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 مقدمة 1

تحقق اشتراطات ( فادة إتوضيح آلية تقديم طلب الحصول على  تهدف هذه الوثيقة إلى 1-1

هيئة ) الواقعة ضمن اختصاص تعريفة االستهالك الكهربائي لنشاط الحوسبة السحابية

الستيفاء تلك االشتراطات عند  المطلوبةلمستندات ا وبيان، االتصاالت والفضاء والتقنية

 .تقديم الطلب

يتم تنظيم  على أنه لمادة الثالثة من نظام االتصاالت، ويشار إليه فيما بعد بـ "النظام"،نصت ا 1-2

بموجب النظام وبما يتوافق واألغراض التي نصت  االتصاالت وتقنية المعلومات قطاع

والفعالة وتشجيعها في  ناخ المناسب للمنافسة العادلةإيجاد الم عليها تلك المادة ومنها:

 جميع مجاالت االتصاالت وتقنية المعلومات.

عدًدا من المهام ذات الصلة هـ، 21/5/1424تاريخ ال) و133رقم (بالأضاف قرار مجلس الوزراء  1-3

، في هـ27/4/1441تاريخ وال) 292رقم (بالقرار مجلس الوزراء  أكدكما ، تقنية المعلومات بقطاع

وفقًا -على استمرار وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات والهيئة من القرار  البند "سابًعا"

في تنظيم ما يتصل  -الختصاصاتها المنصوص عليها في نظام االتصاالت وتنظيم الهيئة

 ذلك الحوسبة السحابية. بما فيبتقنية المعلومات، 

هـ اعتماد التعريفة الكهربائية 18/7/1442خ ) والتاري407تضمن قرار مجلس الوزراء بالرقم ( 1-4

لنشاط الحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية، و تكليف هيئة تنظيم المياه 

والكهرباء بتحديد اإلجراءات والضوابط الالزمة لتحقيق االشتراطات المنّوه عنها في القرار 

 .)”الهيئة“يها فيما بعد بـ يشار إل( هيئة االتصاالت والفضاء والتقنيةبالتنسيق مع 

 واإلجراءات القواعد- السحابية الحوسبة لنشاط الكهرباء استهالك تعريفةتضمنت وثيقة " 1-5

قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم بموجب  والكهرباء المياه تنظيم هيئة عن الصادرة" -التنفيذية

الالزم استيفاؤها  االشتراطات هـ12/8/1442والتاريخ  )01/42ي الرقم (ذالمياه والكهرباء 

 السحابية. الحوسبة لنشاط الكهرباء استهالك لتطبيق تعريفة

 النطاق 2

القائمة –العاملة في نشاط الحوسبة السحابية المنشآت كافة  الوثيقة هذه أحكاميخاطب ب  2-1

من تعريفة استهالك  والراغبين باالستفادة الهيئة، لدى المرخصين أو المسجلين -والجديدة

 واط كيلو / هللة 18( ط الحوسبة السحابية في المملكة العربية السعوديةالكهرباء لنشا

 ).ساعة

 ضمن اختصاص تعريفة الكهرباء الواقعة اشتراطات تحقق تنظيمات الوثيقة هذه تتضمن 2-2

العاملة في نشاط الحوسبة المنشآت وعلى  ،دون غيرها هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية

 االشتراطات يخص فيما الكهربائية الخدمة مقدم مراجعة -القائمة والجديدة– السحابية

 .األخرى
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 تعريفات 3

" السحابية للحوسبة التنظيمي اإلطار" وثيقةيكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في  3-1

: السحابية الحوسبة لنشاط الكهرباء استهالك تعريفة" وثيقة وكذلك الهيئة عن الصادرة

نفسها المعاني  والكهرباء المياه تنظيم هيئة عن لصادرةا" التنفيذية واإلجراءات القواعد

 . ه الوثيقةفي هذ عند استخدامها

 يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني الواردة أمامها كما يلي: 3-2

3-2-1 ╨Φ╩Ĝׂ▐ ĭ ╔ĶׂΘΦ╨╪ų ĮΦ :هـ18/07/1442( والتاريخ) 407( الرقم ذي الوزراء مجلس قرار(،  

3-2-2 ū ǿǻŌ ĮΦ :هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية. 

3-2-3 ū ė ǻ┬ų ĮΦ :استهالك تعريفة اشتراطات تنظيمات تحقق“ بـ الموسومة الوثيقة هذه 

 .الهيئة عن والصادرة" السحابية الحوسبة لنشاط الكهرباء

3-2-4 уū ǻ·α∩╩Ō ġ ĮΦׂū Ķ╣╠ĮΦׂį ╣ė Ķ  يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من  معنويكل شخص

 .بالتجزئة هاوبيعالكهرباء زيع هيئة تنظيم المياه والكهرباء تصرح له القيام بنشاط تو

3-2-5 уū ▫ Ǽ╩ĳ┐ĮΦ  المعتمد الستهالك الكهرباء في المنشآت العاملة هي المقابل المالي

 في نشاط الحوسبة السحابية وتحقق اشتراطات التأهيل.

3-2-6 уū ▫ Ǽ╩ĳ┐ĮΦׂĖ ǻ∟♂ └ׂŪ╩┐● القائمة والجديدة– المنشآت فيهاالتي تستفيد  المدة هي- 

 .الوثيقة هذه في الموضحة الضوابط وفقتراطات استيفائها لالشعند  التعريفةمن 

3-2-7 уū ▫ Ǽ╩ĳ┐ĮΦׂ╢αĵ ┐ŉΦׂ╟Ǽ╨α└ هو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء. 

3-2-8 уŪ╢α●⅜Φ بتحقق تفيد إفادة، على الحصول طلب لمقدمي الهيئة عن صادرة شهادة 

 .الوثيقة هذه في) 1( رقم الجدول في المذكورة الثالثة لالشتراطات المنشأه استيفاء

3-2-9 ╝₤ ○ ׂ Ū╣ĶуŪ╢α●⅜Φׂū ǻ هي المدة التي تكون فيها اإلفادة سارية المفعول. 

3-2-10 уǺ ļų ļαė ĮΦׂ↨ ▒ α╜ĵ ĮΦ قانوني مرخص له بمزاولة المهنة من الهيئة  مكتب محاسب

 مراجعين والمحاسبين.للالسعودية 

3-2-11 Ūτ▬Ļĵ ĭ Į ׂ ū ǻĭ ǻ℅▬┐ĮΦׂ▪ ǻĮαġ┐ĮΦу  هي المصاريف النقدية التي لها تأثير مباشر على

 بمثال توضيحهاة بنشاط الحوسبة السحابية، والتي تم العمليات التشغيلية الخاص

 .)4في الملحق رقم ( استرشادي

3-2-12 ☼α▬ļׂū ∟▒ ų ╜ĮΦׂū ǻ∩α╜░ ĮΦ :البنية و السحابية الحوسبة خدمات تقديم نشاط هو 

هيئة  قبل من تنظيمه يتم والذي بها، والمرتبطة لها والممكنة المخصصة التحتية

 .الجهات العاملة به ترخيص أو جيلتس خالل من االتصاالت والفضاء والتقنية

3-2-13 │ ⁿ▬Ļĵ ĮΦׂū ĵ ·αė ĮΦ :والتي السحابية الحوسبة العاملة في نشاط المنشآت جميع هي 

 أو والمسجلة الوزراء مجلس قرار صدور تاريخ قبل لها الكهربائية الخدمة إطالق تم

 .الهيئة قبل من المرخصة



 

