
شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( )يُشار إليها فيما يلي بـ »الشركة« أو »شركة مرافق« أو »الُمصدر«( هي 
شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 2055004968 وتاريخ 1422/06/17هـ )الموافق 2001/09/5م(، 
والمرخص بتأسيسها بموجب المرسوم الملكي رقم م/29 وتاريخ 1421/7/21هـ )الموافق 2000/10/18م( وعنوان مركزها 
الرئيسي بمدينة الجبيل الصناعية، منطقة الصناعات المساندة األولى شارع 3522 طريق رقم 100 - وحدة رقم 1، الجبيل 
35717-8894، الرمز البريدي: 31961 ص.ب 11133، المملكة العربية السعودية )»المملكة«(. )ويشار إلى الشركة وشركاتها 

التابعة مجتمعين بـ »المجموعة« أو »مجموعة شركة مرافق«(.
مليارين  يبلغ  مال  برأس  2001/09/5م(  )الموافق  1422/06/17هـ  بتاريخ  مقفلة  مساهمة  سعودية  كشركة  الشركة  تأسست 
وخمسمائة مليون ) 2,500,000,000( ريال سعودي، دفع من قيمتها ستمائة وخمسة وعشرون مليون )625,000,000( ريال سعودي 
عند التأسيس )أي ما يعادل 25% من رأس المال المصدر(، مقسم إلى خمسين مليون )50,000,000( سهم جميعها متساوية القيمة 
وتبلغ القيمة االسمية لكل منها خمسين )50( ريال سعودي. وفي شهر يناير من عام 2003م، تم دفع من رأس المال مبلغ ستمائة 
وخمسة وعشرون مليون )625,000,000( ريال سعودي )أي ما يعادل 25% من رأس المال المصدر(. وفي 19 أكتوبر من عام 2008م 
تم دفع باقي قيمة األسهم النقدية البالغة مليار ومائتان وخمسون مليون )1,250,000,000( ريال سعودي وتم الوفاء بكامل رأس 
المال. وفي تاريخ 1434/05/19هـ )الموافق 31 مارس 2013م( قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تخفيض القيمة االسمية 
لألسهم لتصبح عشرة )10( رياالت سعودية وبالتالي تم تعديل عدد األسهم ليصبح مائتين وخمسين مليون )250,000,000( سهم 
عادي جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة )10( رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية نقدية )لمزيد 
من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )4-3-3( )»التاريخ والتطور«(. وعليه، يبلغ رأس المال الحالي للشركة مبلغ وقدره ملياران 
وخمسمائة مليون )2,500,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى مائتين وخمسين مليون )250,000,000( سهم اسمي 

متساوية القيمة وقيمة كل منها عشرة )10( رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية نقدية.
تشمل عملية الطرح العام األولي )»الطرح«( طرح ثالثة وسبعون مليون وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة )73,094,500( سهماً عادياً 
)ويُشار إليها فيما يلي بـ »أسهم الطرح« وإلى كل منها »سهم الطرح«( بسعر طرح يبلغ )]•[( ريال سعودي للسهم الواحد )»سعر 
الطرح«( بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة، 
وال يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية، حيث يمنح كل سهم حامله الحق في صوت واحد، ولكل مساهم حق حضور اجتماع 
الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها )يرجى مراجعة القسم )12-13( )»ملخص النظام األساس«( والقسم )12-
14( )»وصف األسهم«( من القسم )12( )»المعلومات القانونية«( من هذه النشرة(. وتمثل أسهم الطرح بمجملها نسبة )%29.24( 
من رأس مال المصدر. وسيتم بيع كامل أسهم الطرح من قبل المساهمين الكبار )والذين يملكون )5%( أو أكثر من أسهم الشركة(، 
وهم الهيئة الملكية للجبيل وينبع )تملك ما نسبته 24.81%(، وصندوق االستثمارات العامة )يملك ما نسبته 24.81%(، وشركة 
أرامكو السعودية للطاقة )تملك ما نسبته 24.81%(، والشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( )تملك ما نسبته %24.81(. 

ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين )ويشار إليهم فيما بعد بـ »المستثمرين«( وهما:
والشركات ومن ضمنها صناديق االستثمار  المؤسسات  الشريحة مجموعة من  المشاركة: وتشمل هذه  الفئات  )أ(:  الشريحة 
بـ  والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية االعتبارية )ويشار إليها معاً مجتمعة 
»الفئات المشاركة«( والتي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في 
االكتتابات األولية الصادرة عن هيئة السوق المالية )المشار إليها بـ »الهيئة«(، ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم 
رقم )1( )»التعريفات والمصطلحات«(. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة ثالثة وسبعون مليون 
وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة )73,094,500( سهم من أسهم الطرح تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون 
التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد، علماً بأنه في حال قيام المكتتبين األفراد )المعرفون بالشريحة »ب« أدناه( 
باالكتتاب في األسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق للمستشارين الماليين، تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات 
المشاركة إلى واحد وخمسون مليون ومائة وستة وستون ألف ومائة وخمسون )51,166,150( سهم والتي تمثل نسبة 70%  من 
إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين 
الماليين، بالتشاور مع الشركة، كما قد ورد تعريفهم في القسم رقم )1( )»التعريفات والمصطلحات«( باستخدام آلية التخصيص 

االختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.
الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو 
األرملة التي لها أوالد قّصر 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، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم 
حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري )يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ »المكتتبين األفراد« 
وكاًل منهم منفرداً بـ »المكتتب الفرد«، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ »المكتتبين«(، ويعد الغياً اكتتاب كل شخٍص 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 ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. وسيتم تخصيص واحد وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية وعشرون ألف 
وثالثمائة وخمسون )21,928,350( سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين األفراد، أي بما يعادل نسبة 30% من إجمالي أسهم 
الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشارين الماليين، تخفيض 

عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبل هؤالء المكتتبين.
يمتلك المساهمون الحاليون في الشركة )ويشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ »المساهمين الحاليين«( جميع أسهم الشركة قبل 
الطرح وفقاً للجدول رقم )5-1( )»هيكل ملكية ٍأسهم الشركة قبل وبعد الطرح«(. وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل كل من )1( 
الهيئة الملكية للجبيل وينبع و)2( صندوق االستثمارات العامة و )3( شركة أرامكو السعودية للطاقة و)4( الشركة السعودية 
استكمال  وبعد  الشركة.  الكبار في  المساهمين  البائعين«( وهم  »المساهمين  بـ  إليهم  )ويشار  للصناعات األساسية )سابك( 
عملية الطرح، سيمتلك المساهمون البائعون مجتمعون ما نسبته سبعون بالمائة )70%( من األسهم وبالتالي سيحتفظون بحصة 
مسيطرة في الشركة. وسوف يتم توزيع متحصالت الطرح – بعد خصم مصاريف الطرح – )ويشار إليها فيما يلي بـ »صافي 
متحصالت الطرح«( على كل من المساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح، ولن تحصل الشركة على 
أي جزء من صافي متحصالت الطرح ) وللمزيد من المعلومات عن استخدام متحصالت الطرح يرجى مراجعة القسم )8( 
»استخدام متحصالت الطرح« من هذه النشرة(. وقد تم التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهدو التغطية )وللمزيد من 
التصرف في  الكبار  المساهمون  النشرة(. ويحظر على  »التعهد بالتغطية« من هذه  القسم )13(  المعلومات يرجى مراجعة 
أسهمهم لمدة ستة أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق السعودية )ويشار إليها فيما يلي بـ »تداول« أو »السوق«( 
الكبار  للمساهمين  يحق  الحظر  فترة  وبعد  النشرة.  هذه  من  الطرح«(  )»ملخص  قسم  في  موضح  هو  كما  الحظر«(  )»فترة 

التصرف في أسهمهم، كما هو موضح في الصفحة )372( من هذه النشرة. 

سوف يتم طرح أسهم الطرح على بعض المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة الذين يتواجدون خارج الواليات المتحدة األمريكية 
)بما في ذلك من خالل إبرام اتفاقيات المبادلة )Swap Agreements(( وسوف يتم اكتتاب هذه الفئة خارج األراضي األمريكية 
وفقاً لالئحة »إس« الصادرة بموجب قانون األوراق المالية األمريكي لعام 1933م 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 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.
يبدأ االكتتاب في يوم األربعاء بتاريخ 1444/04/01هـ )الموافق 2022/10/26م( ، ويستمر لمدة أربعة )4( أيام تقويمية، شاملة 
آخر يوم إلغالق االكتتاب لينتهي بنهاية يوم السبت بتاريخ 1444/04/04هـ )الموافق 2022/10/29م( )»فترة االكتتاب«(، حيث 
يمكن تقديم طلبات االكتتاب لدى أي من الجهات المستلمة )»الجهات المستلمة«( المدرجة في الصفحة )ي( من هذه النشرة، 
أخرى  إلكترونية  قنوات  أي  أو عبر  المستلمة  للجهات  التابع  اآللي  الصراف  أو  المصرفي  الهاتف  أو  اإلنترنت  أو عن طريق 
توفرها الجهات المستلمة لعمالئها، وذلك خالل فترة االكتتاب )يرجى مراجعة قسم )»التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«( 
والقسم  )17( )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة. ويمكن للمكتتبين من الفئات المشاركة 
االكتتاب في أسهم الطرح من خالل مديرو سجل اكتتاب المؤسسات خالل القيام بعملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح 

األسهم على المكتتبين األفراد.
يجب على كل مكتتب من المكتتبين األفراد االكتتاب بعشرة )10( أسهم كحد أدنى. علما بأن الحد األدنى للتخصيص هو عشرة 
)10( أسهم لكل مكتتب، والحد األقصى للتخصيص هو مائتان وخمسون ألف )250,000( سهم. وسيتم تخصيص العدد المتبقي 
من أسهم الطرح )إن وجد( على أساس تناسبي بناًء على نسبة طلب كل مكتتب فرد إلى إجمالي عدد األسهم المطلوب االكتتاب 
فيها. وإذا تجاوز عدد المكتتبين مليونين ومائة واثنين وتسعين ألف وثمانمائة وخمسة وثالثين )2,192,835( مكتتب فإن الشركة 
يراه  لما  وفقاً  التخصيص  سيتم  الحالة  هذه  وفي  مكتتب،  لكل  أسهم   )10( عشرة  والبالغ  األدنى  الحد  تخصيص  تضمن  ال 
المستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت 
أو استقطاعات من الجهات المستلمة. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في يوم األربعاء بتاريخ 1444/04/08هـ 
)الموافق 2022/11/02م( ورد الفائض )إن وجد( في موعد أقصاه يوم األحد بتاريخ 1444/04/12هـ )الموافق 2022/11/06م( 
الفرعي )»تخصيص األسهم ورد الفائض«( ضمن القسم رقم )17( )»المعلومات المتعلقة باألسهم  )يرجى مراجعة القسم 

وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة(.

للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم حاملة الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم في الشركة حضور 
اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( والتصويت فيها ولن يتمتع أي مساهم بأية حقوق تصويت تفضيلية. 
وستستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ هذه النشرة ويشمل ذلك السنوات المالية التي 

تليها )يرجى مراجعة القسم )7( )»سياسة توزيع األرباح«( من هذه النشرة(.
لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب العام، 
وقد قدمت الشركة طلب التسجيل وطرح أسهمها للهيئة وطلب إدراجها لشركة تداول السعودية، وقد تم تقديم جميع المستندات 
المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة، وقد تم الحصول على الموافقات الرسمية الالزمة للقيام بعملية طرح األسهم. ومن المتوقع 
أن يبدأ تداول األسهم في السوق بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم واالنتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة 
)يرجى مراجعة قسم )»التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«((. بعد تسجيل األسهم لدى الهيئة وإدراجها في السوق، سوف 
السعودية  االستثمار  والبنوك وصناديق  والشركات  نظامية  إقامة  فيها  والمقيمين  السعودية  العربية  المملكة  لمواطني  يُسمح 
والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول في أسهم الشركة. كما يحق للمستثمرين األجانب المؤهلين التداول 
في أسهم الطرح بموجب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة، ويحق 
أيضاً للمستثمرين األجانب اإلستراتيجيين التداول في األسهم بموجب التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين االستراتيجيين 
األجانب حصص استراتيجية في الشركات المدرجة )على النحو المعرف في هذه النشرة(، كما يحق لألفراد المستثمرين غير 
الخليجيين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات غير الخليجية المسجلة خارج المملكة القيام باالستثمار بشكل غير مباشر 
للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول في اتفاقيات مبادلة )SWAP Agreements( مع مؤسسات السوق 
المالية من قبل الهيئة )»مؤسسات السوق المالية«(، وبموجب اتفاقيات المبادلة يتم تسجيل مؤسسات السوق المالية كمالكيين 

نظاميين لتلك األسهم.
بعناية  دراستها  ينبغي  التي  العوامل  وأمور غير مؤكدة. ولالطالع على بعض  الطرح على مخاطر  االكتتاب في أسهم  ينطوي 
قبل اتخاذ القرار باالكتتاب في أسهم الطرح يرجى مراجعة قسم )»إشعار هام«( في الصفحة )أ( والقسم رقم )2( )»عوامل 

المخاطرة«( من هذه النشرة.

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 العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«( وطلب 
إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين 
تظهر أسماؤهم على الصفحة )د( 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 أي مسؤولية عن محتويات هذه 
النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة 

تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 30 صفر 1444هـ )الموافق 26 سبتمبر 2022م(

المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقون الدوليون ومتعهدو التغطية

نشرة إصدار شركة مرافق
الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

برقم  التجاري  السجل  في  المقيدة  2000/10/18م(  )الموافق  1421/7/21هـ  بتاريخ  م/29  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  تأسست  سعودية  مساهمة  شركة 
2055004968 وتاريخ 1422/06/17هـ )الموافق 2001/09/5م(

طرح ثالثة وسبعون مليون وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة )73,094,500( سهم عادي تمثل 29.24% من رأس مال شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع 
)مرافق( وذلك من خالل االكتتاب العام بسعر طرح قدره ]•[ ريال سعودي للسهم الواحد.

فتـــرة الطـــرح: أربعـــة )4(  أيـــام تقويميـــة تبـــدأ يوم األربعـــاء بتاريخ 1444/04/01هـ )الموافق 2022/10/26م(
وتنتهـــي فـــي يـــوم الســـبت بتاريخ 1444/04/04هـ )الموافق 2022/10/29م(

إن نشــرة اإلصدار األولية هذه هي بغرض عرضها على المســتثمرين من المؤسســات في عملية بناء ســجل أوامر االكتتاب، وال تحتوي على ســعر الطرح. وســيتم نشــر نشــرة اإلصدار النهائية المتضمنة ســعر الطرح بعد اإلنتهاء من عملية بناء ســجل أوامر االكتتاب وتحديد ســعر الطرح.





إشعار مهم

تحتوي هذه النشرة على معلومات تفصيلية وافية عن الشركة وأسهم الطرح، وعند تقديم طلب لالكتتاب في أسهم الطرح، ستتم معاملة المستثمرين 
من المؤسسات واألفراد على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها عن طريق 
زيارة موقع شركة تداول السعودية )www.saudiexchange.sa(، أو موقع هيئة السوق المالية )www.cma.org.sa(، أو موقع المستشارين الماليين 

.)www.marafiq.com.sa/ar( أو موقع الشركة ،)www.riyadcapital.com(و )www.hsbcsaudi.com(

عينت الشركة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الرياض المالية كمستشارين ماليين والمنسقين الدوليين لها فيما يخص االكتتاب )ويشار 
إليهما فيما بعد بـ »المستشارين الماليين«(، ومدير لسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية )»متعهد التغطية«( كما عينت الشركة إتش إس بي سي 
العربية السعودية كمنسق اكتتاب األفراد والتسوية )»منسق اكتتاب األفراد والتسوية«(، فيما يتعلق بعملية طرح أسهم الطرح الموصوفة في هذه النشرة 

)يرجى مراجعة القسم رقم )13( )»التعهد بالتغطية«( من هذه النشرة لمزيد من المعلومات(.

تحتوي هذه النشرة على تفاصيل تم تقديمها وفًقا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة، ويتحمل أعضاء مجلس 
اإلدارة، الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )د(، مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب 
علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول بأنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى 

جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.

على الرغم من أن الشركة أجرت كافة الدراسات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها، إال أن جزءاً 
كبيراً من المعلومات الواردة في هذه النشرة فيما يتعلق بالسوق والقطاع اللذين تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية ومن تقديرات 
إدارة الشركة ومن معلومات وبيانات وتحليالت متاحة للعموم من نشرات تصدر عن مزودي البيانات والمعلومات واألخبار. ومع أنه ال يوجد للشركة أو أي 
من مستشاريها أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة في هذه النشرة عن السوق والقطاع تعتبر غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بشكل 

مستقل من هذه المعلومات. وعليه، فإنه ال يوجد أي إقرار أو ضمان بصحة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

إن المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغير، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة وقيمة أسهم 
الطرح والتي يمكن أن تتأثر سلباً بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب، أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى 
خارجة عن نطاق سيطرة الشركة )لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم )2( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة(، وال ينبغي اعتبار تقديم هذه 
النشرة أو أي معلومات شفهية أو خطية أو مطبوعة متعلقة باالكتتاب وال يجب تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل على أنه وعد أو تأكيد أو إقرار بتحقق 

اإليرادات أو النتائج أو األحداث المستقبلية للشركة.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة على أنها توصية من الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين البائعين أو مستشاريها للمشاركة في عملية االكتتاب، 
وعالوة على ذلك، تعتبر المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ بعين االعتبار أهداف االستثمار الفردية، 
أو الوضع المالي، أو االحتياجات االستثمارية الخاصة للشخص الراغب في االستثمار بأسهم الطرح. وقبل اتخاذ أي قرار باالستثمار، يعتبر كل مستلم 
لهذه النشرة مسؤوالً عن الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة المعلومات 
الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع المالية واالحتياجات االستثمارية الخاصة به. ويجب عليه االعتماد على مراجعته الخاصة للشركة ومدى 
مالءمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به، بما في ذلك المزايا والمخاطر المرتبطة 
باالستثمار في هذا االكتتاب. فقد يكون االستثمار في أسهم الطرح مناسباً لبعض المستثمرين دون غيرهم، وبالتالي يجب على المستثمرين المحتملين 
عدم االعتماد على قرار طرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو على الظروف 

الفردية ألولئك المستثمرين.

المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين  المشاركة: وتشمل مجموعة من  الفئات  )أ(  يقتصر هذا االكتتاب على 
األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية )يرجى مراجعة القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«( من هذه النشرة( و 
)ب( المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر 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، وأي شخص 
طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري، 
باإلضافة إلى المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ويعد الغياً اكتتاب كل شخٍص 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 ويؤخذ باالكتتاب األول فقط.
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يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح في أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية، باستثناء فئة المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة 
و/ أو المستثمرين األجانب من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة. وتطلب الشركة والمستشارين الماليين من متلقي هذه النشرة االطالع على القيود النظامية 
التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. وعلى كل مكتتب فرد مؤهل وجهة مشاركة مؤهلة قراءة النشرة بالكامل والتماس المشورة من 
المحامين، والمستشارين الماليين، وأي مستشارين مهنيين تابعين لهم فيما يخص االعتبارات النظامية، والضريبية، والتنظيمية، واالقتصادية المتعلقة 
المستشارين  والمحاسبين، وغيرهم من  المحامين،  المستمدة من  المشورة  بتلك  المرتبطة  الرسوم  يتحملون شخصياً  باستثمارهم في األسهم، وسوف 

التابعين لهم فيما يخص كافة المسائل المرتبطة باالستثمار في أسهم الشركة. وال يمكن تقديم أي ضمانات من ناحية تحقيق األرباح.

معلومات عن السوق والقطاع

المعلومات الواردة في هذا التقرير مستمدة من دراسة سوق مستقلة أعدتها شركة لندن إكنوميكس حصرياً لشركة مرافق )الشركة(؛ حيث تعاقدت الشركة 
مع شركة لندن إكنوميكس إلعداد دراسة سوق تغطي قطاعات المياه المحالة، ومياه البحر، ومياه الصرف، والغاز، والكهرباء في المملكة العربية السعودية 

والتوقعات االقتصادية للشركة في سياق الطرح العام األولي للشركة على السوق المالية السعودية )»تداول«(.

شركة لندن إكنوميكس هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال االستشارات االقتصادية المتخصصة، وتقدم المشورة لقاعدة من عمالء دوليين 
بشأن التحليل االقتصادي والمالي، والطاقة، والتقاضي، ووضع السياسات وتقييمها، واستراتيجية األعمال، والسياسة التنظيمية وسياسة المنافسة. ويتمتع 
المستشارون الذين يقدمون االستشارات التنظيمية وتلك المتعلقة بالصفقات لدى لندن إكنوميكس بخبرة كبيرة في قطاعي الكهرباء والمياه في الشرق 

 .www.londoneconomics.co.uk األوسط وعلى الصعيد الدولي. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

منحت شركة لندن إكنوميكس موافقتها الخطية على استخدام اسمها، ومعلومات السوق، والبيانات المقدمة إلى الشركة كما هو موضح في هذه الوثيقة، 
ولم تُسحب تلك الموافقة كما في تاريخ هذه النشرة. وليس لدى شركة لندن إكنوميكس أو موظفيها أو أقاربهم أو شركاتها التابعة أي أسهم أو مصلحة من 

أي نوع في الشركة أو شركاتها التابعة أو األطراف ذوي العالقة.

يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه الوثيقة والمأخوذة من مصادر أخرى، بما في ذلك المعلومات المقدمة من مستشاري 
دراسة السوق، هي بيانات ومعلومات موثوقة. ومع ذلك، لم تقم الشركة وال أعضاء مجلس اإلدارة أو مديروها أو المستشارون اآلخرون بفحص دقة أو 

اكتمال المعلومات الموضحة في هذا القسم أو التحقق منها، وال يتحمل أي منهم أية مسؤولية فيما يتعلق بهذه المعلومات.

االستنتاجات الموضحة في هذا القسم قائمة على أفضل التقديرات المهنية لشركة لندن إكنوميكس، والتي تستند في جانب منها إلى المواد والمعلومات 
المقدمة لها من وكاالت بحثية خارجية، وجهات حكومية، والشركة، وغيرها. وال يُعفى أي طرف خارجي يستخدم هذا التقرير من بذل العناية الواجبة 

للتحقق من محتويات التقرير.

المعلومات المالية

تم إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م واإليضاحات المرفقة بها 
والتي أعدت وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS(. وقد تم مراجعة القوائم المالية الموحدة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 
و2020م و2021م من قبل كي بي إم جي لالستشارات المهنية )ويشار إليه فيما يلي بـ »مراجع الحسابات«(. وتم إدراج هذه القوائم المالية في القسم )19( 

)»القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني«( من هذه النشرة. وتنشر الشركة قوائمها المالية بالريال السعودي.

إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح، وعليه فإنه في حال تم جمع 
األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع ما تم ذكره في النشرة.

