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الباب األول
رخصة توليد الكهرباء
 )4منح الرخصة
إن هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج يف اململكة العربية السعودية (اهليئة) مبوجب
الصالحيات املمنوحة هلا مبوجب املادتني اخلامسة و السادسة من نظام الكهرباء الصادر
باملرسوم امللكي رقم (م  )53 /وتاريخ 4103/40/00هـ واملعدل باملرسوم امللكي رقم
(م )15/وتاريخ 4160/07/03هـ (النظام) ،وتنظيم اهليئة الصادر بقرار جملس الوزراء رقم
( )451وتاريخ 4108/05/01هـ (ويُطلق عليه فيما يلي "التنظيم ") متنح شركة .......إلنتاج
الكهرباء املسجلة جتارياً لدى وزارة التجارة واالستثمار برقم ( ) ........وتاريخ
.........../.../...هـ (ويُطلق عليها فيما يلي "املرخص له") رخصة ملزاولة األنشطة احملددة يف
الفقرة ( )6أدناه  ،وقد مت منح هذه الرخصة للفرتة املُشار إليها يف الفقرة ( )0أدناه ،كما مت
منحها طبقا للشروط الواردة يف الباب الثاني من الرخصة (الشروط).
 )0مدة الرخصة
تصبح هذه الرخصة نافذة ابتداء من يوم 41/0/0هـ املوافق 0046/0/0م وتظل سارية ونافذة
ملدة  05عاماً ميالدياً ما مل يتم تعليقها أو سحبها أو إلغاؤها من قبل اهليئة  .وتكون مدة
الرخصة اخلاصة بكل حمطة توليد مستقلة وفقاً ملا هو مشار إليه يف امللحق رقم (.)4
 )6األنشطة املرخص بها
مع مراعاة التقيد بالنظام والتنظيم ولوائحهما التنفيذية والشروط اخلاصة بهذه الرخصة،
فان هذه الرخصة ختول املرخص له القيام مبا يلي:
أ -

تطوير وإنشاء ومتلك وتشغيل حمطة توليد الكهرباء طبقاً ملا هو وارد يف منو ج
طلب الرخصة ي الرقم (

) والتاريخ 41/00/0هـ ومت إقراره من قبل اهليئة ؛

ب  -توليد كهرباء بقدرة ( ) ميجاوات يف حمطة توليد الكهرباء الواردة يف امللحق رقم
()4؛ و
اسم املرخص له
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ج  -بيع قدرة حمطة توليد الكهرباء ،وكذلك اخلدمات اإلضافية والطاقة
الكهربائية اليت يتم إنتاجها  ،ألي مرخص له أو ألي مستهلك كبري طبقاً للنظام
والئحته التنفيذية (وعند شرائه لك ،يتقيد املرخص له املعين بشروط رخصته).
 )1التنازل وحتويل امللكية
لقد مت منح هذه الرخصة لشخص املرخص له  ،وعليه ال جيوز للمرخص له التنازل عن هذه
الرخصة أو حتويل أي حق أو مصلحة أو استحقاق أو التزام فيها أو أي أصول حمددة إال ما
يتم طبقا للشرط (.)41
 )5جتديد الرخصة أو تعليقها أو سحبها أو إلغاؤها
جيوز للهيئة جتديد هذه الرخصة أو تعليقها أو سحبها أو إلغاؤها طبقا للشرط ()45
( جتديد الرخصة أو تعليقها أو سحبها أو إلغاؤها).
 )3لغة الرخصة
مت إعداد هذه الرخصة باللغتني العربية واالجنليزية ،ويف حالة التعارض بني اللغتني يسود
النص العربي.
 )7نسخ الرخصة
مت حترير هذه الرخصة من نسختني أصليتني  ،وقد أستلم املرخص له نسخة منها للعمل
مبوجبها واحتفظت اهليئة بنسخة للعمل مبقتضاها.
احملافظ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبداهلل بن حممد الشهري
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الشرط  :4املصطلحات والتفسريات
 )4املصطلحات
أ -

يكون لأللفاظ والعبارات املعرفة يف النظام أو يف الئحته التنفيذية ومل يتم
تعريفها يف هذه الشروط ،املعاني نفسها الواردة يف النظام أو يف الئحته
التنفيذية عند استخدامها يف هذه الرخصة أو يف مالحقها ما مل يقتض
السياق خالف لك.

ب -

يكــون لأللفــاظ والعبــارات اآلتيــة املعــاني املوضــحة أمــام كــل منهــا – عنــد
استخدامها يف هذه الرخصة -ما مل يقتض السياق خالف لك:

"متــــــــــــــوفـــــــــــــر" يُقصد بها فيما يتعلق بأي وحدة توليد كهربائي  ،وحدة
توليد الكهرباء القادرة على توليد الكهرباء و يتم ترحيلها
وفقا للكود السعودي لنقل الكهرباء وعلى هذا األساس يتم
تفسري كلمة "توفر".
" أنشطة توليد

يُقصد بها أنشطة املرخص له املرخص له بها يف توليد

الكهرباء"

الكهرباء وتقديم خدمات املنظومة  ،وجيب أال تشمل أي
أنشطة أخرى للمرخص له أو أي من مؤسساته املرتبطة أو ألي
تعهدات ات عالقة باملرخص له.

"وحــــــــدة توليـــــد" يُقصد بها أي وحدة أو معدة لتوليد الكهرباء داخل أي حمطة
توليد كهرباء  ،واحملددة بوجه خاص يف امللحق رقم ( . )4
"الالئحة التنفيذية" يُقصد بها الالئحة التنفيذية لنظام الكهرباء اخلاصة مبهام
اهليئة واليت مت إقرارها من قبل جملس إدارة اهليئة بتاريخ
4107/01/45هـ ( املوافق 0003/05/46م) وأية تعديالت
جتري عليها من وقت آلخر .
" منظــــــــــومــــــــــــــة يُقصد به اخلطوط الكهربائية مع كافة املعدات املساعدة
الـمــــــــــرخص لــه" اليت ميلكها أو يُشغلها املرخص له ،وفقا ملا يكون مطبقاً،
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من أجل نقل الطاقة الكهربائية من وحدات التوليد إىل
منظومة النقل أو منظومة التوزيع  ،وفقا ملا يكون عليه
الوضع؛
"خدمات املنظومة" يُقصد بها:
أ) أي خدمات لدعم املنظومة قد يطلب من املرخص له
توفريها فيما يتعلق مبنظومة النقل طبقا للكود السعودي
لنقل الكهرباء ؛ و
ب) أي خدمات لدعم املنظومة وافق املرخص له على توفريها
فيما يتعلق مبنظومة النقل طبقا ألي اتفاقية يتم إبرامها
مع أي مرخص له بالنقل ،ويتم شراؤها من قبل أي
مرخص له بالنقل أو يتم تقدميها له لضمان اعتمادية
منظومة النقل واستقرار تشغيلها أو أي جزء من منظومة
الكهرباء يف اململكة؛
 )0التفسريات
ما مل يقتض السياق خالف لك:
أ -

تكون أي إشارة ألي شرط أو ألي ملحق ،على الرتتيب ،إشارة إىل الشرط أو
امللحق يف هذه الرخصة؛

