مناسب. لم تكن هناك مبيعات بين القطاعات خالل السنوات المعروضة أدناه. فيما يلي تفاصيل القطاعات التشغيلية التي يتم رفع تقارير بشأنها:

التحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح - 1
العكسي

يشير مصطلح التحلية الحرارية إلى محطات الطاقة والمياه التي تستخدم الوقود األحفوري )النفط والفحم والغاز( 
كمصدر رئيسي للوقود لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه، في حين تشير تحلية المياه إلى محطات تحلية المياه بالتناضح 
والتشغيل  واالستثمار  التطوير  )أي  التشغيلي  القطاع  عمل  لدورة  األربعة  المراحل  جميع  القطاع  يشمل  العكسي. 
والتحسين(. وتشمل هذه المحطات محطات توليد الطاقة المستقلة، ومحطات تحلية المياه بالتناضح العكسي المستقلة.

 مصادر الطاقة المتجددة- 2
ويشمل ذلك خط أعمال المجموعة الذي يتكون من المحطات الكهروضوئية ومحطات الطاقة الشمسية المركزة 
واالستثمار  التطوير  )أي  التشغيلي  القطاع  عمل  لدورة  األربعة  المراحل  جميع  القطاع  يشمل  الرياح.  ومحطات 

والتشغيل والتحسين(.

تشمل بعض أنشطة إدارات الشركة والبنود األخرى التي لم يتم تخصيصها إلى القطاعات التشغيلية التي يتم رفع  أخرى- 3
تقارير بشأنها ونتائج أعمال إعادة التأمين في أكوا باور.

القطاعات التشغيلية )تتمة(   -15
المؤشرات الرئيسية حسب القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

2021 202020212020
976,368932,9212,050,6191,862,832التحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح العكسي

302,776263,557503,691389,645مصادر الطاقة المتجددة
4,29611,6145,76218,384أخرى

1,283,4401,208,0922,560,0722,270,861إجمالي اإليرادات
دخل العمليات قبل خسارة  االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى

583,580579,3851,094,446970,369التحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح العكسي
207,370114,711285,181138,379مصادر الطاقة المتجددة

4,75411,5325,82918,196أخرى

795,704705,6281,385,4561,126,944اإلجمالي*

 إيرادات / )مصاريف( عمليات الشركات غير الموزعة
)272,035()287,097()174,773()167,412(مصاريف عمومية وإدارية

)11,047()9,637()2,183(3,951استهالك وإطفاء
-)43,308(-)8,672(مخصص برنامج الحوافز طويلة األجل

)9,403(-)9,403(-تكاليف إعادة هيكلة
14,42721,21528,89734,274دخل عمليات أخرى

637,998540,4841,074,311868,733إجمالي دخل العمليات قبل خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى

* إجمالي الدخل التشغيلي للقطاع ال يتوافق بالضرورة مع قائمة الربح أو الخسارة حيث إنها تستند إلى المعلومات المقدمة إلى لجنة اإلدارة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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القطاعات التشغيلية )تتمة(   -15
المؤشرات الرئيسية حسب القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها )تتمة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

2021 202020212020
ربح القطاعات

490,946459,815862,029724,895التحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح العكسي
110,03560,930128,753586مصادر الطاقة المتجددة

4,73211,5325,80718,196أخرى
605,713532,277996,589743,677اإلجمالي  

تسوية ربح السنة من العمليات المستمرة
)272,035()287,097()174,773()167,412(مصاريف عمومية وإدارية

-)60,024(-)60,024(انخفاض قيمة الشهرة في الشركات التابعة
عكس قيد االنخفاض في قيمة شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها 

وفقاً لطريقة حقوق الملكية
--30,000-

-)43,308(-)8,672(مخصص برنامج الحوافز طويلة األجل
)32,761(-)32,761(-مساهمة في المسؤولية االجتماعية للشركات

)30,000()10,500()30,000(-مخصص الزكاة والضريبة المتعلق بربوط سنوات سابقة
)22,600()3,600()22,600()1,900(مخصص/ خصم بشأن المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة

)9,403(-)9,403(-تكلفة إعادة هيكلة
24,651-24,651-مكاسب إعادة قياس الخيارات

-)14,450(-)7,553(أثر الخصم على القرض من شركة تابعة لمساهم
-)7,648(-131خسارة استبعاد/ شطب ممتلكات وآالت ومعدات

)52,147()149,897()22,733()66,179(استهالك وإطفاء*
14,42721,21528,89734,274دخل عمليات أخرى

35,68118,14241,89232,604إيرادات أخرى
)26,475()48,381()18,853()20,816(أعباء مالية وخسائر تحويل عمالت أجنبية، صافي

)29,684()16,603()24,864()13,835(زكاة وضريبة محملة

309,561260,298455,870360,101ربح السنة من العمليات المستمرة

* يشمل قسط االستهالك اإلضافي وقدره 140.3 مليون ريال سعودي )30 يونيو 2020: 41.3 مليون ريال سعودي( نتيجة تعديل العمر اإلنتاجي لبعض 
الموجودات ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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القطاعات التشغيلية )تتمة(   -15
التركز الجغرافي

يقع المركز الرئيسي للشركة في المملكة العربية السعودية. تم أدناه بيان التركز الجغرافي إليرادات المجموعة وممتلكاتها وآالتها ومعداتها.

 اإليرادات من العمليات المستمرة 
الممتلكات واآلالت والمعداتوالمتوقفة

31 ديسمبر 302020 يونيو 302021 يونيو 302020 يونيو 2021
1,147,7971,063,6009,960,2329,831,278المملكة العربية السعودية

307,450366,665545,128570,190سلطنة ُعمان
297,274287,4612,086,0792,193,676األردن

301,346225,55954,51255,350المغرب
389,677258,90060,34964,653االمارات العربية المتحدة

--23,35820,240جنوب أفريقيا
-867,213--أوزبكستان

93,17093,07336,45817,193باقي دول العالم
2,560,0722,315,49813,609,97112,732,340

معلومات عن العمالء الرئيسيين

خالل الفترة، يشّكل ثالثة عمالء )2020: ثالثة عمالء( بشكل فردي أكثر من 10٪ من إيرادات المجموعة. كانت أرقام اإليرادات ذات الصلة لهؤالء العمالء 
الرئيسيين، والتي قد تختلف هويتها حسب الفترة، على النحو التالي:

لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

20212020

576,491555,353العميل أ
297,275287,460العميل ب
278,108237,448العميل ج

تتعلق اإليرادات من هؤالء العمالء بالتحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح العكسي ومصادر الطاقة المتجددة للقطاعات التشغيلية التي يتم رفع تقارير 
بشأنها.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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القيمة العادلة لألدوات المالية   		
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في السوق 

بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تتم إما:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو 	
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات 	

 إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.

 تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق 
أفضل مصالحهم االقتصادية.

القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(   -16
عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تقوم المجموعة باستخدام بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر المستطاع. يتم تصنيف القيمة العادلة 

إلى مستويات مختلفة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة بناء على المدخالت المستخدمة في طرق التقويم على النحو التالي:

المستوى 1 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 	
المستوى 2 : مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات إما بصورة  	

مباشرة )أي، األسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي، المشتقة من األسعار(.
المستوى 3 : مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تتم بناء على بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(. 	

يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة 
العادلة. وال يتضمن ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب 
العادلة ستكون مؤهلة لتصنيف  بالقيمة  التي لم يتم قياسها  العادلة للموجودات والمطلوبات  القيمة  العادلة. تقييم اإلدارة هو أن  القيمة  بشكل معقول 

المستوى 2.

القيمة 
الدفترية

القيمة العادلة

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

كما في 30 يونيو 2021

المطلوبات المالية
478,912-478,912-478,912القيمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطية المخاطر

23,827,447-23,265,5983,566,84620,260,601قروض وتسهيالت طويلة األجل

كما في 31 ديسمبر 2020

المطلوبات المالية
710,373 -710,373 -710,373القيمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطية المخاطر

19,110,926 - 19,619,9003,648,43915,462,487 قروض وتسهيالت طويلة األجل
 تم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى بأنها تقارب القيمة الدفترية نظراً إلعادة تسعيرها المتكرر أو طبيعتها قصيرة األجل.

تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي تعادل تقريباً قيمتها الدفترية حيث أن عقد اإليجار يتعلق بطبيعة متخصصة 
للموجودات، وبموجبها فإن القيمة الدفترية لصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي تمثل أفضل أساس الحتساب قيمته العادلة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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األمور الهامة خالل الفترة   		

استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد )»كوفيد-19«(، الذي تسبب في   1 17
تعطل النشاط االقتصادي على مستوى العالم، قامت المجموعة بتنفيذ برامج 
وقائية نشطة في مواقعها وخطط طوارئ من أجل تقليل المخاطر المتعلقة 
صحة  من  والتأكد  التجارية  العمليات  استمرارية  على  والحفاظ  بكوفيد-19، 

وسالمة موظفيها.

العمليات  على  لكوفيد-19  العام  التأثير  بتقييم  اإلدارة  قامت  الفترة،  خالل   
واألعمال التجارية الخاصة بالمجموعة، وأخذت بعين االعتبار مجموعة من العوامل 
بما في ذلك التأثيرات على سلسلة اإلمداد، والطاقة التشغيلية/ توليد الطاقة 
الموظفين  وصحة  اإلمداد،  سلسلة  في  اإلضافية  والتاكليف  محطاتها،  في 
وسالمتهم. وبناًء على هذا التقييم، لم يلزم إجراء تعديالت جوهرية في هذه 
القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021. 
في  مستقبلي  تغيير  أي  عن  يترتب  قد  المستمر،  التأكد  عدم  ضوء  في  لكن 
للموجودات  الدفترية  القيم  تعديل جوهري على  إجراء  والتقديرات  االفتراضات 
و/ أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في الفترات المستقبلية.  ستواصل اإلدارة 
تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية التي قد تؤثر على النتائج المالية 

المستقبلية والتدفقات النقدية والمركز المالي للمجموعة.

العربية   2 17 المملكة  في  المالية  السوق  هيئة  وافقت   ،2021 يونيو   30 بتاريخ 
السعودية على طلب الشركة بشأن طرح 81.199.299 سهًما من خالل طرح 
عام أولي، والتي سيتم طرحها من خالل زيادة رأسمال الشركة. وسيتم اإلعالن 

عن نشرة إصدار الشركة في الوقت المناسب.

من   3 17 يتألف  حوافز  برنامج  على  اإلدارة  مجلس  وافق   ،2021 مارس   30 بتاريخ 
األسهم والمنافع النقدية )»الخطة«( للموظفين المؤهلين تستحق الدفع عند 
اإلدراج الناجح للشركة في السوق المالية مع مراعاة شروط األداء األخرى. وبتاريخ 
13 يونيو 2021، وافق المساهمون في الشركة على البرنامج. لم يتم إثبات أي 
مخصصات في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة حيث لم يتم منح 
مزايا البرنامج للموظفين المؤهلين ولم يتم بعد تخصيص مزايا نقدية أو منح 
أسهم بموجب البرنامج أو الموافقة عليها من قبل اللجنة الفرعية المعينة من 

قبل مجلس اإلدارة.

خالل الفترة، وافق مجلس اإلدارة على برنامج حوافز نقدية طويل األجل، والتي   4 17
الحوافز طويل  برنامج  يغطي  العليا.  اإلدارة  أفراد موظفي  لبعض  منحها  تم 
األجل فترة تسع سنوات إجمااًل اعتباًرا من 1 يناير 2020، ويتألف من ثالث فترات 
أداء منفصلة لك منها ثالث سنوات. سيتم منح الماكفآت النقدية وفًقا لبرنامج 
الحوافز طويل األجل في نهاية لك فترة أداء تخضع لتحقيق شروط األداء. وعليه، 
تم إثبات مخصص قدره 43.3 مليون ريال سعودي ضمن المصاريف العمومية 
واإلدارية تمثل فترات األداء لعام 2020 وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

   .2021

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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األحداث الالحقة   		
اعتباًرا من 31 يوليو 2021، ستحتفظ شركة أكوا باور إلعادة التأمين )شركة تابعة مملوكة بنسبة 100٪ للمجموعة( بالمخاطر في بعض برامج إعادة 
التأمين، مع إجمالي متراكم ألقصى تعرض يصل إلى 37.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الوثيقة حتى 30 يوليو 2022، وبحد أقصى 9.4 مليون ريال 

سعودي لكل حادث أو مطالبة. 