ب
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التوقعات واإلفادات المستقبلية

تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة بناًء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات السوق المعلنة 
والمتاحة للعامة. وقد تختلف األوضاع التشغيلية المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة. وبالتالي، فإنه ال يوجد أي ضمان أو تأكيد فيما يتعلق بدقة 
أو اكتمال أي من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة. تمثل بعض التوقعات الواردة 
في هذه النشرة »إفادات مستقبلية« ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المصطلحات مثل »تعتزم« أو »تقدر« أو »تعتقد« أو 
»يتوقع« أو »من الممكن« أو »سوف« أو »ينبغي« أو »متوقع« أو »قد« أو »يعتقد«، أو صيغ النفي لتلك الكلمات أو المصطلحات المشابهة أو المعاكسة لها 
في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشركة الحالية وإدارتها فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، ولكنها ليست ضماناً لألداء المستقبلي. وهناك 
العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف كبير عن النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة عما كان متوقعاً صراحًة 
أو ضمناً في اإلفادات المذكورة. وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األمر بصور أكثر تفصياًل في أقسام 
أخرى من هذه النشرة )يرجى مراجعة القسم )2( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة(. وفي حالة تحقق أي واحد أو أكثر من المخاطر أو األمور غير 
المتيقنة، أو في حالة ثبت عدم دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، أو عدم صحتها، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف بشكل جوهري عن 

تلك الموصوفة أو المتوقعة أو المقدرة أو المخطط لها في هذه النشرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إذا تبين للشركة في أي وقت بعد 
موافقة الهيئة على هذه النشرة وقبل إدراج أسهمها في السوق ما يلي: )أ( حدوث أي تغيير ملحوظ في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة أو أي مستند 
مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، أو )ب( ظهور أي مسائل إضافية مهمة كان يتوجب تضمينها في هذه النشرة. وفيما عدا 
هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع والسوق الواردة في هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات 
جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية، أو غير ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر األخرى واألمور غير اليقينية واالفتراضات، فإن توقعات األحداث والظروف 
المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث على اإلطالق. وعليه يجب على المكتتبين دراسة جميع 

اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات وعدم االعتماد عليها بشكل أساسي. 

أحكام معينة

تم تقريب بعض األرقام والنسب الواردة في هذه النشرة من خالل جبرها ألقرب عدد صحيح، وبالتالي فإن األرقام المبينة لنفس الفئة المقدمة في جداول 
مختلفة قد تختلف قلياًل، كما أن األرقام اإلجمالية الواردة في بعض الجداول قد ال تكون حاصل الجمع الحسابي لألرقام التي تسبقها.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة: 

مجلس إدارة الشركة(:  1ل1الجدول )

الجهة التي المنصباالسم)1(
الصفةالجنسيةيمثلها العضو

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية غير 
المباشرة**

تاريخ 
التعيين*

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

المهندس/خالد بن محمد 
بن عبدالرحمن السالم 

رئيس مجلس 
اإلدارة

الهيئة الملكية 
غير تنفيذي / سعوديللجبيل وينبع

21 أبريل ----غير مستقل
2022م

أحمد بن محمد بن أحمد 
الجبر

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

الشركة السعودية 
للصناعات 

األساسية )سابك(
غير تنفيذي / سعودي

21 أبريل ----غير مستقل
2022م

 بدر بن عبد اهلل بن سعد 
الغريري

 عضو مجلس 
اإلدارة

صندوق 
االستثمارات 

العامة
غير تنفيذي / سعودي

21 أبريل ----غير مستقل
2022م

مساعد بن أحمد بن 
عبداهلل السيوحي

عضو مجلس 
اإلدارة

شركة أرامكو 
غير تنفيذي / سعوديالسعودية للطاقة

21 أبريل ----غير مستقل
2022م

 سليمان بن خالد بن 
عبدالرحمن المزروع

عضو مجلس 
اإلدارة

ال يمثل أي جهة 
غير تنفيذي / سعوديمعينة

21 أبريل ----مستقل
2022م

عمرو بن عبدالعزيز بن 
عبداهلل الجالل

عضو مجلس 
اإلدارة

ال يمثل أي جهة 
غير تنفيذي / سعوديمعينة

21 أبريل ----مستقل
2022م

 سليمان بن عبد العزيز بن 
سليمان الحصين

عضو مجلس 
اإلدارة

ال يمثل أي جهة 
غير تنفيذي / سعوديمعينة

21 أبريل ----غير مستقل1
2022م

التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في المناصب الحالية. وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة تاريخ بداية تعيين كل منهم في الشركة سواء في المجلس أو   *
في أي منصب آخر سابق على هذه المناصب. )للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم رقم )5( )»هيكل الملكية والهيكل التنظيمي«( من هذه النشرة(.

تشمل الملكية غير المباشرة ألغراض هذا الجدول األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر من خالل الشركات أو األشخاص الذين يسيطر عليهم العضو المعني.  **

تجدر اإلشارة إلى أن عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين يعتبر عضو غير مستقل كما في تاريخ هذه النشرة وذلك كونه عضو في مجلس إدارة   1
شركة سابك للمغذيات الزراعية والتي تعد تابع للمصدر وفًقا ألحكام المادة 20)ج()5( من الئحة حوكمة الشركات، وذلك نظراً إلى ملكية شركة الزيت العربية السعودية )شركة أرامكو( 
غير المباشرة لما نسبته أكثر من 30% في كل من شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركة مرافق. كما تجدر اإلشارة إلى أن ملكية شركة أرامكو اإلجمالية ستقل لما دون 30% من رأس 
مال شركة مرافق بعد الطرح، وسيؤدي ذلك إلى عدم انطباق أحكام المادة 20)ج()5( من الئحة حوكمة الشركات حيث أن شركة سابك للمغذيات الزراعية لن تعتبر من تابعي المصدر، 
وبالتالي ستتغير صفة عضوية عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين ليصبح عضو مستقل اعتباراً من تاريخ اإلدراج، فستكون الشركة متوافقة مع 

متطلبات الفقرة ) 3( من المادة ) 16( من الئحة حوكمة الشركات بعد الطرح.

د
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عنوان الشركة وممثلوها 

عنوان الشركة

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( 

الجبيل – الجبيل الصناعية منطقة الصناعات المساندة األولى شارع 3522 طريق رقم 100

وحدة رقم 1، الجبيل 8894-35717

ص.ب. 11133 – الرمز البريدي 31961

المملكة العربية السعودية

هاتف: 1111 340 )13( 966+

فاكس: 6129 341 )13( 966+

www.marafiq.com.sa :الموقع اإللكتروني

Ceo@marafiq.com.sa :البريد اإللكتروني

ممثلو الشركة

المهندس/خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم

رئيس مجلس اإلدارة

المركز الرئيسي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، 

حي الهدا، صندوق البريد )5946(، 

الرياض 11432، المملكة العربية السعودية 

هاتف: 0112649510

فاكس: 0133416129

SALEMK@marafiq.com.sa :البريد اإللكتروني

محمد بركي سطام الزعبي 

الرئيس التنفيذي

المبنى الرئيسي لشركة، 4018، شارع 114، صندوق البريد )11133(، 

مدينة الجبيل الصناعية 31961،

المملكة العربية السعودية

هاتف العمل: 0133409555

فاكس: 0133416129

zuabimb@marafiq.com.sa :البريد اإللكتروني

أمين سر مجلس اإلدارة

محمد عبدالحميد إبراهيم الملحم 

أمين سر مجلس اإلدارة

الجبيل – الجبيل الصناعية 

ص.ب. 11133 – الجبيل 31961

المملكة العربية السعودية

هاتف: 0133409770

فاكس: 0133416129

www.marafiq.com.sa :الموقع اإللكتروني

mulhimma@marafiq.com.sa :البريد اإللكتروني
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سوق األسهم

شركة تداول السعودية 

طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 15

الرياض 12211-3388

المملكة العربية السعودية

هاتف: 1919 9200 )11( 966+

فاكس: 9133 218 )11( 966+

www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني

csc@saudiexchange.com.sa :البريد اإللكتروني

مسجل األسهم

شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(

طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 11

الرياض 3388-12211 

المملكة العربية السعودية

هاتف: 920026000 966+

 www.edaa.com.sa :الموقع اإللكتروني

cc@edaa.com.sa :البريد اإللكتروني

و
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المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

طريق العليا - حي المروج

ص.ب. 7267 المملكة العربية السعودية

هاتف: 5920 92000 966+

فاكس: 2385 299 )11( 966+

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني

marafiqipo@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني
شركة الرياض المالية 

واحة غرناطة لألعمال 2414 -حي الشهداء، وحدة رقم 69

7279 الرياض 13241

المملكة العربية السعودية

هاتف: 4865649) 11 ( 966+ 

فاكس: 4865908) 11 ( 966+ 

 www.riyadcapital.com :الموقع اإللكتروني

 ask@riyadcapital.com : البريد اإللكتروني

مدير االكتتاب

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

طريق العليا - حي المروج

ص.ب. 7267 

المملكة العربية السعودية

هاتف: 5920 92000 966+

فاكس: 2385 299 )11( 966+

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني

marafiqipo@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للشركة

شركة فهد أحمد أبوحيمد وماجد عبداللطيف آل الشيخ ومنصور عبدالعزيز الحقباني

محامون ومستشارون قانونيون 

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 اإللكتروني
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المستشار القانوني للطرح خارج المملكة

شركة كليفورد تشانس إل إل بي

برج دمان، الدور 15

مركز دبي المالي العالمي

ص. ب: 9380 دبي

اإلمارات العربية المتحد ة

هاتف: 97145032600 +

فاكس: 97145032800 +

 www.cliffordchance.com :الموقع اإللكتروني

 info.stgipo@cliffordchance.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية و منسق اكتتاب األفراد والتسوية

عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون 

مبنى العليان، برج 2، الدور الثالث 

شارع األحساء، 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

EMEA-ProjectMove@bakermckenzie.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني الدولي للمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية و منسق اكتتاب األفراد والتسوية

بيكر ماكينزي ال ال بي

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

legal.advisors@legal-advisors.com :البريد اإللكتروني

ح

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ت
ويا

حت
لم

ل ا
دو

ج

http://www.cliffordchance.com
mailto:info.stgipo@cliffordchance.com
http://www.legal-advisors.com
mailto:EMEA-ProjectMove@bakermckenzie.com
http://www.bakermckenzie.com
mailto:legal.advisors@legal-advisors.com


مستشار العناية المهنية الالزمة المالي

شركة برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون

طريق الملك فهد

ص.ب 8282 الرياض 11482

المملكة العربية السعودية

هاتف: 0400 211 )11( 966+

فاكس: 1663 465 )11( 966+

 www.pwc.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@sa.pwc.com :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني

كى بي إم جي لالستشارات المهنية 

برج كى بي إم جي

المركز الرئيسي

واجهة الرياض، طريق المطار 

ص.ب. 92876

المملكة العربية السعودية

هاتف: 8500 874 )11( 966+

فاكس: 8600 874 )11( 966+ 

 www.kpmg.com.sa :الموقع اإللكتروني

 marketingsa@kpmg.com :البريد اإللكتروني

مستشار دراسة السوق

شركة لندن إيكونوميكس الشرق األوسط

سمرست هاوس

نيو وينق

لندن دبليو سي تو أر ون إل آي

المملكة المتحدة 

هاتف: 7700 3701 )20( 44+

فاكس: 7701 3701 )20( 44+

 www.londoneconomics.com :الموقع اإللكتروني

info@londoneconomics.co.uk :البريد اإللكتروني

مالحظة: قدم كل من المستشارين والمحاسب القانوني المذكورين أعاله موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعلى نشر 
إفادتهم في هذه النشرة بالشكل الوارد فيها ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها – من 
ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة – أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو 

أي من شركاتها التابعة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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الجهات المستلمة

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي - حي الشهداء

ص.ب. 22622
الرياض 11614

المملكة العربية السعودية
هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاكس: 0016 403 )11( 966+

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

البنك السعودي البريطاني )ساب(
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - حي المروج

ص.ب. 9084
الرياض 11413

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8440 440 )11( 966+
فاكس: 3414 276 )11( 966+

www.sabb.com :الموقع اإللكتروني
sabb@sabb.com :البريد اإللكتروني

البنك األهلي السعودي
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي

ص.ب. 3208 رقم الوحدة: 778
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0001000 )92( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+

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

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي

الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2515 828 11 966 +
فاكس: 8190 279 11 966 +

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

البنك السعودي الفرنسي
طريق الملك سعود

ص ب 56006
الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920000576 966+

فاكس: 7261 402 )11( 966 +
 www.alfransi.com.sa :الموقع اإللكتروني

Fransiplusadmin@alfransi.com.sa :البريد اإللكتروني

ي
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ملخص الطرح

يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات التي 
قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة وينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة 

ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح من قبل مستثمرين محتملين على مراعاة هذه النشرة ككل.

وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم )»إشعار هام«( في الصفحة )أ( والقسم )2( )»عوامل المخاطرة«( قبل اتخاذ أي قرار 
استثماري في أسهم الطرح.

الشركة

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( )يُشار إليها فيما يلي بـ »الشركة« أو »الُمصدر«( هي شركة مساهمة مقفلة سعودية 
بموجب السجل التجاري رقم 2055004968 وتاريخ 1422/06/17هـ )الموافق 2001/09/5م(، والمرخص بتأسيسها بموجب المرسوم 
الصناعية،  الجبيل   - الجبيل  بمدينة  الرئيسي  مركزها  وعنوان  )الموافق 2000/10/18م(  وتاريخ 1421/7/21هـ  م/29  رقم  الملكي 
منطقة الصناعات المساندة األولى شارع 3522 طريق رقم 100 - وحدة رقم 1، الجبيل 35717-8894 ص.ب 11133، الرمز البريدي: 

31961، المملكة العربية السعودية.
تأسست الشركة كشركة سعودية مساهمة مقفلة بتاريخ 1422/06/17هـ )الموافق 2001/09/5م( برأس مال يبلغ مليارين وخمسمائة 
مليون ) 2,500,000,000( ريال سعودي، دفع من قيمتها ستمائة وخمسة وعشرون مليون )625,000,000( ريال سعودي عند التأسيس )أي 
ما يعادل 25% من رأس المال المصدر(، مقسم إلى خمسين مليون )50,000,000( سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية 
لكل منها خمسين )50( ريال سعودي. وفي شهر يناير من عام 2003م، تم دفع مبلغ ستمائة وخمسة وعشرون مليون )625,000,000( 
ريال سعودي. وفي 19 أكتوبر من عام 2008م تم دفع باقي قيمة األسهم النقدية البالغة مليار ومائتان وخمسون مليون )1,250,000,000( 
ريال سعودي وتم الوفاء بكامل رأس المال. وفي تاريخ 1434/05/19هـ )الموافق 31 مارس 2013م( قررت الجمعية العامة غير العادية 
للشركة تخفيض القيمة االسمية لألسهم لتصبح عشرة )10( رياالت سعودية وبالتالي تم تعديل عدد األسهم ليصبح مائتين وخمسين 
مليون )250,000,000( سهم عادي جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة األسمية لكل منها عشرة )10( رياالت سعودية، وجميعها أسهم 

عادية نقدية. )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )4-1( )»نظرة عامة على الشركة وأنشطتها التجارية«(.

أنشطة الشركة

النفايات  وإدارة  الصحي  الصرف  وأنشطة  المياه  إمدادات  بأعمال  بالقيام  لنظامها األساس(  )وفقاً  الرئيسية  الشركة  أنشطة  تتمثل   
الزمة  أعمال  بأي  القيام  للشركة  ويجوز  التشييد.  التحويلية،  الصناعة  الهواء،  وتكييف  والبخار  والغاز  الكهرباء  إمدادات  ومعالجتها، 
التزامها  أو مكملة لتلك األغراض بما في ذلك استيراد المواد وغيره ، وللشركة تقديم تلك الخدمات في جميع مناطق المملكة مع 
بتقديم تلك الخدمات لجميع المستفيدين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم )4( 

)»الشركة«( من هذه النشرة.

المساهمون البائعون/كبار 
المساهمين

يوضح الجدول التالي كبار مساهمي الشركة حسب ملكيتهم المباشرة وغير المباشرة قبل وبعد الطرح:

المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
القيمة 
االسمية 

)ريال(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة*

عدد األسهم
القيمة 
االسمية 

)ريال(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة*

الهيئة الملكية 
-17.5%43,750,000437,500,000-24,81%62,023,625620,236,250للجبيل وينبع 

صندوق 
االستثمارات 

العامة
62,023,625620,236,250%24,81-43,750,000437,500,000%17.5-

شركة أرامكو 
السعودية 

للطاقة
62,023,625620,236,250%24,81-43,750,000437,500,000%17.5-

الشركة 
السعودية 

للصناعات 
األساسية 

)سابك(

62,023,625620,236,250%24,81-43,750,000437,500,000%17.5-

-70%175,000,0001,750,000,000-99.24%248,094,5002,480,945,000اإلجمالي 

تشمل الملكية غير المباشرة ألغراض هذا الجدول األسهم المملوكة للمساهمين بشكل غير مباشر من خالل الشركات أو األشخاص الذين يسيطر   *
عليهم المساهم المعني.

المصدر: الشركة 
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رأس مال الشركة قبل الطرح 
ملياران وخمسمائة مليون )2,500,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل.وبعد الطرح

إجمالي عدد أسهم الشركة 
مائتان وخمسون مليون )250,000,000( سهماً عادياً مدفوعة بالكامل.قبل وبعد الطرح

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

االكتتاب
سيكون الطرح لالكتتاب العام في أسهم الشركة لعدد ثالثة وسبعون مليون وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة )73,094,500( سهم عادي 
بقيمة أسمية قدرها عشرة )10( ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. وسيكون سعر الطرح ]•[ ريال سعودي للسهم الواحد. 

وتمثل أسهم الطرح بمجملها نسبة 29.24% من رأس مال الشركة.

73,094,500 سهماً عادياً مدفوعة القيمة بالكامل.عدد أسهم الطرح

نسبة األسهم المطروحة من 
تمثل أسهم الطرح ما نسبته 29,24% من أسهم الشركة.رأس مال الشركة

]•[ ريال سعودي للسهم الواحد. سعر الطرح

]•[ ريال سعودي.إجمالي قيمة أسهم الطرح

استخدام متحصالت الطرح

سيتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة ]•[ ريال سعودي وذلك بعد خصم مصاريف الطرح التي تقدر بحوالي ]•[ ريال سعودي 
ولن تحصل  الطرح.  ملكية كل منهم في أسهم  البائعين حسب نسبة  المساهمين  المضافة( على  القيمة  )غير شاملة لضريبة  تقريباً 
الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح )يرجى مراجعة القسم رقم )8( )»استخدام متحصالت الطرح«( من هذه النشرة لمزيد من 

المعلومات حول استخدام متحصالت الطرح(.
عدد أسهم الطرح المتعهد 

73,094,500 سهم عادي. بتغطيتها

إجمالي قيمة الطرح 
]•[ ريال سعودي.المتعهد بتغطيته

المستثمرون المستهدفون

والمستثمرين األجانب  والشركات  والشركات ومن ضمنها صناديق االستثمار  المؤسسات  المشاركة: وتشمل مجموعة من  الفئات  )أ( 
المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية )يرجى الرجوع راجع للقسم رقم )1( )»التعريفات والمصطلحات«( من 
هذه النشرة( و )ب( المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة 
أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة 
ر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم  أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصَّ
حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعد الغياً اكتتاب كل شخٍص 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 ويتم أخذ 

االكتتاب األول باالعتبار فقط.

إجمالي عدد األسهم املطروحة لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

عدد أسهم الطرح للفئات 
المشاركة

ثالثة وسبعون مليون وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة )73,094,500( سهما تمثل نسبة )100%( من إجمالي أسهم الطرح، علماً أنه في 
حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد وقيام الجهات المشاركة باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم. يحق لمنسق 
اكتتاب األفراد والتسوية تخفيض عدد األسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى واحد وخمسون مليون ومائة وستة وستون ألف ومائة 

وخمسون )51,166,150( سهم، لتمثل ما نسبته )70%( من إجمالي أسهم الطرح.
عدد أسهم الطرح 
للمكتتبين األفراد

واحد وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية وعشرون ألف وثالثمائة وخمسون )21,928,350( سهم عادي كحد أقصى، تمثل ما نسبته )%30( 
من إجمالي أسهم الطرح.

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

كيفية التقدم بطلب 
االكتتاب للجهات المشاركة 

المكتتبة

يحق للفئات المشاركة، كما هي معرفة في قسم رقم )1( )»التعريفات والمصطلحات«( من هذه النشرة، التقدم بطلب االكتتاب وسيوفر 
وبعد  األوامر  سجل  بناء  عملية  أثناء  المكتتبة  المؤسسات  من  للمستثمرين  االكتتاب  طلبات  نماذج  المؤسسات  اكتتاب  سجل  مدير 
التخصيص المبدئي سيقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات بتوفير نماذج االكتتاب للجهات المشاركة والتي عليها تعبئتها وفقا للتعليمات 

المبينة في القسم رقم )17( )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(.

كيفية التقدم بطلب 
االكتتاب للمكتتبين األفراد

ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى منسق اكتتاب األفراد والتسوية والجهات المستلمة. ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقاً 
للتعليمات المبينة في قسم رقم  )17( )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة. وبإمكان المكتتبين 
األفراد الذين سبق لهم المشاركة في إحدى عمليات االكتتاب السابقة االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف 
اآللي التابع للجهات المستلمة أو عبر أي قنوات إلكترونية أخرى توفرها الجهات المستلمة لعمالئها، شريطة أن )1( يكون لدى المستثمر 
حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات و )2( ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب 

الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاًً

ل
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احلد األدنى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها بالنسبة لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

الحد األدنى لعدد األسهم 
التي يمكن االكتتاب فيها 
بالنسبة للفئات المشاركة

100,000 سهم.

الحد األدنى لعدد األسهم 
التي يمكن االكتتاب فيها 

بالنسبة للمكتتبين األفراد
10 أسهم.

قيمة احلد األدنى لعدد األسهم التي ميكن طلب االكتتاب فيها بالنسبة لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

قيمة الحد األدنى لالكتتاب 
]•[ ريال سعودي.للجهات المشاركة

قيمة الحد األدنى لالكتتاب 
]•[ ريال سعودي. للمكتتبين األفراد

احلد األقصى لعدد األسهم التي ميكن طلب االكتتاب فيها بالنسبة لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

الحد األقصى لالكتتاب 
12,499,999 سهم. للجهات المشاركة

الحد األقصى لالكتتاب 
250,000 سهم.للمكتتبين األفراد

قيمة احلد األقصى لعدد األسهم التي ميكن طلب االكتتاب فيها بالنسبة لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

قيمة الحد األقصى 
]•[ ريال سعودي. لالكتتاب للجهات المشاركة

قيمة الحد األقصى 
]•[ ريال سعودي.لالكتتاب للمكتتبين األفراد

طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

تخصيص األسهم للفئات 
المشاركة

سيتم التخصيص المبدئي ألسهم الطرح وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع الشركة، وذلك باستخدام آلية تخصيص 
األسهم االختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين. سيكون 
التخصيص المبدئي للفئات المشاركة ثالثة وسبعون مليون وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة )73,094,500(  سهم، تمثل نسبة 100% من 
إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد، علماً بأنه في حال اكتتاب المكتتبين األفراد في 
أسهم الطرح، يحق للمستشارين الماليين  تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وخمسون مليون ومائة وستة 

وستون ألف ومائة وخمسون )51,166,150( سهم، تمثل نسبة 70% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.

