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@

 مليون ريال سعودي في     ١٢٠ سهم عادي تمثل زيادة قدرها       ١٢,٠٠٠,٠٠٠طرح  
 .رياالً للسهم ١٠ إصدار يبلغ رأس المال المصدر لشركة الكابالت السعودية بسعر

 
 المستشار المالي 

 المرآز االستشاري لالستثمار والتمويل
 

 
 

 مدير االآتتاب والبنك المستلم 

 الراجحي  مصرف 

@
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة "

ويتحمل أعضاء مجلس "). الهيئة"والمشار إليها بـ (ملكة العربية السعودية عن هيئة السوق المالية بالم
مجتمعين ومنفردين كامل المسئولية عن دقة المعلومات  ]٥[اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على صفحة 

الواردة في نشرة اإلصدار هذه ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى 
أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة ، المعقولالحد 

وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال . واردة فيها مضللة
ة مهما كانت عن أي وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولي، تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها

 ". خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها
)م١/٥/٢٠٠٦الموافق (هـ  ٣/٤/١٤٢٧صدرت هذه النشرة بتاريخ 
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א א ١٠ من ١א

 

 : إشعار هام-١

تعتبر هذه الوثيقة نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية تكميلية لنشرة إصدار أسهم الحقوق األولوية الرئيسية               

 سهم عادي تمثل زيادة     ٢١,٠٠٠,٠٠٠ والخاصة بطرح    )م١/٥/٢٠٠٦الموافق  (هـ  ٣/٤/١٤٢٧بتاريخ  

 ريـاالً   ١٠مليون ريال سعودي في رأس مال شركة الكابالت السعودية بسعر إصدار يبلغ              ٢١٠ قدرها

 .للسهم

يجب أن تقرأ هذه النشرة التكميلية مع النشرة الرئيسية ، وفي حال وجـود أي تـضارب بينهمـا، فـإن           

 في هذه النشرة    الشروط الخاصة بهذه النشرة التكميلية ستكون هي السائدة كما أن المصطلحات المستخدمة           

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بعـدم      . التكميلية تحمل نفس معاني المصطلحات الواردة في النشرة الرئيسية        

وجود تغيير ملحوظ في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي تم اإلفصاح عنهـا فـي هـذه                    

ويمكـن الحـصول    ". للهيئة"التكميلية  كما يقر األعضاء بأنه قد تم تقديم نشرة اإلصدار          . النشرة التكميلية 

علـى اإلنترنـت    " الهيئـة "على نسخة منها من مدير االكتتاب أو البنـك المـستلم أو بزيـارة موقـع                 

)sa.org.cma.www(. 
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א א ١٠ من ٢א

 

 : المقدمة-٢

 ٢١٠صدار أسـهم حقـوق بقيمـة         فيما يتعلق بإ   -في الفترة الواقعة بين تقديم طلبنا لهيئة السوق المالية          

 .  والحصول على موافقتها أتيحت فرص جديدة للتمويل عبر البنوك المحلية-مليون ريال 

أدت رغبة المستثمرين القوية في شراء أسهم شركة الكابالت السعودية إلى ارتفاع سعر الـسوق لهـذه                 

 ٤٠٠إلى ما يزيد عن     ) خيرةخالل فترة الستة عشر شهر األ     ( ريال للسهم    ١٣٠األسهم بشكل مستمر من     

 . ريال للسهم

وقد كان ارتفاع مستوى السيولة بالسوق بمثابة الحافز للبنوك أيضاً حيث جعلها أكثر تقبالً لتلقـي نظـرة      

وحتى الوقت الحاضر قامـت البنـوك بتجديـد         . جديدة على المتطلبات المالية لشركة الكابالت السعودية      

 . تسهيالت إضافية مصحوبة بوعد لتقديم المزيد متى طلب منها ذلكتسهيالتها السابقة للشركة وقدمت 

وبناًء على هذا المبدأ، وافق المساهمون بشركة الكابالت السعودية على توصية إدارة الـشركة المتعلقـة                

بإعادة صياغة إستراتيجيتها الخاصة باالستثمار والحصول على متطلباتها من الموارد المالية من البنـوك       

 . ات المالية بدالً عن الحصول عليها من المساهمينوالمؤسس

أدت هذه اإلستراتيجية الجديدة إلى الحصول على جميع مكونات رأس المال العامل ومتطلبات مـشاريع               