ب  -تكون أي إشارة ألي فقرة يف أي شرط أو ملحق إشارة إىل الفقرة اخلاصة
بذلك الشرط أو امللحق؛ و
ج  -دون اإلخالل بأي حكم حيدُ من أي تغيري أو إضافة أو تبديل ،فان أي إشارة
ألي اتفاقية أو كود أو أي مستند آخر جيب أن يشمل اإلشارة لتلك االتفاقية
أو الكود أو املستند اآلخر يف صيغته النهائية شاملة أي تغيري أو إضافة أو
تبديل يتم من وقت آلخر.
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 )6ال يكون لعنوان أي باب أو شرط أو ملحق أو فقرة أي تأثري على تفسري الباب أو
الشرط أو امللحق أو الفقرة.
 )1يُقصد باملصطلحات املكتوبة يف هذه الرخصة خبط كبري فقط املساعدة يف بيان أن
مصطلحا بعينه قد مت تعريفه يف هذه الرخصة أو يف النظام أو يف الئحته التنفيذية .
 )5إ ا مت النص صراحة على أن أياً من التزامات املرخص له مطلوب أداؤه خالل فرتة زمنية
حمددة ،فان لك االلتزام يظل ملزما ونافذا بعد تلك الفرتة الزمنية إ ا اخفق املرخص
له يف أداء لك االلتزام خالل تلك الفرتة الزمنية احملددة .إن متديد الفرتة الزمنية لألداء
جيب أن ال يُخل بأي من اقحقوق والتدابري املُتاحة يف مواجهة املرخص له بسبب إخفاقه
يف أداء االلتزام خالل الفرتة الزمنية احملددة.
 )3تُفسر الكلمة "يشمل" يف هذه الشروط واملالحق دون أي قيود (أي يشمل بال حصر).
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الشرط  :0التقيد باألنظمة
 .4أحكام عامة
يتقيد املرخص له جبميع األنظمة املطبقة يف اململكة العربية السعودية شامال اللوائح
التنفيذية اخلاصة بتلك األنظمة.
 .0التقيد باألنظمة البيئية
يتقيد املرخص له جبميع األنظمة البيئية املطبقة عند تنفيذه أنشطة توليد الكهرباء كما
يتقيد بأي توجيهات صادرة بهذا اخلصوص من اهليئة أو من أي جهة أخرى خمتصة،
وعلى املرخص له ـــ يف فرتة ال تتجاوز أي تاريخ قد حتدده اهليئة وبالتشاور مع اهليئة
ــ إعداد ـــ من وقت آلخر ـــ إجراءات مكتوبة حتدد األسلوب الذي يقرتحه املرخص له للتقيد
بواجباته والتزاماته مبوجب مجيع األنظمة البيئية املطبقة والتقيد بتلك اإلجراءات وتعديلها
من وقت آلخر  ،وعلى املرخص له أن يقدم تقارير سنوية إىل اهليئة بالصيغة اليت حتددها عن
أدائه يف التقيد باألنظمة البيئية املطبقة يف النما ج اليت حتددها اهليئة.
ويُقصد مبصطلح "األنظمة البيئية " يف هذا الشرط تلك األنظمة اليت تكون نافذة  ،من
وقت آلخر ،واليت تهدف إىل محاية البيئة شاملة محاية صحة البشر واقحياة النباتية
واقحيوانات واألنظمة االيكولوجية اليت تعتمد عليها ومجيع األنظمة وثيقة الصلة اليت تتعلق
بتقويم األثر البيئي ومحاية اهلواء واألراضي واملياه.
 .6الصحة والسالمة
على املرخص له اختا مجيع اخلطوات املعقولة قحماية األشخاص واألموال من األ ى والضرر
الذي قد يسببه املرخص له (شامال كل ما يتعلق مبحطات توليد الكهرباء اخلاصة به) عند
تنفيذه أنشطة توليد الكهرباء ،وأن يأخذ يف االعتبار أي توجيهات صادرة عن اهليئة أو أي
جهة أخرى خمتصة .وعلى املرخص له ــ يف فرتة ال تتجاوز التاريخ الذي قد حتدده اهليئة
وبالتشاور مع اهليئة ــ إعداد إجراءات مكتوبة عن جوانب الصحة والسالمة ات الصلة
بأنشطة توليد الكهرباء اخلاصة به والتقيد بتلك اإلجراءات وتعديلها من وقت آلخر .وعلى
املرخص له أن يقدم تقارير سنوية إىل اهليئة بالصيغة اليت حتددها عن أدائه يف التقيد
بـجوانب الصحة والسالمة ات الصلة بأنشطة توليد الكهرباء اخلاصة به .
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 .1أداء الطرف الثالث
عند إشراك املرخص له ألطراف أخرى ملساعدته يف أداء أي من واجباته أو التزاماته
أو نشاطاته املرخص بها مبوجب هذه الرخصة ،فان املرخص له يلتزم باختيار األطراف
املؤهلة والقادرة على تنفيذ األعمال بكل كفاءة وفاعلية ويبقى املرخص له يف نهاية األمر
مسئوال عن أداء هذه األطراف.
 .5األمن الصناعي
على املرخص له التقيد جبميع لوائح األمن الصناعي ات العالقة اليت تكون نافذة عند
قيامه بأنشطة توليد الكهرباء اخلاصة به ،وعليه أن يأخذ يف االعتبار أي توجيهات صادرة
عن اهليئة أو أي جهة أخرى خمتصة .
 .3حاالت الطوارئ

4

يف حالة حدوث أي من الظروف املوضحة يف الفقرة ( )1من املادة الثالثة من النظام ،
فإن على املرخص له وضع موارد توليد الكهرباء اخلاصة به وكذلك الوقود الذي مت ختزينه
(إن وُجِد) حتت تصرف الوزارة وسيطرتها وفقا ألحكام تلك املادة .

 - 4تعريف حاالت الطوارئ  :كل حادث خيرج عن نطاق السيطرة املعقولة للمرخص هلم مثل اقحروب والكوارث الطبيعية وأي قوة قاهرة
تؤثر على إمداد الوقود أو الك هرباء أو اإلنتاج املزدوج وال يدخل يف لك حدوث ــ أو توقعات حبدوث ــ نقص يف إمدادات الطاقة الكهربائية
أو اإلنتاج املزدوج نتيجة ألسباب فنية أو عادية
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الشرط  :6التقيد بتوجيهات اهليئة وخمالفة أحكام الرخصة
 .4أحكام عامة
إضافة إىل أحكام النظام  ،فإن على املرخص له التقيد بأي أوامر أو توجيهات أو قرارات
تتخذها اهليئة طبقا للنظام أو الئحته التنفيذية أو القواعد واإلجراءات أو هذه الرخصة.
 .0خمالفة أحكام الرخصة
إ ا ثبت من وجهة نظر اهليئة أن املرخص له قد ارتكب خمالفة ألي حكم من أحكام هذه
الرخصة  ،فإن على اهليئة إصـــــدار إشعار (ويُطلق عليه "إشعار التنفيذ") إىل املرخص له
تبني فيه تفاصيل تلك املخالفة.
 .6إشعار التنفيذ
ما مل يقر املرخص له بارتكاب املخالفة املوصوفة يف إشعار التنفيذ الصادر من اهليئة  ،فإن
على اهليئة أن متنح املرخص له فرصة معقولة ،وفقا لإلجراءات احملددة من قبل اهليئة يف
الالئحة التنفيذية ،لتقديم إيضاح إىل اهليئة  ،وتقوم اهليئة  ،وفقاً هلذه اإلجراءات  ،بتقرير
ما إ ا كانت ستقوم بإلغاء إشعار التنفيذ أو تعديله.
 .1قبول املخالفة أو تقريرها
عندما يقرُ املرخص له بارتكاب املخالفة املوصوفة يف إشعار التنفيذ الصادر من اهليئة  ،أو
عند عدم قيام اهليئة بإلغاء إشعار التنفيذ أو تعديله وفقا للفقرة ( )6أعاله  ،حسب الوضع ،
فإنه:
أ -