5 

 

3-2-14 │ ⁿ▬Ļĵ ĮΦׂŪ╣Ǽ╣╔ĮΦ :التي و السحابية سبةالحو العاملة في نشاط المنشآت جميع هي

وكان تاريخ طلب  الوزراء مجلس قرار صدور تاريخ بعد لها الكهربائية الخدمة إطالق تم

 .الهيئة قبل من المرخصة أو والمسجلة م2023 عام نهاية قبلإيصال الكهرباء لها 

3-2-15 Ġ ĭŌ ┐░ ĵ ĮΦׂĬ ō ŵĵ ĮΦ :تغذية لغرض الكهربائية بالخدمة تزويده يتم معنوي شخص كل 

 استهالك تعريفة شروط عليه تنطبق والذي السحابية الحوسبة نشاط استهالك

 .السحابية الحوسبة لنشاط ئيةالكهرباالطاقة 

3-2-16 ╢Φų ĵ ĮΦׂį α╠ĮΦ :ينبغي والتي جزئياً  المصنعة أو المصنعة غير والموارد المواد هي 

 .النهائية المنتجات وتصنيع إلنتاج الخصوص وجه على توفرها

3-2-17 ū ǻļŲ╩┐ġ Į‾ Φׂū ∩Φų ∟ĮΦ :ات الحوسبة السحابية على موقع الهيئةبوابة خدم. 

 الحصول على اإلفادة من الهيئة اشتراطات 4

: القواعد واإلجراءات السحابية الحوسبة لنشاط الكهرباء استهالك تعريفة" وثيقة نصت 4-1

 لحصول اشتراطات) 5( خمسة علىوالصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء  "التنفيذية

 .أدناه 1 الجدول في موضحةوال عريفةالت على المؤهل المستهلك

الواردة في  االشتراطات أحد استيفاء عدم حال في مباشرة التعريفة استحقاق يتوقف 4-2

 مرة التقدم) المؤهل المستهلك( وللمنشأة. الحالحسب  4-1-3-4في الفقرة و  1الجدول 

: اشتراطات الحصول على تعريفة استهالك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية 1جدول   

ׂ Ĵ Ĝ╨

☼Φ╩┐▲‾ Φׂ
☼Φ╩┐▲‾ ΦׂĲ╕╩ĵ ĮΦׂū ė Ǽ╩♠ׂĖ ė ╜┐ĮΦׂ│ α∟┬Φׂ

1 
كمنشأة  ساري المفعولأو ترخيص وجود تسجيل 

 .عاملة في نشاط الحوسبة السحابية

 الهيئة
إفادة رسمية مقدمة لمقدم 

 الطلب من قبل الهيئة

2 

(قبل  استهالك الطاقة الكهربائيةتكون نسبة تكلفة 

 تطبيق التعريفة) إلى التكاليف التشغيلية للمنشأة

د بدون تكاليف الموا الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية

 %).20أعلى من ( الخام

3 

فصل التكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية في 

حسابات مستقلة عن بقية األنشطة األخرى التي 

 تزاولها المنشأة.

4 
مخصصة  وجود عدادات قياس الستهالك الكهرباء

مقدم  لنشاط المنشأة في الحوسبة السحابية.

الخدمة 

 الكهربائية

خدمة حسب إجراءات مقدم ال

 الكهربائية
5 

أال يقل معامل الحمل الكهربائي السنوي لالستهالك 

 %).80الكهربائي عن (
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 مدةال كامل تكونأن  على المتطلبات استيفاء حال في التعريفة على للحصول أخرى

 .رجعي بأثر تعويض يوجد وال األول، االستحقاق تاريخ منذ سنوات 7 تتجاوز ال المستحقة

 الحوسبة نشاط في عاملة كمنشأة المفعول ساري ترخيص أو تسجيل وجود: )1رقم (االشتراط  4-3

لدى  ةغير المسجل المنشآتعلى و ،1-3-4بحسب التفصيل الوارد في الفقرة  السحابية

. كما يقع على االلكتروني ةفي موقع الهيئ الواردةءات التسجيل اتباع إجرا الهيئة

حال تعليق أو انتهاء أو  اً فور المستهلك المؤهل مسؤولية اشعار مقدم الخدمة الكهربائية 

 .إلغاء التسجيل أو الترخيص

 امم كل  -القائمة والجديدة– السحابية الحوسبة نشاط في العاملة المنشآت تشمل 4-3-1

 :يلي

، ويملك 1حوسبة سحابية لديه تسجيل مكتمل وساري لدى الهيئة مقدم خدمات  4-3-1-1

لالشتراطات  مركز البيانات الذي من خالله يقدم الخدمات السحابية، ومطابق

 .1الموضحة في الجدول 

 مقدم خدمات حوسبة سحابية لديه تسجيل مكتمل وساري لدى الهيئة، 4-3-1-2

تهالك الكهرباء ومستضاف لدى مركز بيانات، ويستطيع تركيب عداد قياس اس

 .1لالشتراطات الموضحة في الجدول  مخصص له، ومطابق

مقدم خدمات حوسبة سحابية لديه تسجيل مكتمل وساري لدى الهيئة،  4-3-1-3

ومستضاف لدى مركز بيانات، وال يستطيع تركيب عداد قياس استهالك الكهرباء 

ل بالتقدم للحصو له مخصص له، فعليه أن يطلب من مركز البيانات المستضيف

 .4-1-3-4على التعريفة حسب ماورد في الفقرة 

مقدم لخدمات مركز البيانات واإلستضافة لديه تسجيل مكتمل وساري لدى  4-3-1-4

منصة تسجيل المنشآت العاملة في سوق تقنية المعلومات الهيئة من خالل 

، 1، ومطابق لالشتراطات الموضحة في الجدول 2 )منصة تكوالتقنيات الناشئة (

 :ةاآلتي وطومستوفية للشر 

 .3أو أعلى 3أن يكون تصنيف مركز البيانات مستوى  4-3-1-4-1

لتقديم المنصرفة  ئي (تكلفة االستهالك)الكهرباستهالك االال تقل نسبة أ 4-3-1-4-2

ئي ستهالك الكهربااجمالي االمن  %50عن خدمات الحوسبة السحابية 

من خالله مباشرة أو تم استهالكها  ، سواءالمركز لكامل (تكلفة االستهالك)

 .)2( رقم الجدول حسب ذلك اثبات وعليه، خالل عمالئهمن 

                                           

 يكون تسجيل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية من خالل بوابة الحوسبة السحابية في موقع الهيئة االلكرتوني.     1

من خالل "منصة تك"، المتوفرة في صفحة الخدمات يل مقدمي خدمات مركز البيانات واإلستضافة يكون تسجفي الفترة الحالية،    2

 تروني.في موقع الهيئة االلك

 Uptimeبحسب تصنيف أو أعلى  Tier 3 Operational Sustainability and Constructed Facilityيكون تصنيف مراكز البيانات   3

Institute .أو ما يعادله 
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السحابية تسجيل  الحوسبة خدماتيكون لدى جميع عمالئه من مقدمي أن  4-3-1-4-3

 .مكتمل وساري لدى الهيئة

من  4-1-3-4الفقرة المشار إليه في  مقدم خدمات مركز البيانات واإلستضافةعلى  يلزم 4-3-2

مالئه من مقدمي خدمات الحوسبة ع ّكنمي التعريفة أن هذه المادة والمستفيد من

من هذه التعريفة، وفي حال لم يتم االمتثال لذلك يحق للهيئة ستفادة االمن السحابية 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