تخصيص األسهم 
للمكتتبين األفراد

يتوقع أن يتم تخصيص أسهم الطرح في موعد أقصاه يوم األربعاء بتاريخ 1444/04/08هـ )الموافق 2022/11/02م( علماَ بأن الحد 
)250,000( سهم. وسيتم تخصيص  ألفاً  الحد األقصى مئتان وخمسون  بينما  للتخصيص هو عشرة )10( أسهم لكل مكتتب،  األدنى 
العدد المتبقي من أسهم الطرح )إن وجد( على أساس تناسبي بناًء على نسبة طلب كل مكتتب فرد إلى إجمالي عدد األسهم المطلوب 
االكتتاب فيها. وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد مليونين ومائة واثنين وتسعين ألف وثمانمائة وخمسة وثالثين )2,192,835( مكتتب ، 
فإن الشركة ال تضمن تخصيص الحد األدنى والبالغ عشرة )10( أسهم لكل مكتتب من المكتتبين األفراد، وفي هذه الحالة سيتم توزيع 

األسهم المطروحة على شريحة المكتتبين األفراد وفقاً لما يقترحه كاًل من الشركة والمستشارين الماليين.

رد فائض أموال االكتتاب

ستعاد مبالغ فائض االكتتاب، إن وجدت، إلى المكتتبين دون خصم أي رسوم أو استقطاعات من قبل منسق اكتتاب األفراد والتسوية أو 
الجهات المستلمة. وسوف يتم اإلشعار بالتخصيص النهائي في يوم األربعاء بتاريخ 1444/04/08هـ )الموافق 2022/11/02م( وإعادة 
مبالغ فائض االكتتاب، إن وجدت، في موعد أقصاه يوم األحد بتاريخ 1444/04/12هـ )الموافق 2022/11/06م( )يرجى مراجعة القسم 

رقم  )17( )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«- تخصيص األسهم ورد الفائض«( من هذه النشرة(.

فترة الطرح
تبدأ فترة االكتتاب في يوم األربعاء بتاريخ 1444/04/01هـ )الموافق 2022/10/26م(، وتستمر لمدة أربعة )4( أيام تقويمية شاملة آخر 

يوم إلغالق االكتتاب، لتنتهي بنهاية يوم السبت بتاريخ 1444/04/04هـ )الموافق 2022/10/29م(.

األحقية في األرباح
تستحق أسهم الطرح نصيبها من أية أرباح تعلنها الشركة من تاريخ هذه النشرة وللسنوات المالية التي تليها )للمزيد من المعلومات، يرجى 

مراجعة القسم  )7( )»سياسة توزيع األرباح«( من هذه النشرة(.

حقوق التصويت
أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية، حيث يمنح كل سهم حامله الحق في صوت واحد، 
ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها )يرجى مراجعة القسم )12-13( )»ملخص النظام 

األساس«( والقسم )12-14( )»وصف األسهم«( من القسم )12( )»المعلومات القانونية«( من هذه النشرة(.

فترة الحظر / القيود 
المفروضة على األسهم

الفترة التي يخضع المساهمين الكبار خاللها لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر، تبدأ من تاريخ بدء التداول أسهم الشركة في السوق، 
بحيث ال يجوز لهم التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة. وبعد انتهاء فترة الحظر ال يستلزم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة 

للتصرف في أسهمهم.
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إدراج وتداول األسهم

لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواء داخل المملكة أو في أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب العام. وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة 
لتسجيل األسهم وطرحها وطلب لشركة تداول السعودية إلدراج األسهم، وتم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة للقيام 
بعملية طرح وإدراج األسهم، ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق بعد عملية النخصيص النهائية لألسهم )يرجى مراجعة قسم 

)»التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«( في الصفحة )س( من هذه النشرة(. 

عوامل المخاطرة

هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح. ويمكن تصنيف تلك المخاطر كالتالي:
المخاطر المتعلقة بنشاط المجموعة وعملياتها.أ- 
المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية.ب- 
المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح.ج- 

وقد تم استعراض هذه المخاطر في القسم ) 2( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة والتي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار 
باالستثمار في أسهم الطرح.

مصاريف الطرح

تقدر المصاريف الخاصة بالطرح بحوالي ]•[ ريال سعودي تشمل أتعاب المستشارين الماليين، ومنسق اكتتاب األفراد والتسوية ، ورسوم 
التعهد بالتغطية والجهات المستلمة، وأتعاب المستشار القانوني ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي، ومصاريف التسويق والترتيب 
والطباعة والتوزيع، باإلضافة إلى رسوم أخرى ترتبط بعملية الطرح. وسوف يتحمل المساهمين البائعين تلك المصاريف بالكامل والتي 

سيتم سدادها من متحصالت االكتتاب.

متعهدو التغطية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 
طريق العليا - حي المروج

ص.ب. 7267 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5920 92000 966+
فاكس: 2385 299 )11( 966+

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
 saudiarabia@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني

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

7279 الرياض 13241
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4865649) 11 ( 966+ 
فاكس: 4865908) 11 ( 966+ 

 www.riyadcapita.com :الموقع اإللكتروني
ask@riyadcapital.com : البريد اإللكتروني

مالحظة: يجب دراسة قسم )»إشعار هام«( صفحة )أ( والقسم )2( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم الشركة 
بموجب هذه النشرة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

الجدول الزمني المتوقع للطرح(:  2ل1الجدول )

الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب

التواريخالحدث

فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر
1444/03/13هـ  بتاريخ  األحد  يوم  من  تبدأ  تقويمية  أيام   )6( ستة  مدتها  فترة 
)الموافق 2022/10/09م( وحتى نهاية يوم الجمعة بتاريخ 1444/03/18هـ )الموافق 

2022/10/14م(

فترة اكتتاب األفراد
1444/04/01هـ  بتاريخ  األربعاء  يوم  من  تبدأ  تقويمية  أيام   )4( أربعة  مدتها  فترة 
)الموافق 2022/10/26م( وحتى نهاية يوم السبت بتاريخ 1444/04/04هـ )الموافق 

2022/10/29م(
آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب للجهات المشاركة بناًء على عدد األسهم 

يوم الثالثاء بتاريخ 1444/03/29هـ )الموافق 2022/10/25م(التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للجهات المشاركة بناًء على عدد األسهم التي 
يوم الثالثاء بتاريخ 1444/03/29هـ )الموافق 2022/10/25م(تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

يوم السبت بتاريخ 1444/04/04هـ )الموافق 2022/10/29م(آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب )للمكتتبين األفراد(

يوم األربعاء بتاريخ 1444/04/08هـ )الموافق 2022/11/02م(اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

يوم األحد بتاريخ 1444/04/12هـ )الموافق 2022/11/06م(إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة )إن وجدت(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء 
من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسيُعلن عن بدء تداول األسهم في الصحف 

.)www.saudiexchange.sa( المحلية وموقع شركة تداول السعودية اإللكتروني

مالحظة: يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع شركة تداول السعودية اإللكتروني 
اإللكتروني  والموقع   )www.hsbcsaudi.com( )www.riyadcapital.com( الماليين  للمستشارين  اإللكتروني  والموقع   )www.saudiexchange.sa(

.)www.marafiq.com.sa( للشركة

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصر االكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما: 

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة: وتشمل مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين 
والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية االعتبارية والتي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في 
االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة )ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«((. يمكن للفئات المشاركة الحصول 
على استمارات الطلب من مديرو سجل اكتتاب المؤسسات أثناء مدة بناء سجل األوامر، والحصول على نماذج اإلكتتاب من مديرو سجل اكتتاب المؤسسات 
بعد التخصيص المبدئي. ويقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات - بعد الحصول على موافقة الهيئة - بعرض أسهم الطرح على الجهات المشاركة وذلك 
للشروط  خالل مدة بناء سجل األوامر فقط. وتبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقاً 
والتعليمات المفصلة في نماذج طلبات اإلكتتاب. ويجب تسليم نموذج طلب اكتتاب موّقع إلى مديرو سجل اكتتاب المؤسسات ، بحيث يمثل نموذج طلب 

اإلكتتاب اتفاقاً ملزماً بين المساهمين البائعين والجهة المشاركة مقدمة الطلب.

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 أن تكتتب بأسمائهم لصالحها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي 
شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح 
حساب استثماري. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع، فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. يمكن الحصول 
على نماذج طلب االكتتاب خالل فترة االكتتاب فقط من المواقع االلكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة. ويمكن االكتتاب أيضاً عن طريق 

اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات لعمالئها شريطة استيفاء الشروط التالية:

أن يكون للمكتتب حساب مصرفي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة.- 1
أال يكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب )بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته( منذ اكتتابه في طرح جرى - 2

حديثاً.
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يجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب وفًقا للتعليمات الواردة في هذه النشرة في القسم  )17( )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( وعلى 
كل مقدم طلب أن يوافق على جميع بنود نموذج طلب االكتتاب ذات العالقة. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في 
حالة عدم استيفائه ألي من شروط وتعليمات االكتتاب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم األخذ باالعتبار االكتتاب األول. وال 
يسمح بإجراء أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه. ويعتبر طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفاًقا ملزًما بين مقدم الطلب والشركة 

)يرجى مراجعة القسم  )17( )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة(. 

ملخص المعلومات األساسية

يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى توفير لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، غير أن هذا الملخص ال يشمل كافة المعلومات التي 
قد تهم المستثمرين. وعليه، فإن هذا الملخص يعتبر بمثابة تقديم موجز للمعلومات األساسية التي تضمنتها هذه النشرة، ويتعين على الراغبين باالكتتاب 
بأسهم الطرح قراءة هذه النشرة بكاملها، حيث أن أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح من قبلهم يجب أن يبنى على دراسة هذه النشرة في مجملها بعناية، 
بما في ذلك القوائم المالية واإليضاحات ذات الصلة والمعلومات الواردة تحت القسم )2( )»عوامل المخاطرة«( وقسم )»إشعار هام«(. ويكون للتعريفات 

واالختصارات الواردة في هذه النشرة المعاني المحددة لها في القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«( وفي أماكن أخرى من هذه النشرة.

الشركة

نظرة عامة 

بموجب  السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة  مقفلة سعودية  مساهمة  هي شركة  )»الشركة«(  )مرافق(  وينبع  بالجبيل  والمياه  الكهرباء  مرافق  شركة 
السجل التجاري رقم 2055004968 وتاريخ 1422/06/17هـ )الموافق 5 سبتمبر 2001م(. تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/29( وتاريخ 
1421/07/21هـ )الموافق 18 أكتوبر 2000م(. ويقع العنوان المسجل للشركة في مدينة الجبيل الصناعية، منطقة الصناعات المساندة األولى شارع 3522 

طريق 100 - وحدة رقم 1، الجبيل 35717-8894 ص.ب. 11133، الرمز البريدي: 31961، المملكة العربية السعودية.

بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر، عند تأسيسها، 2500 مليون ريال سعودي مقسم إلى 50 مليون سهم عادي بقيمة 50 ريال سعودي للسهم 
الواحد، دفع من قيمتها ستمائة وخمسة وعشرون مليون )625.000.000( ريال سعودي عند التأسيس )أي ما يعادل 25% من رأس المال المصدر(، 
مقسم إلى خمسين مليون )50,000,000( سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل منها خمسين )50( ريال سعودي. وفي شهر يناير من عام 
2003م، تم دفع مبلغ ستمائة وخمسة وعشرون مليون )625.000.000( ريال سعودي. وفي 19 أكتوبر من عام 2008م تم دفع باقي قيمة األسهم النقدية 
البالغة مليار ومائتان وخمسون مليون )1.250.000.000( ريال سعودي وتم الوفاء بكامل رأس المال. وفي تاريخ 1434/05/19هـ )الموافق 31 مارس 
2013م( قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تخفيض القيمة االسمية لألسهم لتصبح عشرة )10( رياالت سعودية وبالتالي تم تعديل عدد األسهم 
ليصبح مائتين وخمسين مليون )250,000,000( سهم عادي جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة )10( رياالت سعودية، يرجى 

مراجعة القسم )4-3-3( )»التاريخ والتطور«( من هذه النشرة.

األنشطة الرئيسية للشركة 

تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية )وفقاً لنظامها األساس( بالقيام بأعمال إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، إمدادات 
الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، الصناعة التحويلية، التشييد. ويجوز للشركة القيام بأي أعمال الزمة أو مكملة لتلك األغراض بما في ذلك 
مدينتي  في  المستفيدين  لجميع  الخدمات  تلك  بتقديم  التزامها  مع  المملكة  مناطق  في جميع  الخدمات  تلك  تقديم  وللشركة  وغيره،  المواد  استيراد 

الجبيل وينبع الصناعيتين.

الرؤية والرسالة والقيم واإلستراتيجية 

الرؤية 

أن نكون المزود المفضل لخدمات المرافق في المدن الصناعية الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

الرسالة

تلبية احتياجات العمالء بتوفير خدمات المرافق بصفة دائمة وموثوقة بما يتماشى مع اللوائح البيئية وتحقيق أعلى قدر من القيمة للمساهمين.

ع
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القيم

تتمثل القيم الرئيسية للشركة في اآلتي:

االهتمام باآلخرين. أ- 
المسؤولية والعمل الجماعي. ب- 

الشفافية. ج- 
المسؤولية االجتماعية. د- 

التركيز على خدمة العمالء. هـ- 

اإلستراتيجية

تتبنى الشركة أفضل الممارسات في القطاع في إعداد استراتيجيتها طويلة المدى ألعمالها. تتم مراجعة االستراتيجية والمستهدفات واألهداف طويلة 
األجل على أساس سنوي لمتابعة التنفيذ وإعادة تقييم المسار االستراتيجي بما يتماشى مع التطورات الحالية في القطاع واألهداف المتطورة للمساهمين. 
وتتوافق استراتيجية أعمال المجموعة مع سياسة الحكومة لتطوير قطاع المياه والكهرباء في المملكة. وتعتقد إدارة الشركة أن الركائز االستراتيجية 

الرئيسية التالية ستعزز إيراداتها وربحيتها وتدفقاتها النقدية في المستقبل.

تتمثل األهداف االستراتيجية للشركة في الفئات األربع التالية: الصحة والسالمة والبيئة، والموثوقية، واالستدامة، واالستقرار المالي.

المزايا التنافسية للشركة

تعمل المجموعة كمركز متكامل لتقديم المرافق يوفر خدمات موثوقة ومستدامة في المدن الصناعية الساحلية التي تتمتع بأهمية استراتيجية في المملكة 
تحتكر المجموعة بشكل طبيعي بعض خدمات المياه في مدينة الجبيل الصناعية الواقعة في الشرق على ساحل الخليج العربي بالمملكة. باإلضافة إلى 
البحر األحمر  الغرب على ساحل  الواقعة في  ينبع الصناعية  المياه في مدينة  الكهرباء وبعض خدمات  ذلك، تحتكر المجموعة بشكل طبيعي خدمات 
بالمملكة. ويرتبط االحتكار الطبيعي في كلتا المدينتين بعمالء المجموعة لكل من الخدمات المقدمة التي يتم توصيلها وتزويدها من خالل الشبكات 
المؤجرة من قبل المجموعة لحقها في التشغيل والصيانة. ولم يتم منح أي حقوق وصول من قبل الهيئة الملكية أو المجموعة إلى أي طرف خارجي في 
تاريخ هذه النشرة، وبالتالي ال تتنافس المجموعة مع أي موردين منافسين في هذه المناطق الصناعية. ويتعين على أي منافس يرغب الدخول إلى نفس 
السوق الجغرافية أن يحصل على حقوق الوصول كما سيحتاج أيًضا إلى إجراء استثمارات ضخمة لمجابهة البنية التحتية للمجموعة. ولذلك، تستفيد 

المجموعة من الحواجز الكبيرة أمام الدخول إلى سوقيها الرئيسيين.

باإلضافة إلى ذلك، اختارت الهيئة الملكية أيًضا الشركة بصفة المزود الحصري لخدمات الطاقة والمياه لمدينتين صناعيتين هما مدينة رأس الخير 
ومدينة جازان للصناعات، وكالهما قيد التطوير. وعلى غرار الوضع في الجبيل وينبع، ال توجد خطط كما في تاريخ هذه النشرة لمنح حقوق وصول 
لطرف خارجي إلى أسواق رأس الخير ومدينة جازان للصناعات. ولذلك، ستستفيد المجموعة أيًضا من الحواجز الكبيرة أمام الدخول في هذه المدن 

حديثة التطور.

تُعتبر جميع المدن األربعة التي تعمل فيها المجموعة ذات أهمية إستراتيجية لالقتصاد السعودي. وعلى وجه الخصوص، تُعد المدن الصناعية في الجبيل 
وينبع من المناطق الرئيسية لألنشطة الصناعية في المملكة حيث يوجد عدد كبير من مرافق البتروكيماويات والمصافي والوحدات الصناعية التكميلية 
األخرى بما في ذلك العديد من المشاريع المشتركة واسعة النطاق مثل توتال إنرجي وشركة الصين للبتروكيماويات وشركة داو كيميكال وميتسوبيشي وشل 
وشيفرون وجهات أخرى متعددة الجنسيات تقع في الجبيل وينبع. ونتيجة لذلك، تعد كلتا المدينتين من المساهمين الرئيسيين في تنويع إجمالي الناتج 

المحلي وخلق فرص عمل لالقتصاد السعودي. 

قامت الهيئة الملكية بجذب استثمار بنحو 1.2 تريليون ريال سعوي في المدن الصناعية حيث بلغت االستثمارات الصناعية 934 مليار ريال واإلنفاق 
على مشاريع التطوير 37 مليار ريال سعودي )المصدر: الموقع اإللكتروني للهيئة الملكية، أبريل 2021م(. وهناك أكثر من 600 محطة إلنتاج 92 منتًجا.

وتعد مدينة الجبيل مركًزا رئيسًيا لصناعة البتروكيماويات، وتضم منشآت صناعية رئيسية مثل مجمع صدارة للكيميائيات وجميعها تعتمد على خدمات 
المياه التي تقدمها المجموعة. ينبع هي مدينة ساحلية رئيسية تقع على ساحل البحر األحمر في المملكة، كما أنها محطة رئيسية لشحن البترول، حيث 
تزيد قدرتها على التصدير على 3 ماليين برميل من النفط الخام العربي الخفيف يومًيا كما في عام 2022م. وتضم مدينة ينبع أيًضا ثالث مصافي نفط، 

ومنشأة بالستيك، والعديد من مصانع البتروكيماويات، وجميعها تعتمد على خدمات الكهرباء والمياه التي تقدمها المجموعة.
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آفاق نمو قوية ومستدامة ناتجة عن النمو في قطاع المرافق في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية وكذلك 
في جميع أنحاء المملكة 

توفر المجموعة مجموعة متنوعة من خدمات المياه لمجموعة متنوعة من العمالء، مما يعزز مرونة األعمال، كما توفر المجموعة خدمات الكهرباء وغاز 
البيع في مدينة ينبع. 

باإلضافة إلى النمو المستدام عبر عملياتها الحالية للمياه والكهرباء وغاز البيع في الجبيل وينبع وباإلضافة إلى عملياتها األولية في رأس الخير ومدينة 
إلى  الوصول  بإمكانية  المجموعة  تتمتع  المتنامي بشكل عام،  المرافق  بقطاع  يتعلق  فيما  المملكة  بمركز قوي في  المجموعة  تتمتع  للصناعات،  جازان 
مجموعة من فرص النمو في مناطق الخدمة التابعة للهيئة الملكية )الجبيل وينبع ورأس الخير ومدينة جازان للصناعات(، فضاًل عن كونها تسعى ألن تكون 
مزوًدا لخدمات مرافق الطاقة والمياه ومعالجة مياه الصرف في كل أنحاء المملكة بما في ذلك المشاريع التي يتم الحصول عليها عن طريق تقديم عطاءات 
تنافسية لعمالء آخرين، على سبيل المثال مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة بمطار جدة 2، حيث تم اختيار تحالف شركات، يضم 
الشركة وشركة فيوليا الشرق األوسط وشركة األموال الخليجية الثانية، كمقدم العرض الفائز. وتم منح هذا التحالف مع الشركة مشروع محطة معالجة 
مياه الصرف الصحي المستقلة بمطار جدة 2 بصفته مطوًرا رئيسًيا، ووقع اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي مع الشركة السعودية لشراكات المياه 

)كانت تُعرف سابًقا باسم شركة الماء والكهرباء(.

في اآلونة األخيرة، أصبحت المجموعة مطور قوي في السوق السعودي من خالل دخولها في شراكات مع شركات عالمية رائدة في مجال المياه والطاقة، 
مثل شركة إنجي للطاقة وشركة الفنار وشركة ماروبيني وشركة سور الدولية وشركة فيوليا. وبنت المجموعة أيًضا عالقات قوية مع مؤسسات تمويل محلية 
ودولية تساعد في توفير تمويالت تنافسية لمشاريع التنمية التي تستهدفها المجموعة. كما تم تصنيف الشركة كمطور رئيسي و/أو عضو فني لمشاريع 

المياه والصرف الصحي المستقلة من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه ولمشاريع اإلنتاج المزدوج من قبل شركة أرامكو السعودية.

تتمتع المجموعة بقاعدة عمالء صناعيين قوية وجديرة باالئتمان

تتكون قاعدة عمالء المجموعة بشكل أساسي من منشآت صناعية وحكومية وتجارية وسكنية، ويتمتع العمالء من القطاع الصناعي والحكومي والتجاري 
بمستويات استهالك ثابتة ومعدالت تشغيل أعلى وتعريفات عالية، ويتميزون بسرعة تقديم مدفوعاتهم مقارنة بعمالء التجزئة واألسر بشكل عام.

وأتاحت قاعدة العمالء البارزة من الشركات للمجموعة بشكل عام المرونة في تعديل التعريفات إلى حٍد ما، مما أتاح للمجموعة القدرة على تعديل األسعار 
للحفاظ على ربحيتها. وتمثل نفقات الطاقة والمياه حالًيا نسبة منخفضة نسبًيا من تكلفة التشغيل اإلجمالية لمعظم العمالء الصناعيين، مما يقلل بشكل 
فعال من مقاومة زيادة التعريفة. في السنة المالية 2021م، تم الحصول على ما يقارب من 83% من إيرادات المجموعة من الهيئة الملكية وأرامكو السعودية 
والشركات التابعة لشركة سابك ومشاريعهم المشتركة. وتخضع كل االتفاقيات المبرمة مع الهيئة الملكية وشركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لشركة 

سابك لتقديم الخدمات التفاقيات استخدام المرافق كما هو الحال بالنسبة للعمالء الرئيسيين اآلخرين.