باإلضافة الى ذلك، بعد نهاية الفترة، قامت المجموعة وفقاً لطبيعة نشاطها بإبرام اتفاقيات متعددة أو تجري التفاوض بشأنها. ال تتوقع اإلدارة أن يكون 
لهذه االتفاقيات أي أثر جوهري على قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة للمجموعة ونتائجها بتاريخ إعداد القوائم المالية.

اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة   		
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة والموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ×× ×× 1442هـ )الموافق ×× ×× 2021(.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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نشرة إصدار
شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)

شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٥٣٣٩٢وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٠هـ (الموافق 
٢٠٠٨/٧/١٣م) والقرار الوزاري رقم ٢١٥/ق وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢هـ (الموافق ٢٠٠٨/٧/٥م)

طرح (٨١,١٩٩,٢٩٩) واحد وثمانون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وتسعة وتسعون سهم تمثل 
١١٫١٪  من رأس مال شركة أعمال المياه والطاقة الدولية بعد االكتتاب (والتي تمثل ما نسبته ١٢٫٦٪ من رأس مال 

الشركة قبل الزيادة) لالكتتاب العام  بسعر قدره  (٥٦) ريال سعودي للسهم الواحد

فترة الطرح ٣ أيام
تبدأ من ٢٢ صفر ١٤٤٣هـ (الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١م)

إلـى ٢٤ صفر ١٤٤٣هـ (الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢١م)

المستشارون الماليون

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب 
متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة 
قواعد  متطلبات  المالية بحسب  األوراق  إدراج  "الهيئة") وطلب  بــ  إليها  (المشار  السعودية  العربية 
اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على 
الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، 
ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال 
توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال 
تتحمل الهيئة والسوق أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطياّن أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو 
اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه 

النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٢هـ (الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢١م) 

"الشركة")  أو  باور"  بـ"أكوا  بعد  فيما  إليها  (يُشار  الدولية  والطاقة  المياه  أعمال  شركة 
هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ٢١٥/ق وتاريخ 
التجاري رقم ١٠١٠٢٥٣٣٩٢  بالسجل  والمقيدة  م)  (الموافق ٢٠٠٨/٧/٥  ١٤٢٩/٧/٢هـ 
العربية  المملكة  في  الرياض  بمدينة  ٢٠٠٨/٧/١٣م)  (الموافق  ١٤٢٩/٧/١٠هـ  وتاريخ 
السعودية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في الطابق الثاني، المبنى ٥، البوابة االقتصادية، 
طريق مطار الملك خالد الدولي، ص. ب. رقم ٢٢٦١٦ الرياض ١١٤١٦ المملكة العربية 
وأربعمائة  مليار  ستة   (٦٫٤٥٧٫٦٢٨٫٧٨٠) الحالي  الشركة  مال  رأس  ويبلغ  السعودية. 
وسبعة وخمسين مليون وستمائة وثمانية وعشرين ألًفا وسبعمائة وثمانين ريال سعودي 
مقسم إلى (٦٤٥٫٧٦٢٫٨٧٨) ستمائة وخمسة وأربعين مليوًنا وسبعمائة واثنين وستين ألًفا 
وثمانمائة وثمانية وسبعين سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية 