  )2-4-1-3-4الوارد في الفقرة ( االشتراط الستيفاء الداعمة المستندات: )2( جدول

 

 

 

│ αļαǻ∟ĮΦׂ╫Ģ╩Ķׂū ĵ ŉΦ╣ĮΦׂ│ Φ╣Ļ┐░ ĵ ĮΦׂ

 مركز بيانات قائم

 على مقدمي الطلب القيام بما يلي:

االستهالك من نموذج طلب الحصول على إفادة تحقق اشتراطات تعريفة (حسب ما ينطبق)  اولتعبئة الجد -1

 قوائم مالية مدققة للمنشأةآخر بناًء على  وذلك، )5الكهربائي للحوسبة السحابية والمرفق في الملحق رقم (

يجب أن يتم توقيع هذا النموذج من ِقبل المدير المالي والمدير التنفيذي للمنشأة و. التابع لها مركز البيانات

 لمحاسب القانوني. ا مد منعتً ويُ 

الرتباطات  ئة بتقرير ارتباط تأكيد معقول ُمعد من قبل المحاسب القانوني وفًقا للمعيار الدوليتزويد الهي -2

 .)1في الملحق رقم (مثال توضيحي )، مرفق 3000رقم (معيار  التأكيد

رقم  في الملحق مثال توضيحي مرفق تزويد الهيئة بخطاب تأكيدات اإلدارة عن تقرير ارتباط التأكيد المعقول -3

)2.( 

مركز 

بيانات 

 جديد

السنة 

 األولى

 على مقدمي الطلب القيام بما يلي:

من نموذج طلب الحصول على إفادة تحقق اشتراطات تعريفة االستهالك  (حسب ما ينطبق)تعبئة الجدول  -1

الموازنة التقديرية المعتمدة من وذلك بناًء على ). 5الكهربائي للحوسبة السحابية والمرفق في الملحق رقم (

أن يوقع النموذج من ِقبل المدير المالي والمدير التنفيذي  ويجب. التابع لها مركز البيانات مجلس إدارة المنشأة

 للمنشأة.

% أو أكثر نسبة الى 50بأن استهالك الكهرباء لتقديم خدمات الحوسبة السحابية تأكيد من اإلدارة يفيد  خطاب -2

 .للمنشأة التنفيذي والمدير المالي المدير قبل منخطاب استهالك الكهرباء لكامل المركز. ويعتمد ال

السنة 

 الثانية

القائمة  مراكز البياناتالجديدة والتي تتقدم بالطلب للسنة الثانية ما ينطبق على  مراكز البياناتينطبق على 

 حسب ما تم تفصيله سابًقا في هذا الجدول.
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 تطبيق قبل(  ئيةالكهرباالطاقة ك استهال تكلفة نسبة تكون أن: )2رقم (االشتراط  4-4

 دونب السحابية الحوسبة بنشاط الخاصة للمنشأة التشغيلية التكاليف إلى) التعريفة

 الداعمة المستندات) أدناه 3، ويوضح الجدول (%)20( من أعلى الخام المواد تكاليف

 االشتراط.هذا  الستيفاء

 انيالث االشتراط الستيفاء الداعمة المستندات: )3( جدول

Ūτ▬Ļĵ ĮΦׂ♫ų ļׂū ĵ ŉΦ╣ĮΦׂ│ Φ╣Ļ┐░ ĵ ĮΦׂ

 

 

 لقائمةالمنشآت ا

 :يلي بما القيام الطلب مقدمي على

 االستهالك تعريفة اشتراطات تحقق إفادة على الحصول طلب نموذج من) ينطبق ما حسب( الجداول تعبئة -1

 الملحق في والمرفق السحابية الحوسبة لنشاط التشغيلية بالتكاليف والخاصة السحابية للحوسبة الكهربائي

 المدير ِقبل من النموذج هذا توقيع يتم أن ويجب. للمنشأة مدققة مالية قوائم آخر على بناًء  وذلك ،)5( رقم

 األمثلة بعض إضافة تم بأنه علًما. القانوني المحاسب من ويعتمد للمنشأة التنفيذي والمدير المالي

 .(4) رقم الملحق في التشغيلية التكاليف لبنود االسترشادية

 الرتباطات الدولي للمعيار وفًقا القانوني المحاسب قبل من ُمعد معقول تأكيد ارتباط بتقرير الهيئة تزويد -2

 .(1) رقم الملحق في توضيحي مثال مرفق ،)3000( رقم معيار التأكيد

 الملحق في توضيحي مثال مرفق المعقول التأكيد ارتباط تقرير عن اإلدارة تأكيدات بخطاب الهيئة تزويد -3

 ).2( رقم

المنشآت 

 الجديدة 

ة السن

 األولى

 :يلي بما القيام الطلب مقدمي على

 االستهالك تعريفة اشتراطات تحقق إفادة على الحصول طلب نموذج من) ينطبق ما حسب( الجداول تعبئة -1

 الملحق في والمرفق السحابية الحوسبة لنشاط التشغيلية بالتكاليف والخاص السحابية للحوسبة الكهربائي

 ِقبل من النموذج يوقع أن ويجب. المنشأة إدارة مجلس من المعتمدة التقديرية وازنةالم على بناًء  وذلك). 5( رقم

 التكاليف لبنود االسترشادية األمثلة بعض إضافة تم بأنه علًما. للمنشأة التنفيذي والمدير المالي المدير

 .(4) رقم الملحق في التشغيلية

ية الموازنة إرفاق -2  على للحصول التقديم طلب مع المنشأة إدارة مجلس من المعتمدة التقدير

 .اإلفادة

السنة 

 الثانية

نطبق على المنشآت الجديدة والتي تتقدم بالطلب للسنة الثانية ما ينطبق على المنشآت القائمة حسب ما ي

 .تم تفصيله سابًقا في هذا الجدول
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 في مفصولة السحابية الحوسبة بنشاط الخاصة التكاليف تكون أن: )3رقم (االشتراط  4-5

) 4ويوضح الجدول ( .المنشأة تزاولها التي األخرى األنشطة بقية عن مستقلة حسابات

 الثالث. االشتراط الستيفاء الداعمة المستنداتأدناه 

 لثالثا االشتراط الستيفاء الداعمة المستندات ):4( جدول

 

Ūτ▬Ļĵ ĮΦׂ♫ų ļׂū ĵ ŉΦ╣ĮΦׂ│ Φ╣Ļ┐░ ĵ ĮΦׂ

 المنشآت القائمة

 ام بما يلي:على مقدمي الطلب القي

تزويد الهيئة بتقرير ارتباط تأكيد معقول ُمعد من قبل المحاسب القانوني وفًقا للمعيار الدولي الرتباطات  -1

 ).1رقم ( في الملحق مثال توضيحي )، مرفق3000رقم (معيار  التأكيد

رقم  في الملحق توضيحيمثال  تزويد الهيئة بخطاب تأكيدات اإلدارة عن تقرير ارتباط التأكيد المعقول مرفق -2

)2.( 

المنشآت 

 الجديدة

السنة 

 األولى

 على مقدمي الطلب القيام بما يلي:

من نموذج طلب الحصول على إفادة تحقق اشتراطات تعريفة االستهالك  (حسب ما ينطبق)تعبئة الجدول  -1

). 5في الملحق رقم ( الكهربائي للحوسبة السحابية والخاص بجميع تكاليف نشاط الحوسبة السحابية والمرفق

أن يوقع النموذج من ِقبل المدير  ويجب. الموازنة التقديرية المعتمدة من مجلس إدارة المنشأةوذلك بناًء على 

 المالي والمدير التنفيذي للمنشأة.