وبالتالي تصبح قيمة المتطلبات    . من البنوك ومؤسسات التمويل األخرى    " BOT"البناء والتشغيل والتحويل  

 ). مليون ريال٢١٠( مليون ريال بدالً من أصل القيمة المطلوبة سابقاً ١٢٠المعدلة في الوقت الحاضر 
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א א ١٠ من ٣א

 

 : ملخص إصدار أسهم حقوق أولوية-٣
 ) سهم٢١,٠٠٠,٠٠٠بدالً عن  ( سهم عادي ١٢,٠٠٠,٠٠٠االكتتاب في 

 ) ريال سعودي٢١٠,٠٠٠,٠٠٠بدالً عن ( ريال سعودي ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠: حصيلة اإلصدار
 

 : األسهم المطروحة لالكتتاب
عادي إضافي عن طريق إصـدار أسـهم        )  سهم ٢١,٠٠٠,٠٠٠بدالً عن   ( سهم   ١٢,٠٠٠,٠٠٠سيتم إصدار   

من األسهم المصدرة   % ١٨,٧٥وتمثل هذه األسهم نسبة     .  ريال سعودي للسهم   ١٠حقوق  أولوية بسعر اسمي      
 مال الـشركة    وبإصدار هذه األسهم الجديدة سيصبح رأس     .  سهم ٦٤,٠٠٠,٠٠٠والقائمة حالياً والتي تساوي     

 سهم يحق لـه     ٤٠٠وبهذا اإلصدار فإن المساهم الذي يمتلك       .  مليون ريال  ١٢٠ مليون ريال أي بزيادة      ٧٦٠
 . سهماً جديدا٧٥ًامتالك 

وقـد تـم    . تملك هذه األسهم العادية الجديدة نفس الحقوق التي تملكها األسهم  العادية األخرى التي أصدرت              
ملخص النظام األساسي للشركة وفـي القـسم                 : ٢-٣رة الرئيسية في القسم     اإلشارة إلى هذه الحقوق في النش     

 . حقوق المساهمين: ١٣-٤

 : سعر بيع السهم المطروح لالكتتاب
 .  ريال للسهم تدفع بالكامل عند تقديم طلب االكتتاب١٠ستطرح األسهم بسعر اسمي 

 : استخدام حصيلة االكتتاب
 هذه في تمويل مساهمة الشركة في مشروع نقل الكهرباء على نظام البناء        سوف تستخدم حصيلة أسهم الحقوق    

 .  مليون ريال١٢٠للشركة السعودية للكهرباء، والذي يتطلب استثماراً يبلغ ) BOT(والتشغيل والتحويل 

 : المستثمرون الذين يحق لهم االكتتاب
فـي تـاريخ انعقـاد      ) تداول( السعودية   يحق االكتتاب في هذه األسهم للمستثمرين المسجلين في سوق األسهم         

 . م٢١/١/٢٠٠٦السابقة التي انعقدت بتاريخ ، الجمعية العمومية غير العادية

 : فترة االكتتاب
ويستمر حتى نهاية يوم    ) م١/٥/٢٠٠٦الموافق  (هـ  ٣/٤/١٤٢٧سيبدأ طرح األسهم لالكتتاب في يوم االثنين        

 ").فترة االكتتاب(" أسابيع ٤ ولمدة) م٢٨/٥/٢٠٠٦الموافق (هـ ١/٥/١٤٢٧األحد 

 : مدير االكتتاب والبنك المستلم
وسوف تكـون  . قامت الشركة بتعيين مصرف الراجحي مديراً لالكتتاب في أسهم الحقوق التي سيتم إصدارها       

 . شركة الراجحي مسئولة عن إدارة هذا االكتتاب، كما ستكون هي البنك المستلم أيضاً

 : المستشار المالي
 . ركة المركز االستشاري لالستثمار والتمويل كمستشار مالي لهذا االكتتابعينت الش

 : حقوق التصويت
ويعطى كـل سـهم     . لدى الشركة فئة واحدة من األسهم وال يملك أي من المساهمين حقوق تصويت تفضيلية             

ت فـي  للمساهم صوتاً واحداً وأي مساهم يملك عشرين سهماً على األقل له الحق فـي الحـضور والتـصوي                
 . الجمعيات العمومية العادية وغير العادية

 : عوامل المخاطرة
مخاطر متـصلة   ) ١(هنالك بعض عوامل المخاطرة المتعلقة باالستثمار في هذا االكتتاب ويمكن تصنيفها إلى             