للسهم الواحد مدفوعة بالكامل.
يبلغ (٢٫٩٢٠٫٨٩٥٫٠٠٠)  تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال 
مليارين وتسعمائة وعشرين مليوًنا وثمانمائة وخمسة وتسعين ألف ريال سعودي مقسم 
وخمسمائة  ألًفا  وثمانين  وتسعة  مليوًنا  وتسعين  واثنين  مائتين   (٢٩٢٫٠٨٩٫٥٠٠) إلى 
سعودية  رياالت  عشرة   (١٠) قدرها  بالكامل  مدفوعة  اسمية  بقيمة  نقدي  عادي  سهم 
تاريخ ١٤٢٩/١٢/١هـ (الموافق ٢٠٠٨/١١/٢٩م) تمت زيادة  ("السهم"). وفي  لكل سهم 
رأس مال الشركة إلى (٣٫٣٦٠٫٠٠٥٫٠٠٠) ثالثة مليار وثالثمائة وستين مليوًنا وخمسة 
آالف ريال سعودي مقسم إلى (٣٣٦٫٠٠٠٫٥٠٠) ثالثمائة وستة وثالثين مليوًنا وخمسمائة 
سهم من خالل االكتتاب بأسهم جديدة من قبل كل من شركة محمد وعبداهللا إبراهيم 
للتسويق،  وشركاؤه  العيسائي  قاسم  عمر  شركة  القابضة،  الفوزان  شركة   ، السبيعي 
شركة مجموعة المطلق وشركة المعجل للتجارة والمقاوالت. وفي تاريخ ١٤٣١/٧/٢هـ 
إلى (٣٫٧١٠٫٢١٥٫٦٠٥) ثالثة  الشركة  مال  زيادة رأس  تمت  (الموافق ٢٠١٠/٦/١٤م) 
رياالت  وخمسة  وستمائة  ألًفا  عشر  وخمسة  ومائتين  ماليين  وعشرة  وسبعمائة  مليار 
إلى (٣٧١٫٠٢١٫٥٦٠) ثالثمائة وواحد وسبعين مليوًنا وواحد وعشرين  سعودية مقسم 
مساهمي  قبل  من  جديدة  بأسهم  االكتتاب  خالل  من  سهًما  وستين  وخمسمائة  ألًفا 
مال  رأس  زيادة  تمت  ٢٠١٣/١/١٢م)،  (الموافق  ١٤٣٤/٢/٣٠هـ  تاريخ  وفي  الشركة. 
وتسعمائة  ماليين  وأربعة  وستمائة  مليار  أربعة   (٤٫٦٠٤٫٩٥٢٫٤٤٠) إلى  الشركة 
 (٤٦٠٫٤٩٥٫٢٤٤) إلى  مقسم  سعودياً  رياالً  وأربعين  وأربعمائة  ألف  وخمسين  واثنين 
وأربعين سهماً  وأربعة  ومائتين  ألف  وتسعين  وأربعمائة وخمسة  مليون  وستين  أربعمائة 
من خالل إصدار أسهم جديدة وتخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد والشركة العربية 
لالستثمار "سنابل لالستثمار" كمساهمين جدد في الشركة. وفي تاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ 
(الموافق ٢٠١٣/٦/٢م)، تمت زيادة رأس مال الشركة عن طريق رسملة قروض مقدمة 
إلى  الشركات  نظام  من   (١٣٨) للمادة  وفقاً  منهم  قرار صادر  بموجب  المساهمين  من 
واثنين  وتسعمائة  مليوًنا  وثالثين  وخمسة  وثالثمائة  مليار  (٥٫٣٣٥٫٩٥٢٫٤٤٠) خمسة 
وخمسين ألًفا وأربعمائة وأربعين رياالً سعودياً مقسم إلى (٥٣٣٫٥٩٥٫٢٤٤) خمسمائة 
وأربعين سهماً.  وأربعة  ومئتين  ألًفا  وتسعين  مليوًنا وخمسمائة وخمسة  وثالثين  وثالثة 
الشركة  مال  رأس  تخفيض  تم  ٢٠١٣/١٠/٢م)،  (الموافق  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ  تاريخ  وفي 
ألف  وتسعين  وثالثة  وستمائة  مليوناً  وثالثين  وسبعة  مائة   (١٣٧٫٦٩٣٫٠٠٠) بمبلغ 
وثمانية  ومائة  مليار  خمسة   (٥٫١٩٨٫٢٥٩٫٤٤٠) المال  رأس  ليصبح  سعودي  ريال 
مقسم  سعودياً  رياالً  وأربعين  وأربعمائة  ألفاً  وخمسين  وتسعة  ومائتين  مليوناً  وتسعين 
ألفاً  وثمانمائة وخمسة وعشرين  مليوناً  وتسعة عشر  إلى (٥١٩٫٨٢٥٫٩٤٤) خمسمائة 
وذلك من خالل شراء الشركة ألسهمها وإلغائها. وفي  وتسعمائة وأربعة وأربعين سهماً 
تاريخ ١٤٣٥/١/١٤هـ (الموافق ٢٠١٣/١١/١٧م)، قرر المساهمون زيادة رأس مال الشركة 
إلى (٥٫٤٧٦٫٠٣٧٫٢١٠) خمسة مليار وأربعمائة وستة وسبعين مليوناً وسبعة وثالثين ألفاً 
ومائتين وعشرة رياالت سعودية مقسم إلى (٥٤٧٫٦٠٣٫٧٢١) خمسمائة وسبعة وأربعين 
وذلك من خالل إصدار  وستمائة وثالثة آالف وسبعمائة وواحد وعشرين سهماً  مليوناً 
الشركة. وفي  الدولية كمساهم جديد في  التمويل  أسهم جديدة وتخصيصها لمؤسسة 
تاريخ ١٤٣٩/١٠/١٤هـ (الموافق ٢٠١٨/٦/٢٦م) قرر المساهمون زيادة رأس مال الشركة 
إلى (٦٫٤٥٧٫٦٢٨٫٧٨٠) ستة مليار وأربعمائة وسبعة وخمسين مليوًنا وستمائة وثمانية 
وخمسة  ستمائة   (٦٤٥٫٧٦٢٫٨٧٨) إلى  مقسم  رياالً  وثمانين  وسبعمائة  ألًفا  وعشرين 
وأربعين مليوًنا وسبعمائة واثنين وستين ألًفا وثمانمائة وثمانية وسبعين سهماً وذلك من 
خالل إصدار أسهم جديدة وتخصيصها لصندوق االستثمارات العامة كمساهم جديد في 
الشركة. (لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم (٤-١١) ("تأسيس الشركة وتطور 

رأس مالها")).
وبتاريخ ١٤٤٢/١١/٣هـ (الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢١م)، وافقت الجمعية العامة غير العادية 
وسبعة  وأربعمائة  مليار  ستة   (٦٫٤٥٧٫٦٢٨٫٧٨٠) من  الشركة  مال  رأس  زيادة  على 
وخمسين مليوًنا وستمائة وثمانية وعشرين ألًفا وسبعمائة وثمانين رياالً سعودًيا مقسم إلى 
(٦٤٥٫٧٦٢٫٨٧٨) ستمائة وخمسة وأربعين مليوًنا وسبعمائة واثنين وستين ألًفا وثمانمائة 
وثمانية وسبعين سهًما عادياً نقدياً بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم 
وسبعة  وتسعمائة  ماليين  وعشرة  وثالثمائة  مليارات  سبعة   (٧٫٣١٠٫٩٩٧٫٢٩٠) إلى 
وتسعون ألفاً ومائتان وتسعون ريال سعودي مقسمة إلى (٧٣١٫٠٩٩٫٧٢٩) سبعمائة وواحد 
وثالثون مليوناً وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وعشرون سهًما عادياً بقيمة اسمية 
قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم، وإصدار عدد (٨٥٫٣٣٦٫٨٥١) خمسة وثمانون 
مليوناً وثالثمائة وستة وثالثون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون سهم عادي جديد (والتي 
تمثل ١١٫٦٧٪ من رأس مال الشركة بعد الزيادة) وطرح منها عدد (٨١٫١٩٩٫٢٩٩) واحد 
وثمانون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون سهم (تمثل ما نسبته 
١١٫١٪ من رأس مال الشركة بعد الزيادة) لالكتتاب العام وتخصيص األسهم الجديدة 
المتبقية بعدد (٤٫١٣٧٫٥٥٢) أربعة ماليين ومائة وسبعة وثالثون ألفاً وخمسمائة واثنان 
الزيادة) لبعض من  الشركة بعد  وخمسون سهم (تمثل ما نسبته ٠٫٥٧٪ من رأس مال 
األسهم  منح  خطة  بموجب  الموظفين  لتلك  ومنحها  التابعة  وشركاتها  الشركة  موظفي 

للموظفين (ولمزيد من التفاصيل حول خطة منح األسهم للموظفين، يرجى الرجوع للقسم 
(٥-١١) (برامج أسهم الموظفين)).