تتمتع المجموعة بقاعدة أصول مستثمر بها بشكل جيد، ذات كفاءه إنتاجية عالية وذلك من خالل وجود كفاءات وخبرات داخلية في مجال إدارة أصول 
المرافق. كما تمتلك المجموعة خبرات هندسية كبيرة في مجال إدارة المشاريع

تستثمر المجموعة في عملياتها وأصولها بشكل مستمر مما مكنها من الحصول على قاعدة أصول قوية وموثوقة لخدمة عمالئها ، و الذي سيؤدي بدورة 
الى تمكن المجموعة من تحقيق المزيد من نمو عملياتها المستقبلية .

كما تتمتع المجموعة بقدرات كبيرة في المجاالت الهندسية وإدارة المشاريع حيث تحظى المجموعة بفريق هندسي متطور يتألف من مهندسين وخبراء 
متخصصين وموظفين إداريين يشاركون في التنفيذ الفعال لمختلف مشاريع المجموعة وإدارة اصولها الفنية. كما تقوم المجموعة باالستعانة باستشاريين 

خارجيين لتقديم المشورة عند الحاجة.

يتمثل العامل الرئيسي لنجاح المجموعة في موثوقية عملياتها التي مكنتها من تقديم خدمات »جاهزة« متعددة المنافع ومتكاملة للصناعات المتطورة. 
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57، تم تكليف الشركة بتقديم خدمات فعالة وموثوقة تتسم بفعالية التكلفة لجميع المستخدمين الحاليين والمستقبليين 
في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. وتضمن رقابة الجهات المنظمة استمرار الشركة في عملياتها على المدى الطويل لحماية االستثمارات التي تُقدر 

بمليارات الدوالرات والتي تم ضخها في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

ص
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لدى المجموعة فريق إداري ذو خبرة عالية ومساهمون رئيسيون داعمون من قادة القطاع البارزون

يتولى قيادة الشركة فريق إداري يتمتع بخبرة عالية، والذي قاد نمو الشركة وتطورها إلى مكانتها الحالية كشركة رائدة متعددة المرافق في منطقة مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، حيث توفر خدمات المرافق األساسية للعمالء في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

يرجى مراجعة القسم )5-3-2( )»ملخص السير الذاتية لكبار التنفيذيين«( من هذه النشرة لالطالع على ملخصات للسير الذاتية لكبار التنفيذيين.

يتكون المساهمون المؤسسون األربعة للشركة من صندوق االستثمارات العامة، والهيئة الملكية، وشركة أرامكو السعودية )والتي نقلت ملكيتها لشركة أرامكو 
السعودية للطاقة المملوكة بالكامل منها(، وشركة سابك، الذين يمثلون أهمية كبيرة القتصاد المملكة حيث يتمتعون بمجموعة قوية وكبيرة من الخبرات 
وسمعة دولية من حيث التميز. باإلضافة إلى ذلك، تُعد شركة سابك وأرامكو السعودية والهيئة الملكية من بين العمالء والموردين الرئيسيين للمجموعة 
)بشكل مباشر أو من خالل شركاتها التابعة( ويؤدون دوًرا رئيسًيا في استمرار عمليات المجموعة ونموها. تأسست الشركة نتيجة حملة تخصيص المرافق 
في الجبيل وينبع حيث قامت الهيئة الملكية بنقل هذه األصول إلى الشركة في عام 2003م. ونتيجة لذلك، تتمتع الشركة بعالقة وثيقة للغاية مع الهيئة 

الملكية على وجه الخصوص باعتبارها الجهة المسؤولة سابًقا عن تشغيل األصول الرئيسية للشركة.

الداخلية  قدراتها  إلى  باإلضافة  المجموعة،  تتمكن  والمعقدة.  الكبرى  المشاريع  إنشاء  إدارة  في  وعميقة  بخبرة طويلة  المؤسسون  المساهمون  ويتمتع 
الخاصة، من االستفادة من خبرة المساهمين وخبراتهم. 

تتمتع المجموعة بسجل حافل من التطور المالي القوي وأنماط مستقرة للتدفق النقدي مدفوعة ببيئة عالية 
الوضوح ومنظمة مع تعريفات محددة

نظًرا إلى أن المجموعة هي المورد الوحيد في المناطق التي تقدم فيها خدمات الكهرباء والمياه والتي تُعد خدمات أساسية لعمالء المجموعة، فإن 
التعريفات التي تفرضها المجموعة تخضع للتنظيم االقتصادي. على وجه الخصوص، تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 57 على أن تعريفة الخدمات التي 
تقدمها المجموعة يجب أن تستند إلى التكلفة التجارية للخدمات المقدمة لكل المستخدمين الصناعيين. كما تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 57 على أن 

األطراف المعنية، بما في ذلك المساهمين المؤسسين، يجب أن يضمنوا تشغيل المجموعة وتقديم خدماتها وفًقا لمعايير تجارية مقبولة.

الصناعيين  العمالء  مع  التعاقدية  الترتيبات  إلى  االستقرار  هذا  ويُعزى  خدماتها،  على  المتوقع  الطلب  نتيجة  ثابت  إيرادات  بمصدر  المجموعة  تتمتع 
للمجموعة، والتي عادًة ما توقع مع المجموعة اتفاقيات توريد طويلة األجل )30 عاًما( تنص على أحكام لزيادة التعريفة في حال اعتمادها من قبل الجهة 
المنظمة، مما سمح للمجموعة بتعزيز الطلب المستقر على خدمات المرافق التي توفرها. وتؤدي هذه الدرجة العالية من االستقرار، إلى جانب التعريفات 
المنظمة للمستخدم النهائي، إلى الحد من تقلبات اإليرادات واألرباح. وتتمتع المجموعة بتدفقات نقدية تشغيلية كبيرة من عملياتها المتنوعة، التي توفر 
التمويل لالستثمارات وخطط النمو الخاصة بالمجموعة، فضاًل عن إتاحة الفرصة لمكافأة المساهمين من خالل توزيعات األرباح، مع الحفاظ على هيكل 

رأس مال قوي.
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ملخص معلومات عن السوق

العربية السعودية. منذ عام  المملكة  الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( )الشركة( بتقديم خدمات الطاقة، والمياه، والغاز في  تقوم شركة مرافق 
2003م، تعمل الشركة في المدن الصناعية في ينبع، والجبيل، ورأس الخير، وجازان، وتخدم قطاعات البترول والكيماويات والصناعات الثقيلة والتحويلية. 
تحتوي هذه المدن على المرافق والبنية التحتية الالزمة إلنشاء صناعات أساسية وثانوية وداعمة، وسيؤدي هذا الى زيادة الطلب على خدمات المرافق من 

الشركة. تخدم الشركة العمالء السكنيين، والتجاريين، والصناعيين، والحكوميين، وغالبية الخدمات تقدم للعمالء الصناعيين. 

ستكون المحركات الرئيسية للطلب على خدمات مرافق مرتبطة بشكل كبير باألوضاع االقتصادية في المملكة، حيث تعتبر العديد من الشركات الصناعية 
الكبرى في المملكة عمالء لمرافق. وبالتالي فإن قسم »ملخص معلومات عن السوق« يصف األوضاع االقتصادية، والمدن الصناعية، واللوائح، والعرض، 

والطلب، وكيف ترتبط هذه العوامل بالشركة.

تعمل الشركة في أربع مدن صناعية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر المملكة اكبر اقتصاد في منطقة مجلس التعاون الخليجي وعضو  	
مؤثر في منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك(.

مرافق هي المزود الوحيد لخدمات الطاقة والمياه في ينبع، والمزود الوحيد لخدمات المياه في الجبيل، ومزود لخدمات المياه في رأس الخير،  	
ومزود لخدمات الطاقة والمياه في جازان.

تنظم الجهات الحكومية الجوانب المختلفة للمدن الصناعية المذكورة أعاله وهياكلها التعريفية. حالّيًا، يتم تطوير انظمة تعريفية قائمة على  	
االقتصاد، وتقوم الشركة بإعادة تنظيم محاسبة التكاليف لضمان فصل التكاليف وتخصيصها بحسب القطاعات التشغلية.

تتميز المملكة بارتفاع نصيب الفرد من استهالك الطاقة والمياه في حين تنتج الشركة 3.2% من إجمالي توليد الطاقة و 7.2% من المياه  	
المحالة في المملكة.

يمكن توقع الطلب المستقبلي للشركة بنسبة عالية من الدقة وذلك بسبب قاعدة عمالء الشركة التي تتكون بشكل كبير من العمالء الصناعيين والذين 
يتميزون باستهالك مستقر وسرعة السداد.

االقتصاد السعودي

يعد اقتصاد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ الناتج المحلي االجمالي 3,126 مليار ريال سعودي 
)2021م(. تسببت جائحة كوفيد-19 في 2020م بانكماش قدره 12% في نمو الناتج المحلي االجمالي، لكن في عام 2021م تعافى اقتصاد المملكة بنمو 
الناتج المحلي االجمالي بـ18%. بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي حوالي 73,000 ريال سعودي )2021م( ومن المتوقع أن يرتفع في السنوات 

القادمة. 

يرتبط األداء االقتصادي للمملكة ارتباًطا وثيًقا بأسعار الهيدروكربون – حيث يكّون قطاع النفط 39% من الناتج المحلي االجمالي لعام 2021م. تمتلك 
المملكة ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم )2022م( وهي ثاني اكبر منتج للنفط في العالم )2020م(، مما يجعلها عضّوا مؤثّرا في منظمة أوبك. تشجع 
ا بلغ متوسطه 1.1% في  المبادرات الحكومية مثل رؤية 2030 على التنويع والنمو في القطاع غير النفطي. فقد سجل القطاع الخاص غير النفطي نمّوً

الفترة بين عامي 2015م و2021م، في حين سجل القطاع العام غير النفطي متوسط نمو 1.4% خالل نفس الفترة. 

بلغت نسبة البطالة 6.9% في عام 2021م. وبلغت االحتياطيات الحكومية 1.71 تريليون ريال سعودي )2020م(. وكانت المملكة تسجل عجًزا منذ عام 
2014م، وأثناء جائحة كوفيد-19، قفز حجم العجز إلى 11.1% من الناتج المحلي االجمالي. تحتفظ المملكة بسعر صرف ثابت مربوط بالدوالر األمريكي 
بمعدل 3.75 ريال لكل دوالر أمريكي. وبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك 0.75% سنوّيًا بين عامي 2017م و 2020م، ومن المتوقع أن يكون 2.2% و%2 

في عامي 2022م و2023م على التوالي. 

يشكل سكان المملكة 60% من اجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة )2020م(. وال توجد ضريبة دخل 
شخصية، كم أن ارباح رأس المال على األسهم المتداولة في »تداول« معفاة من الضرائب، وضريبة القيمة المضافة هي 15%. يذكر أن صندوق االستثمارات 

العامة هو سادس اكبر صندوق سيادي في العالم، حيث يبلغ حجم أصوله 2.1 تريليون ريال سعودي.

ر
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المدن الصناعية

تعمل الشركة بشكل رئيسي في مدينة الجبيل الصناعية ومدينة ينبع الصناعية، ولكنها توسعت مؤخًرا إلى مدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية  
ومدينة رأس الخير الصناعية.

تبلغ الطاقة التكريرية للجبيل أكثر من 0.7 مليون برميل في اليوم، مما يجعلها ثاني أكبر مركز للتكرير في المملكة بعد مدينة ينبع الصناعية، ويعمل أكثر 
من نصف عمالء الشركة في الجبيل في قطاع الكيماويات ويتخصص 18% في الصناعة التحويلية.

في نهاية عام 2017 م، كان هناك 129 صناعة نشطة في مدينة ينبع الصناعية، مقابل 104 في عام 2012م. في المتوسط، نما عدد الصناعات في ينبع 
بمعدل 4% في تلك الفترة. تبلغ قدرة شركة مرافق لتوليد الطاقة 2،043 ميجاواط؛ وتبلغ الطاقة اإلنتاجية لتحلية المياه 6،176 متر مكعب / ساعة، وتبلغ 
سعة شبكة تبريد مياه البحر 700،000 متر مكعب / ساعة في ينبع. يعمل حوالي 36% من عمالء الشركات في ينبع في قطاع الصناعات غير المعدنية، 
ويعمل 1% في تكرير ومعالجة النفط والغاز، و 15% في الصناعات الكيميائية. يعمل أكثر من ُخمس عمالء الشركات في ينبع في قطاعات خدمات متنوعة 

)مثل اإلقامة ، صحة اإلنسان ، إلخ(.
التركيز على  إلى  وينبع  للجبيل  الملكية  الهيئة  والتحويلية، وتهدف خطة  والكهرباء في مدينة جازان للصناعات األساسية  المياه  الشركة خدمات  تقدم 
الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والتكرير ومحطة الطاقة ومحطة إنتاج المياه المحالة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي والتجارة وميناء 
والتغليف،  التعبئة  األغذية،  السيليكون، صناعة  البتروكيماويات، صناعة  التيتانيوم،  الصلب،  التوسع صناعة  ليشمل  أكبر  الخطة بشكل  وتتوسع  النفط، 

األجهزة المنزلية وتجميع المعدات الكهربائية.

وفي عام 2022م، من المقرر أن يبلغ متوسط الطلب في مدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية إلى 36،590 متر مكعب في اليوم على خدمات 
إنشاء عدد صغير من  تم  الكهرباء،  الطلب على  إلى 57.5 ميجاواط من متوسط  الشرب باإلضافة  البحر ومياه الصرف الصحي ومياه  بمياه  التبريد 

الشركات حتى اآلن في صناعة تصنيع المعادن وهم: مجموعة الصناعات المعدنية المتقدمة، وصلب ستيل.

تعمل الشركة أيًضا في مدينة رأس الخير الصناعية، وهي مدينة صناعية جديدة نسبًيا في المملكة العربية السعودية. تعتبر مدينة رأس الخير مدينة 
عالمية ذات مجمعات صناعية متكاملة تستفيد من الموارد المعدنية الرئيسية للمملكة. تهدف المدينة الصناعية إلى استخدام مجمع المعادن األساسية 
كحاضنة لتعظيم خلق القيمة من خالل الصناعات التحويلية المتكاملة رأسياً وجغرافياً. تمتلك رأس الخير الصناعية مجمعات صناعية لشركة معادن 
للفوسفات وشركة معادن لأللمنيوم. وعلى مقربة من المدينة، ال يزال مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية في مرحلة البناء، والذي سيكون 
أكبر حوض بناء للسفن في العالم بمجرد اكتماله. ويغطي المشروع مساحة تبلغ حوالي 5 كيلومترات مربعة مع العديد من الموانئ الجافة وكحد أدنى 15 
رصيًفا منفصاًل. سيتألف المجمع من أربع مجاالت تشغيل رئيسية بما في ذلك بناء السفن وإصالح السفن وبناء منصات النفط ودعم الحفارات النفطية.

في عام 2022م ، يتوقع أن يصل متوسط الطلب في مدينة راس الخير الصناعية إلى 24،000 متر مكعب / يوم من تبريد مياه البحر، 4،000 متر مكعب 
/ يوم من مياه الشرب، و1،000 متر مكعب / يوم من مياه الصرف الصناعي. 

تنظيم قطاع الكهرباء والمياه

يتميز قطاعا الكهرباء والمياه بوجود مرافق متكاملة رأسّيًا تدعم خدمات التجزئة والتوريد والنقل والتوزيع والتوليد. وعلى الرغم من وجود العديد من 
الجهات الفاعلة في هذا المجال، فإن الشركة، كما هو شائع في الصناعات الخاضعة للتنظيم، تعمل في مناطق خدمة محددة ومحجوزة بموجب ترخيص. 
ويقع على عاتق الشركة واجب خدمة العمالء في إطار التعريفات وجودة الخدمات المنظمة، ولكنها أيًضا تتمتع بالحماية من المنافسة. وتمتلك الشركة 

ترخيص لقدرة انتاج 2,032 ميجاواط من الكهرباء و683,000 متر مكعب من المياه المحالة يومّيًا. 

تتولى هيئة تنظيم المياه والكهرباء مسؤولية التنظيم المتعلق بتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها وتوريدها بالتجزئة، وانتاج المياه المشترك. وتتولى وزارة البيئة 
والمياه والزراعة تنظيم انتاج المياه لغرض واحد، وتوزيع مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، والري. وتقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة 

الهيئة الملكية بتنظيم مياه الصرف الصناعي، وتوزيع مياه العمليات، ومياه البحر للتبريد الصناعي. وتنظم وزارة الطاقة توزيع غاز البيع. 

ويجري حالّيًا إعادة صياغة التعريفات النظامية المفروضة على المياه والطاقة بحيث تعكس كامل التكاليف االقتصادية. 

ومن المتوقع أن تتبع تعريفة المياه متطلّبًا من متطلبات اإليرادات يتمثل بمجموع النفقات التشغيلية المسموح بها، واإلستهالك المسموح به، وتصحيح 
اإليرادات، ودفعة الحافز، ومتوسط تكلفة رأس المال مضروًبا في قاعدة األصول المنظمة باإلضافة الى رأس المال العامل. 

وسوف تتبع تعريفة الكهرباء متطلّبًا لإليرادات يتمثل بمجموع النفقات التشغيلية المسموح بها، واإلستهالك المسموح به، وتصحيح اإليرادات، وتكاليف 
التخلص المسموح بها، وتكاليف التمرير، والعائد على اإلستثمار. 

ومن المتوقع ان تعتمد تعريفة مياه الصرف الصحي على استهالك المياه الصالحة للشرب، لذا سيتم حسابها كعامل تناسبي مضروًبا بكمية المياه الصالحة للشرب المستهلكة. 
وتحدد وزارة الطاقة تعريفة توزيع غاز البيع استناًدا على سياسة تسعير المبيعات الوطنية للهيدروكربونات، باإلضافة إلى مخصصات التكلفة والمكافآت 

الرأسمالية في عمليات توزيع الغاز والتجزئة.
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الطلب على الكهرباء والمياه في المملكة العربية السعودية

تتميز المملكة بارتفاع نصيب الفرد من استهالك المياه والكهرباء، ففي عام 2020م، كان استهالك الفرد من الطاقة 3,931 كيلوواط في الساعة. وكان 
االستهالك اليومي للفرد من الماء 278 لتًرا )2018م(. وفي عام 2020م بلغ اجمالي مبيعات الكهرباء 289,333 جيجاواط في الساعة. وفي عام 2018م 
بلغ مجموع استهالك المياه 25,992 متر مكعب. وتُعزى متطلبات المياه المرتفعة نسبًيا للفرد في المملكة إلى العادات االجتماعية واالعتبارات المناخية، 

وخسائر الشبكة )النقل والتوزيع( العالية وأمور أخرى.

يعتبر العمالء السكنيون أكبر مستهلكي الكهرباء، يليهم العمالء الصناعيون )2020م(. ويعد توليد الكهرباء بالبخار و«أخرى« أكبر مصادر انتاج الكهرباء، 
في حين أن التحلية هي أكبر مصدر للمياه في عام 2020م. وفي عام 2020م، كانت شركة مرافق والشركات التابعة لها )30% من شركة جواب التابعة( 

مسؤولة عن 3.2% من إجمالي قدرة توليد الكهرباء في المملكة )ميجاواط مرخصة( و7.2% من قدرة تحلية المياه في المملكة.

وتمتلك شركة مرافق حالًيا الرخصة الحصرية لتقديم خدمات الطاقة والمياه في المدن الصناعية في ينبع والخدمات المتعلقة بالمياه لمدينة الجبيل، 
وبالتالي ال تواجه أي منافسة حقيقية في خطوط أعمال المرافق األساسية المنظمة. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون المنافسة قوية على المناقصات 

الخاصة بالنشاطات والعقود غير المنظمة في المناطق الواقعة خارج مدن الهيئة الملكية.

الطلب المستقبلي

يُعتبر طلب شركة مرافق بشكل عام أقل تقلًبا وأكثر قابلية للتنبؤ به من المرافق القياسية بسبب أن اغلبية مزيج العمالء هم من الكيانات الصناعية 
والشركات، ولديهم مستويات استهالك ثابتة في الغالب، ومعدالت تشغيل عالية، ويتميزون بسرعة السداد.

يتوقع أن تنمو مبيعات مياه الشرب سنوّيًا بمتوسط 2.4% في الجبيل، و3.8% في مدينة ينبع بين عامي 2022م و2026م. 	
من المتوقع أن تنمو مبيعات المياه المعالجة سنوّيًا بمتوسط 3.4% في مدينة ينبع بين عامي 2022م و2026م. 	
من المتوقع أن تنمو مبيعات مياه الصرف الصحي سنوّيًا بمتوسط 4.3% في الجبيل و4.3% في ينبع بين عامي 2022م و2026م. 	
من المتوقع أن تنمو مبيعات مياه الصرف الصناعي سنوّيًا بمتوسط 0.8% في الجبيل و3.8% في ينبع بين عامي 2022م و2026م. 	
من المتوقع أن تنمو مبيعات مياه الري سنوّيًا بمتوسط 2.1% في الجبيل و2.0% في ينبع بين عامي 2022م و2026م. 	
من المتوقع أن تنمو مبيعات الطاقة الكهربائية سنوّيًا بمتوسط 6.5% في ينبع بين عامي 2022م و2026م، مما يمثل زيادة قدرها 26% إلى  	

2026م.
من المتوقع أن تنمو مبيعات التبريد بمياه البحر سنوّيًا بمتوسط 0.7% في الجبيل و4.2% في ينبع بين عامي 2022م و2026م. 	
من المتوقع أن تظل مبيعات المياه الصناعية لمحطة صدارة للتناضح العكسي في الجبيل مستقرة حتى عام 2026م، ألن أساس التوقعات هو  	

عقد طويل األجل.
من المتوقع أن ينمو الطلب على توزيع غاز البيع سنوّيًا بمتوسط 2.6% بين عامي 2022م و 2026م، أي ما يعادل نمو 10% من اجمالي الكمية  	

)مليون وحدة حرارية بريطانية(.
من المتوقع أن تسجل خطوط اعمال خدمات المياه في رأس الخير وجازان والطاقة في جازان معدالت نمو عالية جًدا من 2022م إلى 2026م،  	

وإن كان ذلك من قواعد اصغر.

ملخص المعلومات المالية

ينبغي أن تقرأ المعلومات المالية المختارة المبينة أدناه جنبا إلى جنب مع القوائم المالية الُمراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 
ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م والقوائم األولية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، واإليضاحات المرفقة بها، والتي تم 
إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى المعلومات الواردة في القسم )6( )»مناقشة 
وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج اإلعمال«( إن هذه القوائم المالية المراجعة واإليضاحات المرفقة بها التي تم تضمينها في القسم )19( 

)»القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني«( من هذه النشرة.