تم وصف هذه المخاطر في القـسم       . مخاطر متعلقة بالمنطقة  ) ٣. (مخاطر متعلقة بالصناعة  ) ٢. (بالمجموعة
 . ن النشرة الرئيسيةم) ٢(
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א א ١٠ من ٤א

 

 : الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب-٤

التواريخ الواردة أدناه والواردة كذلك في أماكن أخرى من هذه النشرة فيما يخص الجدول الزمني المتوقع تدل                 

 . وقد تخضع للتغيير. فقط على التوقيت المتوقع ألحداث معينة تتعلق باالكتتاب

 البيـــان التاريخ الحدث

هـ ٣/٤/١٤٢٧األثنين داء فترة االكتتابابت
 )م١/٥/٢٠٠٦الموافق (

تقدم النماذج المعبأة بواسطة المكتتب خالل هذه الفترة 
إلى مدير االكتتاب أو البنك المستلم مع المبالغ الخاصة 
بها طبقاً للتوجيهات الواردة في نماذج طلب االكتتاب 

 . في تاريخ تعبئة النموذج

هـ ١/٥/١٤٢٧األحد بانتهاء فترة االكتتا
 )م٢٨/٥/٢٠٠٦الموافق (

هو اليوم األخير للمساهمين المؤهلين لتقديم نماذج 
 . طلبات األسهم

ــهم  ــصيص األسـ تخـ
 المطروحة لالكتتاب 

هـ ٨/٥/١٤٢٧األحد
 )م٤/٦/٢٠٠٦الموافق (

سيقوم البنك المستلم بإرسال إشعارات للمكتتبين تفيدهم 
 . بالعدد النهائي لألسهم المخصصة لهم

هـ ٨/٥/١٤٢٧األحد رد الفائض 
 )م٤/٦/٢٠٠٦الموافق  (

سيقوم البنك المستلم بإعادة أي أموال لم تخصص لها 
 . أسهم ضمن هذا اإلصدار

توقع بدء تـداول األسـهم      
 المطروحة لالكتتاب

ــهم  ــداول األس ــيتم ت س
المطروحة لالكتتاب حال   
انتهاء اإلجراءات النظامية   

 . ذات العالقة

لوثائق والسجالت المطلوبة بخصوص ستقدم جميع ا
لتحديث ) تداول(االكتتاب إلى السوق المالية السعودية 
 . سجل المساهمين استعداداً لتداول األسهم

 
 

نافذاً فقط عن   ) تداول(يكون التداول في أسهم االكتتاب إضافة إلى األسهم الحالية في السوق المالية السعودية              

ويتم البيع والشراء للسهم عن طريق أرقام مسلسلة يـتم          .  األسهم في تداول   طريق القيد اإللكتروني في سجل    

 . تخصيصها في النظام الرقمي لتداول
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א א ١٠ من ٥א

 

 :  مجلس اإلدارة والمستشارون-٥
 

 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  خالد أحمد يوسف زينل على رضا / الشيخ 
 عضواً  عبدالهادي علي شايف / األستاذ 
 عضواً وسكرتير الشركة  دنان عبداهللا ميمني ع/ األستاذ 
 عضواً  منصور عبدالغفار / األستاذ 
 عضواً  يوسف أحمد علي رضا / األستاذ 

 عضواً والعضو المنتدب وممثل الشركة المعتمد  وهيب لنجاوي . د
 عضواً عبداهللا حسن عثمان مصري. د

 

 : عناوين أعضاء مجلس اإلدارة والمستشارين

  الكابالت السعوديةشركة. ١

 المملكة العربية السعودية . ٢١٤٩١ جدة ٤٤٠٣ب . ص

 +٩٦٦-٢-٦٣٨٠٠٨٠هاتف 

 المستشار المالي. ٢

 المركز االستشاري لالستثمار والتمويل

 المملكة العربية السعودية. ١١٤٥١ الرياض ٢٤٦٢ب .ص

 البنك الرئيسي للشركة ومدير االكتتاب والبنك المستلم. ٣

 مصرف الراجحي 

 ١١٤١١ الرياض ٢٨ب .ص

 المملكة العربية السعودية

 ممثل المصدر. ٤

 وهيب عبد اهللا لنجاوي . د

 المستشار القانوني لإلصدار. ٥
 )Trawers & Hamlins(  المحامي حسان المحاسني بالتعاون مع تراورز آند هاملنز