 بقية عن مستقلةفي حسابات  السحابية الحوسبة بنشاط الخاصة التكاليفتأكيد من اإلدارة يفيد بفصل  خطاب -2

 .للمنشأة التنفيذي والمدير المالي المدير قبل من معتمد نشطة،اال

السنة 

 الثانية

ينطبق على المنشآت الجديدة والتي تتقدم بالطلب للسنة الثانية ما ينطبق على المنشآت القائمة حسب ما 

 تم تفصيله سابًقا في هذا الجدول.
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  التقديم ومهل التعريفة تطبيق فترة 5

حتساب فترة تطبيق التعريفة لكل من المنشآت القائمة والجديدة، واحتساب المهلة يبدأ ا 5-1

االشتراطات المنوطة بالهيئة  الممنوحة لها للتقدم بطلب الحصول على اإلفادة باستيفاء

 .أدناه )5في الجدول (وفق ما هو موضح 

التعريفة ومهل التقديم: فترة تطبيق )5( جدول  

 دراسة الطلبو تقديم إجراءات 6

والمسجلة أو  -القائمة والجديدة–العاملة في نشاط الحوسبة السحابية  المنشأةتقوم  6-1

بتقديم طلب  هذه الوثيقةوالمحققة لالشتراطات الموضحة في المرخصة لدى الهيئة 

السحابية  الحوسبة شاطلن الكهرباء استهالك اشتراطات تعريفة تحققالحصول على إفادة 

 موقع الهيئة اإللكتروني.  علىمن خالل بوابة الحوسبة السحابية 

مع إرفاق المستندات موقع الهيئة االلكتروني  من خالليكون تقديم الطلب  6-1-1

 المطلوبة.

 الملحق في كما "المقدمة البيانات اكتمال من التحقق قائمة" وإرفاق تعبئة يجب 6-1-2

 باقي مع وارفاقها المطلوبة البيانات جميع لاكتما من والتحقق ،)3( رقم

  .التحقق قائمة ترفق لم حال في الطلب قبول يتم ولن الداعمة، المستندات

"نموذج طلب الحصول على إفادة تحقق اشتراطات تعريفة  تعبئة وإرفاقيجب  6-1-3

 .هو موضح في هذه الوثيقةاستهالك الكهرباء"، واعتماده من المخّولين كما 

 الكهرباء استهالك تعريفةإفادة تحقق اشتراطات  على الحصول طلب بدراسة الهيئة تقوم 6-2

 غضون في وذلك بها المنوطة االشتراطات استيفاء من والتحقق السحابية الحوسبة لنشاط

Ūτ▬Ļĵ ĮΦׂ♫ų ļׂ│ ⁿ▬Ļĵ ĮΦׂŷ ĭ ŉ ׂ ū ▫ Ǽ╩ĳ┐ĮΦׂĖ ǻ∟♂ └ׂŪ╩┐●ׂ└ׂū ĭ Ō Ķׂ ŷ ĭ ŉ ׂ ī ų ◄╜ĮΦׂ│ α∟ĭ ♠ ׂ Ĵ Ǽ╣ė

Ū╢α●φׂ

تبدأ فترة تطبيق التعريفة للمنشآت القائمة بعد  المنشآت القائمة

 7) يوم من تاريخ اعتماد التعريفة وحتى 30(

 سنوات من هذا التاريخ.

يمكن للمنشآت القائمة التقدم بطلب الحصول 

) يوم من تاريخ اعتماد 30على اإلفادة بعد (

 من هذا التاريخ.سنوات  7التعريفة وحتى 

تبدأ فترة تطبيق التعريفة للمنشآت الجديدة من  المنشآت الجديدة

) يوم 30تاريخ إطالق التيار الكهربائي لها أو بعد (

من تاريخ اعتماد التعريفة، أيهما يحل الحًقا 

سنوات  7بحسب الحال، وتستمر التعريفة حتى 

 من هذا التاريخ.

ب الحصول يمكن للمنشآت الجديدة التقدم بطل

على اإلفادة من تاريخ إطالق التيار الكهربائي 

) يوم من تاريخ اعتماد التعريفة، 30لها أو بعد (

أيهما يحل الحًقا بحسب الحال، وحتى نهاية عام 

 م. 2023
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 إضافية بيانات أي طلب للهيئة يحقكما  الهيئة، إلى مكتمالً  الطلب تقديم من عمل يوم) 15(

 وسيتم ،المقدمة البيانات وصحة اإلفادة على الحصول اشتراطات استيفاء من للتحقق

 :اآلتي من بأي الطلب دراسة بعد الطلب مقدم اشعار

طلب الحصول على اإلفادة مكتمل وأن المستهلك المؤهل قد حقق  أن 6-2-1

 لمقدم رسمية  4إفادة تقديم وسيتم ،الواقعة ضمن نطاق الهيئةاالشتراطات 

بطلب  التقدم ويمكن الالزم، إلكمال يةالكهربائ الخدمة لمقدم لتقدميه الطلب

 هذهبحسب االشتراطات المشار إليها في  سريانها انتهاء قبل تجديد اإلفادة

 .وثيقةال

أو  عليه االشتراطات تلك انطباق لعدم مرفوض، اإلفادة على الحصول طلب أن 6-2-2

 في الطلب المقدم لوجود نواقص

 مدة صالحية اإلفادة 7

بالطلب  التقدملمنشأة ول ،من تاريخ إصدارها ة واحدة فقطاإلفادة صالحة لمدة سن ستكون 7-1

 .لضمان استمرار التمتع بالتعريفة ا بوقت كاٍف انتهائهقبل مرة أخرى 

من تاريخ إصدارها وحتى  ستستمر ةاألخير  لسنةخالل اسيتم إصدارها  التي اإلفادة صالحية 7-2

 ههذ المادة الخامسة من فيكما تم توضيحه  أةللمنش التعريفة تطبيق فترة انتهاء تاريخ

 . الوثيقة

 دور المحاسب القانوني ومسؤولياته 8

 دور المحاسب القانوني 8-1

تقديم تقرير ارتباط تأكيد  المستهلك المؤهلنه عيّ يعلى المحاسب القانوني الذي  8-1-1

) "ارتباطات 3000معقول وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي الرتباطات التأكيد رقم (

مليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، التأكيد األخرى بخالف ع

 المعتمد في المملكة العربية السعودية.