مع مراعاة الفقرة (ب) ،تُتاح للمرخص له الفرصة الن يُبني للهيئة  ،خالل فرتة
ال تزيد عن عشرة ( )40أيام عمل من تاريخ قبول املرخص له للمخالفة أو من
تاريخ تقريرها من قبل اهليئة (أو أي فرتة أطول وفقا ملا توافق عليه اهليئة ) بأن
املخالفة قد مت عالجها من قبل املرخص له وأن املرخص له قد اختذ مجيع
التدابري لضمان عدم تكرار املخالفة؛ أو

اسم املرخص له

رقم الصفحة

رقم اإلصــــدار

رقـــم الــرخــصة

 44من 63

تاريخ اإلصدار

00/00/0م

رقم التعديل

().......

تاريخ التعديل

ـــــــــــــــــــــــــ

ب  -إ ا مل يكن يف اإلمكان اختا التدابري العالجية بشأن املخالفة ،أو إ ا
كانت املخالفة تتطلب من وجهة نظر اهليئة تدخلها العاجل ،فإن للهيئة أن
حتدد فرتة زمنية أقصر يف إشعار التنفيذ حسب ما تراه مناسبا يف الظروف
املعنية.
 .5التدابري العالجية والعقوبات
أثناء الفرتة الزمنية احملددة يف الفقرة ( )1أعاله:
أ  -إ ا قام املرخص له باختا التدابري العالجية بشأن املخالفة املوصوفة يف إشعار
التنفيذ ،أو تسبب يف معاجلة تلك املخالفة ،وأظهر على النحو املُرضي للهيئة انه قام
باختا اخلطوات املناسبة لضمان عدم تكرار املخالفة  ،فانه يرتتب على لك
انقضاء إشعار التنفيذ؛
ب  -إ ا اخفق املرخص له يف اختا التدابري العالجية بشأن املخالفة املقصودة أو مل
يتسبب يف معاجلتها ،فإنه جيوز للهيئة اختا الالزم لفرض غرامة مالية وفقاً للنظام
والتنظيــــــــم و  /أو إصدار إشعار بتعليق هذه الرخصة أو سحبهـــــــا أو إلغائها
مبــوجب الشرط ( ( :)45جتديد الرخصة أو تعليقها أو سحبها أو إلغاؤها ).
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الشرط  :1تقديم املعلومات إىل اهليئة
 .4أحكام عامة
يُقدم املرخص له  ،على نفقته اخلاصة  ،إىل اهليئة وباألسلوب ويف األوقات اليت حتددها
اهليئة أي معلومات تراها اهليئة الزمة ملراقبة االلتزام بأحكام هذه الرخصة أو ألداء الوظائف
املُوكلة للهيئة مبوجب النظام  ،و على املرخص له ـــ وإىل اقحدود اخلارجة عن سيطرته ـــ
استخدام جهوده املعقولة لضمان تقديم تلك املعلومات إىل اهليئة  .وقد تشمل املعلومات
املطلوبة أي وثائق أو حسابات أو تقارير (سواء مت إعدادها على وجه التحديد بناء على طلب
اهليئة أم ال) بأي صفة حتددها اهليئة .
 .0صالحيات أخرى لطلب املعلومات
تزاول اهليئة سلطتها يف طلب املعلومات مبوجب الفقرة ( )4أعاله دون إخالل بصالحيات
اهليئة يف طلب املعلومات وفقا ألي شرط آخر يف هذه الرخصة أو مبوجب أي متطلبات
نظامية أخرى.
 .6اإلخطار عن أي تغيريات
يقوم املرخص له بإخطار اهليئة خالل عشرة ( )40أيام عمل بأي تغيري يف البيانات أو املعلومات
اليت قدمها للهيئة ضمن طلب اقحصول على الرخصة أو أي بيانات أو معلومات أخرى وثيقة
الصلة بشروط هذه الرخصة ومتطلباتها ،ومتطلبات النظام أو التنظيم أو لوائحهما التنفيذية
املتعلقة بهذه الرخصة و/أو بوضع املرخص له  ،وتشمل هذه البيانات واملعلومات ـــ على سبيل
املثال ال اقحصر ـــ ما يلي :
 -عنوان املرخص له.

 تغيري يف اإلدارة العليا للمرخص له . -سعات احملطات.