  المملكة العربية السعودية– جدة ٢٢٥٦ب .ص

 نيونمحاسبون قانو. ٦

 )Ernst & Young( عضو في أرنست آند يونج – محمد إبراهيم الطعيمي وشركاه 

  المملكة العربية السعودية- ٢١٤٧٣ جدة ١٢١٨٧ب .ص
 

جميع الجهات المذكورة أعاله أعطت موافقتها الكتابية على اإلشارة باسمها وعلى نشر إفادتها في هـذه                : تنويه  
 . هذه الموافقةالنشرة وفي هذا السياق ولم يتم سحب
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א א ١٠ من ٦א

 

 :  ملخص البيانات المالية -٦

م وقد تـم    ٢٠٠٥م و   ٢٠٠٤م و ٢٠٠٣م،  ٢٠٠٢ ديسمبر   ٣١تم إعداد القوائم المالية المراجعة المنتهية في        

 .تضمينها في هذه النشرة وفقاً للمبادئ المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ـة المختـارة أدنـاه في سياق البيانـات الماليـة المراجعة لألعـوام يجب قـراءة البيانـات المالي
 .م٢٠٠٥م و ٢٠٠٤، م٢٠٠٣، م٢٠٠٢

 

 ):بآالف الرياالت(بيان الدخل 
 م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ البيــان

 ٧٢٩,٦٢٤ ٥٨٦,٧٠٧ ١,٠٢٠,٥٩٩ ١,١٨٤,٩٤٩ صافي اإليرادات
 ٨٠,٧٦١ ٣٤,٦٣٢ ١٢٧,١١٧ ١٤٨,٣٧٩ الربح اإلجمالي

 )١١,١٠٢( )٦٧,٠٥٩( ٣٤,٧١٢ ١٩,٨٧٠ التشغيل) خسارة(ربح 
 )٧١,٧٠٣( )٨٩,٦٥١( ٢٠,٤٦٧ ١٧١ )الخسارة(صافي الربح 

 .البيانات المالية المراجعة لشركة الكابالت السعودية: المصدر
 

 

 ) :بآالف الرياالت(الميزانية العمومية 
 م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ البيــان

 ٢٢,٦٩٧ ٣٧,٤٣١ ٣١,٥٤٧ ٣٢,٤٣٤ النقد
 ١,١٤٥,٢٣٧ ١,٢٣٠,٢٧٨١,٠٩٩,٦٦٣ ١,٣٤٣,٩٨١ إجمالي األصول

 ٣٦٨,٤٠٠ ٣٠٣,٨٢٥ ٣٠٤,٥٦٩ ٣٥٤,٩٥٣ القروض قصيرة األجل 
 ٩٢,٣٢٤ ٧٧,٠٣٨ ٦٤,٣٥٩ ٥٥,٧٧٦ قروض طويلة األجل

 ٣١,١٩٣ ٣٢,٥٥٦ ٣٢,٦٠٢ ٣٤,٠٧٣ مطلوبات غير متداولة أخرى
 ٤٠٠,٥١٥ ٣٥٨,٦٠٣ ٥٢٤,٢٣٣ ٥٤٦,٨٥٦ حقوق المساهمين

 ١,١٤٥,٢٣٧ ١,٢٣٠,٢٧٨١,٠٩٩,٦٦٣ ١,٣٤٣,٩٨١ إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
 .البيانات المالية المراجعة لشركة الكابالت السعودية : المصدر

 

 ):بآالف الرياالت(التدفقات النقدية 

 م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ البيــــان

 ٨١,٠٦٣ ٧١,٦٤٧ )١٣١,١٠٣( )١٢١,٨٦٠( ليةالتدفقات النقدية من األنشطة التشغي

 ٥,٢٠٠ ٢٣,٥١٦ )٢,٨٤٦( )١٨,٧١٩( .التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 )٩٥,٦٠١( )٨٠,٤٢٩( ١٢٨,٠٦٥ ١٤١,٤٦٦ التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 )٩,٣٣٨( ١٤,٧٣٤ )٥,٨٨٤( ٣٢,٤٣٤ صافي التغير في النقد 

 .ة المراجعة لشركة الكابالت السعوديةالبيانات المالي: المصدر
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א א ١٠ من ٧א

 

 :  تفاصيل إصدار أسهم حقوق أولوية-٧

قبل التعديل  طبيعة التمويل
 )س.ر(

 بعد التعديل 
 ملحوظة )س.ر(

االستثمار في مشروع البناء 
 تخفيض رأس المال العامل ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ (BOT)والتشغيل والتمويل 

سيؤمن من البنوك والمؤسسات المالية  - ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس المال العامل 
 األخرى 