يتولى المحاسب القانوني إعداد إجراءات المراجعة وفًقا لمعيار ارتباط التأكيد  8-1-2

وقرار مجلس الوزراء  الوثيقة، وفقا ألحكام هذه ) للتحقق من كٍل مما يلي3000(

 :)407رقم (

إلى التكاليف التشغيلية  ئيةالكهرباالطاقة استهالك فة أن نسبة تكل 8-1-2-1

دون تكاليف المواد الخام أعلى ب الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية للمنشأة

 %).20من (

                                           

سيتم منح اإلفادة برقم عداد الكهرباء الخاص بنشاط الحوسبة السحابية التابع لكل منشأة حسب ماهو موضح في الفقرة   4

  . علًما بأنه في حال كان لدى المنشأة أكثر من مركز بيانات سيتم اصدار إفادة لكل مركز بيانات بشكل منفصل.4-3-1
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أن التكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية مفصولة في حسابات  8-1-2-2

  .شطة األخرى التي تزاولها المنشأةمستقلة عن بقية األن

لمركز البيانات االستهالك الكهربائي (تكلفة االستهالك) من  % أو أعلى50أن  8-1-2-3

لتقديم خدمات الحوسبة السحابية سواء من خالله مباشرة أو من خالل  يه

 .5عمالئه 

نموذج الحصول على إفادة تحقق اشتراطات التعريفة الكهربائية  أن بيانات 8-1-2-4

لهذه وفًقا  اوتعبئته اتم إعداده هيئة االتصاالت والفضاء والتقنيةمن قبل 

 .الوثيقة

 تقرير المراجعة  8-2

بناًء على نتائج المراجعة، يقوم المحاسب القانوني بإبداء رأيه بفقرة مستقلة  8-2-1

لمعيار وفًقا ل بالتقرير باستنتاج أو كنتيجة لعملية المراجعة والفحص التي قام بها

مثال مرفق ) "ارتباطات التأكيد األخرى، 3000الدولي الرتباطات التأكيد رقم (

 ).1في الملحق رقم (توضيحي 

 على التعريفة الحصولخطوات  9

لشروط الموضحة وا، )1(في الجدول  ةالموضح الثالثةتحقق االشتراطات التقديم على طلب إفادة 

. الرسم البياني أدناه موقع الهيئة االلكتروني يكون من خالل ،حيثما ينطبق 4-1-3-4تحت الفقرة 

 .لطلبيوضح الخطوات ومدة دراسة ا

                                           

 .يكون ذلك لمقدمي خدمات مركز البيانات واالستضافة فقط  5
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 : خطوات التقدم للحصول على التعريفة)1(رسم بياني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستفسارات اال 10

يرجى التواصل على أو مشاكل تقنية عند تقديم الطلب،  في حال وجود أي استفسارات 10-1

 .CloudComp@citc.gov.saالبريد االلكتروني 

 أحكام عامة 11

  ه الوثيقة.في هذ وردأي نص تفسير لهي المرجع  هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية 11-1

، والضوابط، واللوائح ،األنظمة، والتنظيماتجميع االلتزام بالمستهلك المؤهل يجب على  11-2

في المملكة  المختصة جهاتالن ع الصادرة ذات العالقة والقرارات والقواعد والسياسات

م المياه وهيئة تنظي هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية وعلى وجه خاص مايصدر عنومنها 

 .والكهرباء

عند  مطلوبةالالصحيحة و البيانات والمستندات جميعيجب على المستهلك المؤهل تقديم  11-3

ه الوثيقة، وللهيئة إلغاء (اإلفادة) الصادرة حسب ما هو موضح في هذ تقدمه لطلب (اإلفادة)

  هيئة.المستندات التي تم تقديمها لل منها في حال تبين لها عدم صحة أي من البيانات أو

وللهيئة إجراء التعديالت أو اإلضافات أو إصدار وثائق أو  ،اً دوري الوثيقة هذه الهيئة تراجع 11-4

 .منشورات إلحاقية توضيحية لبنودها

 

 

الدخول علی صفحة الخدمات من خالل موقع الهیئة 
 .وسبة السحابیة منصة تك للتسجیلللوصول إىل بوابة الح

يف  حسب الفئة یوم عمل إلصدار شهادة التسجیل 15-40(
 .حال أن الطلب مکتمل)

 

بطلب الحصول موقع الهیئة اإللکتروني، من خالل ، التقدم
 1علی إفادة تحقق االشتراطات الثالثة األوىل حسب الجدول 

 من هذه الوثیقة. 
إلصدار اإلفادة يف حال أن  -کحد أقصی-عمل  یوم 15(

 .الطلب مکتمل)

 الحصول علی اإلفادة من الهیئة، التقدم ملقدم الخدمة الکهربائیة إلستکمال االشتراطات األخرىبعد 
 

 .من تاریخ املوافقة علی الطلبوابتداًء  بعد استیفاء کافة االشتراطاتتطبق التعریفة علی املستهلك املؤهل 
 

الحصول  بطلبموقع الهیئة اإللکتروني، من خالل ، التقدم
 1قق االشتراطات الثالثة األوىل حسب الجدول علی إفادة تح

 من هذه الوثیقة.
إلصدار اإلفادة يف حال أن  -کحد أقصی-عمل  یوم 15(

 .الطلب مکتمل)

 وجود تسجیل لدى الهیئة مکتمل وساري
 

 عدم وجود تسجیل لدى الهیئة مکتمل وساري
 



 

14 

 

 قالمالح 12

12ґ1 іׂ Ė ╜ĭ ĵ ĮΦΎĬ ė ┐░ ĵ ĮΦׂī ų ė ĳ ĵ ĮΦׂ╣ǻĢτ┐ĮΦׂ╩Ǽ╩ė └ׂє єǺ ╜ǻ☻ų └ׂī α┤Ķіׂ

 تنظيمات تحقق "رة في ، والمذكواشتراطات الحصول على اإلفادةتقرير تأكيد معقول مستقل حول 

ت هيئة االتصاالمن قبل  ةالصادر "  السحابية الحوسبة لنشاط الكهرباء استهالك تعريفة اشتراطات

 ××××للفترة ×××× للشركة  والفضاء والتقنية

ū Ķ╣ė ĵ ĮΦ 

 ("الشركة") لتنفيذ ارتباط تأكيد معقول حول استيفاء وتحقق التالي:××× تم تعييننا من قبل شركة 

الخاصة إلى التكاليف التشغيلية للمنشأة  ئيةالكهرباالطاقة  استهالك تكلفةأن نسبة  .1

 %).20دون تكاليف المواد الخام أعلى من (ببنشاط الحوسبة السحابية 

أن المنشأة تقوم بفصل التكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية في حسابات مستقلة  .2

  عن بقية األنشطة األخرى التي تزاولها.

لمركز البيانات هو لتقديم (تكلفة االستهالك)  ئيستهالك الكهربااالو أعلى من % أ50أن  .3

іׂׂ.سواء من خالله مباشرة أو من خالل عمالئهخدمات الحوسبة السحابية  Ġ Į╤ׂ ķ ų ġǼ

♀ ė ● ׂ ū ●α☺┐▒ ‾ ΦŲׂ │ αļαǻ∟ĮΦׂ╫Ģ╩Ķׂ │ αĶ╣╡ׂ Ǻ Ķ╣ė ĵ Įсє 

هيئة  أن نموذج الحصول على إفادة تحقق اشتراطات التعريفة الكهربائية من قبل .4

، تمت تعبئته وفًقا لألحكام النظامية المتعلقة بتعريفة االتصاالت والفضاء والتقنية

 االستهالك الكهربائي لنشاط الحوسبة السحابية.