تتمثل عملية الطرح العام األولي ألسهم الشركة (يُشار إليه فيما بعد بـ "الطرح") في طرح 
(٨١٫١٩٩٫٢٩٩) واحد وثمانون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون 
سهم عادي (يُشار إليها فيما بعد بـ "أسهم الطرح") بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 
(١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد. وسيكون سعر الطرح (٥٦) ريال سعودي لكل 
سهم. وتمثل أسهم الطرح نسبة ١١٫١٪ من رأس مال الشركة بعد االكتتاب الذي سيتم 

طرحه وفق قرار الجمعية العامة غير العادية المذكور أعاله.
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين (يُشار إليهم فيما بعد 

باسم "المستثمرين") وهما: 
الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة 
في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات 
األولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (يُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة") (ويُشار إلى تلك 
التعليمات فيما بعد بـ "تعليمات بناء سجل األوامر") (يُشار إليهم مجتمعين فيما بعد بـ 
"الفئات المشاركة" ويُشار إلى كٍل منهم بـ "الفئة المشاركة") (لمزيد من التفاصيل، يرجى 
مراجعة القسم (١) ("التعريفات والمصطلحات")). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم 
تخصيصها للفئات المشاركة (٨١٫١٩٩٫٢٩٩) واحد وثمانون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون 
ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون سهم، تمثل ما نسبته ١٠٠٪ (مائة في المائة) من إجمالي 
أسهم الطرح. ويحق لمدير االكتتاب ومديري سجل اكتتاب المؤسسات في حال وجود طلب 
كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة 
إلى (٧٣٫٠٧٩٫٣٧٠) ثالثة وسبعون مليون وتسعة وسبعون ألف وثالثمائة وسبعون سهم 
لتمثل ما نسبته (٩٠٪) من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح 
مع  بالتشاور  الماليين،  المستشارين  قبل  من  المشاركة  للفئات  تخصيصها  سيتم  التي 
آلية  ("التعريفات والمصطلحات") باستخدام  القسم (١)  الشركة (كما تم تعريفهم في 

التخصيص االختيارية.
الشريحة (ب): المكتتبون األفراد: تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، 
أوالد قصر من زوج غير  لديها  التي  أو األرملة  المطلقة  السعودية  المرأة  بما في ذلك 
سعودي حيث يحق لها االكتتاب بأسمائهم لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة 
أو أرملة وما يثبت أمومتها ألوالدها القصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي 
مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات 
المستلمة كما يحق لهم فتح حساب استثماري لديهم. (يشار إليهم مجتمعين فيما بعد بـ 
"المكتتبين األفراد" ويُشار إلى كٍل منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد"، ويشار إليهم مع الفئات 
المشاركة بـ "المستثمرين" أو "المكتتبين"). ويعد الغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم 
مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيتم تطبيق النظام بحق مقدم الطلب. 
وفي حال تم االكتتاب مرتين، فسوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً، ويتم أخذ االكتتاب األول 
باالعتبار فقط. وسيتم تخصيص (٨٫١١٩٫٩٢٩) ثمانية مليون ومائة وتسعة عشر ألف 
وتسعة مائة وتسعة وعشرون سهم كحد أقصى بما يمثل ١٠٪ من أسهم الطرح للمكتتبين 
األفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد األسهم المخصصة لهم، 
يحق للمستشارين الماليين والمنسقين الدوليين والمنسق المحلي ومديري سجل اكتتاب 
المؤسسات تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد األسهم المكتتب بها 

من قبلهم.
يرد أسماء ونسب ملكيات كبار المساهمين (أي من يمتلكون ٥٪ أو أكثر من رأس مال 
عملية  استكمال  وعند  اإلصدار.  نشرة  من  (م)  رقم  الصفحة  في  الطرح)  قبل  الشركة 
الطرح، سيمتلك كبار المساهمين ما نسبته ٧٨٫١١٪ من األسهم وبالتالي سيحتفظون 
لزيادة  الطرح  الشركة باستخدام متحصالت  تقوم  الشركة. سوف  بحصة مسيطرة في 
مركزها المالي وتمويل المشروعات المستقبلية في قطاعي الكهرباء وتحلية المياه خالل 
السنوات الخمس القادمة من خالل متحصالت الطرح بعد خصم المصاريف المخصصة 
للطرح (لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم (٨) ("استخدام متحصالت الطرح")). 
وقد تم التعهد بتغطية الطرح بالكامل من ِقبل متعهدي التغطية (لمزيد من التفاصيل، 
يرجى مراجعة القسم (١٣) ("التعهد بالتغطية")). ويحظر على كبار المساهمين التصرف 
في أسهمهم لمدة ستة (٦) أشهر (يُشار إليها فيما بعد بـ "فترة الحظر") اعتباًرا من تاريخ 
كما هو  "تداول")  أو  "السوق"  بـ  بعد  فيما  إليه  (يُشار  السعودية  تداول  التداول في  بدء 
موضح في الصفحة (س) وبعد فترة الحظر، يحق لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم 
علما بأن كبار المساهمين هم صندوق االستثمارات العامة وشركة رؤية لالستثمار وشركة 
مجموعة الراجحي القابضة وترد تفاصيل نسب الملكية الخاصة بكل منهم في القسم 

"نظرة عامة عن الشركة" في مخلص المعلومات الرئيسية صفحة (ش).
الذين  المؤهلة  األجنبية  المالية  المؤسسات  بعض  على  الطرح  أسهم  طرح  يتم  سوف 
المبادلة  اتفاقيات  إبرام  خالل  من  األمريكية  المتحدة  الواليات  خارج  يتواجدون 
(SWAPs) وسوف يتم اكتتاب هذه الفئة خارج األراضي األمريكية وفقاً لالئحة "إس" 
الصادرة بموجب قانون األوراق المالية األمريكي لعام ١٩٣٣م وتعديالته ("قانون األوراق 
المالية"). لم يتم تسجيل أسهم الشركة ولن يتم تسجيلها بموجب قانون األوراق المالية أو 
بموجب أي من قوانين األوراق المالية األخرى السارية في الواليات المتحدة األمريكية. وال 
يجوز عرض أو بيع األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة في الواليات المتحدة األمريكية 
وال يجوز طرحها أو بيعها إال في إطار تعامالت مستثناة من أو غير خاضعة ألي متطلبات 
تسجيل بموجب قانون األوراق المالية األمريكي أو األنظمة الخاصة باألوراق المالية في 
أي دولة أخرى باستثناء المملكة العربية السعودية. وال يعتبر هذا الطرح دعوة لبيع أسهم 

أو الحث على شراءها في أية دولة ال يكون فيها هذا الطرح نظامي أو لم يُسمح به.
سبتمبر   ٢٩ (الموافق  ١٤٤٣هـ  صفر   ٢٢ في  األفراد  للمكتتبين  الطرح  فترة  تبدأ 
يوم ٢٤ صفر ١٤٤٣هـ  الطرح وهو  يوم إغالق  يوم شاملة  ٢٠٢١م) وتستمر لمدة ٣ 

تقديم  ويمكن  "فترة الطرح").  بـ  بعد  فيما  إليها  (يُشار  أكتوبر ٢٠٢١م)   ١ (الموافق 
طلبات اكتتاب المكتتبين األفراد في أسهم الطرح وذلك خالل فترة الطرح لدى فروع 
بـ"الجهات  بعد  فيما  إليهم  (يُشار  (ك)  الصفحة  في  المذكورين  المستلمة  الجهات 
المستلمة  الجهات  توفرها  التي  االلكترونية  الخدمات  خالل  من  أو  المستلمة")، 
بطلب  التقدم  ("كيفية  قسم  مراجعة  يرجى  التفاصيل،  من  (لمزيد  لعمالئها. 