  مليون ريال ٩٠قيمة االنخفاض ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ اإلجمالي 

  

فـي اجتمـاع     (BOT)وافق المساهمون على خفض االستثمارات المطلوبة في مشروع البناء والتشغيل والتحويـل             

 .م٢١/١/٢٠٠٦الجمعية العمومية غير العادية التي انعقد في 

وسيستخدم هذه الزيادة   .  مليون ريال  ٩٠باإلضافة إلى ذلك، فإن المساهمون قد وافقوا على رفع رأس المال بمبلغ             

سوف يتم القيام بـذلك     . في مقابلة الطلب المتزايد على الكابالت والحلول الكاملة المرتبطة بالمشاريع البتروكيمائية          

اذ على شركات أخرى تعمل في نفس المجال سـيتم تقـديم طلـب بهـذا                إما بتوسيع السعة اإلنتاجية أو االستحو     

 .الخصوص الحقاً
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א א ١٠ من ٨א

 

 :المتوقعة" البناء والتشغيل والتحويل" مشاريع -٨

سوف يوظف مبلغ المائة وعشرين مليون ريال الذي سيتم توفيره من خالل إصدار أسهم الحقـوق الجديـد                  
مويل مشاركتنا في مشاريع البنـاء والتـشغيل والتحويـل          لت)  مليون ريال  ٢١٠الموافقة السابقة كانت لمبلغ     (

وقـد حـددنا    . وعلى وجه التحديد مشاريع قطاع خطوط النقل الهوائية       ، الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء   
وطبقاً لما حددته الشركة السعودية للكهرباء،      . مشروعين من هذه المشاريع جرى تناولهما كما هو مبين أدناه         

وسيتم تشغيل هـذا المـشروع       . من تكلفة المشروع  % ٢٠ االبتدائي المطلوب لبدء المشروع      يبلغ رأس المال  
 .  سنة١٥على مدى فترة زمنية تبلغ 

 . ونتناول فيما يلي المشروعين الذين سنركز عليهما وهما يمثالن المشاريع التي سيتم اكتمالها قريباً

اسم 
التاريخ المتوقع إلكماله البيـــان المشروع

 بلغالم
 )بآالف الرياالت(

 –الشقيق 
 عسير/صبيا

 كيلو فولت في    ٣٨٠مشروع خطوط ربط بطاقة     
ويتوقع االنتهاء منه فـي عـام       ، المنطقة الجنوبية 

ويتكون هذا المشروع من اثنـين مـن        . م٢٠٠٧
 : خطوط الربط كما يلي

 كيلو متـر تقريبـاً يـربط        ١١٠خط بطول    -١
 .الشقيق بصبيا

باً يربط الـشقيق     كيلو متر تقري   ١٢٠خط بطول    -٢
 . بعسير الوسطى

٢٠٠٧ 
 

٣٣٠,٠٠٠ 

 –الشقيق 
نميرة/محايل

 كيلو فولت في    ٣٨٠مشروع خطوط ربط بطاقة     
وتاريخ االنتهاء المتوقع له هو     ، المنطقة الجنوبية 

ويتكون هذا المشروع من خطـين      . م٢٠٠٨عام  
 كيلو متر على النحو     ٢٧٥يبلغ طولهما اإلجمالي    

 : التالي
كيلو متر تقريبـاً يـربط       ١٣٠خط بطول    -١

 .الشقيق بمحايل
 كيلو متر تقريبـاً يـربط       ١٤٥خط بطول    -٢

 .  محايل بنميرة

٤٢٠,٠٠٠ ٢٠٠٨ 

 ٧٢٠,٠٠٠   المجموع

فـإن رأس   )  مليون ريـال   ٤٢٠(نميرة  / محايل –وفي حالة تمكنا من توفير المبلغ المطلوب لمشروع الشقيق          
 : خدامه كما يلي مليون ريال سيتم است١٢٠المال اإلضافي البالغ 

 المبلغ البيـــان
 مالحظات )بآالف الرياالت(

 مطلوب رأسمال مباشر للمشاركة ٨٤,٠٠٠%)٢٠(رأس المال االبتدائي المطلوب 

المصروفات الرأسمالية المطلوبة لتنفيذ هذا      ٢١,١٠٠ المصروفات الرأسمالية 
 المشروع

  المشروع من قيمة% ٣,٥قدر بحوالي  ١٤,٩٠٠ رأس المال العامل 
  ١٢٠,٠٠٠ المجموع
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א א ١٠ من ٩א