تم استخراج المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من المعلومات المالية المقارنة المعروضة في القوائم المالية للمجموعة 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. وتم استخراج المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من المعلومات المالية 

المقارنة المعروضة في القوائم المالية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والفترة المنتهية 31 مارس 2022م.
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السنة الماليةألف ريال سعودي
2019م )المدققة(

السنة المالية
2020م )المدققة(

السنة المالية
2021م )المدققة(

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 

مارس 2022م
)المفحوصة( 

بيانات األرباح واخلسائر / قوائم الدخل

6,107,8416,091,5646,192,2871,462,025 اإليرادات

)1,240,546()5,287,609()5,463,295()5,588,179(تكلفة اإليرادات

519,662628,269904,678221,479اجمالي الربح

)34,094()144,996()146,799()236,467(مصروفات إدارية

-1,873)3,000(-رد/ )مصروف( انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية

444,771222,301245,57429,041أرباح تشغيلية أخرى

)502()9,413()36,700()12,128(مصروفات تشغيلية أخرى

715,838664,071997,716215,924الربح التشغيلي

39,81422,88419,6066,582إيرادات تمويلية 

)59,172()236,518()314,896()545,215(تكاليف تمويل

849542--الحصة في نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

210,437372,059781,653163,876الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)20,928()116,999()81,591(2,606الزكاة وضريبة الدخل

213,043290,468664,654142,948ربح السنة

حصة الشركة من ربح/)خسارة( التحوط تجاه التدفقات النقدية للعمليات 
-80,394)59,401()33,176(المشتركة، بالصافي بعد خصم الضريبة المؤجلة

الحصة في ربح التحوط تجاه التدفقات النقدية لشركة مستثمر فيها بطريقة 
10,448101,054--حقوق الملكية، بالصافي من الضريبة المؤجلة

ربح/ )خسارة( إعادة القياس عن التزام المنافع المحددة، بالصافي بعد خصم 
-6,107)4,704(2,610الضريبة

182,477226,363761,603244,002إجمالي الدخل الشامل للسنة

بيانات قائمة املركز املالي

20,706,71520,589,12020,713,26320,586,469إجمالي الموجودات غير المتداولة 

2,803,7553,522,6873,396,6443,684,083إجمالي الموجودات المتداولة 

23,510,47024,111,80724,109,90724,270,552إجمالي املوجودات 

6,878,3546,987,3867,551,0867,795,088إجمالي حقوق الملكية

14,439,77114,504,34314,362,08814,275,480إجمالي المطلوبات غير المتداولة

2,192,3452,620,0782,196,7332,199,984إجمالي املطلوبات املتداولة

16,632,11617,124,42116,558,82116,475,464إجمالي المطلوبات

23,510,47024,111,80724,109,90724,270,552إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات

بيانات قائمة التدفقات النقدية

2,342,2331,569,9122,230,013357,161صايف النقد املتوفر من األنشطة التشغيلية

)163,003()1,029,301()1,761,199()591,514(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

)40,246()1,312,873()299,242()2,029,645(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

املؤشرات املالية ومؤشرات األداء الرئيسية

الوحدات املباعة )مرافق(

8,396,845,3307,850,394,0858,501,414,9171,986,971,568كهرباء – ألف كيلوواط ساعي 

159,449,193164,869,679163,061,03239,071,356مياه صالحة للشرب ومياه عمليات – متر مكعب
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السنة الماليةألف ريال سعودي
2019م )المدققة(

السنة المالية
2020م )المدققة(

السنة المالية
2021م )المدققة(

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 

مارس 2022م
)المفحوصة( 

35,014,90235,087,00734,425,2677,481,729مياه صالحه للشرب ومياه عمليات لصداره – متر مكعب

144,699,782151,188,372153,725,79535,282,424مياه الصرف )الصحي، الصناعية، المستصلحة( – متر مكعب

7,751,318,3788,237,822,7108,246,876,6801,683,178,309مياه البحر المبردة – متر مكعب

5,056,7695,988,18810,098,7363,147,887الغاز – مليون وحدة حرارية بريطانية

متوسط سعر البيع )مرافق( - ريال سعودي

0.180.190.180.19كهرباء – ألف كيلوواط ساعي 

6.646.606.616.63مياه صالحة للشرب ومياه عمليات – متر مكعب

10.2610.7211.2712.87مياه صالحه للشرب ومياه عمليات لصداره – متر مكعب

2.092.062.032.14مياه الصرف )الصحي، الصناعية، المستصلحة( – متر مكعب

0.060.060.060.06مياه البحر المبردة – متر مكعب

6.286.386.376.37الغاز – مليون وحدة حرارية بريطانية

الوحدات املباعة )توريد(

23,300,28821,842,72421,029,8043,927,108كهرباء )الشركة السعودية للكهرباء( – ألف كيلوواط ساعي 

174,613,248178,762,256176,352,41643,027,276مياه )المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة( – متر مكعب

متوسط سعر البيع )توريد( - ريال سعودي

0.070.070.080.09كهرباء )الشركة السعودية للكهرباء( – ألف كيلوواط ساعي 

3.373.373.403.58مياه )المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة( – متر مكعب

املؤشرات املالية
15.1%14.6%10.3%8.5%هامش مجمل الربح )1(

)2( )EBITDA( 34.5%35.0%32.9%33.5%هامش الربح قبل الفائدة والضرائب واالستهالك واإلطفاء
14.8%16.1%10.9%11.7%هامش الربح التشغيلي )3(

9.8%10.7%4.8%3.5%هامش ربح السنة )4(
58535356متوسط أيام الذمم المدينة )يوم( )5(

4666متوسط عمر المخزون )يوم( )6(
36312827متوسط أيام الذمم الدائنة )يوم( )7(

2.6%3.0%1.3%1.0%العائد على الموجودات )8(
12.5%10.1%3.2%2.7%العائد على حقوق الملكية )9(

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والفترة المنتهية 31 مارس 2022م.ومعلومات االدارة.
يُعَرّف هامش مجمل الربح على أنه اجمالي الربح مقسوًما على اإليرادات وهو نسبة مئوية.  )1(

يُعَرّف هامش الربح قبل الفائدة والضرائب واالستهالك واإلطفاء )EBITDA( على أنه الربح قبل الفائدة والضرائب واالستهالك واإلطفاء العمليات مقسوًما على اإليرادات وهو نسبة مئوية.  )2(
يُعَرّف هامش الربح التشغيلي عمليات على أنه ربح العمليات مقسوًما على اإليرادات وهو نسبة مئوية.  )3(

يُعَرّف هامش ربح السنة على أنه ربح السنة مقسوًما على اإليرادات وهو نسبة مئوية.  )4(
تم احتساب متوسط أيام الذمم المدينة باستخدام إجمالي المدينون التجاريون.  )5(

تم احتساب متوسط عمر المخزون باستثناء قطع الغيار من صافي المخزون على تكاليف الوقود والمواد كيماوية وتكاليف الكهرباء والمياه وتكاليف التشغيل والصيانة.  )6(
تم احتساب متوسط أيام الذمم الدائنة بعد استبعاد أرصدة المقاولين الدائنة على تكاليف الوقود والمواد كيماوية وتكاليف الكهرباء والمياه وتكاليف التشغيل والصيانة.  )7(

تم احتساب العائد على اجمالي الموجودات كما يلي: ربح السنة / القيمة الدفترية إلجمالي الموجودات للسنة.  )8(
تم احتساب العائد على حقوق الشركاء كما يلي: ربح السنة / القيمة الدفترية إلجمالي حقوق الملكية للسنة.  )9(
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ملخص عوامل المخاطرة

قبل اتخاذ قرار االكتتاب في أسهم الطرح، يتعين على المكتتبين المحتملين مراجعة جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية، ال سيما المخاطر 
الموضحة أدناه، والتي يتم تناولها بالتفصيل في القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة. 

المخاطر المتعلقة بنشاط المجموعة وعملياتها

المخاطر المتعلقة باألعطال واإلنقطاعات التي قد تتعرض لها منشآت المجموعة الصناعية أو إيقاف تشغيلها 	
المخاطر المتعلقة باألحداث والكوارث الطبيعية 	
المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية ألعمال المجموعة 	
المخاطر المتعلقة بالتعامل مع المواد الخطرة أو تخزينها أو التخلص منها 	
المخاطر المتعلقة بالعمر االفتراضي للمنشآت الصناعية للمجموعة 	
المخاطر المتعلقة بالعقود واالتفاقيات المبرمة مع األطراف ذوي العالقة 	
المخاطر المتعلقة بعقارات المجموعة ومخاطر االعتماد على العقارات واألصول المستأجرة 	
المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح ومتطلبات تسجيل الشركات 	
المخاطر المتعلقة باإلخالل بالمعايير البيئية التي تخضع لها المجموعة 	
المخاطر المتعلقة بحوادث السالمة في منشآت المجموعة الصناعية واألخطاء المهنية لعاملي المجموعة 	
المخاطر المتعلقة بالشركاء في المشاريع المشتركة واتفاقيات المساهمين التي تبرمها الشركة 	
المخاطر المتعلقة بعدم تمكن المجموعة من البدء في تشغيل مشاريعها بالشكل المخطط له وخالل المدة المحددة للمشروع 	
المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على تحقيق أهدافها أو استراتيجياتها أو استغالل فرص النمو 	
المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على تطوير أو الحصول على تقنيات أو خدمات جديدة 	
المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق مستويات اإلنتاج المتوقعة لمنشآت المجموعة 	
المخاطر المتعلقة بقدرة المجموعة على توقع كمية الطلب على خدماتها بدقة 	
المخاطر المتعلقة باعتماد عوائد المجموعة بشكل رئيسي على عدد من العمالء الرئيسيين من القطاع الصناعي وعلى مشروع شركة جواب 	
المخاطر المتعلقة باعتماد المجموعة على مورد واحد للغاز والوقود 	
المخاطر المتعلقة بجائحة كوفيد – 19 	
المخاطر المتعلقة بحاالت اإلنهاء الواردة في االتفاقيات الجوهرية التي أبرمتها المجموعة 	
المخاطر المتعلقة بمنافسة مقدمي خدمات آخرين للمجموعة في المدن الصناعية األربعة 	
المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة 	
المخاطر المتعلقة باعتماد المجموعة على الموظفين الرئيسيين 	
المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة 	
المخاطر المتعلقة بمنافسة أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين للشركة ألعمال أو أنشطة الشركة 	
المخاطر المتعلقة برأس المال العامل 	
المخاطر المتعلقة بتقنية المعلومات واألمن السيبراني 	
المخاطر المتعلقة بالمطالبات الزكوية 	
المخاطر المتعلقة بتطبيق معايير التقارير المالية 	
المخاطر المتعلقة باتفاقيات التسهيالت والقروض وبالسيولة والحصول على قروض إضافية وتقديم الضمانات إذا دعت الحاجة 	
المخاطر المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة 	
المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار بعض المواد الخام وأسعار الطاقة على تكاليف المجموعة 	
المخاطر المرتبطة بالعوامل الموسمية المتعلقة بإيرادات المجموعة 	
المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار الفائدة والتحوط للتعويض عن تقلبات األسعار 	
المخاطر المتعلقة بحماية الشركة لعالماتها التجارية 	
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المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية

المخاطر المتعلقة بالبيئة التنظيمية وتغير األنظمة 	
المخاطر المتعلقة بارتفاع التكاليف التشغيلية والصيانة وأسعار منتجات وخدمات المجموعة وبتعرفة المياه والكهرباء في المدن الصناعية 	
المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على االلتزام بمتطلبات السعودة ومتطلبات نظام العمل األخرى 	
المخاطر المتعلقة بالمنازعات القضائية  	
المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة  	
المخاطر المتعلقة باالقتصاد المحلي واإلقليمي 	
المخاطر المتلعقة بأثر المخاطر السياسية على عمليات المجموعة 	

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح

مخاطر السيطرة الفعلية من قبل كبار المساهمين الحاليين 	
المخاطر المتعلقة بالسيولة وعدم وجود سوق سابقة ألسهم الطرح  	
المخاطر المتعلقة بالتقلبات المحتملة في السعر السوقي لألسهم 	
المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم بعد الطرح 	
المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح 	
المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم جديدة في السوق بعد الطرح  	
المخاطر المتعلقة باألبحاث المنشورة عن الشركة 	

ض
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التعريفات والمصطلحات -  1

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

المستمرة وقواعد اإلدراج.

مستشارو الطرح للشركة الواردة أسماؤهم في الصفحات من )ذ( إلى )س( من هذه النشرة..المستشارون

تابع
الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل 

شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

كي بي إم جي لالستشارات المهنية.المحاسب القانوني

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

طلبات المشاركة في بناء سجل 
األوامر للمستثمرين خارج المملكة 

العربية السعودية

طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر التي تقدم إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني دون 
الحاجة إلى تعبئة وتوقيع نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة وفقاً للتعليمات المذكورة في القسم )17( )»المعلومات المتعلقة 

باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(.

استمارة الطلب
استمارة الطلب التي تستخدم من قبل الفئات المشاركة المسجلين في المملكة العربية السعودية لتسجيل طلباتهم في أسهم 
الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر، ويشمل هذا المصطلح )حسب الحال( الطلبات 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 بموجب القرار رقم 
2-94-2016 الصادر بتاريخ 1437/10/15هـ )الموافق 2016/07/20م( بصيغتها المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق 

المالية رقم 3-102-2019 الصادر بتاريخ 1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م(.

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الرياض المالية.مدير سجل اكتتاب المؤسسات

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

النظام األساس للشركة والذي تم تلخيصه في القسم )12-13( )»ملخص النظام األساس«(.النظام األساس

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

الرئيس التنفيذي للشركة.الرئيس التنفيذي 

المدير المالي للشركة، ويسمى هذا المنصب في الشركة نائب الرئيس للشؤون المالية.المدير المالي 

رئيس مجلس إدارة الشركة.رئيس مجلس اإلدارة

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

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(.الشركة أو شركة مرافق أو المصدر

قائمة المصطلحات المستخدمة في 
لوائح الهيئة

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

4-77-2022 بتاريخ 1443/11/23هـ الموافق )2022/06/22م(.

دليل حوكمة الشركة الداخلي المعتمد بتاريخ 1443/10/24هـ )الموافق 2022/05/25م(.دليل حوكمة الشركة الداخلي

نظام المنافسة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/75 بتاريخ 1440/06/29هـ )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   2017-16-8 رقم  الهيئة  مجلس  قرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة 
السوق  هيئة  مجلس  قرار  بموجب  المعدلة  بصيغتها  الشركات(،  نظام  )بموجب  2017/2/13م(  )الموافق  1438/05/16هـ 

المالية رقم )1 - 7 – 2021( وتاريخ 1442/06/1هـ )الموافق 2021/1/14م(.

أعضاء مجلس إدارة الشركة.أعضاء مجلس اإلدارة 

السوق أو تداول
السوق الذي تتم فيه تداول األوراق المالية ويتم تشغيله من قبل شركة تداول السعودية. وأي إشارة إلى السوق المالية السعودية 

تعني اإلشارة إلى السوق.

البنوك وشركات الخدمات المالية.المؤسسات المالية

المستثمرون األجانب المؤهلون والمستثمرون االستراتيجيون األجانب.المستثمرون األجانب
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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 
التشغيلي  أو  المالي  تعزيز األداء  المساهمة في  إلى  المالك من خاللها  المدرجة، حيث يهدف  الشركة  المباشرة في أسهم 

للشركة المدرجة.
التعليمات المنظمة لتملك 

المستثمرين االستراتيجيين األجانب 
حصص استراتيجية في الشركات 

المدرجة.

التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصص استراتيجية في الشركات المدرجة الصادرة عن مجلس 
هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-65-2019 بتاريخ في 1440/10/14هـ )الموافق 2019/6/17م(.

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 ويتمتع بجنسية إحدى 
التعاون الخليجي الصادر في دورته الخامسة عشرة  الوارد في قرار المجلس األعلى لمجلس  للتعريف  دول المجلس، وفقاً 
الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم )16( وتاريخ 1418/1/20هـ، وكذلك الصناديق االستثمارية ذات الشخصية االعتبارية 
وفقاً  الدول  تلك  في  مستثمرين  على  عاماً  وحداتها طرحاً  والمطروحة  الخليجي  التعاون  دول مجلس  إحدى  في  المؤسسة 

ألنظمتها المعمول بها، والمملوك غالبية رأس مالها لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي أو حكوماتها.

الناتج المحلي اإلجمالي.إجمالي الناتج المحلي

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

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة

الشركة وشركاتها التابعة.المجموعة

شركة لندن إيكونوميكس الشرق األوسط.مستشار دراسة السوق

مجلس معايير المحاسبة الدولية.مجلس معايير المحاسبة الدولية

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

للمراجعين والمحاسبين والمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية.

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 لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري.

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

الئحة صناديق االستثمار
2006/12/24م(،  )الموافق  1427/12/3هـ  وتاريخ   2006-219-1 رقم  القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  الصادرة عن  الالئحة 
)الموافق  1442/07/12هـ  وتاريخ   )2021  –  22  –  2( رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  قرار  بموجب  المعدلة  بصيغتها 

2021/02/24م(.

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الرياض المالية.المستشارين الماليين

المملكة العربية السعودية.المملكة او السعودية

نظام العمل
نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/51( وتاريخ 1426/8/23هـ )الموافق 2005/9/27م( والمعدل 

بموجب المرسوم الملكي رقم )م/5( وتاريخ 1442/01/07هـ )الموافق 2020/08/26م(.

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.منسق اكتتاب األفراد والتسوية

نظام المياه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/159( وتاريخ 1441/11/11هـ )الموافق 2020/7/2م(.نظام المياه

نظام الكهرباء الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )262( وتاريخ 1442/5/14هـ )الموافق 2020/12/29م (.نظام الكهرباء

نظام امدادات الغاز وتسعيره الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/36( وتاريخ 1424/6/25هـ )الموافق 2003/8/23م(.نظام امدادات الغاز وتسعيره

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول 
السائل لألغراض السكنية والتجارية

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل لألغراض السكنية والتجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/126( 
وتاريخ 1438/12/01هـ )الموافق 2017/8/23م(.

تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء
)الموافق  1442/5/14هـ  وتاريخ   )263( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  الصادر  والكهرباء  المياه  تنظيم  هيئة  تنظيم 

2020/12/29م(.

شركة فهد أحمد أبوحيمد وماجد عبداللطيف آل الشيخ ومنصور عبدالعزيز الحقباني محامون ومستشارون قانونيون. المستشار القانوني

مستشار العناية المهنية الالزمة 
شركة برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون.المالي
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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 بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-52-2022 وتاريخ 1443/09/12هـ 

)الموافق 2022/04/13م(.

فترة الحظر 
الفترة التي ال يجوز للمساهمين الكبار خاللها التصرف بأسهمه، والتي تنتهي بعد ستة أشهر من بدء تداول أسهم الشركة 

في السوق.

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

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

فترة الطرح للمكتتبين األفراد
الفترة التي ستبدأ في  يوم األربعاء بتاريخ 1444/04/01هـ )الموافق 2022/10/26م( وتستمر لمدة أربعة )4( أيام تقويمية 

حتى تاريخ إغالق االكتتاب وتنتهي بانتهاء يوم  السبت بتاريخ 1444/04/04هـ )الموافق 2022/10/29م(.

]•[ ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح. سعر الطرح

73.094.500 سهماً تمثل 29.24% من رأس مال الشركة.أسهم الطرح

المساهمون البائعون
للصناعات  السعودية  والشركة  للطاقة  السعودية  أرامكو  وشركة  العامة  االستثمارات  وصندوق  وينبع  للجبيل  الملكية  الهيئة 

األساسية )سابك(.

جميع المساهمين الحاليين في الشركة والتي ترد أسماؤهم ونسب ملكيتهم في الجدول )5-1( )»هيكل ملكية أسهم الشركة المساهمون الحاليون
قبل وبعد الطرح«(.

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

الجمعية العامة العادية للمساهمين والتي تنعقد وفًقا للنظام األساس للشركة.الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والتي تنعقد وفًقا للنظام األساس للشركة.الجمعية العامة غير العادية

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

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

السوق المالية رقم 5-5-2022 وتاريخ 1443/06/02هـ )الموافق 2022/01/05م(.

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 كانت شروط وأحكام  أ- 
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 المنصوص عليها  ب- 

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 المنصوص عليها  ج- 

في تعليمات بناء سجل األوامر.
األشخاص االعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، باستثناء المستثمرين  د- 
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 أو مركز اإليداع. هـ- 

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- 

هذه النشرة المعّدة من قبل الشركة فيما يتعلق بالطرح وفق قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.النشرة

الجمهور

األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي المصدر.- 1
المساهمين الكبار في المصدر.- 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.- 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1 ،2 ،3 ،4 أو 5( أعاله.- 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1 ،2 ،3 ،4 ،5، أو 6( أعاله.- 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8
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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،  بتاريخ 1436/07/15هـ )الموافق 2015/05/04م(، بموجب نظام السوق  القرار رقم 2015-42-1  المالية بموجب 

بصيغتها المعدلة بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم 3-65-2019 بتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(.

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

والقبول وفًقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

الجهات المستلمة المذكورة أسمائهم في الصفحة )ي( من هذه النشرة.الجهات المستلمة

الضوابط التنظيمية الخاصة 
بالشركات المدرجة

الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس 
بناًء على نظام  بتاريخ 1438/01/16هـ )الموافق 2016/10/17م(،  القرار رقم 2016-127-8  المالية بموجب  هيئة السوق 
الشركات، بصيغتها المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 4-122-2020 وتاريخ 1442/04/03هـ )الموافق 

2020/11/18م(.

طرف ذو عالقة أو أطراف ذوي العالقة

يشمل بموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة 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. هـ- 

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 إدارتها أو من كبار  ز- 

التنفيذيين فيها.
شركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته )5%( أو أكثر، مع  ح- 

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 بإسداء النصح أو  ط- 

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

الشركات القابضة أو التابعة للشركة. ك- 
م بشكل مهني من شخص مرخص له في ذلك. ويستثنى من الفقرتين )ط( و)ي( من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التي تقدَّ

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 أسهم الطرح خالل فترة الطرح للمكتتبين األفراد.نموذج طلب اكتتاب األفراد

العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال سعودي أو ر.س

البنك المركزي السعودي.البنك المركزي السعودي

أمين سر مجلس اإلدارة.أمين السر

قانون الواليات المتحدة لألوراق المالية لعام 1933وتعديالته.قانون األوراق المالية 
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كبار التنفيذين الواردة أسماؤهم في قسم )5-3( )»كبار التنفيذيين«( وهم أعضاء اإلدارة التنفيذية في الشركة.كبار التنفيذيين

أي سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( ريال سعودي للسهم الواحد في رأس مال الشركة.األسهم

الهيئة السعودية للمراجعين 
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.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 
الشركات التابعة للشركة وهي شركة الجبيل للمياه والكهرباء )جواب(، وشركة مرافق لتوريد الماء والكهرباء )توريد(، وشركة 
خدمات ماسا للتشغيل والصيانة، شركة شخص واحد )ماسا(، وشركة مرافق للتأمين المحدودة، وشركة جدة الثانية للمياه، 

وشركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة، وشركة الجبيل وينبع لتبريد المناطق.

الشركات التابعة الجوهرية
شركة الجبيل للمياه والكهرباء )جواب(، وشركة مرافق لتوريد الماء والكهرباء )توريد(، وشركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة، 

شركة شخص واحد )ماسا(.

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

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الرياض المالية.متعهدو التغطية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الرياض المالية.المنسقون الدوليون

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

)SWAPs( اتفاقيات المبادلة

يحق لألفراد المستثمرين غير الخليجيين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات غير الخليجية المسجلة خارج المملكة القيام 
 Swap( مبادلة  اتفاقيات  في  الدخول  من خالل  لألسهم  االقتصادية  المنافع  على  للحصول  مباشر  غير  بشكل  باالستثمار 
يتم تسجيل مؤسسات  المبادلة  اتفاقيات  الهيئة، وبموجب  المالية المرخصة من قبل  Agreements( مع مؤسسات السوق 

السوق المالية كمالكيين نظاميين لتلك األسهم.

هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية.هيئة تنظيم المياه والكهرباء

وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية.وزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.وزارة الطاقة

الشركة السعودية لشراء الطاقة المؤسسة في المملكة العربية السعودية.الشركة السعودية لشراء الطاقة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع.الهيئة الملكية

شركة الزيت العربية السعودية.شركة أرامكو السعودية أو شركة أرامكو

شركة أرامكو السعودية للطاقة.شركة أرامكو للطاقة

الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(.شركة سابك

شركة التعدين العربية السعودية )معادن(.شركة معادن

شركة مرافق للتأمين المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في غرينسي.شركة مرافق للتأمين

شركة الجبيل للمياه والكهرباء )جواب(، شركة مساهمة مقفلة سعودية.شركة جواب

شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء، شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.شركة توريد

شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )ماسا(، شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة.شركة ماسا

شركة جدة الثانية للمياه، شركة مساهمة مقفلة سعودية.شركة جدة للمياه

شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة، شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.شركة جدة للتشغيل والصيانة

شركة صدارة للكيميائيات.شركة صدارة

المؤسسة العامة لتحلية المياه 
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية.المالحة

الشركة الوطنية لثاني اكسيد التيتانيوم.شركة كريستل

محطة ينبع لتوليد الكهرباء.محطة ينبع لتوليد الكهرباء

منطقة الصناعات الخفيفة.منطقة الصناعات الخفيفة

عقد االيجار الرئيسي المبرم مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتاريخ 2003/1/1م.عقد االيجار الرئيسي

مشروع مستقل إلنتاج المياه )IWP(.مشروع مستقل للمياه
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مشروع انتاج المياه والكهرباء 
مشروع انتاج المياه والكهرباء المستقل )IWPP(.المستقل

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

وزارة االستثمار في المملكة العربية السعودية.وزارة االستثمار

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة

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

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية.هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية.نزاهة

مكتب تطوير مشاريع الطاقة 
المتجددة

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.

مدينة جازان للصناعات األساسية 
مدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية.والتحويلية

مدينة رأس الخير الصناعية.رأس الخير

برنامج التحول الوطني للملكة العربية السعودية.برنامج التحول الوطني

الصندوق أو صندوق االستثمارات 
صندوق االستثمارات العامة السعودي.العامة

شركة القرية االستثمارية المؤسسة في المملكة العربية السعودية.شركة القرية االستثمارية

الشركة السعودية للكهرباء المؤسسة في المملكة العربية السعودية.الشركة السعودية للكهرباء

الشركة السعودية لشراكات المياه في المملكة العربية السعودية.الشركة السعودية لشراكات المياه

التقويم الميالدي.م

التقويم الهجري.ه

تعريفات المصطلحات الفنية   1ل1

مقابل مالي معتمد يُدفع مقابل خدمة، أو وحدة كمية المياه المستخدمة.تعريفة المياه

مقابل مالي معتمد لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء.تعريفة الكهرباء

مجموعة من الخاليا الشمسية التي تعمل على تحويل الضوء الصادر من الشمس إلى طاقة كهربائية.الطاقة الشمسية الكهروضوئية

مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي أو البيئي.مياه الصرف

قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.المخزون

تقديـــــر الســعر في ظـــــل ظــروف الســـــوق الحالية.القيمة العادلة

الزيت الخام ومشتقاته، وتشمل: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، واإلسفلت.المنتجات البترولية

منطقة ينبع الصناعية 1.ينبع 1

منطقة ينبع الصناعية 2.ينبع 2

صافي القيمة الدفترية
صافي القيمة الدفترية و مصطلح محاسبي، يشير إلى قيمة أحد األصول وفًقا لرصيد حساب ميزانيته العمومية. تعتمد 

القيمة على التكلفة األصلية لألصل ناقص أي تكاليف إهالك، أو استهالك، أو تكاليف انخفاض القيمة يحدث مقابل 
األصول.

عملية التناضح العكسي لمياه البحر. التناضح العكسي لمياه البحر

مولدات انتاج الكهرباء باستخدام التوربينات الغازية.مولدات الغاز التوربيني

مولدات انتاج الكهرباء باستخدام التوربينات البخارية.مولدات البخار التوربيني

تحلية المياه
إنتاج المياه عن طريق معالجة مياه البحر، من خالل إزالة ملوثاتها وكل ملوحتها أو جزء منها عبر سلسلة من العمليات 
الصناعية، من خالل محطات التحلية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة لالستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.

عملية نقل المياه من مواقع اإلنتاج إلى نقاط توزيع المياه الرئيسة.نقل المياه
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توزيع المياه
عملية إيصال المياه من مواقع إنتاجها، أو مواقع تسلمها إلى المستفيدين أو المستهلكين، عن طريق الشبكات أو الصهاريج 

أو أي وسيلٍة أخرى مناسبة، وال يشمل ذلك توزيع المياه لالستخدام الزراعي.

اإلنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحالة أو البخار أو كليهما.اإلنتاج المزدوج

الغاز الطبيعي أو الغاز الجاف أو غاز 
البيع

يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل كميات من اإليثان وكميات بسيطة من المواد الهيدروكربونية األثقل وكميات قليلة 
من مكونات أخرى.

المياه المعالجة
مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ إلزالة 

ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئياً؛ أو إلعادة االستخدام في األغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية 
وفًقا لدرجة معالجتها. 

مياه مصدرها البحر تتم تحليتها.المياه المحالة

مياه يتم استخدامها في الصناعات، وعمليات التصنيع، وتوليد الطاقة وغيرها من التطبيقات المماثلة.مياه العمليات

مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي أو البيئي.مياه الصرف

مياه ناتجة عن االستخدام الحضري.مياه الصرف الصحي

نفط خام متوسط الجاذبية، يحتوي على نسبة عالية من الكبريت ينتج في المملكة العربية السعودية. النفط الخام العربي الخفيف

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

تاريخ التشغيل التجاري للمحطة.تاريخ التشغيل التجاري

رخصة تصدرها هيئة تنظيم المياه والكهرباء لإلنتاج المزدوج.رخصة إنتاج مزدوج

رخصة بيئية لتشغيل الصناعات الخفيفة والمساندة.رخصة بيئية للتشغيل

مادة يتم الحصول عليها من التقطير البترولي، ناتج إما كتقطير أو بقايا.زيت الوقود الثقيل

تقنية المعلومات )IT(.تقنية المعلومات

وحدة طاقة كهربائية تعادل مليار واط من الطاقة.جيجاواط

وحدة قياس الكهرباء يساوي 1 مليون واط.ميجاواط

وحدة قياس الكهرباء يساوي الف واط.كيلو واط

أعمال التشغيل والصيانة.التشغيل والصيانة

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

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

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
يتم تضمين ربح التشغيل باإلضافة إلى االستهالك واإلطفاء في تكاليف التشغيل والمصاريف العمومية واإلدارية.واالستهالك واإلطفاء

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
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عوامل المخاطرة-  2

قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الطرح، يتعين على المستثمرين المحتملين دراسة جميع المعلومات المشمولة في نشرة اإلصدار هذه بعناية، وبوجٍه 
خاص عوامل المخاطرة الواردة أدناه. وقد ال تشتمل عوامل المخاطرة الموضحة أدناه على جميع المخاطر التي قد تواجهها المجموعة، فقد تكون هناك 

مخاطر إضافية غير معلومة للمجموعة في الوقت الراهن، أو قد يتم اعتبارها غير جوهرية إال أنها قد تؤثر على عمليات المجموعة. 

وقد تتأثر أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية بشكٍل سلبي وجوهري إذا حدثت -أو أصبحت جوهرية- أيٌّ من المخاطر 
المشار إليها أدناه، أو أي مخاطر أخرى لم يحددها أعضاء مجلس اإلدارة، أو التي تعتبر غير جوهرية في الوقت الراهن. ونتيجة لهذه المخاطر أو غيرها 
من العوامل التي قد تؤثر على أعمال المجموعة، فإن األحداث والظروف المتوقعة في المستقبل والتي قد تم عرضها في هذه النشرة قد ال تحدث 
بالطريقة التي تتوقعها المجموعة و/أو أعضاء مجلس اإلدارة، أو قد ال تحدث على اإلطالق. وعند تقييم المخاطر الموضحة أدناه، يجب على المستثمر 
المحتمل أن يأخذ بعين االعتبار أيًضا المعلومات األخرى الموضحة في هذه النشرة من بينها المعلومات المتعلقة بالمجموعة واالتفاقيات ذات الصلة 

المشار إليها في القسم )4( )»الشركة«( والقسم )12( )»المعلومات القانونية«( من هذه النشرة، على التوالي.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه، على حد علمهم واعتقادهم، ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه بخالف تلك المذكورة 
في هذا القسم والتي قد يؤثر عدم اإلفصاح عنها على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.

إن االستثمار في أسهم الطرح ال يناسب إال المستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار، والذين تتوفر لديهم موارد كافية لتحمل أية 
خسارة قد تنتج عن هذا االستثمار. ويجب على أي مستثمٍر محتمل، إن كان لديه أية شكوك بخصوص اإلجراءات التي عليه اتخاذها، أن يستشير مستشاراً 

مالياً مرخصاً له من قبل الهيئة طالباً منه المشورة فيما يخص أي استثماٍر في أسهم الطرح.

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 بتاًتا بتاريخ هذه النشرة، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر أسهم المجموعة في السوق، مما قد يؤدي إلى خسارة المستثمر كامل 

قيمة استثماره في أسهم الطرح أو جزء منه.

إن المخاطر الواردة أدناه قد ذكرت بترتيٍب ال يعكس أهميتها أو األثر المتوقع لها على المجموعة. فإن المخاطر المبينة في هذا القسم )2( )»عوامل 
المخاطرة«( قد: )أ( ال تشمل جميع المخاطر التي قد تؤثر على المجموعة أو على عملياتها أو أنشطتها أو أصولها أو األسواق التي تعمل فيها، و/أو )ب( 

ال تشمل جميع المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في أسهم الطرح. 

المخاطر المتعلقة بنشاط المجموعة وعملياتها  1ل2

المخاطر المتعلقة باألعطال واإلنقطاعات التي قد تتعرض لها منشآت المجموعة الصناعية أو إيقاف تشغيلها 1ل1ل2

نظراً لطبيعة أعمال المجموعة والتي تعتمد على تشغيل منشآت صناعية متخصصة في توفير خدمات المياه والطاقة والغاز، فإن تلك المنشآت الصناعية 
قد تتعرض ألعطال فنية ومخاطر تشمل – على سبيل المثال ال الحصر – توقف بعض منشآت المجموعة عن العمل بشكل ال يمكن التنبؤ به وغير مخطط 
له وخارج عن إرادتها، وقد حدثت بعض االنقطاعات الغير جوهرية في أعمال المجموعة في مدينة ينبع الصناعية خالل السنوات المالية المنتهية في 
2020م و2021م، وعلى الرغم من أن هذه االنقطاعات ال تعد جوهرية ألعمال المجموعة، إال أنه ال يوجد ما يضمن عدم حدوث هذه االنقطاعات في 
المستقبل أو أي انقطاعات جوهرية ألعمال المجموعة بسبب أي أعطال فنية قد تتعرض لها منشآت المجموعة )ولمزيد من التفاصيل حول األعطال التي 
قد تتعرض منشآت المجموعة، يرجى مراجعة القسم )4-15( )»أي انقطاع كبير في أعمال المجموعة«( من هذه النشرة(. وقد تكون المجموعة عرضة 
لعدم تشغيل المنشآت الصناعية بالمستوى المتوقع لتلبية حاجة المستفيدين من حيث اإلنتاج أو من حيث الكفاءة والفعالية، أو تشغيلها بأقل من قدرتها 
االستيعابية وغيرها من المخاطر التي قد تؤدي في حال تحقق أي منها إلى انخفاض إيرادات وربحية المجموعة، أو تكبدها لتكاليف صيانة وتشغيل غير 
متوقعة، أو عدم قدرتها على استيفاء التزاماتها تجاه الغير. ويمكن أن تنتج أعطال في منشآت المجموعة والمشاكل المتعلقة باألداء بسبب عدة عوامل 
تشمل األخطاء البشرية أو نقص عمليات الصيانة، أو االستهالك الناتج عن االستعمال العادي بمرور الوقت، أو بسبب ظروف جوية. وعلى سبيل المثال، 
فقد تتأثر أنظمة توزيع المياه الخاصة بالمجموعة بسبب تسرب كميات من المياه منها خالل إيصالها للمستفيدين أو تلوثها، مما قد يؤدي إلى توقف في 
أعمال المجموعة حتى يتم إصالح ذلك الخلل، وقد يؤدي ذلك إلى فرض غرامات أو جزاءات تتعلق باإلخالل باألنظمة البيئية التي تخضع لها الشركة أو 
مطالبات بالتعويض ضد المجموعة من قبل المستفيدين من هذه الخدمات. وتعد مشاكل تسرب المياه من األمور الدارجة لدى المنشآت التي تعمل في 
تشغيل مرافق المياه، إال أن هذه المشاكل تعد من األمور الحساسة لدى الجهات التنظيمية والمستفيدين. وقد قامت الشركة بتحديد مؤشر أداء رئيسي 
لتسرب المياه، حيث يشير مؤشر األداء الرئيسي لعام 2022م إلى أن تكون نسبة التسرب 9.72%، في المقابل يشير مؤشر األداء الرئيسي لعام 2023م 
إلى نسبة تسرب تساوي 5.89%، على أن يتم تقليلها في عام 2026م إلى 5.38% وفقاً لمؤشر األداء الرئيسي الذي وضعته الشركة. وفي حال عدم تحقيق 
النسب المشار إليها في مؤشرات األداء الرئيسية التي تضعها الشركة أو في حال حدوث أي من المخاطر المشار إليها، قد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري 

على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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ونتيجة لذلك، تكون العديد من منشآت ومرافق المجموعة في حاجة ألعمال الترميم والصيانة الدورية الشاملة لتجنب التوقف المفاجئ والغير مخطط له 
للعمليات والتي قد تقلل من المستوى المتوقع لإلنتاج أو الكفاءة، باإلضافة إلى أنها تتطلب أن يكون لدى المجموعة مخزون احتياطي يتراوح ما بين %11 
إلى 12% من الطاقة الكهربائية للمحافظة على قدرة المجموعة بتوفير سعة اإلنتاج المطلوبة بموجب اتفاقياتها في حال حدوث أي توقف مفاجئ أو غير 
مخطط له. وفي المجمل، تؤدي حاالت التوقف غير المخطط لها لعمليات المجموعة فيما يتعلق بتوفير خدمات المياه والطاقة والغاز إلى زيادة النفقات 
التي تتكبدها المجموعة من ناحية التشغيل والصيانة غير االعتيادية باإلضافة ألي نفقات أخرى قد تتكبدها المجموعة مثل تكاليف الدراسات الفنية 

وأتعاب المستشارين والفنيين الذين يتم تعيينهم للنظر في الخلل، وهي نفقات قد يتعذر تغطيتها وقد تقلل من إيرادات.

وفي حالة حدوث تلك األعطال الغير متوقعة في األجهزة والمعدات، قد تعاني مشاريع وأعمال المجموعة من خسائر كبيرة نتيجة لتكاليف اإلصالح 
لدفع  المجموعة  إلى تحمل  التشغيل، إضافة  متوقف  أو  الخدمة  المشاريع خارج  أي من  فيها  يكون  التي  الفترة  اإليرادات خالل  متوقع في  وانخفاض 
التعويضات المتفق عليها لألضرار المتكبدة من قبل األطراف المتعاقد معها و/أو الجزاءات األخرى و/أو الزيادة في تكاليف التأمين. وال يمكن أن يكون 
هناك ضمانات بتغطية الخسائر بصورة كافية ضمن التغطية التأمينية التي حصلت عليها المجموعة الخاصة بتلف الممتلكات وانقطاعات العمل )لتفاصيل 
إضافية، يرجى مراجعة القسم )4-15( )»أي انقطاع كبير في أعمال المجموعة«( من هذه النشرة(. وبناء على ما سبق، فإن أي من األعطال السالف 
ذكرها سوف تزيد من معدالت التوقف اإلجباري إلنتاج خدمات المياه والطاقة والغاز وتقلل من توفر اإلنتاج بكميات تجارية وينتج عنه تكبد نفقات إضافية 
والتوقف لفترات طويلة، مما قد يؤدي باإلضرار بسمعة المجموعة أو المشاريع ذات العالقة المتأثرة، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال 

المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

باإلضافة إلى 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 يكون فيها المشروع ذو العالقة معتمد على متعهد توريد واحد فقط و/أو على 
عدد قليل من موردي األجهزة والمعدات أو عندما يصبح الموردون معسرين ألي سبب من األسباب. وقد ينتج عن عدم القدرة على الحصول على األجهزة 
البديلة أو قطع الغيار إلى التأثير سلباً على قدرة المحطة ذات العالقة وعلى األداء على النحو المطلوب. لذا سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال 

المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

أو  للشركة  إلى نفقات رأسمالية كبيرة  أدائها، قد يؤدي ذلك  القصور في  أو  لتعطلها  الرئيسية نظراً  المعدات  لتغيير  أيضاً، عندما تكون هناك حاجة 
المجموعة، وهي نفقات قد يتعين على المجموعة تدبيرها إذا لم تكن مغطاة بموجب فترة الضمان المقدم من المورد أو فترة االسترجاع لوجود عيوب 
خفية أو أي تأمين حصلت عليه الشركة أو المجموعة فيما يتعلق بأي من المشاريع. فإذا كان المبلغ اإلجمالي المطلوب إلصالح ذلك العطل أكثر من 
المبلغ المالي المتاح للمجموعة، بما في ذلك عائدات التأمين ومتحصالت فترة الضمان، قد يكون من المطلوب أن تسعى المجموعة للحصول على قرض 
إضافي أو تمويل لرأس المال للمشروع ذو العالقة و قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها 
المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 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 بخدمات المياه و/أو الطاقة و/أو الغاز، فإن ذلك سيؤدي إلى تقليل اإليرادات وتخفيض 
الربحية والتأثير على قدرة مشاريع المجموعة على سداد ديونها وتعثرها في الوفاء بالتزاماتها األخرى وتوزيع األرباح. وقد تختلف هذه النفقات بحسب 
الحال في كل محطة وقد تختلف عن قيمة النفقات المقدرة من قبل الشركة بشكل جوهري. وال يمكن للمجموعة ضمان عدم حدوث مثل هذه األعطال 
والمخاطر التي – إن تحقق أي منها – قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية 

وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 

المخاطر المتعلقة باألحداث والكوارث الطبيعية 2ل1ل2

الكوارث الطبيعية الخارجة عن سيطرة المجموعة مثل  قد يؤدي أي ضرر يصيب المنشآت الصناعية الخاصة بالمجموعة أو يصيب موظفيها نتيجة 
الفيضانات والزالزل واألعمال التخريبية األخرى كأعمال العنف واألعمال التي تستهدف منشآت المجموعة أو موظفيها إلى تكبد المجموعة تكاليف كبيرة 
وطائلة. وفي حال حدوث كوارث طبيعية أو غيرها من أعمال تخريبية وإلحاقها الضرر بالمنشآت الصناعية للمجموعة، فإن ذلك سيؤثر على قدرتها 
على تسيير أعمالها والوفاء بالتزاماتها، مما قد يخفض نتائجها التشغيلية المستقبلية. وسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج 
عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. وقد تعتمد مستويات اإلنتاج في مشاريع المجموعة وكذلك مستويات 
استهالك الطاقة والمياه من قبل عمالء المجموعة على أحوال الطقس بصفة عامة. 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 نتيجة 
التغير المناخي، 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، مما قد ينتج عن ذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال 

المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية ألعمال المجموعة  3ل1ل2

حصلت المجموعة على عدد من وثائق التأمين لتغطية المخاطر الناشئة عن أعمالها أو عملياتها باإلضافة إلى التأمين الصحي الخاص بالموظفين وتأمين 
الممتلكات )ولمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )12-11( )»وثائق التأمين«( من هذه النشرة(. ولكن قد تتعرض أعمال المجموعة لعدد من 
نة ضدها بشكل كاف )كالتأمين ضد انقطاع األعمال، حيث قررت الشركة عدم الحصول على هذا التأمين بعد دراسة مدى  المخاطر التي قد ال تكون مؤمَّ
حاجتها له وعدم وجود انقطاعات في السنوات السابقة تستدعي الحصول على هذه التغطية التأمينية، وأخذاً باالعتبار التكاليف التي ستتكبدها مقابل 
الحصول عليه( أو التي ال يمكن التأمين ضدها بشكل كامل أو ال يمكن التأمين ضدها بأسعار تجارية معقولة. وال يمكن للمجموعة ضمان أن التغطية 
التأمينية الحالية للمجموعة كافية لحمايتها من المخاطر المذكورة والتي قد ينتج عنها خسائر مالية كبيرة أو المطالبات المرتبطة باإلصابة الشخصية 

من أطراف ثالثة أو الحوادث أثناء سير العمليات أو الخسارة الناتجة عن األضرار التي تلحق بممتلكاتها. 

وقد ال تستمر التغطية التأمينية بموجب وثائق تأمين المجموعة متاحة كما قد ال تتوفر التغطية التأمينية في المستقبل بأسعار تجارية معقولة. وإذا لم 
يتم تجديد وثائق التأمين وفقاً للنطاق الحالي للتغطية وبموجب شروط مقبولة تجارًيا، أو إذا لم يتم تجديدها على اإلطالق، أو في حال عدم وجود تأمين 
أو عدم كفايته لتغطية المجاالت المختلفة ألعمال المجموعة، فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 

المخاطر المتعلقة بالتعامل مع المواد الخطرة أو تخزينها أو التخلص منها 4ل1ل2

تشمل األنشطة التجارية للمجموعة، بما في ذلك عمليات معالجة مياه الصرف الصحي استخدام ومعالجة وتخزين ونقل و/أو التخلص من المواد الخطرة 
والمواد الكيميائية والنفايات. تنشأ عن هذه األنشطة مخاطر تتعلق بالمسؤوليات البيئية واألضرار المحتملة بسمعة المجموعة في حال حدوثها. 

وتعتبر مخاطر األضرار البيئية، مثل التلوث والتسرب وانبعاثات المواد الخطرة، من المخاطر المألوفة في قطاعات الطاقة والمياه. وتخضع المجموعة 
لعدد من المعايير البيئية والسالمة التي يتم تطبيقها من قبل الهيئة الملكية في المدن الصناعية التي تعمل فيها المجموعة وذلك للحد من معدالت 
التلوث في المدن الصناعية والمخاطر البيئية بشكل عام. 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.