 -ظروف التشغيل اليت تؤثر يف متطلبات محاية البيئة.
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 .1اإلخطار بإبرام أي اتفاقيات
طبقا ألحكام النظام  ،يقدم املرخص له إىل اهليئة خالل عشرة ( )40أيام عمل أي اتفاقية
يقوم املرخص له بإبرامها مع أي مرخص له  /مرخص هلم آخرين أو مع
مستهلك  /مستهلكني:
أ  -تتعلق ببيع و/أو شراء الكهرباء و/أو اخلدمات اإلضافية أو تتعلق باألسعار أو
التعريفة ات العالقة؛
ب  -تتعلق بالتوصيل مبنظومة النقل أو مبنظومة التوزيع أو استخدامها أو بأي أصول
ات عالقة؛
ج  -كذلك أي اتفاقية أخرى يقوم املرخص له بإبرامها وتطلبها اهليئة على حنو معقول
ملراجعتها من أجل متكينها من تنفيذ وظائفها أو واجباتها مبوجب النظام .
 .5اقحوادث الكبرية
على املرخص له إخطار اهليئة وتقديم التقارير الالزمة ـــ يف أسرع فرصة ممكنة  ،على أن
ال يتجاوز لك يومي ( )0عمل ـــ عن أي حادث كبري قد يؤثر على أي جزء من نشاط توليد
الكهرباء اخلاص باملرخص له وفقاً للقواعد واإلجراءات اليت حتددها اهليئة بهذا
اخلصوص.
 .3اإلشعارات إىل املرخص له
يقوم املرخص له من وقت آلخر بإخطار اهليئة بأمساء األشخاص املفوضني باالتصال
وتفاصيل عناوينهم (شامال عناوين الربيد االلكرتوني) الستالم اإلشعارات من اهليئة وأن
يضمن توفر التجهيزات واإلجراءات الداخلية لديه لضمان أن مجيع اإلشعارات املستلمة من
اهليئة سيتم التعامل معها بكل فعالية ( حتى يف حالة غياب مستلم اإلشعارات املعني وفقاً
هلذه الفقرة) .وجيوز إرسال اإلشعارات مبوجب هذه الرخصة من قِبل اهليئة عن طريق الربيد
االلكرتوني ما مل يتم االتفاق على وسيلة أخرى خالفا لذلك.
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 .7اإلخطارات من املرخص له
يقدم املرخص له مجيع اإلخطارات واملعلومات اليت جيب تقدميها إىل اهليئة بالشكل
واألسلوب وإىل األشخاص الذين تقوم اهليئة بتحديدهم من وقت آلخر ،وتقوم اهليئة بتقديم
التفاصيل اخلاصة بهؤالء األشخاص إىل املرخص له  ،ويف حالة عدم تقديم اهليئة التفاصيل
اخلاصة بأولئك األشخاص ،فيكون لك وفقا لإلجراءات ولألشخاص ،حسبما يتم حتديده
من قِبل اهليئة يف املوقع االلكرتوني اخلاص بها يف الوقت املناسب.
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الشرط  :5حسابات مستقلة ألنشطة توليد الكهرباء
( )4اقحسابات
يلتزم املرخص له مبا يلي:
أ) االحتفاظ حبسابات داخلية واعتماد إجراءات إلعداد التقارير تُمكن من إعداد
حسابات نظامية مستقلة ألنشطة توليد الكهرباء اخلاصة باملرخص له ،ومستقلة
عن حسابات األنشطة األخرى اليت بقوم بها املرخص له ؛ و
ب) إعداد تلك اقحسابات النظامية وتقدميها إىل اهليئة حينما تطلبها لتتمكن من
القيام بوظائفها ومهامها مبوجب النظام على حنو يتسق مع األنظمة املطبقة واللوائح
املالية وأفضل املعايري احملاسبية؛
ج) إعداد اقحسابات النظامية املوحدة عن أنشطة املرخص له األخرى وتقدميها إىل
اهليئة عند طلبها لك.
( )0السياسات احملاسبية
أ .تشتمل اقحسابات النظامية املشار إليها يف الفقرة ( )4على قائمة األرباح واخلسائر وامليزانية
وقائمة التدفقات النقدية سوياً مع مالحظاتها ،وتكون بصورة منفصلة وختتص بنشاط
توليد الكهرباء اخلاص باملرخص له وأي نشاط آخر للمرخص له .وأن توضح بالتفصيل
املناسب مبالغ العائدات والتكلفة واألصول واملطلوبات واالحتياطي أو املخصصات واليت
تكون إما:
( )4حمملة إىل أو على أي نشاط للمرخص له (سواء كان نشاط توليد الكهرباء اخلاص
باملرخص له أم ال) مع التفاصيل اليت بُين عليها لك.
( )0حمددة حسب التخصيص أو التوزيع بني نشاط توليد الكهرباء اخلاص باملرخص له أو
نشاط آخر خيص املرخص له مع بيان أساس التخصيص أو التوزيع؛
أو تكون يف أي منو ج آخر حسبما يتم حتديده من قبل اهليئة.
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ب .القوائم املالية املعدة مبوجب الفقرة ( )4وفقاً هلذه الفقرة ( ،)0جيب أن تكون ،للمدى
العملي بصورة معقولة وإ ا مل تعتمد اهليئة خالفاً لذلك:
( )4باحملتوى والنمو ج نفسه كما يف اقحسابات السنوية للمرخص له (أو شركة تابعة)
املعدة مبوجب النظام املعين؛
( ) 0متوافقة مع أفضل املمارسات احملاسبية التجارية واملعايري احملاسبية املعرتف بها أو أي
معايري أخرى حسبما يتم إخطار املرخص له من وقت آلخر؛
( )6توضح السياسات احملاسبية املعتمدة؛
(( )1باستثناء اجلزء من القوائم الذي يوضح بصورة منفصلة ،املبالغ املطلوبة واملخصصة أو
املوزعة واليت توضح األساس الذي متت مبوجبه املطالبة أو التخصيص أو التوزيع) ،يتم
نشرها يف اقحسابات السنوية للمرخص له.
ج .اإلشارة يف هذا الشرط إىل التكاليف أو االلتزامات ـــ أو اليت تعود بصورة معقولة ـــ املتعلقة
بنشاط توليد الكهرباء اخلاص باملرخص له أو أي نشاط آخر للمرخص له جيب أن تفسر
على أنها ال تشمل الضرائب واملتطلبات الرأمسالية اليت ال تعود بصورة أساسية إىل
نشاط حمدد ،واملصلحة املتعلقة به ،وأي إشارة إىل أي قائمة حماسبية جيب أن تفسر وفقاً
لذلك.
( )6حظر اإلعانة البينية
يقدم املرخص له خالل ثالثة أشهر من منحه هذه الرخصة إىل اهليئة ــ للحصول على
موافقتها ــ الطريقة اليت تُجري بها اإليرادات والتكاليف واألصول لكل من أنشطة توليد
الكهرباء اخلاصة باملرخص له لضمان أن األسعار ترتكز على ختصيص حقيقي لرأس
املال وتكاليف التشغيل ألنشطة توليد الكهرباء (املرخص بها مبوجب هذه الرخصة) بدون
أي إعانة بينية بينهما .
وجيب أن تكون اقحسابات اليت يعدها املرخص له وفقا هلذا الشرط متسقة مع تلك
الطريقة اليت متت املوافقة عليها .كما أن أي تعديل على تلك الطريقة جيب أن توافق عليه
اهليئة.
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( )1تقرير املراجعني
جيوز للهيئة  ،فيما يتعلق بالبيانات احملاسبية اليت يتم إعدادها طبقا للفقرة ( )4يف أي سنة
مالية ،أن تطلب من املرخص له اقحصول على تقرير من مراجع حسابات مستقل موجه إىل
اهليئة يُبدي فيه وجهة نظره ما إ ا كانت اقحسابات قد مت إعدادها على حنو سليم وأنها
تبني صورة صحيحة لإليرادات والتكاليف واألصول واملديونيات واالحتياطيات ونسبتها
ـــ إىل حد معقول –إىل أنشطة توليد الكهرباء اخلاصة باملرخص له.
( )5التقارير املالية اإلضافية
جيوز للهيئة أن تطلب من املرخص له تقديم تقارير مالية أكثر تفصيال مما هو مطلوب
مبوجب الفقرتني ( )4و (  )0أعاله.
( )3اإلجراءات
أ)

يقوم املرخص له بتسليم اهليئة اقحسابات املُشار إليها يف الفقرة ( )4أعاله يف تاريخ
ال يتجاوز ثالثني ( )60يوم عمل من انتهاء أي سنة مالية ،وكذلك أي معلومات
مالية إضافية يتم طلبها مبوجب الفقرة ( )0أعاله خالل مدة حتددها اهليئة.

ب) على املرخص له التقيد بأي توجيهات صادرة عن اهليئة فيما يتعلق بهذا الشرط،
على أن يشمل لك:
( )4أسلوب البيانات املالية ومضمونها ؛
( )0املبادئ احملاسبية التفصيلية وأسس التقويم املستخدمة عند طلب لك.
ج) على املرخص له أن ال يقوم بتغيري املبادئ احملاسبية اليت مت استخدامها يف السنوات
املالية السابقة دون اقحصول على املوافقة اخلطية املسبقة من اهليئة ،ويف هذه
اقحاالت ،جيوز للهيئة أن تطلب من املرخص له تقديم بيانات حماسبية مت
استخدامها يف السنة املالية السابقة مباشرة باستخدام املبادئ احملاسبية اجلديدة.