 

 ١٤,٩ورأس المال العامل    )  مليون ريال  ٢١,١(يرجى مالحظة أن المبلغ المخصص للمصروفات الرأسمالية        
 . سيتم استخدامه بواسطة قسم مشاريع ماس لتنفيذ مشروع إنشاء خط النقل) مليون ريال

، فـإن   ) مليـون ريـال    ٣٣٠(عـسير   / ا صـبي  -وفي حالة تمكنا من توفير المبلغ المطلوب لمشروع الشقيق        
سيتم استغالله  )  مليون ريال  ٢١,٣٥(تخصيص هذا المبلغ سيكون كما موضح أدناه، علماً بأن الرصيد المتبقي            

 ). BOT(للمشاركة في المشاريع األخرى للشركة السعودية للكهرباء على نظام البناء والتشغيل والتحويل 

 المبلغ  البيـــان
 مالحظات )بآالف الرياالت(

 مطلوب رأسمال مباشر للمشاركة ٦٦,٠٠٠%)٢٠(رأس المال االبتدائي المطلوب 
 المصروفات الرأسمالية 

المصروفات الرأسمالية المطلوبة لتنفيذ هذا      ٢١,١٠٠
 المشروع

 من قيمة المشروع % ٣,٥قدر بحوالي  ١١,٥٥ رأس المال العامل 
له للمـشاركة   الرصيد المتبقي سيتم استغال    ٩٨,٦٥ المجموع

في المشاريع األخرى للـشركة الـسعودية       
للكهرباء علـى نظـام البنـاء والتـشغيل         

  )BOT(والتحويل 

  

على الرغم من أن المشاريع المذكورة أعاله لم يتم طرحها رسمياً في مناقصات حتـى اآلن، إال أن شـركة                    
 مجال تصنيع وتركيب خطوط النقـل الهـوائي         الكابالت السعودية بخبرتها الواسعة محلياً وإقليمياً وعالمياً في       

 .على ثقة تامة من قدرتها على تنفيذ المشروع خالل الفترة الزمنية المحددة
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 ):BOT( قائمة مشاريع البناء والتشغيل والتحويل -٩

 : ويتضمن الجدول التالي تلخيصاً لهذه المشاريع

 اسـم المشـروع
الفولطية 

 )كيلوفولت(
 الطول

 )كيلومتر(

 فة التقديرية التكل
 لرأس المال

)مليون ريال سعودي(

تاريخ 
 االنتهاء

معدل 
العائد 

الداخلي 
(%) 

فترة 
استرداد 

رأس المال 
 )سنوات(

 مـوقع 
 المشروع 

 الجنوبية ٧ ١٤,٤١ ٢٠٠٧  ١٢٠٣٣٠/ ١١٠ ٣٨٠ عسير/  صبيا–الشقيق 
 الجنوبية ٨ ١٠,٣٧ ٢٠٠٨  ١٤٥٤٢٠/ ١٣٠ ٣٨٠ نميره/ محايل/ الشقيق

 الجنوبية/ الغربية ٧ ١٣,٣٥ ٢٠١٠  ٤٠٠ ٢٧٠ ٣٨٠ نميره/ شعيبهال
 الوسطى/ الشرقية ٨ ١٠,٠٢ ٢٠١٠  ٤٧٠ ٣١٥ ٣٨٠ الجوف/ حائل

 الوسطى/ الشرقية ٨ ١٠,٦٥ ٢٠١١  ٤٤٠ ٣٠٠ ٣٨٠  المزاحمية-الحوية 
 الغربية/ الوسطى ٨ ١٠,٠٤ ٢٠١٢  ٢٠٠٠ ٤٨٠ ٥٠٠ المدينة المنورة/ القصيم
 الغربية ٨ ١٠,٠٨ ٢٠١٣  ٥٧٠ ٤٣٠ ٣٨٠ ضبا/ ينبع

 الشرقية ٨ ١٠,٠٨ ٢٠١٤  ٤١٥ ٢٨٠ ٣٨٠ رفحا/ القيصومة
 الوسطى/ الغربية ٨ ١٠,٠١ ٢٠١٣  ٢٥٠٠ ٩٥٠ ٥٠٠    بحره-المزاحمية 

 الوسطى/ الغربية ٨ ١٠,٠٦ ٢٠١٤  ٤٨٠ ٣٣٠ ٣٨٠ الجوف/ تبوك
 .الشركة السعودية للكهرباء: المصدر 
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