وبموجب األنظمة واللوائح البيئية المعمول بها، قد تكون المجموعة مسؤولة عن انبعاثات المواد الخطرة في منشآتها أو منشآت عمالئها، بما في ذلك إذا 
أدت هذه االنبعاثات إلى تلوث الهواء أو المياه أو التربة، أو تسببت بأضرار لألفراد. قد تطال المجموعة مسؤولية في حال قامت بتوليد مواد أو نفايات 
خطرة، أو قامت بترتيب نقلها أو التخلص منها أو معالجتها، أو نقل هذه المواد بنفسها، وتم تسربها أو تكون تسببت في ضرر. وعلى وجه الخصوص، 
يمكن أن يتسبب أي حادث بسبب هذه االنبعاثات في إلحاق ضرر جسيم بالبيئة والموظفين والسكان المجاورين وعمالء المجموعة، مما يعرض المجموعة 
لعواقب وخيمة قد ال تغطيها وثائق التأمين. وفي حال حدوث أي من هذه المخاطر قد تكون الشركة عرضة لغرامات أو عقوبات من الجهات المختصة، 

وقد يكون لذلك تأثير سلبي على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بالعمر االفتراضي للمنشآت الصناعية للمجموعة 5ل1ل2

يتأثر العمر االفتراضي للمنشآت الصناعية التابعة للمجموعة وأصولها سلباً بتقادم السنوات حيث تتأثر الكفاءة التشغيلية لتلك المنشآت الصناعية مع 
مرور الوقت. وال يوجد ما يضمن استمرار كفاءة المنشآت الصناعية وأصول المجموعة على النحو الذي تتطلبه األعمال التشغيلية للمجموعة مما سيكون 

له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 

العمر  تقييم  إعادة  إلى  يؤدي  للمجموعة وأصولها أقصر مما هو متوقع سابًقا مما قد  التابعة  الصناعية  المنشآت  إلى ذلك، قد يكون عمر  باإلضافة 
اإلنتاجي وبالتالي ارتفاع معدل اإلهالك أو ارتفاع معدل انخفاض القيمة. وخالل عام 2021م، أجرت المجموعة عملية مفصلة إلعادة تقييم العمر اإلنتاجي 
للمحطات المملوكة من قبلها ومن قبل مراجع خارجي، والتي بموجبها اتضح أن العمر االفتراضي لعدد من هذه المحطات كان أطول من العمر اإلنتاجي 
بسبب التقدم. وقد ال يكون إعادة التقييم للعمر االفتراضي للمحطات دقيق، أو قد يتغير في السنوات القادمة، وبالتالي قد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري 

على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

بإنشاء منشآت صناعية  المجموعة  قيام  إلى ضرورة  السنوات  تقادم  للمجموعة بسبب  الصناعية  للمنشآت  التشغيلية  الكفاءة  انخفاض  يترتب  كما قد 
جديدة مما قد يكبد المجموعة تكاليف إضافية عالية سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها 

المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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المخاطر المتعلقة بالعقود واالتفاقيات المبرمة مع األطراف ذوي العالقة 6ل1ل2

تتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع العديد من األطراف ذوي العالقة والمتمثلين في مساهمي الشركة وتابعيها كالهيئة الملكية وشركة أرامكو 
السعودية وشركاتها التابعة2 وصندوق االستثمارات العامة والشركات التابعة لشركة سابك وشركة توريد وشركة جواب وشركة ماسا والتي تتم على أسس 
تجارية بحتة. وتتمثل أهم هذه التعامالت في اتفاقيات تأجير العقارات واألصول المبرمة مع الهيئة الملكية واتفاقيات إمداد الغاز والوقود المبرمة مع 
شركة أرامكو السعودية واتفاقيات التشغيل والصيانة المبرمة مع شركة ماسا واتفاقية إمداد المياه المبرمة مع شركة جواب واتفاقية بيع الطاقة والمياه 
المبرمة مع شركة توريد واتفاقيات االنتفاع بالمرافق المبرمة مع شركة أرامكو السعودية. ولمزيد من التفاصيل حول االتفاقيات الجوهرية التي أبرمتها 

الشركة مع أطراف ذات عالقة، يرجى الرجوع إلى القسم )12-6-4( )»ملخص االتفاقيات 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. وقد بلغ حجم اإليرادات من التعامالت مع األطراف ذوي العالقة 4,633,756,000 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر  2019م )ما يعادل 75.9% من إجمالي إيرادات المجموعة لتلك الفترة( و 4,395,107,000 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م )ما يعادل 72.2% من إجمالي إيرادات المجموعة لتلك الفترة( و 4,985,488,000 ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 
)ما يعادل 80.5% من إجمالي إيرادات المجموعة لتلك الفترة( و1,153,945,000 ريال سعودي في الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م )ما يعادل 
78.9% من إجمالي إيرادات المجموعة لتلك الفترة(، في حين بلغ حجم التكاليف من التعامالت مع أطراف ذوي العالقة 1,633,798,000 ريال سعودي 
في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر  2019م )ما يعادل 29.2% من إجمالي تكلفة اإليرادات للمجموعة لتلك الفترة( و1,528,881,000 ريال سعودي 
في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م )ما يعادل 28% من إجمالي تكلفة اإليرادات للمجموعة لتلك الفترة( و 1,521,589,000ريال في السنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م )ما يعادل 28.8% من إجمالي تكلفة اإليرادات للمجموعة لتلك الفترة( و353,197,000 ريال سعودي في الثالثة 
أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م )ما يعادل 28.5% من إجمالي تكلفة اإليرادات للمجموعة لتلك الفترة(، وذلك بحسب القوائم المالية الموحدة المعدة 

وفق المعايير الدولية للتقرير المالي. 

يعتمد نجاح المجموعة بشكل كبير على استمرار العالقات مع األطراف ذات العالقة، وذلك باعتبار أن الهيئة الملكية هي المؤجر الوحيد في المدن 
الصناعية األربعة التي تعمل فيها الشركة )أي الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان الصناعية(، وكذلك شركة أرامكو السعودية تكون المورد الوحيد للغاز 
وللوقود في المملكة، فسوف يؤثر انتهاء أو إنهاء بعض العقود أو العالقات جوهرية مع طرف ذي عالقة تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج 

عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

وكما في تاريخ هذه النشرة، جميع التعامالت 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 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 المجموعة 

ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

وبناًء على المادة 71 من نظام الشركات فإنه ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب 
الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية. وحيث أن لدى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة في تلك التعامالت فقد حصلت الشركة على 
موافقة الجمعية العامة على جميع هذه التعامالت وفقا ألحكام المادة )71( من نظام الشركات. ويرجى الرجوع إلى القسم )5-6-1( )»مصالح أعضاء 

مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين السر في العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركة والشركات التابعة«(.

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.

وفي حال تعذر على الشركة إيجاد بديل مناسب لألطراف ذوي العالقة المتعاقد معهم حالياً خالل فترة زمنية معقولة أو اضطرت الشركة إلبرام عقود 
بديلة بشروط غير تفضيلية ال تتناسب مع خطط الشركة وأهدافها االستراتيجية فإن ذلك قد يكبد الشركة تكاليف إضافية إلبرام تلك العقود مما سيكون 

له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

تجدر اإلشارة إلى أن ملكية شركة أرامكو اإلجمالية في شركة مرافق ستقل لما دون 30% من رأس مال شركة مرافق بعد الطرح، وقد يؤدي ذلك إلى عدم اعتبارها طرف ذو عالقة حسب   2
الئحة حوكمة الشركات.
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المخاطر المتعلقة بعقارات المجموعة ومخاطر االعتماد على العقارات واألصول المستأجرة 7ل1ل2

الجبيل وينبع  لها تأجيرها في كل من مدينتي  التجهيزات األساسية والتي يحق  للعقارات والمواقع ومرافق  المالكة  الوحيدة  الجهة  الملكية  الهيئة  تعد 
الصناعية، ومدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية، ومدينة رأس الخير الصناعية. وتقوم الشركة باستئجار كافة تلك العقارات والمواقع ومرافق 
التجهيزات األساسية واألصول من الهيئة الملكية. كما تمتلك المجموعة عقاراً واحداً في الجبيل مساحته )59.926م2(، وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة 

لم تقم بتحديث وإصدار صك إلكتروني لهذا العقار.

وتعتمد الشركة في أعمالها التشغيلية على العقارات واألصول المستأجرة من قبل الهيئة الملكية )علماً بأنه هناك أصول منشئه ومملوكة من قبل الشركة( وذلك 
بموجب عقد اإليجار الرئيسي المبرم مع الهيئة الملكية الذي ينظم العالقة التعاقدية بين الشركة والهيئة الملكية فيما يتعلق بمنح الشركة حق استعمال األصول 
والمنشآت الصناعية الالزمة ألعمالها من الهيئة الملكية وآلية تحديد مبلغ اإليجار إضافة إلى شروط وأحكام أخرى من ضمنها حق الشركة في شراء األصول 
في أي وقت أثناء نفاذ اتفاقية إيجار األصول مقابل سداد مجموع القيم اإليجارية المتبقية والمطلوب تسديدها سنوياً بموجب اتفاقية إيجار األصول، كما أشار 
عقد اإليجار الرئيسي إلى أن تؤول ملكية هذه األصول إلى الشركة عند انتهاء مدة اإليجار. لمزيد من التفاصيل حول عقد اإليجار الرئيسي المبرم مع الهيئة 
الملكية، يرجى مراجعة الجدول )12-40( )»ملخص عقود إيجار المجموعة«( من هذه النشرة. كما تتضمن هذه األحكام بنوداً تتيح للهيئة الملكية )بصفتها 
المؤجر( حق إنهاء عقود اإليجار ومطالبة الشركة بالمستحقات اإليجارية في حال قيام الشركة بأي من حاالت اإلخالل المشار إليها في تلك العقود. وفي حال 
تم إنهاء عقود اإليجار من قبل الهيئة الملكية قبل انتهاء مدتها بسبب إخالل الشركة بأي من حاالت اإلخالل المشار إليها في عقد اإليجار الرئيسي، ولم تبدي 
الشركة رغبتها في شراء األصول ذات العالقة، فيحق للهيئة الملكية استعادة األصول مع حقها في الحصول على مبلغ اإلنهاء الخاص والذي يمثل كافة القيم 
اإليجارية المتأخرة عن الفترة السابقة والمستحقة لألصول باإلضافة إلى جميع المبالغ األخرى التي قد تستحق بموجب عقد اإليجار الرئيسي المبرم مع الهيئة، 
وسيؤدي ذلك إلى عدم انتقال ملكية تلك األصول للشركة. وفي حال إخالل الشركة بالتزاماتها وفقاً لعقد اإليجار الرئيسي، فقد ال تتمكن الشركة من تصحيح 
ذلك اإلخالل، مما يتيح للهيئة الملكية إنهاء عقد إيجار األصول ذات العالقة. وفي حال قيام الهيئة الملكية في إنهاء أي من اتفاقيات األصول، قد ال تتمكن 
الشركة من استئجار تلك األصول أو أي أصول أخرى من الهيئة الملكية، مما قد يؤثر على عمليات الشركة وأعمالها وربحيتها. كما أن اتفاقية إيجار األراضي لم 
تتضمن بنود تتعلق بكيفية تشغيل المجموعة لألصول المقامة على األراضي المستأجرة من الهيئة الملكية في حال إنهاء اتفاقية إيجار األراضي. ففي حال قامت 
الهيئة الملكية بإنهاء اتفاقية إيجار األصول، لن تتمكن المجموعة من تشغيل األصول المقامة على هذه، وقد ال تتمكن المجموعة من إبرام اتفاق جديد مع الهيئة 
الملكية الستئجار هذه األراضي أو أي أراضي أخرى في المدن الصناعية، مما قد يؤثر على عمليات الشركة وأعمالها وربحيتها. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة 
قامت باستالم عدة أصول من الهيئة الملكية دون التوقيع على عقود إيجار بشأنها، وتقدر قيمة تلك األصول بمبلغ مليار وثالثمائة وإثنين وستين مليون وسبع مائة 
وسبعة عشر ألف )1,362,717,000( ريال سعودي كما في تاريخ 31 مارس 2022م، وعند قيام الشركة والهيئة الملكية بتوقيع عقود إيجار تتعلق بهذه األصول، 
يجب على الشركة سداد المبالغ اإليجار األساسية المستحقة لتلك األصول من تاريخ استالمها لها مضافاً إليها التكاليف اإلدارية التي قد تضيفها الهيئة الملكية 
على المبالغ األساسية المستحقة لتلك األصول والتي تتراوح بين 15% إلى 20% من قيمة األصول، مما يعني أن المبلغ النهائي المستحق إليجار تلك األصول يتم 
تحديده بعد أشهر أو سنوات من تاريخ استالم األصول وتدفع بأثر رجعي من تاريخ االستالم حتى تاريخ التوقيع، مما يؤدي إلى دفع الشركة لمبالغ طائلة والذي 
قد يؤثر على تدفقاتها النقدية. وبالرغم من قيام الشركة بتخصيص احتياطات لتغطية المبالغ األساسية باإلضافة لتكاليف اإلدارة المتوقعة، قد ال تكون هذه 
االحتياطات كافية لتغطية جميع المبالغ التي قد تفرض عليها من الهيئة الملكية. وباإلضافة إلى ما سبق، ال تغطي االحتياطات التي قامت بتخصيصها الشركة 

تكاليف اإلدارة المتعلقة باألصول التي لم يتم توقيع عقود إيجار لها والمستلمة قبل عام 2019م والتي تقدر قيمتها بمبلغ 339 مليون ريال سعودي.

وفي حال تحقق أي من تلك المخاطر فقد يترتب على ذلك خسارة الشركة لكامل الدفعات اإليجارية التي تكبدتها طوال مدة اإليجار مما سيكون له تأثير 
سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 

المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح ومتطلبات تسجيل الشركات 8ل1ل2

تمتلك المجموعة حالياً عدداً من التصاريح والتراخيص الالزمة لتشغيل أعمالها بما في ذلك خدمات المياه والطاقة والغاز والصادرة من الجهات التنظيمية 
ذات العالقة بما في ذلك هيئة تنظيم الكهرباء والمياه والهيئة الملكية ووزارة الطاقة ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة، يُرجى مراجعة القسم 

)12-5( )»التراخيص والموافقات الجوهرية«( من هذه النشرة.

وتخضع التصاريح والتراخيص والموافقات بشكل عام للتجديد الدوري. وباإلضافة لذلك، تنص معظم التراخيص على أن الشركة المعنية قد تخضع 
لعقوبات مالية، أو قد يتم تعليق التراخيص ذات الصلة أو إنهائها، إذا لم تلتزم تلك الشركة بمتطلبات الرخصة ذات الصلة.

وعندما يُطلب تجديد ترخيص أو تعديله، فال يوجد ضمان بأن الجهة المعنية ستقوم بتجديد الترخيص ذي الصلة أو السماح بنفس نطاق العمل عند تجديد 
أو تعديل هذا الترخيص. باإلضافة إلى ذلك، قد تفرض الجهة المختصة شروط مرهقة على الشركة أو أي من شركاتها التابعة عند هذا التجديد )على 
سبيل المثال، بسبب وجود اختالف في التفسير من قبل المجموعة والجهة المنظمة للمتطلبات والمعايير النظامية أو األمور األخرى ذات الصلة(. وبينما 
تعتقد المجموعة أن الشركة أو الشركات التابعة قد حصلت على التراخيص الالزمة نظامياً ألنشطتها، كذلك ال يوجد أي ضمان بعدم وجود تراخيص 
إضافية قد تطلب في المستقبل. وإذا كانت الشركة أو أي من الشركات التابعة غير قادرة على الحصول على الترخيص ذو الصلة أو غير قادرة على تجديد 
ترخيص قائم بشروط مماثلة، فيمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً على عملياتها، وفي بعض الظروف المحدودة، فقد تؤدي أيضا إلى إلغاء المشروع أو إغالق 

المحطة ذات الصلة.
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وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة تمارس أعمال خدمات المياه الصناعية )وهي خدمات جمع ومعالجة المياه الصناعية وتوزيع وبيع مياه العمليات( دون 
الحصول على التراخيص ذات الصلة المذكورة في نظام المياه والئحته التنفيذية بسبب عدم بدء الجهة المنظمة بإصدار التراخيص لهذه األعمال، وفي 
حال بدأت الجهة المنظمة بإصدار هذه التراخيص، فقد تفرض شروط معينة تتطلب من الشركة تكبد نفقات وتكاليف إضافية لاللتزام بها. )ولمزيد 
والموافقات  )»التراخيص   )5-12( والقسم  التنظيمية وتغير األنظمة«(  بالبيئة  المتعلقة  )»المخاطر  القسم )1-2-2(  يرجى مراجعة  التفاصيل،  من 

الجوهرية«( والقسم )3-4-2( )»اإلطار التنظيمي«( من هذه النشرة(. 

كما هو مبين في القسم )4-8-4( )»محطات ومرافق المجموعة الجديدة الواقعة في مدن أخرى من المملكة«( من هذه النشرة، تعمل الشركة حالياً مع 
الهيئة الملكية على نقل بعض من األصول الواقعة في مدينة جازان للصناعات ومدينة رأس الخير من الجهات المعنية إلى الشركة لغرض تقديم خدمات 
المرافق في تلك المدينتين، وحصلت الشركة على رخصة توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة ورخصة إنتاج المياه المحالة ألعمالها في مدينة جازان للصناعات 
وتعمل على الحصول على التراخيص الالزمة لتخزين وتوزيع المياه في مدينة رأس الخير، إال أنها لم تصدر السجالت التجارية الخاصة بفروعها في تلك 

المدينتين حتى تاريخ هذه النشرة، مما قد يعد مخالفة لنظام السجل التجاري وفرض غرامات على الشركة حتى أن يتم إصدارها.

لم تقم شركة جواب بتعديل وتحديث نظامها األساس ليتوافق مع التعديالت التي تمت على نظام الشركات )بناء على المرسوم الملكي رقم م/79 وتاريخ 
1439/07/25هـ( ومتطلبات وزارة التجارة فيما يتعلق بتحديث أنشطة الشركة لتتوافق مع التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية.

وفي حال عدم قدرة أي من شركات المجموعة على الحصول أو تجديد تصاريحها وتراخيصها الحالية أو االلتزام بالمتطلبات النظامية، فإن ذلك سيؤدي 
إلى منع الشركة ذات العالقة من مواصلة أعمالها التشغيلية والذي سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي 

أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 

المخاطر المتعلقة باإلخالل بالمعايير البيئية التي تخضع لها المجموعة 9ل1ل2

من المتوقع أن تصبح هذه األنظمة البيئية أكثر صرامة في المستقبل، وإذا كانت الحماية القانونية من تغيرات األنظمة غير منصوص عليها في االتفاقيات 
التي تبرمها المجموعة التي قد تمنح لها حق الحصول على تعويض حول ما ينتج من تكاليف التزام بالمتطلبات هذه، فإن أي تغييرات في النظام البيئي قد 
تؤدي إلى زيادة المسؤوليات وتكاليف االلتزام والنفقات الرأسمالية أو صعوبة في قدرة المجموعة على االلتزام بالمتطلبات السارية أو الحصول على تمويل 
لمشاريعها. وفيما يتعلق بهذه األنظمة والمتطلبات البيئية، قد تحتاج المجموعة للحصول على تصاريح جديدة أو معدلة أو شراء بدائل أو مخصصات أو 
تركيب وسائل تكنلوجية مكلفة للسيطرة على االنبعاثات، ويمكن أن لهذه التغييرات تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها 

المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

قد تواجه المجموعة في المستقبل تحديات من اجل تلبية المتطلبات البيئية المعمول بها. وينطوي نشاط توليد الطاقة على مخاطر معينة، بما في ذلك 
انسكاب مواد خطرة أو تسربها أو انبعاثها، ويمكن أن ينتج هذا عن أو يؤدي إلى عدم التزام المجموعة باألنظمة البيئية السارية. ويمكن للهيئات البيئية 
التراخيص  الحكومية، و/ أو جهات خاصة أخرى، أن تتخذ إجراءات نظامية ضد المجموعة مقابل أي إخفاق في االلتزام باألنظمة أو المتطلبات أو 
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 جزائية أو إلحاق ضرر بسمعة المجموعة.

وقد قامت الهيئة الملكية بإصدار سبع عقوبات على الشركة في عام 2019م وعام 2020م بحوالي مبلغ إجمالي 1.9 مليون ريال سعودي ) 550,000 
ريال سعودي في عام 2019م، و 1,350,000 ريال سعودي في عام 2020م(، كما أن هنالك تسعة مخالفات لعدم االلتزام قامت الهيئة الملكية بإصدارها 
على الشركة والتي ال تزال قيد النظر ومجموعها مليونان وثالثون ألف )2,030,000( ريال سعودي، وقامت الشركة باالعتراض على تلك المخالفات، ولم 
تتلقى الشركة رداً من الهيئة الملكية على تلك االعتراضات حتى تاريخ هذه النشرة، علماً بأن الشركة تمكنت من االعتراض على عدد من اإلشعارات 
الهيئة مع  الفترة. وقد ال تتفق  الهيئة في السنوات الثالث السابقة لتاريخ هذه النشرة ولم تدفع أي غرامات للهيئة في تلك  بالمخالفة الصادرة من 
هذه  قيمة  تخفيض  أو  قبولها(  لعدم  التبريرات  تقديم  )مع  االعتراضات  هذه  الملكية  الهيئة  تقبل  لم  حال  وفي  المجموعة،  تقدمها  التي  المبررات 
المخالفات، يجب على الشركة دفع قيمة هذه المخالفات. وقد تقوم الهيئة الملكية بفرض غرامة تأخير على الشركة نسبتها )5%( من قيمة المخالفات 
على كل يوم تأخير لكل مخالفة إذا تم التأكيد والتحقق من صحتها. كما قامت الهيئة الملكية بين عام 2019م وعام 2022م بإرسال إثنين وأربعين )42( 
إشعار إلى الشركة بشأن عدم امتثالها إلى المعايير البيئية في منشآتها في مدينة الجبيل الصناعية وعشرة )10( إشعارات بشأن عدم امتثالها إلى 
المعايير البيئية في منشآتها في ينبع، وقد قامت الشركة بإرسال إيضاحات للهيئة الملكية في هذا الخصوص، ولم تصدر الهيئة الملكية قرارها في 
هذا الشأن حتى تاريخ هذه النشرة. وقد قامت الهيئة الملكية بقبول أربعة )4( من االعتراضات التي قامت بتقديمها الشركة، أما بالنسبة لالعتراضات 
األخرى فلم تتلق الشركة رداً عليها حتى اآلن. وفي حال عدم تمكنها من االلتزام بالمعايير البيئية فإن ذلك قد يترتب عليه فرض غرامات وعقوبات 
على المجموعة أو سحب تراخيصها أو عدم تجديدها، وسيكون له تأثير سلبي جوهري على سمعة المجموعة وأعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي 

أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 
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كما تجدر اإلشارة إلى طلب المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي )الصادر بتاريخ 1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م(( من الشركات التي 
تخضع إلشراف هيئة تنظيم المياه والكهرباء )ويشمل ذلك المجموعة( بسرعة التقدم للمركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي بخطط لتصحيح أوضاعها 
قبل انتهاء المهلة التصحيحية بتاريخ 1443/12/2هـ )الموافق 2022/7/1م( بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية. وقامت الشركة بإرسال 
خطاب إلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء يشير إلى أن الشركة منذ تأسيسها تقوم بتطبيق المعايير البيئية الصادرة من الهيئة الملكية والمتعلقة بالمنشآت 
التي تمارس أعمال الكهرباء واإلنتاج المزدوج، وأن الشركة قامت بتصميم المحطات التابعة لها بما يتوافق مع هذه المعايير، واستفسرت الشركة عن 
الجهة المسؤولة عن مراقبة المعايير البيئية. وقد قامت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بتاريخ 1443/11/2هـ )الموافق 2022/06/01م(، بإرسال خطاب 
إلى الشركة يوضح به أن الجهة المسؤولة عن مراقبة المعايير البيئية والتأكد من التزام الشركة بهذه المعايير في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية 
بناء على نظام البيئة، هي وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي. وقد أتمت الشركة تقييم هذه المتطلبات 
ومدى تباينها مع المتطلبات والمعايير البيئية الصادرة من الهيئة الملكية، وتبين وجود تباين بينهم في بعض المعايير الخاصة بمواصفات المياه المعالجة 
للصرف الصحي والذي قد يؤدي ذلك إلى قيام الشركة بتنفيذ باإلجراءات التصحيحية التي قد تؤدي إلى تحملها لتكاليف عالية لاللتزام بالمعايير البيئية 
التي نص عليها نظام البيئة باإلضافة إلى احتمالية فرض غرامات على المجموعة من قبل المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي في حال عدم قدرة 

الشركة على القيام باإلجراءات التصحيحية خالل المهلة المحددة وأي تمديد لها.