 السحابية الحوسبة لنشاط الكهرباء استهالك تعريفة اشتراطات تنظيمات تحققوذلك حسب 

وحتى ×××× للفترة المالية من تاريخ  2021××××  بتاريخ هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية عن ةالصادر 

.×××××× 

ū ĭ◄ĮΦׂ│ Φ╤ׂ♀ ∩Φų ☺ĮΦŲׂ ♫ų ☻ų ĵ ĮΦׂ

 تم تحقيق واستيفاء الثالث نقاط المشار اليها أعاله منيتمثل هدف هذا االرتباط في إبداء رأي حول 

 قبل الشركة وفقًا لألحكام النظامية المتعلقة بتعريفة االستهالك الكهربائي لنشاط الحوسبة

 السحابية وهي كالتالي: 

 هـ ("القرار")18/07/1442) والصادر بتاريخ 407قرار مجلس الوزراء ذي الرقم ( - 1

 عن ةالصادر  السحابية الحوسبة لنشاط الكهرباء استهالك تعريفة اشتراطات تنظيمات تحقق – 2

 .هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية

ׂ
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Ū╨Φ╢⅜Φׂū ǻĮŲŵ░ Ķׂ

ق فصل التكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية في حسابات يعن تحق إن إدارة الشركة مسؤولة

إلى  الطاقة الكهربائيةاستهالك مستقلة عن بقية األنشطة األخرى التي تزاولها، وأن نسبة تكلفة 

ام أعلى من بدون تكاليف المواد الخالخاصة بنشاط الحوسبة السحابية التكاليف التشغيلية للمنشأة 

لمركز البيانات هو  (تكلفة االستهالك) الكهرباء% أو أعلى من استهالك 50أن ، ولقرار%)، وفًقا ل20(

іׂعمالئه  لتقديم خدمات الحوسبة السحابية سواء من خالله مباشرة أو من خالل Ǻ Ķ╣ė ĵ Į ׂ Ġ Į╤ׂ ķ ų ġǼ

♀ ė ● ׂ ū ●α☺┐▒ ‾ ΦŲׂ │ αļαǻ∟ĮΦׂ╫Ģ╩Ķׂ │ αĶ╣╡є . باإلضافة الى إعداد وتقديم نموذج طلب الحصول على

حقق اشتراطات تعريفة االستهالك الكهربائي لنشاط الحوسبة السحابية. كما أن إدارة الشركة إفادة ت

مسؤولة عن وضع الضوابط الداخلية ذات الصلة باالمتثال لألنظمة المتعلقة بتعريفة االستهالك 

ل الكهربائي للحوسبة السحابية، واختيار وتطبيق الضوابط المالئمة واالحتفاظ بسجالت كافية وعم

 التقديرات المعقولة وفقًا للظروف.

Ū╢ų ╔ĮΦׂū ∩αĜ╨Ųׂ ū ǻĮ₤ ė ┐▒ ‾ Φׂ

لقد التزمنا باالستقاللية والمتطلبات األخالقية األخرى لقواعد السلوك المهني واألخالقيات 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست على المبادئ األساسية للنزاهة 

 لعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.والموضوعية والكفاءة المهنية وا

)، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لمراقبة 1كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (

الجودة بما في ذلك السياسات واإلجراءات الموثقة بشأن االلتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير 

 المعمول بها.  المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية

╢╣╜Ķׂ ◘ ╩ℓׂ

ׂ Ū╩ė ▫ ĮΦׂǺ ● ׂ Ū╢╨Φų ĮΦׂ│ Φ╢α▲╨‾ ΦΫνׂσŲׂ є╚іΎΫΰׂσŲΎΫθׂіׂ ╣ǻĢτ┐ĮΦׂ│ α♠ α∟└╨‾ ׂ Ǻ ĮŲ╣ĮΦׂ╨αǻĳ ĵ ĮΦׂĸ ĶΚΆΆΆєׂ

عبارة بأن االرتباط تم تنفيذه وفقا لهذا المعيار، أو وفًقا لمعيار تأكيد آخر عندما يوجد ارتباط متعلق 

 بموضوع محدد. 

ط المنطبقة لقياس أو تقويم الموضوع محل االرتباط مصممة في بعض الحاالت، قد تكون الضواب

لتحقيق غرض محدد. فعلى سبيل المثال، قد تطلب سلطة تنظيمية من منشآت معينة استخدام 

ة محددة تهدف إلى تحقيق أغراض تنظيمية. وتجنًبا لسوء الفهم، يقوم المحاسب ضوابط منطبق

القانوني بتنبيه قراء تقرير التأكيد إلى هذه الحقيقة وأنه، نتيجة لذلك، قد ال تكون معلومات 

 الموضوع مناسبة ألغراض أخرى. 

أنه من المناسب اإلشارة (و)، قد يرى المحاسب القانوني 69إضافة إلى التنبيه الذي تتطلبه الفقرة 

إلى أن تقرير التأكيد موجه فقط لمستخدمين محددين. وبناء على ظروف االرتباط، على سبيل 

المثال، األنظمة واللوائح في الدولة المعنية، يمكن تحقيق ذلك عن طريق تقييد توزيع تقرير التأكيد 

على هذا النحو، فإن عدم وجود قيد أو تقييد استخدامه. وفي حين أن تقرير التأكيد قد يكون مقيدا 
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متعلق بمستخدم أو غرض معين ال يشير في حد ذاته إلى وجود مسؤولية قانونية يتحملها المحاسب 

القانوني تجاه ذلك المستخدم أو فيما يتعلق بذلك الغرض. ويعتمد تحمل المسؤولية القانونية على 

 .الظروف القانونية لكل حالة والدولة ذات الصلة

▼ ╠ĭĶׂŪ╥▫ Ļĵ ĮΦׂ│ ΦΘΦ╩╕⅜Φׂ

ׂ Ū╩ė ▫ ĮΦׂǺ ● ׂ Ū╢╨Φų ĮΦׂ│ Φ╢α▲╨⅜ΦΫνׂσŲׂ єĝ іΎΰΟׂσׂŷ ĮφΎΰθׂіׂ ╣ǻĢτ┐ĮΦׂ│ α♠ α∟└╨‾ ׂ Ǻ ĮŲ╣ĮΦׂ╨αǻĳ ĵ ĮΦׂĸ ĶΚΆΆΆєׂ

ملخص معلوماتي بالعمل المنفذ كأساس الستنتاج المحاسب القانوني. وفي حالة تنفيذ ارتباط 

عد أمرا أساسيًا لفهم استنتاج تأكيد محدود، فإن تقدير طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات المنفذة ُي

 المحاسب القانوني. 

αĻ┐ǻĮŲŵ░ Ķ 

)، عما إذا كانت الشركة 3000تتمثل مسؤوليتنا في التقرير، وفقًا للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد (

 قد حّققت اآلتي:

1с  (قبل تطبيق التعريفة) إلى التكاليف التشغيلية  الطاقة الكهربائيةاستهالك نسبة تكلفة

 %).20بدون تكاليف المواد الخام أعلى من (الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية ة للمنشأ

2с  فصل التكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية في حسابات مستقلة عن بقية األنشطة

 األخرى التي تزاولها.

3с  لمركز البيانات هو لتقديم (تكلفة االستهالك) % أو أعلى من استهالك الكهرباء 50أن

іׂ السحابية سواء من خالله مباشرة أو من خالل عمالئهوسبة خدمات الح Ġ Į╤ׂ ķ ų ġǼ

♀ ė ● ׂ ū ●α☺┐▒ ‾ ΦŲׂ │ αļαǻ∟ĮΦׂ╫Ģ╩Ķׂ │ αĶ╣╡ׂ Ǻ Ķ╣ė ĵ Įсє 

4с  هيئة االتصاالت نموذج الحصول على إفادة تحقق اشتراطات التعريفة الكهربائية من قبل

الستهالك ، تمت تعبئته وفًقا لألحكام النظامية المتعلقة بتعريفة اوالفضاء والتقنية

 الكهربائي لنشاط الحوسبة السحابية.