اسم املرخص له

رقم الصفحة

رقم اإلصــــدار

رقـــم الــرخــصة

 48من 63

تاريخ اإلصدار

00/00/0م

رقم التعديل

().......

تاريخ التعديل

ـــــــــــــــــــــــــ

الشرط  :3حظر اإلعانة البينية والتمييز
 .4اإلعانة البينية
على املرخص له أن يتأكد من عدم حصوله على إعانة بينية من أي نشاط آخر أو عمل
جتاري مرخص به من قِبل اهليئة أو تقوم اهليئة بتنظيمه فيما يتعلق باألسعار والتعريفة  .وعلى
املرخص له أن يتأكد من احتفاظه يف كل األوقات باملالءة املالية اليت تُمكنه من تنفيذ
أنشطة الكهرباء اليت ختوله هذه الرخصة القيام بها وأن ال يقدم أي دعم مالي ألي نشاط
آخر أو عمل جتاري آخر إن كان من شأنه أن يؤثر على قدرته يف تنفيذ أنشطة الكهرباء
هذه.
 .0املعلومات التجارية اقحساسة
على املرخص له أن يلتزم ،فيما يتصل بأنشطة توليد الكهرباء ،بأن ال يكشف بشكل
مباشر أو غري مباشر أي معلومات جتارية حساسة ألي مرخص له آخر مما ميكن أن يكون
له أثر يف اإلخالل بالتنافس يف صناعة الكهرباء أو اقحد منه وأن يتأكد أن أي معلومات
جتارية حساسة تتصل بأنشطته األخرى أو مؤسساته املرتبطة ،وميكن أن تفيد املرخص له
يف تنفيذ أنشطة توليد الكهرباء اخلاصة به  ،مل يتم الكشف عنها لألشخاص املسئولني
عن إدارة مثل هذه األنشطة.
 .6التمييز
أ  -مع مراعاة الفقرة (ب) ،على املرخص له أن يلتزم  ،وأن يتأكد من التزام مؤسساته
املرتبطة بعدم تقديم أو عرض تقديم خدمات توليد الكهرباء ألي شخص أو فئة
أشخاص بشروط أو تكاليف (شامال كل ما يتعلق باألسعار أو الكميات) تكون
ختتلف اختالفا جوهريا عن تلك اخلدمات املقدمة أو اليت مت عرض تقدميها ملشرتين
مماثلني ما مل تكن تلك االختالفات تعكس بطريقة معقولة اختالفات جوهرية يف
التكاليف املرتبطة بذلك التقديم أو العرض.
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ب) على الرغم من الفقرة (أ) ،جيوز للمرخص له تقديم عرض تقديم أسعار أو شروط
ختتلف جوهرياً عن تلك املقدمة أو املعروضة ملشرتين مماثلني إ ا كان قد قدم
مسبقا نسخة من تلك الشروط أو عرض األسعار إىل اهليئة مع أي وثائق مبينة ألدلة
اختالف تكاليف تقديم اخلدمات ومتت موافقة اهليئة على تلك الشروط أو األسعار
البديلة.
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الشرط  :7األنشطة احملظورة
 .4على املرخص له االمتناع عن ممارسة ـــ والتأكد من عدم ممارسة أي من مؤسساته املرتبطة
واملدراء وكبار املوظفني العاملني لديه ـــ ما يلي:
أ  -شراء الكهرباء أو إستريادها أو اقحصول عليها بأي طريقة أخرى بغرض بيعها أو
التصرف فيها بطريقة أخرى إىل طرف ثالث؛ و
ب  -مزاولة أي نشاط أو إبرام أي ترتيبات يكون الغرض منها أو من املرجح تأثريها يف
اقحد من املنافسة أو تقييدها أو اإلخالل بها يف قطاع التوليد.
 .0على املرخص له التقيد بأي توجيهات صادرة من اهليئة بهدف منع أي نشاط أو ترتيب يهدف
أو يؤدي إىل اقحد من املنافسة أو تقييدها أو اإلخالل بها.
 .6باستثناء حالة حصوله على املوافقة املسبقة من اهليئة ومع مراعاة تطبيق قواعد وإجراءات
فرض اقحراسة ،جيب على املرخص له عدم التوقف عن تقديم النشاط الكهربائي (أو أي
جزء منه) املخول بتقدميه مبوجب هذه الرخصة إال إ ا كان لك بصورة مؤقتة ويف اقحاالت
التالية:
أ  -يف السياق العادي والطبيعي ملزاولته أنشطته املرخص بها؛ أو
ب  -استجابة إىل ظروف قاهرة 0حتول دون استمرار نشاط توليد الكهرباء (أو أي جزء
منه) وأن تكون تلك الظروف خارج سيطرة املرخص له.

 - 0تعريف الظروف القاهرة  :كل حادث خيرج عن نطاق السيطرة املعقولة للمرخص له ومل يكن بإمكانه توقعه عنـد إصـدار هـذه الرخصـة أو دفعـه بعـد
وقوعه مثل اقحروب والكوارث الطبيعية وأي قوة قاهرة تؤثر علـى إمـداد الوقـود أو الكهربـاء أو اإلنتـاج املـزدوج وال يـدخل يف لـك حـدوث أو توقعـات حبـدوث
نقص يف إمدادات الطاقة الكهربائية أو اإلنتاج املزدوج نتيجة ألسباب فنية أو عادية.
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الشرط  :8دفع املقابل املالي للهيئة
 .4املقابل املالي السنوي
يدفع املرخص له للهيئة مقابالً مالياً سنوياً للرخصة وفقا ملا تنشره اهليئة من وقت آلخر .
وجيب نشر مثل هذا املقابل املالي وطريقة احتسابه ودفعه وفقا لالئحة التنفيذية والقواعد
واإلجراءات ات الصلة اليت تصدرها اهليئة من وقت آلخر .
 .0اإلخطار ودفع املقابل املالي
جيب أن يدفع املرخص له املقابل املالي للهيئة خالل فرتة ال تتجاوز ثالثني ( )60يوماً من
إرسال اهليئة إشعاراً إىل املرخص له تُبني فيه املبلغ املستحق  .وتقوم اهليئة بنشر وإصدار وثيقة
إىل املرخص له تُبني فيها منهجية حساب املقابل املالي وحتديد قيمته للمرخص هلم وكذلك
أي تعديالت الحقة جتريها اهليئة على تلك الوثيقة من وقت آلخر.
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الشرط  :9التقيد بكودات النقل والتوزيع و السوق
 .4أحكام عامة
يلتزم املرخص له بأحكام الكود السعودي لنقل الكهرباء وكود التوزيع  ،وكود السوق
عند إصدارها  ،يف اقحدود اليت تنطبق عليه.
 .0الرتحيل املركزي
دون تقييد لعموم الفقرة ( ،)4يقدم املرخص له إىل املرخص له بنقل الكهرباء كل
املعلومات يف األوقات وباألسلوب الذي يتم النص عليه يف الكود السعودي لنقل الكهرباء
لتمكني املرخص له بنقل الكهرباء من تشغيل نظام الرتحيل املركزي وفقا للكود
السعودي لنقل الكهرباء .و يسلم املرخص له كافة وحدات توليد الكهرباء املتوفرة
للرتحيل املركزي عندما يكون لك مطلوبا وفقا للكود السعودي لنقل الكهرباء.
وألغراض هذه الفقرة ،يعين " الرتحيل املركزي  "Central dispatchعملية التحكم
املباشر يف ترحيل وحدات توليد الكهرباء املتوفرة بواسطة املرخص له بنقل الكهرباء
وجدولتها وفقا للكود السعودي لنقل الكهرباء .
 .6كود سوق الطاقة الكهربائية التنافسي
على املرخص له أن يُشارك حبسن نية يف تطوير وتنفيذ اخلطوات اليت تُوجه بها اهليئة من
وقت آلخر إلدخال عوامل منافسة يف صناعة الكهرباء .و على املرخص له املشارك يف سوق
الطاقة ــ بناءً على اختياره أو وفقاً ملتطلبات كود السوق ــ أن يصبح طرفا يف كود السوق
ويتقيد به عند إصداره وفقاً ألحكام املادة الثانية عشرة من النظام .
 .1اإلعفاءات
جيوز للهيئة بعد التشاور مع املرخص له بنقل الكهرباء (ويف ظروف معينة ،مع أي مرخص
هلم من املرجح تأثرهم بصورة جوهرية من جراء لك ،وأي أشخاص آخرين ترى اهليئة من
املناسب التشاور معهم) إصدار توجيهات تُعفي املرخص له من التزاماته مبوجب الفقرات ()4
و( )0و( )6فيما يتعلق بتلك األجزاء من الكود السعودي لنقل الكهرباء أو كود التوزيع أو
كود السوق إىل املدى احملدد يف هذه التوجيهات.
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الشرط  :40إعداد اخلطط للمنظومة وتدابري األمن
.4