االكتتاب") في الصفحة (ق).
يجب على كل مكتتب من المكتتبين األفراد التقدم بطلب اكتتاب بعدد ١٠ أسهم كحد 
أدنى، ويجب أن يكون أي طلب اكتتاب إضافي من مضاعفات ١٠ أسهم، علماً بأن الحد 
األقصى  لالكتتاب هو (٢٥٠٫٠٠٠) مائتان وخمسون الف سهم لكل مكتتب فرد. ويبلغ 
(إن  المتبقية  األسهم  (١٠) عشرة أسهم وسيتم تخصيص  للتخصيص  األدنى  الحد 
وجدت) على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد من إجمالي أسهم 
الطرح. وفي حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد ٨١١٫٩٩٢ (ثمانمائة واحدعشر الف 
وتسعمائة واثنان وتسعون) مكتتب فرد، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص، 
الماليون.  الشركة ٫والمستشارون  تقترحه  لما  وفقاً  الطرح  أسهم  وسيتم تخصيص 
وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) من قبل الجهات المستلمة إلى المكتتبين 
دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة. وسوف يتم اإلعالن عن عملية 
التخصيص النهائي ورد الفائض (إن وجد) في موعد أقصاه يوم ٢٨ صفر ١٤٤٣هـ 
(الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٢١م). (لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم ("التواريخ 
وأحكام  ("شروط   (١٦) والقسم  (ص)  صفحة  في  االكتتاب")  وإجراءات  المهمة 
االكتتاب"). ويمكن للفئات المشاركة االكتتاب في أسهم الطرح من خالل مديري سجل 
اكتتاب المؤسسات خالل عملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على 

المكتتبين األفراد.
للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد، 
ويحق لكل مساهم في الشركة ("المساهم") حضور اجتماعات الجمعية العامة ("الجمعية 
العامة") والتصويت فيها، وال يتمتع أي مساهم بأي حقوق تصويت تفضيلية، وتستحق 
أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباًرا من تاريخ هذه النشرة وللسنوات 
توزيع  ("سياسة   (٧) القسم  مراجعة  يرجى  التفاصيل،  من  (لمزيد  الالحقة  المالية 

األرباح")).
لم يسبق  إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية 
للهيئة  بطلب  الشركة  تقدمت  وقد  العام،  لالكتتاب  طرحها  قبل  خارجها  أو  السعودية 
لتسجيل وطرح أسهمها كما قامت بتقديم طلب إلدراج أسهمها إلى السوق وقد تم الحصول 
إدراج  فيها متطلبات  بما  الطرح  بعملية  للقيام  الالزمة  الرسمية  الموافقات  على جميع 
الشركة في السوق المالية  وال سيما الموافقات المتعلقة بنشر هذه النشرة، وتم تقديم 
كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق  
بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة 
(لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم ("التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب"). وبعد 
تسجيل وإدراج األسهم في السوق المالية سوف يسمح لمواطني المملكة العربية السعودية 
واألفراد غير الخليجين المقيمين في المملكة العربية السعودية إقامة نظامية والشركات 
والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
بالتداول في أسهم الشركة بعد بدء تداولها في السوق.  كما يحق للمستثمرين األجانب 
المؤسسات  الستثمار  المنظمة  القواعد  بموجب  الطرح  أسهم  في  التداول  المؤهلين 
المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة، ويحق أيضاً للمستثمرين األجانب 
المستثمرين  لتملك  المنظمة  التعليمات  بموجب  األسهم  في  التداول  اإلستراتيجيين 
االستراتيجيين األجانب حصص استراتيجية في الشركات المدرجة (على النحو المعرف 
في هذه النشرة). باإلضافة إلى ذلك، سيُسمح لألفراد غير الخليجين المقيمين خارج  
المملكة والمؤسسات المسجلة خارج دول مجلس التعاون الخليجي (بخالف المستثمرين 
األجانب المؤهلين والمستثمرين االستراتيجيين األجانب) (ويشار إلى هؤالء األفراد وهذه 
المؤسسات بـ "المستثمرون األجانب") االستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنفعة 
اإلقتصادية من أسهم الشركة، وذلك من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مع مؤسسات السوق 
المالية  المرخص لها بشراء األسهم المدرجة في السوق المالية من قبل الهيئة ("مؤسسات 
السوق المالية")  لشراء االسهم وحيازتها والتداول فيها في السوق لصالح  المستثمر 
األجنبي وبموجب اتفاقيات المبادلة ، سوف يتم تسجيل مؤسسة السوق المالية كمالك 

نظامي لتلك األسهم.
بعض  ولمناقشة  مؤكدة.   غير  وأمور  مخاطر  على  الطرح  أسهم  في  االكتتاب  ينطوي 
العوامل التي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ القرار باالكتتاب في أسهم الطرح، يجب 
مراجعة القسم ("إشعار مهم") في الصفحة (أ) والقسم (٢) ("عوامل المخاطرة") من 
هذه النشرة) حيث ينبغي دراسة هذين القسمين بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار 