تعريفة االستهالك الكهربائي لنشاط الحوسبة تنظيمات تحقق اشتراطات وذلك وفًقا لتعليمات 

 ).407(بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ×××× السحابية الصادرة بتاريخ 

) "ارتباطات التأكيد 3000تأكيد (لقد نفذنا ارتباط التأكيد المعقول وفقًا للمعيار الدولي الرتباطات ال

األخرى بخالف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" الصادر عن مجلس المعايير 

 تحقق اشتراطات تتنظيماالدولية للمراجعة والتأكيد الدولي والتعليمات المنصوص عليها في 

 هيئة االتصاالت والفضاء والتقنيةلنشاط الحوسبة السحابية من قبل ء الكهربا استهالكتعريفة 

يتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ هذا االرتباط للحصول على مستوى ××××. بتاريخ 

 معقول من التأكيد.

) تنفيذ إجراءات 3000يتضمن ارتباط التأكيد المعقول وفقًا للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد (

لتزام وحقيقة أن االستنتاج الشامل الذي توصلت إليه اإلدارة للحصول على أدلة حول نزاهة تقرير اال



 

17 

 

قد تم إعداده وفقًا لألحكام النظامية المتعلقة بتعريفة االستهالك الكهربائي لنشاط الحوسبة 

تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات المختارة على حكمنا المهني، بما في ××××. السحابية بتاريخ 

جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، في نموذج طلب الحصول على ذلك مخاطر التحريفات ال

إفادة تحقق اشتراطات تعريفة االستهالك الكهربائي لنشاط الحوسبة السحابية. وعند إجراء 

 تقييمات المخاطر هذه، أخذنا بعين االعتبار الضوابط الداخلية ذات الصلة بإعداد الشركة للنموذج.

 لتي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.باعتقادنا أن األدلة ا

ׂ ī ų ė ĳ ĵ ĮΦׂ╣ǻĢτ┐ĮΦׂ╒α┐Ļ┐▒ Φׂ

 في رأينا، أن (الشركة *****) قد حققت ما يلي:

1с  (قبل تطبيق التعريفة) إلى التكاليف التشغيلية  الطاقة الكهربائيةاستهالك نسبة تكلفة

 %).20المواد الخام أعلى من (بدون تكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية للمنشأة 

2с  فصل التكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية في حسابات مستقلة عن بقية األنشطة

  األخرى التي تزاولها.

3с  لمركز البيانات هو لتقديم (تكلفة االستهالك)  ئيستهالك الكهربااال% أو أعلى من 50أن

іׂׂخالل عمالئه السحابية سواء من خالله مباشرة أو منخدمات الحوسبة  Ġ Į╤ׂ ķ ų ġǼ

♀ ė ● ׂ ū ●α☺┐▒ ‾ ΦŲׂ │ αļαǻ∟ĮΦׂ╫Ģ╩Ķׂ │ αĶ╣╡ׂ Ǻ Ķ╣ė ĵ Įсє 

4с  هيئة االتصاالت نموذج الحصول على إفادة تحقق اشتراطات التعريفة الكهربائية من قبل

، تمت تعبئته وفًقا لألحكام النظامية المتعلقة بتعريفة االستهالك والفضاء والتقنية

 ة.الكهربائي لنشاط الحوسبة السحابي

 استهالك تعريفة اشتراطات تنظيمات تحققفي الواردة وذلك حسب األنظمة والتعليمات  

. وفقًا لألحكام ***إلى  ***للفترة من  2021بتاريخ ______  السحابية الحوسبة لنشاط الكهرباء

النظامية المتعلقة بتعريفة االستهالك الكهربائي لنشاط الحوسبة السحابية الصادرة بتاريخ 

 ___ بموجب قرار مجلس الوزراء.____

Ŷ ╩╡σׂ╨ų Ķσׂ

 إن وجد. 

ׂ

єū ĳ╕Φ╩ĵ ĮΦׂ↨ ┐ġĶіׂ ĸ ŉ 

Ǻ ļų ļαĜׂ ↨ ▒ α╜Ķ 

іׂ Ĵ Ĝ╨ׂ▼ ǻ╡╩└XXє 
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ׂ

12ґ2 іׂ Ė ╜ĭ ĵ ĮΦΔŪ╨Φ╢⅜Φׂ│ Φ╣ǻĢτ└ׂ↕ α♂ ╡ׂ єׂєǺ ╜ǻ☻ų └ׂī α┤Ķіׂ

 ُتطبع على ورق الشركة الرسمي

 

×× ×× ××20 

 خاص وسري

 مكتب المحاسبة القانونية

 العنوان

 

 تحية طيبة وبعد،  االستاذ/ ...

 

 خطاب التأكيدات

 

تم تقديم خطاب تأكيدات اإلدارة فيما يتعلق بتقريركم حول ارتباط التأكيد المعقول لتحقيق الشركة 

 لآلتي:

1с  الخاصة بنشاط إلى التكاليف التشغيلية للمنشأة  الطاقة الكهربائيةاستهالك نسبة تكلفة

 %).20بدون تكاليف المواد الخام أعلى من (الحوسبة السحابية 

2с  التكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية في حسابات مستقلة عن بقية األنشطة فصل

  األخرى التي تزاولها.

3с  لمركز البيانات هو لتقديم (تكلفة االستهالك) ئي ستهالك الكهربااال% أو أعلى من 50أن

іׂخدمات الحوسبة السحابية سواء من خالله مباشرة أو من خالل عمالئه  Ġ Į╤ׂ ķ ų ġǼ

╣╡ׂ Ǻ Ķ╣ė ĵ Į♀ ė ● ׂ ū ●α☺┐▒ ‾ ΦŲׂ │ αļαǻ∟ĮΦׂ╫Ģ╩Ķׂ │ αĶсє 

4с  هيئة االتصاالت نموذج الحصول على إفادة تحقق اشتراطات التعريفة الكهربائية من قبل

، تمت تعبئته وفًقا لألحكام النظامية المتعلقة بتعريفة االستهالك والفضاء والتقنية

 الكهربائي لنشاط الحوسبة السحابية.

المطبقة على ارتباطات التأكيد  20××  ×× ××لفترة المنتهية في ("الشركة") ل×××× وذلك للشركة 

 المعقول.
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ه:    فيما يتعّلق بتقريركم، نؤكد بأن�

 لم يتبادر إلى علمنا وجود أي أخطاء فيه. •

 قمنا بإتاحة جميع السجالت المالية والبيانات ذات الصلة لممثليكم. •

 ل دقيق.عندما ينسب التقرير اآلراء لنا، فهي تعكس رأينا بشك •

تتطابق المعلومات الواردة في نموذج طلب الحصول على إفادة تحقق اشتراطات تعريفة  •

مع المعلومات  20××  ×× ××االستهالك الكهربائي لنشاط الحوسبة السحابية للفترة 

 الواردة في السجالت والوثائق المحاسبية الخاصة بالشركة.

راطات تعريفة االستهالك الكهربائي نقر بأن نموذج طلب الحصول على إفادة تحقق اشت •

تم إعدادها وفقًا للقرار، واللوائح التنظيمية  20××  ×× ××لنشاط الحوسبة السحابية للفترة 

 ذات الصلة.