إعداد اخلطط للمنظومة
بعد التشاور مع مُشغل الشبكة املعين ،يقوم املرخص له بإعداد اخلطط للمنظومة اخلاصة
به وتطويرها وفقا ملعايري التخطيط النافذة واملُطبقة على منظوميت النقل والتوزيع حسب
إقرارها من قبل اهليئة أو أي معايري ختطيط أخرى تقرها اهليئة.

 .0اإلعفاءات
بعد التشاور مع املرخص له بالنقل وأي مُشغل شبكة متأثر ،جيوز للهيئــة ،مبوجب إشعار
يرسل إىل املرخص له إعفاء املرخص له من التزاماته مبوجب الفقرة ( )4إىل املدى املُحدد يف
لك اإلشعار.
 .6خطط الطوارئ
عندما تطلب اهليئة ألغراض تأمني تقديم اخلدمة ،فإن على املرخص له التقيد بتوجيهات
اجلهات املسئولة عن خطط الطوارئ وتوريد الوقود وإجراءات الطوارئ األخرى ات الصلة
كما جيب عليه أن يتقيد بأحكام الكود السعودي لنقل الكهرباء ات العالقة واألنظمة
واللوائح املطبقة فيما يتعلق مبخزون الوقود.
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الشرط  :44الرتتيبات التعاقدية والتوصيل مع منظومة املرخص له
4- 44

يُطبق هذا الشرط (44

 )4-فقط عند موافقة املرخص له ،ووفقا لتقديره اخلاص،

على أن مينح ألي شخص حق التوصيل مع منظومة املرخص له أو استخدامها  .ويتم
منح حق التوصيل مع منظومة املرخص له أو استخدامها فقط وفقا التفاقية مكتوبة
تبني كافة تفاصيل األعمال الضرورية املطلوب إجراؤها على منظومة املرخص له،
على أن يشمل لك تركيب أي عدادات أو جمموعة املفاتيح الكهربائية  ،وأي أعمال
يقوم بها املرخص له مع التكاليف الالزم دفعها من قِبل مقدم الطلب .ويقوم املرخص
وجيب عليه أن يتأكد أن متطلبات

له بإرسال نسخة من تلك االتفاقية إىل اهليئة

التوصيل قد مت إقرارها مقدما من قبل املرخص له بنقل الكهرباء أو املرخص له
بتوزيع الكهرباء  ،وفقا ملا يكون عليه الوضع .
0- 44

جيب على املرخص له استخدام أو التوصيل مبنظومة النقل و /أو مبنظومة التوزيع ،
وفقا ملا يكون عليه الوضع ،فقط مبوجب عقد مع املرخص له بنقل الكهرباء املعين
أو املرخص له بالتوزيع املعين على أن يتم إبرامه طبقا للمواد من ( )40إىل ( )41من
الالئحة التنفيذية  ،أو وفقا لرتتيبات تعاقدية أو جتارية يتم تطبيقها حسب ما هو
مبني يف الفقرة ( )6- 44أدناه.

6- 44

يقرُ املرخص له ويوافق على جواز تنفيذ أي ترتيبات تعاقدية أو جتارية جديدة يتم
إقرارها من قِبل اهليئة بني املرخص له وأي مرخص له آخر ،وكذلك على جواز حتويل
أي ترتيبات تعاقدية أو جتارية قائمة إىل مرخص له آخر ،كجزء من عملية فصل
األنشطة الكهربائية وفقا للفقرة ( - 4أ) من املادة اقحادية عشرة من النظام .
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الشرط  :40خدمات املنظومة
 .4شروط العرض
يقوم املرخص له وفقاً ألحكام الكود السعودي لنقل الكهرباء ،بعرض شروطه لتقديم
خدمات املنظومة املطلوب منه تقدميها مبوجب الكود السعودي لنقل الكهرباء من وحدات
توليد الكهرباء اخلاصة به.
 .0أداء خدمات املنظومة
يلتزم املرخص له بتقديم مجيع خدمات املنظومة املطلوب منه تقدميها وفقا للكود السعودي
لنقل الكهرباء.
 .6تقديم التقارير إىل اهليئة
جيب على املرخص له أن يقدم للهيئة

 -بناءً على طلب من اهليئة  -تقريراً يتضمن

تفاصيل األسعار والشروط األخرى املعروضة بناءً على الفقرة ( )4أعاله وكذلك توضيح
العوامل اليت تربر حتديد األسعار مبا يف لك تكاليف املرخص له املتعلقة بتقديم تلك
اخلدمات.
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الشرط  :46حق الدخول يف العقار ونزع ملكيته
 .4إنفا الشرط
عندما تصدر اهليئة إشعاراً إىل املرخص له إلنفا هذا الشرط  ،فانه جيب تطبيق الفقرات
من ( )0إىل ( )5أدناه على الفرتة  -و املدى  -احملددة يف اإلشعار.
 .0سلطات وحقوق املرخص له
إن السلطات واقحقوق املمنوحة مبوجب النظام لتملك العقار أو حق املرور فيه تكون نافذة
فيما يتعلق باملرخص له لألغراض املذكورة يف الفقرة ( )6أدناه ،على أن خيضع لك
لإلجراءات واألحكام الواردة يف الالئحة التنفيذية ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة ووضع اليد املؤقت على العقار.
 .6األغراض
إن األغراض املُشار إليها يف الفقرة ( )0أعاله هي:
(أ)