في أسهم الطرح. 
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	الجدول (6-39): يوضح الجدول التالي ملخصاً لصافي الاستثمار في عقد الإيجار التمويلي  حسب المشروع  للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:
	الجدول (6-40): يعرض الجدول التالي ملخصاً لمستحقات المجموعة من الأطراف ذوي العلاقة (الجزء غير المتداول) كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:
	الجدول (6-41): يعرض الجدول التالي ملخصاً لموجودات ضريبة مؤجلة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م.
	الجدول (6-42): يشمل مخزون الوقود الاستراتيجي الوقود الثقيل والديزل الذي تحتفظ به شركة توليد الكهرباء المركزية. تختلف الكميات المخزنة من مخزون الوقود الاستراتيجي وفقاً لمتطلبات التشغيل والاتفاقية المبرمة شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة الكهرباء الوطنية 
	الجدول (6-43): يعرض الجدول التالي ملخصاً للموجودات الاخرى لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م بحسب الشركات التابعة الرئيسية:
	الجدول (6-44): يوضح الجدول أدناه موجودات المجموعة (غير المتداولة) الأخرى بحسب الشركة التابعة:
	الجدول (6-45): تتمثل ضريبة القيمة المضافة والذمم المدينة الأخرى من السلطات بشكل أساسي في ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع والخدمات المشتراة.
	الجدول (6-46): يعرض الجدول التالي ملخصاً للأصول المتداولة الموحدة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م
	الجدول (6-47): يوضح الجدول التالي ملخصاً لمخزون المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:
	الجدول (6-48): يعرض الجدول التالي ملخصاً لمستحقات المجموعة من الأطراف ذوي العلاقة (الجزء المتداول) كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:
	الجدول (6-49): يعرض الجدول التالي ملخصاً للمدينين، والمصاريف المدفوعة مقدماً، والمدينون الاخرون كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:
	الجدول (6-50): تقابل تلك الارتفاعات جزئياً انخفاض الذمم المدينة في شركة بركاء بقيمة 15.4 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات في ديسمبر 2020م بسبب انخفاض الطلب.
	الجدول (6-51): فيما يلي أعمار الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى بحسب كل شركة تابعة :
	الجدول (6-52): فيما يلي أعمار الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى التي لم تنخفض قيمتها، كما في 31 ديسمبر 2020م:
	الجدول (6-53): فيما يلي بيان للتغير في مخصص انخفاض القيمة، بما في ذلك الانخفاض في القيمة الفردي والجماعي، في ما يتعلق بالذمم المدينة التجارية خلال السنة:
	الجدول (6-54): يلخص الجدول التالي حقوق الملكية في الشركة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م.
	الجدول (6-55): ويوضح الجدول التالي احتياطي التحوط للتدفقات النقدية في المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م.
	الجدول (6-56): ويوضح الجدول التالي احتياطي تحويل العملات في المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م.
	الجدول (6-57): الحصة في الدخل الشامل الآخر للشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية
	الجدول (6-58): يلخص الجدول التالي مشتقات المجموعة وتغطية مخاطر التدفقات النقدية كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:
	الجدول (6-59): ويلخص الجدول التالي القيمة العادلة للمشتقات بحسب طبيعتها  في المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م
	الجدول (6-60): ويلخص الجدول التالي القيمة العادلة للمشتقات بحسب الشركات التابعة الرئيسية في المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م
	الجدول (6-61): ويوضح الجدول التالي في حقوق الملكية الملموسة الخاصة بمالكي الشركة في المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م.
	الجدول (6-62): يعرض الجدول التالي ملخصاً للمطلوبات غير المتداولة لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:
	الجدول (6-63): يعرض الجدول التالي ملخصاً للتمويل وتسهيلات التمويل طويل الأجل لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:
	الجدول (6-64): يعرض الجدول التالي ملخصاً شاملاً للأنواع المختلفة من القروض والتسهيلات لدى المجموعة في كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:
	الجدول (6-65): يعرض الجدول التالي ملخصاً لمبالغ مستحقة الى جهات ذات علاقة في ذمة المجموعة (الجزء غير المتداول) كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:
	الجدول (6-66): يعرض الجدول التالي ملخصاً لمطلوبات ضريبة مؤجلة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:
	الجدول (6-67): يعرض الجدول التالي ملخصاً لإيرادات المجموعة المؤجلة في كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:
	الجدول (6-68): يعرض الجدول التالي ملخصاً لإيرادات المؤجلة المتعلقة بالمشاريع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م
	الجدول (6-69): يعرض الجدول التالي ملخصاً الالتزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين في المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م.
	الجدول (6-70): يعرض الجدول التالي ملخصاً لالتزامات مكافآت نهاية الخدمة بحسب الكيانات الرئيسية في المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م
	الجدول (6-71): يعرض الجدول التالي ملخصاً للمطلوبات المتداولة لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:
	الجدول (6-72): يعرض الجدول التالي ملخصاً للذمم الدائنة والمستحقات لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:
	الجدول (6-73): يعرض الجدول التالي الذمم الدائنة بحسب الكيانات الرئيسية لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م
	الجدول (6-74): يعرض الجدول التالي تحليل تقادم الذمم الدائنة حسب الكيان لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م
	الجدول (6-75): يعرض الجدول التالي ملخصاً لتسهيلات قصيرة الأجل لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:
	الجدول (6-76): ويوضح الجدول التالي التسهيلات قصيرة الأجل حسب المنشأة لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:
	الجدول (6-77): يعرض الجدول التالي ملخصاً للزكاة والضرائب لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م و2020م:
	الجدول (6-78): يلخص الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية للمجموعة للسنوات 2018م و2019م و2020م.
	الجدول (6-79): يلخص الجدول التالي التدفق النقدي للمجموعة من الأنشطة التشغيلية للسنوات 2018م و2019م و2020م.
	الجدول (6-80): يلخص الجدول التالي التدفق النقدي للمجموعة من الأنشطة الاستثمارية للسنوات 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-81): يلخص الجدول التالي التدفق النقدي للمجموعة من الأنشطة التمويلية للسنوات 2018م و2019م و2020م.
	الجدول (6-82): يتضمن الجدول التالي بيان القروض المتداولة وغير المتداولة وحقوق الملكية للمجموعة المستمد من قائمة المركز المالي الموحدة والمدققة للشركة في 31 ديسمبر 2020م:
	الجدول (6-83): يوضح الجدول التالي صافي قروض حق الرجوع للمجموعة في 31 ديسمبر 2018م، و2019م، و2020م.
	الجدول (6-84): سيتم سداد أصل السندات وفقًا لجدول الإطفاء التالي:
	الجدول (6-85): الموجودات المضمونة مقابل السند
	الجدول (6-86): يقدم الجدول التالي تحليلاً للالتزامات خارج الميزانية العمومية للسنوات الثلاث المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
	الجدول (6-87): يفصل الجدول التالي التعهدات والالتزامات المحتملة في الشركة كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م، و2020م.