إن نموذج طلب الحصول على إفادة تحقق اشتراطات تعريفة االستهالك الكهربائي لنشاط  •

 ية الحسابية.الحوسبة السحابية النهائي المقدم لكم دقيق من الناح

اصة الخإلى التكاليف التشغيلية للمنشأة  الطاقة الكهربائيةاستهالك نقر بأن نسبة تكلفة  •

 %).20بدون تكاليف المواد الخام أعلى من (بنشاط الحوسبة السحابية 

ت مستقلة عن نقر بأنه التكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية مفصولة في حسابا •

 .بقية األنشطة األخرى

لمركز البيانات هو  (تكلفة االستهالك) ئيستهالك الكهربااال% أو أعلى من 50قر بأن ن •

іׂ السحابية سواء من خاللنا مباشرة أو من خالل عمالئنالتقديم خدمات الحوسبة  Ġ Į╤ׂ ķ ų ġǼ

♀ ė ● ׂ ū ●α☺┐▒ ‾ ΦŲׂ │ αļαǻ∟ĮΦׂ╫Ģ╩Ķׂ │ αĶ╣╡ׂ Ǻ Ķ╣ė ĵ Įсє 

اعمة ذات الصلة لمراجعتها ولم أتحنا لكم الوصول إلى جميع دفاتر الحسابات والوثائق الد •

تتضمن محاضر اجتماعات المساهمين، أو أعضاء مجلس اإلدارة، أو اللجان التنفيذية أي 

 تفاصيل لها تأثير على النموذج ولم يتم إبالغكم بخصوصها.

 

 ولكم خالص الشكر والتقدير،

 

 (المدير المالي)
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12ґ3 ׂ ׂіׂ Ė ╜ĭ ĵ ĮΦΚׂ │ αļαǻ∟ĮΦׂī αĵ ┐ĢΦׂĸ Ķׂ Ė ė ╜┐ĮΦׂū ĵ · αĜׂ єׂ ŋ └Φ╣Ļ┐░ ĶŲׂ Ū╢α●‾ Φׂ╒╤ų ĵ ĻĮ ׂ ū Ķ╣ė ĵ ĮΦ

ū ĵ ŉΦ╣ĮΦׂ

 نعم/ال المستند الرقم

سبب 

اإلجابة 

 ب(ال)

نموذج طلب الحصول على إفادة تحقق اشتراطات تعريفة االستهالك الكهربائي لنشاط الحوسبة السحابية 

 ومستنداته الداعمة

1 

مات تنظي" وفق متطلبات PDFنموذج طلب الحصول على اإلفادة كامال بصيغة "

لحصول على إفادة تحقق اشتراطات تعريفة االستهالك الكهربائي لنشاط ا

هيئة االتصاالت الحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية من قبل 

  ء والتقنيةوالفضا

 

 

2 
 تنظيمات التقرير ارتباط التأكيد المعقول وفق متطلبات 

 * للشركات القائمة فقط
 

 

3 
 تنظيماتالة وفق متطلبات خطاب تأكيدات اإلدار 

 * للشركات القائمة فقط
 

 

4 
  المنشأة إدارة مجلس من المعتمدة التقديرية الموازنة

  فقط الجديدة للشركات* 
 

 

5 

 السحابية الحوسبة بنشاط الخاصة التكاليف بفصل يفيد اإلدارة من تأكيد خطاب

 ستهالكاال من أعلى أو% 50 وأن االنشطة، بقية عن مستقلة حسابات في

 خالله من سواء السحابية الحوسبة خدمات لتقديم هو البيانات لمركز ئيالكهربا

іķׂعمالئه خالل من أو مباشرة ų ġǼׂĠ Į╤ׂǺ Ķ╣ė ĵ Įׂ│ αĶ╣╡ׂ╫Ģ╩Ķׂ│ αļαǻ∟ĮΦׂ

ū ●α☺┐▒ ‾ ΦŲׂ♀ ė ●єׂ  .للمنشأة التنفيذي والمدير المالي المدير قبل من معتمدּ

  فقط الجديدة لمراكز البيانات*

 

 

 ير ارتباط التأكيد المعقول متطلبات تقر 

   3000تقرير ارتباط التأكيد المعقول وفًقا للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد  1

2 

 أن تكون الضوابط المعمول بها إلعداد تقرير ارتباط التأكيد المعقول:

 407قرار مجلس الوزراء رقم  •

وسبة لنشاط الح ءتراطات تعريفة االستهالك الكهرباتحقق اشتنظيمات  •

 هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية الصادر عنالسحابية 

 

 

   أن يكون موقع من قبل المحاسب القانوني  3

   أن تتوافق فترة تقرير ارتباط التأكيد المعقول مع فترة النموذج 4

 اعتماد المنشأة
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12ґ4 іׂ Ė ╜ĭ ĵ ĮΦΟū ǻĭ ǻ℅▬┐ĮΦׂ▪ ǻĮαġ┐ĮΦׂєׂׂ

 الخاصة التشغيلية العمليات على مباشر تأثير لها التي النقدية المصاريف هي التشغيلية التكاليف

 .السحابية الحوسبة بنشاط

 التكاليف من استبعادها أو تضمنيها يجب التي للبنود االسترشادية األمثلة بعض يوضح أدناه الجدول

 التكاليف إلى الكهرباءاستهالك  تكلفة نسبة احتساب عند وذلك السحابية، للحوسبة التشغيلية

 .للمنشأة التشغيلية

التكاليف المشمولة /أو 

 المستبعدة من التعريف

 أمثلة استرشادية النوع

مصاريف نقدية  المشمولة

ومرتبطة مباشرة بنشاط 

 الحوسبة السحابية

Ύׂ ĸ ǻĭ Ķαĳ ĮΦׂĲ●αĻĶŲׂ ╨ų ╕σׂс 

 أجور ورواتب وحوافز العاملين  

 تكاليف التعاقد من الباطن 

 تكاليف التعاقد مع طرف ثالث 

Δū ļαǻ◄ĮΦŲׂ ╚₤ ○ ⅜Φׂ▪ ǻĮαġ └ׂсׂ 

 تكاليف صيانة المباني والمرافق 

 تكاليف صيانة الخوادم

    عقود الصيانة السنوية

3╨α╔Ǽ⅜Φׂс 

 مصاريف عقد إيجار تشغيلي 

Οׂ │ αġ∟▬ĮΦׂ▪ ǻĮαġ └ׂс 

 تكاليف ربط الشبكات

 تكاليف عرض النطاق الترددي 

Υׂ ׂ │ αĶ╣╠ĮΦׂ▪ ǻĮαġ └ׂс 

 6تكلفة الكهرباء

     تكاليف الوقود 

 

 قطع غيار المواد الخام  المستبعدة

 اهالك مصاريف غير نقدية

 اطفاء

مصاريف غير مرتبطة 

 بنشاط الحوسبة

 ايجار مبنى اداري ال يتعلق بنشاط الحوسبة السحابية

رواتب موظفين ال يعملون في نشاط الحوسبة 

 السحابية

 أي مصاريف عمومية وإدارية باشرةمصاريف غير م

 أي مصاريف بيعيه وتسويقية
 

                                           

 .يجب إيضاح تكلفة الكهرباء بشكل منفصل عن أنواع التكاليف األخرى  6
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12ґ5 іׂ Ė ╜ĭ ĵ ĮΦΥׂ ĝ ₤ Ō ┐▒ ‾ Φׂ ū ▫ Ǽ╩ĳ └ׂ │ α♠ Φ╩┐▲Φׂ Ė ė ╜└ׂ Ū╢α●φׂ ŷ ĭ ŉ ׂ ī ų ◄╜ĮΦׂ ↨ ĭ ♠ ׂ ╒╤ų ĵ ļ ׂ є

ū ǻ∩α╜░ ĮΦׂū ∟▒ ų ╜ĮΦׂ☼α▬ĻĮׂ Ǻ ·α∩╩Ō ġ ĮΦ 

 أوال: نموذج المنشآت القائمة

 ثانًيا: نموذج المنشآت الجديدة

Excيغة بص سيتم مشاركة النموذج في ملف مستقل e l. 

ׂ
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