إنشاء و  /أو توسعة حمطة  /حمطات توليد الكهرباء ؛

(ب) األنشطة اليت ترتبط مباشرة بإنشاء حمطة  /حمطات توليد الكهرباء أو توسعتها
أو تشغيلها؛
(ج) تركيب خطوط الكهرباء واملعدات الكهربائية ات العالقة أو صيانتها أو إزالتها
أو استبداهلا  ،أو توصيل حمطة  /حمطات توليد الكهرباء اخلاصة باملرخص له
مع منظومة النقل أو منظومة التوزيع اخلاصة مبرخص هلم آخرين.
 .1النطاق اجلغرايف للسلطات واقحقوق
للمرخص له السلطات واقحقوق املمنوحة له مبوجب النظام للوصول إىل معداته وجتهيزاته
حتى نقطة توصيل منظومته الكهربائية باملنظومة الكهربائية اخلاصة بأحد عمالئه و لك
ألغراض أدائه التزاماته مبوجب هذه الرخصة.
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 .5تكون اإلشارة ،يف هذا الشرط ،إىل حمطة توليد كهربائي إشارة إىل أي حمطة توليد
كهربائي يقوم املرخص له بتشغيلها ال تقل قدرتها اقحالية ،أو ال تقل قدرتها عند اكتمال
إنشائها أو توسعتها  ،عن تلك القدرة اليت حيددها قرار اهليئة من وقت آلخر.
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الشرط  :41التنازل وحتويل امللكية وتغيري السيطرة والدمج و االستحوا
 .4أحكام عامة
مت منح هذه الرخصة لشخص املرخص له  ،وعليه ال جيوز للمرخص له التخلي عن هذه
الرخصة أو التنازل عنها أو الرتخيص من الباطن أو منح أي حق أو مصلحة أو استحقاق أو
التزام يف هذه الرخصة دون اقحصول على املوافقة اخلطية املسبقة من اهليئة وجيب على اهليئة
أن ال حتجب هذه املوافقة دون سبب معقول.
 .0حتويل األصول:
أ  -ال حيق للمرخص له ،دون موافقة خطية مسبقة من اهليئة ،حتويل ملكية أيٍ من األصول
األساسية أو إنشاء أو املوافقة على إنشاء أي ضمان أو إجراء أي تصرف فيه أو التخلي عن
السيطرة عليه ،أو أي التزام يكون لديه.
ب  -يف هذا الشرط:
يشمل "التصرف" أي بيع أو تنازل أو هبة أو تأجري أو ترخيص أو منح أي حق متلك أو
قرض أو ضمان أو رهن عقاري أو رهن أو حتميل أعباء أو منح أي أعباء أخرى أو السماح
ببقاء أي أعباء أو أي تصرف آخر للغري؛ و
ج " -األصل األساسي" يعين أي أصل ضروري لتمكني املرخص له القيام بأنشطة الكهرباء
املرخص بها وفقاً للنظام ،واللوائح التنفيذية و/أو الرخصة.
وال تُطبق أحكام الفقرتني ( أ ) وَ ( ب ) أعاله على ما يلي:
.4

أي رهن أو معاملة أخرى يتم إبرامها ألغراض توفري التمويل للمرخص له،
وأن يكون التمويل ألغراض تطوير حمطة توليد الكهرباء املرخص بها،
أو

.0

حتويل ملكية األصول أو التنازل عنها أو أي شكل من أشكال التصرفات
األخرى فيها مبوجب ترتيبات حيتفظ مبوجبها املرخص له حبقوق استخدام
تلك األصول واالنتفاع بها لباقي الفرتة العمرية املفيدة لتلك األصول وملدة
سريان الرخصة ،أو
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.6

حتويل ملكية األصول أو التنازل عنها أو التخلي عنها:
 الذي يتم كجزء من العمل العادي للمرخص له. عندما ال يكون لتحويل ملكية األصول أو التنازل أو التخلي عنها أيأثر على مزاولة املرخص له ألنشطته املرخص بها.

 .6تقديم طلب املوافقة على حتويل امللكية
جيوز للهيئة بناء على طلب مقدم إليها للموافقة على حتويل امللكية ألي شخص آخر
(الشخص املُحول إليه ) ،مبوجب الفقرة ( )0أعاله ،أن تطلب من املرخص له أن يُبني على
حنو مرضٍ للهيئة أن الشخص احملول إليه ميتلك ،أو سيستوفى شروط منح رخصة مماثلة
هلذه الرخصة ،وان املرخص له سيقدم إىل اهليئة مجيع املعلومات اليت قد تطلبها اهليئة الختا
قرارها يف هذا الشأن.
 .1االندماج أو االستحوا
ال جيوز للمرخص له أو مؤسساته املرتبطة دون اقحصول على املوافقة اخلطية املسبقة من
اهليئة:
أ -

القيام باالندماج مع مرخص له آخر أو االستحوا على غالبية أسهمه أو أصوله
 ،وعلى املرخص له أن يقوم بإبالغ اهليئة عن أي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه يف
هذا اخلصوص؛ أو

ب  -شراء مخسة باملائة ( )%5أو أكثر من األسهم أو أي أوراق مالية أخرى أو أي شكل
من أشكال حقوق امللكية ملرخص له آخر ،أو أي حصة مئوية أقل من لك
ميكن أن تؤدي إىل خلق وضع مهيمن يف أي جزء من صناعة الكهرباء ،
وعليه أن يتقيد يف هذا اخلصوص باإلجراءات واألحكام احملددة يف الالئحة التنفيذية .
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 .5تغيري السيطرة
على املرخص له إخطار اهليئة بأي تغيري يف اإلدارة الفعلية ألنشطة توليد الكهرباء التابعة
للمرخص له سواء كان لك عن طريق بيع أسهم أو عن طريق التعاقد  .وجيب عليه إرسال
إشعارٍ مسبقٍ بهذا اإلجراء أو التغيري قبل وقتٍ كافٍ ( ال يقل عن ثالثني ( )60يوماً ) يتيح
للهيئة حتديد أي تعديالت هلذه الرخصة تنتج عن مثل لك التغيري يف السيطرة .وجيوز للهيئة
تعديل الشروط لتعكس التغريات يف ظروف املرخص له الناجتة عن لك التغيري يف
السيطرة.
 .3تعهدات املسيطرين النهائيني
على املرخص له أن حيصل (يف تاريخ ال يتجاوز أي تاريخ حتدده اهليئة) على تعهد نافذ وملزم
نظاماً من الشركة القابضة للمرخص له (املسيطر النهائي) لصاحل املرخص له على أن
يكون لك التعهد يف النمو ج الذي حتدده اهليئة  ،وان يتم فيه النص صراحة على أن لك
التعهد سيظل نافذا طوال فرتة متتع املرخص له بهذه الرخصة .و جيب أن ينص التعهد على
أن الشركة القابضة للمرخص له (املسيطر النهائي) سوف تلتزم وسوف تضمن أن أياً من
مؤسساتها املرتبطة (غري املرخص له و مؤسساته املرتبطة):
أ -

ستمتنع عن اختا أي إجراء يسبب أو قد يؤدي إىل قيام املرخص له باإلخالل بأي
من التزاماته مبوجب النظام أو الشروط؛ و

ب  -إبالغ املرخص له بأي تغيري متوقع يف السيطرة ويتطلب إبالغه إىل اهليئة لتمكني
املرخص له من الوفاء بالتزاماته مبوجب الفقرة ( )5أعاله.
 .7موافقة اهليئة .:
4- 7