	الجدول (6-88): يلخص الجدول التالي الاستحقاقات التعاقدية لالتزامات حقوق الملكية التي سيتم تحويلها إلى حقوق ملكية من الشركة إلى المشاريع كما في 31 ديسمبر 2020م.
	الجدول (6-89): يوضح الجدول التالي الحد الأقصى لتعرض المجموعة للمخاطر الائتمانية لمكونات قائمة المركز المالي الموحدة في 31 ديسمبر 2020.
	الجدول (6-90): المدينون التجاريون يتأثر تعرض المجموعة للمخاطر الائتمانية على المدينون التجاريون في المقام الأول بالخصائص الفردية لكل عميل، وفيما يلي تركيز مخاطر الائتمان حسب المناطق الجغرافية المختلفة كما في ٣١ ديسمبر:
	الجدول (6-91): كما في 31 ديسمبر ، فيما يلي أعمار الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى التي لم تنخفض قيمتها:
	الجدول (6-92): فيما يلي بيان للتغير في مخصص انخفاض القيمة، بما في ذلك الانخفاض في القيمة الفردي والجماعي، وفيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية خلال السنوات المعروضة فبيانها كالتالي:
	الجدول (6-93): فيما يلي الاستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية في 31 ديسمبر 2018م إلى 2020م. المبالغ إجمالية وغير مخصومة وتشمل مدفوعات الفائدة التعاقدية:
	الجدول (6-94): وفيما يلي بيان أسعار الفائدة للمطلوبات المالية التي تحمل فائدة للمجموعة كما هو مذكور من قبل إدارة المجموعة:
	الجدول (6-95): في حالة الأدوات المالية ذات معدل الفائدة المتغير، فإن التغيير المحتمل بشكل معقول بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير من شأنه أن يؤدي إلى زيادة (انخفاض) حقوق الملكية والأرباح أو الخسائر بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض هذا ال
	الجدول (6-96): قد تؤثر القوة (الضعف) المحتمل بشكل معقول للعملات المعنية مقابل الريال السعودي في 31 ديسمبر في قياس الأدوات المالية المقوّمة بعملة أجنبية ويؤثر في الربح أو الخسارة على النحو الموضح أدناه. ويفترض التحليل استمرار ثبات جميع المتغيرات الأخرى، لا
	الجدول (6-97): يوضح الجدول التالي كل المشاريع التي حققت تاريخ التشغيل التجاري الأولي / تاريخ التشغيل التجاري للمشروع خلال السنوات الثلاث المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وأثرت على مقارنة أي فترة من هذه الفترات.
	الجدول (6-98): يوضح الجدول التالي بعض البيانات المستمدة من قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة لشركة نوماك للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	الجدول (6-99): يوضح الجدول التالي إيرادات نوماك للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	الجدول (6-100): يوضح الجدول التالي التكاليف المباشرة لشركة نوماك للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-101): يوضح الجدول التالي المصاريف العمومية والإدارية لشركة نوماك للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-102): يوضح الجدول التالي حصة شركة نوماك في صافي نتائج الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية بعد خصم الضرائب للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-103): يوضح الجدول التالي مصادر الدخل الأخرى لشركة نوماك للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-104): يوضح الجدول التالي التكاليف المالية لشركة نوماك للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	الجدول (6-105): يوضح الجدول التالي الزكاة وضريبة الدخل لشركة نوماك للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-106): يوضح الجدول التالي ملخص بيانات قائمة المركز المالي الموحدة لشركة نوماك كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-107): يوضح الجدول التالي ملخص الأصول غير المتداولة لشركة نوماك كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	الجدول (6-108): يلخص الجدول التالي الممتلكات والمعدات الخاصة بشركة نوماك كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-109): يوضح الجدول التالي معدل الاستهلاك السنوي لكل فئة من الممتلكات والمعدات.
	الجدول (6-110): يعرض الجدول التالي ملخصًا للأصول غير الملموسة لشركة نوماك كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-111): يلخص الجدول التالي حق استخدام الأصول لشركة نوماك كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-112): يلخص الجدول التالي الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية لدى نوماك كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-113): يلخص الجدول التالي الأصول الضريبية المؤجلة لشركة نوماك كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-114): يلخص الجدول التالي المستحقات من أطراف ذات العلاقةلشركة نوماك كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-115):  يعرض الجدول التالي ملخصاً للأصول المتداولة للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-116): يلخص الجدول التالي مستحقات شركة نوماك من الأطراف ذات العلاقة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-117): يلخص الجدول التالي مخزون شركة نوماك كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-118): يلخص الجدول التالي الذمم المدينة التجارية والمدفوعات المسبقة والذمم المدينة الأخرى لشركة نوماك كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-119): يلخص الجدول التالي حقوق ملكية شركة نوماك كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-120): يلخص الجدول التالي الالتزامات غير المتداولة لشركة نوماك كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-121): مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
	الجدول (6-122): الإيرادات المؤجلة
	الجدول (6-123): التزامات أخرى طويلة الأجل
	الجدول (6-124): المستحقات إلى الأطراف ذات العلاقة
	الجدول (6-125): يلخص الجدول التالي الالتزامات المتداولة للشركة كما في 31 ديسمبر و2018 م و2019م و2020م:
	الجدول (6-126): الإيرادات المؤجلة
	الجدول (6-127): يلخص الجدول التالي الذمم الدائنة والمستحقات الخاصة بشركة نوماك كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-128): الزكاة والضريبة المستحقة
	الجدول (6-129):  لمستحقات إلى الأطراف ذات العلاقة
	الجدول (6-130): يلخص الجدول التالي بعض البيانات المستمدة من قائمة التدفقات النقدية الموحدة لشركة نوماك في السنوات 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-131): يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية لشركة نوماك من الأنشطة التشغيلية في السنوات 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-132): يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية لشركة نوماك في السنوات 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-133): يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية لشركة نوماك في السنوات 2018م و2018م و2019م:
	الجدول (6-134): يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	الجدول (6-135): يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 
	الجدول (6-136): يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	الجدول (6-137): يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 
	الجدول (6-138): يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-139): يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
	الجدول (6-140): يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	الجدول (6-141): يوضح الجدول التالي بيانات محددة من قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 
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