على اهليئة أن ال تقوم دون مربر معقول حبجب موافقتها مبوجب هذا الشرط؛

0- 7

على اهليئة أن تضع يف االعتبار أي توجيهات أو إجراءات أو أحكام حمددة يف
الالئحة التنفيذية فيما يتعلق مبنح هذه املوافقة؛ و

6- 7

جيوز للهيئة منح موافقتها وفقاً لشروط الرخصة أو وفقاً لتعديالت تلك
الشروط حسب ما تراه مناسباً.
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الشرط  :45جتديد الرخصة أو تعليقها أو سحبها أو إلغاؤها
( )4التجديد :
على املرخص له أن يقوم بطلب جتديد هذه الرخصة وفقاً ألحكام الالئحة التنفيذية قبل
ستة أشهر على األقل من تاريخ انتهاء الرخصة .
( )0تعليق الرخصة أو سحبها أو إلغاؤها :
جيوز للهيئة إصدار إشعار بنيتها تعليق هذه الرخصة أو سحبها أو إلغاءها (" إشعار النية
بتعليق الرخصة أو سحبها أو إلغائها") بإتباع اإلجراءات احملددة يف هذا الشرط وأي إجراءات
إضافية يتم حتديدها يف الالئحة التنفيذية :
 4- 0طبقا للمادة ( )9من الالئحة التنفيذية ؛
 0- 0إ ا مل يقدم املرخص له أي معلومات جوهرية أو قدم معلومات غري صحيحة يف أي
جانب جوهري وفقا للشرط (( )1تقديم املعلومات إىل اهليئة)؛ أو
 6- 0عند عدم دفع أي مبلغ مستحق الدفع للهيئة مبوجب الشرط (( )8دفع املقابل املالي
إىل اهليئة) يف تاريخ استحقاق الدفع وتأخر دفعه ملدة عشرين ( )00يوم عمل بعد
إرسال اهليئة إشعار إىل املرخص له بتأخر الدفعة؛ أو
 1- 0إ ا توقف املرخص له عن مزاولة أنشطة توليد الكهرباء لفرتة أربعني ( )10أسبوعا
مستمرة ألي سبب ؛ أو
 5- 0وفقا للشرط (( )6التزام املرخص له بالتقيد بتوجيهات اهليئة وخمالفة أحكام
الرخصة)؛ أو
 3- 0إ ا أصبح املرخص له معسرا؛ أو
 7- 0إ ا خضع املرخص له إىل أي تغيري يف السيطرة أو اندمج مع كيان آخر ومل يتم
إبالغ لك التصرف إىل اهليئة ومل توافق اهليئة عليه طبقا للشرط (41

 )1-أو

الشرط ()5- 41؛ أو
 8- 0إ ا تقرر أن املرخص له قد ارتكب خمالفة جوهرية مبوجب املادة الرابعة عشرة من
النظام ؛ أو
 9- 0وفقا لقواعد وإجراءات فرض اقحراسة الصادرة طبقا للفقرة ( )3من املادة الرابعة
والفقرة ( )0من املادة اخلامسة عشرة من النظام .
وكانت اهليئة مقتنعة أن تعليق هذه الرخصة أو سحبها أو إلغائها سيحقق املصلحة العامة.
اسم املرخص له
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( )6باستثناء ما يتعلق بالفقرة (  ) 9- 0أعاله اليت ختضع لإلجراءات الواردة يف قواعد
وإجراءات فرض اقحراسة ،تقوم اهليئة بإمهال املرخص له فرتة ال تقل عن عشرين ( )00يوم
عمل للرد على " إشعار نية تعليق الرخصة أو سحبها أو إلغائها" كما تقوم بالنظر يف الردود
املستلمة يف هذا اخلصوص .وإ ا اقتنعت اهليئة أن إحدى اقحاالت املذكورة يف الفقرات من
(  )4- 0إىل (  )8- 0أعاله قد حتققت وان تعليق هذه الرخصة أو سحبها أو إلغاءها
سيحقق املصلحة العامة ،فعلى اهليئة إصدار إشعار التعليق أو السحب أو اإللغاء .ويصبح
التعليق أو السحب أو اإللغاء وفقا هلذا الشرط نافذا بانتهاء أي فرتة ال تقل عن عشرين ()00
يوم عمل يتم حتديدها يف إشعار التعليق أو السحب أو اإللغاء  ،على انه جيوز للهيئة إلغاء أي
إشعار إ ا كانت املخالفة املعنية قد مت عالجها قبل نفا

إشعار التعليق أو السحب أو

اإللغاء.
( )1جيوز للهيئة إلغاء هذه الرخصة إ ا اتفق املرخص له خطيا مع اهليئة على وجوب إلغاء
الرخصة ويصبح لك اإللغاء نافذا يف الوقت الذي يتم االتفاق عليه بني اهليئة واملرخص
له.
( )5تكون األسباب احملددة يف الفقرتني ( )4و( )0أعاله األسباب الوحيدة اليت يتم مبوجبها
تعليق هذه الرخصة أو سحبها أو إلغاؤها من قِبل اهليئة .

اسم املرخص له

رقم الصفحة

رقم اإلصــــدار

رقـــم الــرخــصة

 66من 63

تاريخ اإلصدار

00/00/0م

رقم التعديل

().......

تاريخ التعديل

ـــــــــــــــــــــــــ

الشرط  :43تعديل الشروط
جيوز للهيئة إجراء أي تعديل أو إضافة ألي شرط يف هذه الرخصة بناء على مبـادرة منهـا أو بنـاءً علـى
طلـــب مـــن املـــرخص لـــه  ،أو طبقـــا ملتطلبـــات أي نظـــام مطبـــق أو الئحتـــه التنفيذيـــة أو اللـــوائح ات
العالقة ،وجيب القيام بأي تعديل أو إضافة إىل أي من الشروط طبقا لإلجـراءات احملـددة يف الالئحـة
التنفيذية .

اسم املرخص له

رقم الصفحة

رقم اإلصــــدار

رقـــم الــرخــصة

 61من 63

تاريخ اإلصدار

00/00/0م

رقم التعديل

().......

تاريخ التعديل
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امللحق ( ) 4
حمطات التوليد املرخصة

اسم املرخص له

رقم الصفحة

رقم اإلصــــدار

رقـــم الــرخــصة

 65من 63

تاريخ اإلصدار

00/00/0م

رقم التعديل

().......

تاريخ التعديل
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امللحق (  ) 4حمطات التوليد املرخصة
تُطبق هذه الرخصة على الطاقة الكهربائية املولدة من وحدات توليد الكهرباء حملطة توليد
الكهرباء التالية:

الرقم

حمطـــــــــة توليــــــد
الكــــهربــــــــــــــــــاء

وحدات توليد الكهرباء
رقم الوحدة

القدرة االمسية

تاريخ التشغيل التجاري

تاريخ انتهاء

لكل وحدة

رخصة احملطة

(م .و)

4

اسم املرخص له

رقم الصفحة

رقم اإلصــــدار

رقـــم الــرخــصة

 63من 63

تاريخ اإلصدار

00/00/0م

رقم التعديل

().......

تاريخ التعديل
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