كما قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بإرسال خطاب إلى الشركة يؤكد على أنها الجهة المعنية بمراقبة نوعية المياه فيما يتعلق باالستخدام الحضري في 
مدينتي الجبيل وينبع الصناعية، وقد طلبت الوزارة من الشركة تقديم مرئياتها على دليل مراقبة مياه الصرف الصحي والمياه المعالجة، وخطاب آخر يطلب 
مرئيات الشركة على دليل مراقبة جودة مياه الشرب، وقد قامت الشركة بالرد على الخطابين بأن الشركة منذ تأسيسها تطبق المعايير البيئية الخاصة 
بالهيئة الملكية فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي، وعلى ضوء ذلك قامت الشركة ببناء محطات المعالجة بما يتماشى مع تلك المعايير، وبسبب 
وجود تباين بين معايير الهيئة الملكية والمعايير التي تم إعدادها من قبل منظم المياه، وحيث يوجد بعض المعايير وااللتزامات التي يتطلب االلتزام بها 
إجراء تعديالت كبيرة وجوهرية على أنظمة المعالجة الحالية، فقد طلبت الشركة من الوزارة إعفائها من االلتزام ببعض من هذه المعايير، ولم تقم وزارة 
البيئة والمياه والزراعة بإصدار قرارها في هذا الشأن. وفي حال قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن على الشركة االلتزام بالمعايير التي أعدتها، فإن 
ذلك سيؤدي إلى إجراء الشركة لتعديالت كبيرة وجوهرية على أنظمة معالجة المياه الحالية، والتي ستؤدي إلى تحمل الشركة نفقات كبيرة لاللتزام بتلك 

المعايير، وتعمل الشركة حالياً على تقييم تلك النفقات والمبالغ التي قد تتكبدها لاللتزام بهذه المعايير.

باإلضافة إلى ذلك، قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بإرسال خطاب إلى الشركة بتاريخ 2022/03/14م والذي يشير إلى قيام المركز السعودي لكفاءة 
الطاقة بالعمل مع الشركة بجمع البيانات وتحديد مستويات األداء، ودراسة الفجوات وتحديد مستهدفات كفاءة الطاقة للوحدات والمحطات التابعة للشركة 
وقيام الشركة بااللتزام بمستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة. وتعمل الشركة حالياً على دراسة ذلك ومدى توافقها مع مستويات األداء المطلوبة، حيث تبين 
لها حاجة إعادة تأهيل بعض من المرافق للتوافق مع هذه المعايير كما قد تقوم بإيقاف تشغيل بعض المرافق التي تكون تكلفة إعادة التأهيل عالية. ولم 

يبين للشركة كما في تاريخ هذه النشرة حجم التكاليف التي قد تتكبدها نتيجة لذلك وآلية التعويض المناسبة عنها.

وفي حال حدوث أي من هذه المخاطر سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية 
وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بحوادث السالمة في منشآت المجموعة الصناعية واألخطاء المهنية لعاملي المجموعة  10ل1ل2

تخضع المجموعة وشركاتها التابعة ألنظمة السالمة والصحة السارية المعمول بها في المملكة )ويشمل ذلك األنظمة البيئية الصادرة من الهيئة الملكية 
والتوجيهات األمنية الصادرة من الهيئة العليا لألمن الصناعي( والتي تضع معايير مختلفة لتنظيم جوانب معينة من جودة الصحة والسالمة واألمن، وفرض 
عقوبات مدنية وجزائية وغيرها من االلتزامات ألي مخالفة أو إخالل. ويشتمل استخدام اآلالت والمعدات ذات الجهد العالي المستخدمة في أعمال 

المجموعة على مخاطر كبيرة على الصحة والسالمة.

الحرائق،  تشمل  والتي  بشكل جوهري،  المشاريع  أعمال شركات  على  المحتملة  واألمن  والسالمة  الصحة  وأحداث  للعاملين  المهنية  األخطاء  تؤثر  قد 
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 بسبب هذه العوامل أو غيرها.

وتحرص المجموعة على توظيف عاملين على مستوى عالي من الكفاءة والخبرة في مجال قطاع الطاقة والمياه إال أن عامليها قد يقومون بأخطاء مهنية 
أثناء قيامهم بوظائفهم وواجباتهم المهنية حيث قد تؤدي هذه األخطاء ألعطال فنية جوهرية في المنشآت الصناعية للمجموعة األمر الذي سيكون له تأثير 

سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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وعلى الرغم من قيام المجموعة بالعمل على تطبيق معايير السالمة في منشآتها والمنشآت الصناعية بما في ذلك معايير السالمة التي ينبغي تطبيقها في 
المدن الصناعية بالجبيل وينبع ورأس الخير وجازان للصناعات والتي تهدف إلى تفادي أي حوادث قد تتعرض لها المنشآت الصناعية أو أي حوادث قد 
يتعرض لها عاملي المجموعة أو سكان األحياء السكنية التي تقع بالقرب من المنشآت الصناعية للمجموعة، فقد وقعت في عام 2021م، حادثة وفاة ألحد 
موظفي المجموعة في أحد منشآتها في مدينة الجبيل، وحادثة وفاة أخرى لموظف آخر في أحد منشآت المجموعة في مدينة ينبع، وبالرغم من أن شركة 
مرافق متوافقة مع متطلبات الصحة والسالمة ذات الصلة، فذلك ال يعني عدم تعرض الشركة للمسؤولية القانونية في المستقبل، مما قد يجعل المجموعة 
عرضة لمخاطر تتعلق برفع ورثة المتوفين لدعاوى قضائية تطالب المجموعة بتعويضهم، إضافة إلى مخاطر تتعلق بإلغاء أي من تراخيص المجموعة في 

حال وجود أي مخالفات تتعلق بااللتزام بمعايير الصحة والسالمة.

باإلضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة فرض اللوائح الحالية، بما في ذلك أنظمة 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 المعمول بها في الوقت الحاضر. 
وال تستطيع المجموعة تقدير التأثير المالي المستقبلي لاللتزام بهذه اللوائح من قبل المجموعة وشركاتها التابعة. وتبعا شركات المشاريع أو تكاليف عدم 

االلتزام بهذه اللوائح.

وال تضمن المجموعة منع حدوث أي حوادث أخرى قد تتعرض لها منشآتها أو المنشآت الصناعية أو عامليها أو أي أشخاص آخرين األمر الذي سيكون 
له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بالشركاء في المشاريع المشتركة واتفاقيات المساهمين التي تبرمها الشركة  11ل1ل2

تعتمد الشركة عند تنفيذ بعض مشاريعها الحالية )مثل مشروع جواب ومشروع جده الثانية( والمستقبلية على االستثمار المشترك والمشاريع المشتركة 
مع الشركاء اآلخرين، وقد ال يكون للشركة الحق بالسيطرة الكاملة على تلك المشاريع أو ال تتولى إدارة كامل المشروع، فإن ذلك المشروع قد ال يتم 
تشغيله بالكفاءة والفعالية التي ترغب فيها الشركة، أو قد ال يتم تشغيله بالطريقة المثلى لخدمة المصالح العليا للمجموعة. وال يوجد ضمان بأن الشركاء 

سيتصرفون بشكل يخدم مصالح المجموعة.

باإلضافة إلى ذلك، تؤدي االستثمارات والمشاريع المشتركة إلى تعرض الشركة إلى المخاطر المعتادة في مثل هذه الترتيبات والتي تشمل على سبيل المثال 
ال الحصر المخاطر المتمثلة في إخالل أحد المستثمرين أو الشركاء في استثمارات الشركة لألنظمة أو عدم وفائه بالتزاماته مما قد يضر بالمجموعة. 
قد تتأثر سمعة المجموعة سلباً إذا أخل أحد الشركاء باألنظمة أو بأحكام اتفاقيات المساهمين، فقد تضطر الشركة بتقديم مساهمات نقدية في حالة 
عدم تمكن شركائها من الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالتمويل. وإذا وقع إخالل جوهري من قبل الشركة فيما يتعلق باتفاقية المساهمين الخاصة بشركة 
جواب، قد ينتج عن ذلك أن تصبح الشركة ملزمة على شراء حصص باقي المساهمين في شركة جواب حسب أحكام االتفاقية – األمر الذي يؤدي إلى 

تكبد الشركة مبالغ عالية. 

وفي حال حدوث أي من هذه المخاطر قد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية 
وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

أبرمت الشركة اتفاقية المساهمين المتعلقة بشركة جواب مع كل من صندوق االستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء وشركة اس جي ايه مرافق 
هولدنجز بتاريخ 20 ديسمبر 2006م، لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم )12-6-4( )»االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة«( 
من هذه النشرة. وبموجب شروط هذه االتفاقية، يخضع المساهمون في شركة جواب لقيود على نقل أسهمهم المنصوص عليها في اتفاقية المساهمين. 
ال تستطيع الشركة نقل أسهمها إال إذا كان ذلك متطلباً نظامياً، أو بأمر من جهة حكومية ذات اختصاص قضائي، أو فيما يتعلق بالنقل الناتج عن إنشاء أو 
إنفاذ أعباء أو رهونات على األسهم ذات الصلة لضمان المديونية وفًقا لوثائق التمويل، أو إلى شركة اس جي ايه مرافق هولدنجز، أو إلى أي تابع لشركة 
مرافق. وعليه، هناك خطر يتمثل في أن المجموعة قد ال تتمكن من الحصول على الموافقة على بيع حصتها في شركة جواب عندما تقرر أن ذلك مفيد 
اقتصادًيا أو ضرورًيا، مما قد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي 

على سعر أسهم الشركة.

وتتضمن اتفاقية المساهمين لشركة جواب والذي تملك بها المجموعة ملكية فعلية بنسبة 30% بعض المسائل التي تتطلب موافقة جميع المساهمين أو 
أعضاء مجلس اإلدارة لتكون القرارات المتعلقة بهذه المسائل صحيحة. إال أنه لم يتم تضمين هذه المسائل في النظام األساسي الخاص بشركة جواب مما 
قد يمنع المجموعة من تنفيذ أحكام اتفاقيات المساهمين في هذا الشأن حيث قد يقوم مساهمي األغلبية في شركة جواب بإصدار قرارات دون موافقة 
الشركة إخالالً باالتفاقية، فهنالك خطر يتمثل في أن المحاكم المختصة في المملكة قد ال تقوم بإنفاذ هذه الحقوق، األمر الذي قد يكون له تأثير سلبي 

جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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المخاطر المتعلقة بعدم تمكن المجموعة من البدء في تشغيل مشاريعها بالشكل المخطط له وخالل المدة المحددة  12ل1ل2
للمشروع

كما في تاريخ هذه النشرة، تعمل الشركة على استكمال أعمال اإلنشاءات الخاصة بمشاريع عدة منها مشروع توسعة محطات الصرف الصحي والصناعي 
بمدينة الجبيل الصناعية ومشروع جدة الثانية. وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد تأخير بإتمام أعمال المقاوالت المتعلقة بمشروع جدة الثانية بسبب تأخير 
المقاول، مما قد يؤدي إلى عدم القدرة على تشغيل المشروع في تاريخ التشغيل التجاري المتوقع والذي قد ينتج عنه اإلخالل باتفاقيات. وقد ال تنجح 
المجموعة بالبدء في تشغيل هذه المشاريع أو أي مشاريع مستقبلية أو تتأخر في تشغيلها ألن ذلك يعتمد على تحقيق شروط محددة، ومنها الحصول 
على التمويل الالزم لتلك المشاريع أو تهيئة البنية التحتية الخاصة بها والتي تعتمد على المقاولين المعينين من الشركة وغيرها من العوامل األخرى التي 
تصاحب إنشاءات المشاريع أو ال يمكن للشركة السيطرة عليها. وال يوجد ما يضمن تشغيلها بشكل عام أو تشغيلها وفقاً للخطط الموضوعة لها خصوصا 
وان تنفيذ أو تشييد بعض المشاريع تعتمد على خدمات أطراف ثالثة ال تسيطر عليها الشركة، حيث أن تأخير تشغيل تلك المشاريع أو عدم تشغيلها بشكل 
عام في حال تأخر تلك األطراف في تنفيذها أو تشييدها أو ألي سبب آخر قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها 

المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على تحقيق أهدافها أو استراتيجياتها أو استغالل فرص النمو 13ل1ل2

تضع الشركة عدداً من األهداف واالستراتيجيات المتعلقة بأعمالها التشغيلية، إال أنه ال يوجد ما يضمن تحقيق الشركة ألهدافها، وقد ال تتمكن المجموعة 
من استغالل فرص النمو في قطاع المياه والطاقة بشكل عام ويشمل ذلك التوسع في أعمال الشركة نظراً الرتباط قدرة الشركة على تحقيق أهدافها أو 
استراتيجياتها أو استغالل فرص النمو بعوامل قد ال تكون ضمن سيطرة الشركة مثل – على سبيل المثال ال الحصر – العوامل االقتصادية والسياسية في 
المملكة بشكل عام وكذلك العوامل األخرى التي قد تتأثر بها المجموعة بشكل مباشر مثل – على سبيل المثال ال الحصر – المخاطر المتعلقة بالحصول 
على الموافقات من الجهات التنظيمية، وعدم قدرة الشركة على منافسة المنشآت األخرى الفاعلة في القطاع المعني وارتفاع التكاليف التشغيلية للشركة 

وتكاليف اإلنتاج وتأثر القدرة اإلنتاجية لمنشآت المجموعة خالل عملية التوسع مما قد يؤثر على تلبية احتياج عمالئها الحاليين كأولوية للشركة. 

نصت المادة )49( من نظام المياه والمادة )13-)4(( من نظام الكهرباء على وجوب حصول المرخص له على موافقة الجهة المنظمة )وزارة البيئة 
والمياه والزراعة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء( قبل أي عملية اندماج مع أشخاص آخرين أو االستحواذ على معظم حصصهم أو موجوداتهم. فقد ال 
تستطيع الشركة الحصول على الموافقات الالزمة من هذه الجهات في حال رغبت في إبرام صفقة تجارية من هذا النوع كجزء من تحقيق أهدافها 
أو استراتيجياتها أو استغالل فرص النمو. وإن تحقق أي من تلك المخاطر قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في تمكن المجموعة من تحقيق أرباح 
لمساهميها األمر الذي سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على 

سعر أسهم الشركة.

إضافة إلى ما سبق، يتمثل الهدف الرئيسي للشركة وفق ما ورد في نظامها األساس في تقديم الخدمات الالزمة للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية، 
وبالتالي فإن أعمال المجموعة التشغيلية متركزة حالياً بشكل أساسي في المدن الصناعية. وقد ينتج عن ذلك عدد من المخاطر التي تشمل - على 
سبيل المثال - عدم قدرة الشركة على المشاركة أو االستثمار في فرص استثمارية مجدية تجارياً تقع في المدن األخرى في المملكة بسبب وجود فرص 
استثمارية في المدن الصناعية في كل من الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان في نفس الوقت أو بسبب ضرورة تكبد الشركة لتكاليف رأسمالية كبيرة 
لتلبية زيادة الطلب على خدمات الشركة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بقدر ال يمكنها من االستثمار في الفرص األخرى. وحيث أن النمو التشغيلي 
للمجموعة في مدن أخرى قد يساهم بشكل كبير في تحقيق عوائد إضافية للشركة. وعليه فإن عدم تمكن الشركة من تحقيق كل أو بعض من أهدافها أو 
عدم استغالل فرص النمو من خالل إعطاء األولوية لألعمال في مناطق جغرافية محددة قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج 

عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على تطوير أو الحصول على تقنيات أو خدمات جديدة 14ل1ل2

لتلبية متطلبات عمالئها  أو اكتساب تقنيات وخدمات وحلول جديدة وتكييف أعمالها  ويعتمد نمو المجموعة على قدرتها على االستمرار في تطوير 
وعلى عدة عوامل أخرى، بما في ذلك قدرتها على االبتكار وتطوير تقنيات جديدة وتكييف خدماتها وحلولها بحيث تتناسب مع العمالء المستهدفين، 
باإلضافة إلى تحديد االتجاهات التكنولوجية الناشئة وغيرها للعمالء المستهدفين وتطوير أو الحصول على تقنيات وخدمات تنافسية ومبتكرة ال سيما 
في المجال الرقمي وتقديمها إلى السوق بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. وعلى وجه الخصوص، فإن عمالء المجموعة يتمتعون بحس عالي فيما 
يتعلق بكفاءة جميع الخدمات المقدمة لهم ويتطلبون قدرات رقمية لمراقبة وإدارة هذه الخدمات. وإذا لم تتمكن المجموعة من تلبية تطلعات عمالئها 
أو تمييز منتجاتها وخدماتها وحلولها، أو واجهت تأخيرات كبيرة في تطوير تقنيات جديدة وعروض رقمية، قد تفقد المجموعة عمالء جوهريين أو 
عروض وفرص مستقبلية مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي 

على سعر أسهم الشركة.
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المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق مستويات اإلنتاج المتوقعة لمنشآت المجموعة 15ل1ل2

تقوم المجموعة بتوقع مستويات إنتاج عملياتها التشغيلية لتحقيق األرباح المتوقعة للشركة بالتنسيق مع الهيئة الملكية والجهات األخرى ذات العالقة، والتي 
قد تنخفض عموماً ألسباب تعود إلى مسائل مرتبطة بمواصفات هذه المنشآت كالسعة المتاحة لإلنتاج أو فشل المعدات الرئيسية واإلغالق أو التوقف 
للمحطة غير المخطط له، مما قد يؤدي إلى فشل تشغيل تلك المحطات بالشكل الذي يضمن تحقيقها للمستويات المخطط لها أو المطلوبة لإلنتاج. وال 
تضمن الشركة جودة المياه التي تقوم بإنتاجها ومراقبة جودتها لكي تتوافق مع متطلبات عمالئها، وفي حال حدوث عدم تطابق اإلنتاج مع متطلبات الجودة، 
فقد يرفض العمالء استالم هذه المياه مما يؤدي إلى قيام الشركة بالتخلص من الكميات المنتجة غير المتوافقة مع متطلبات الجودة وبإعادة إنتاج هذه 
الكميات للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، والذي قد يؤثر على مستويات اإلنتاج بشكل سلبي. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض في أرباح الشركة، مما قد يكون له 

تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

كما أن الشركة ال تضمن بأن أداء بعض أو كل المنشآت الصناعية للمجموعة سيكون في المستوى المطلوب لها مما قد يتسبب في عدم تحقيق مستويات 
اإلنتاج المطلوبة من المجموعة وإلى إخاللها بالتزاماتها التعاقدية مع المتعاقدين والذي قد ينتج عنه فسخ تلك العقود أو فرض غرامات على الشركة، 

مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بقدرة المجموعة على توقع كمية الطلب على خدماتها بدقة 16ل1ل2

تقوم المجموعة بإجراء الدراسات الالزمة لتوقع كمية الطلب على الخدمات التي تقدمها. وفي حال عدم توافق هذه التوقعات مع الطلب الفعلي، فإن ذلك 
قد يؤدي إلى ارتفاع التكلفة وانخفاض الكفاءة التشغيلية للمجموعة ومنشآتها الصناعية نظراً لوجود فائض في اإلنتاج أو عدم القدرة على تلبية الطلب. 
الثاني والثالث على  التعديل  فعلى سبيل المثال، وبسبب قلة العمالء في مدينة رأس الخير الصناعية وكذلك مدينة جازان للصناعات التحويلية، نص 
عقد اإليجار الرئيسي المبرم مع الهيئة الملكية على أال تقوم الشركة بدفع أي مبالغ إيجارية لألصول لمدة خمسة سنوات من تاريخ توقيع التعديل على 
االتفاقية وذلك لضمان وجود طلب مناسب على خدماتها مما يوفر تدفقات نقدية من عمالء الشركة، ولكن هذا اإلعفاء ال ينطبق على المبالغ اإليجارية 
المستحقة إليجار األرض، وال يوجد ما يضمن زيادة عدد العمالء بعد مرور خمسة سنوات من توقيع االتفاقية، فقد تتكبد المجموعة خسائر بسبب عدم 
وجود تدفقات نقدية كافية للشركة لتغطية التكاليف اإليجارية. لمزيد من التفاصيل حول التعديل الثاني لعقد اإليجار الرئيسي المبرم مع الهيئة الملكية، 
يرجى مراجعة الجدول )12-40( )»ملخص عقود إيجار المجموعة«( من هذه النشرة. كما يسجل قطاع مياه الشرب في ينبع خسائر بالمقارنة بالجبيل 
بسبب قلة الطلب والذي ساهم في انخفاض النمو السنوي المركب بنسبة 4.0% من 264 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 2019م إلى 

243 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 2021م. 

إضافة إلى ما سبق، قامت الشركة برفع طلب إلى الهيئة الملكية بتفعيل ربط القيمة اإليجارية لألصول بنسب التشغيل التجاري حسب ماورد في اتفاقية 
االيجار الرئيسية وقد أبدت الهيئة الملكية موافقتها على هذا الطلب بخطاب موجه للشركة بأنه سيتم إعادة مطالبة فواتير األصول حسب نسب التشغيل 
التجارية. وعلى الرغم من موافقة الهيئة الملكية على طلب الشركة، إال أنه ال يوجد ضمان التفاق الهيئة الملكية والشركة على نسب التشغيل التجاري 

والمبالغ التي سيتم تخفيضها من مبالغ اإليجارات المستحقة لألصول. 

وفي حال حدوث أي من هذه المخاطر قد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية 
وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة باعتماد عوائد المجموعة بشكل رئيسي على عدد من العمالء الرئيسيين من القطاع الصناعي وعلى  17ل1ل2
مشروع شركة جواب

تعتمد المجموعة في تحقيق عوائدها بشكل كبير على عدد من عمالء القطاع الصناعي الرئيسيين حيث أن أغلب عوائد المجموعة الناشئة عن اتفاقيات 
اتفاقيات  التفاصيل حول  )لمزيد من  للشركة  أكبر عشرة عمالء  تأتي من  التنظيمية(  الجهات  التي تحددها  للتعرفة  )والتي تخضع  المرافق  استخدام 
استخدام المرافق وأكبر عشرة عمالء للمجموعة التي أبرمت هذه االتفاقيات، يرجى مراجعة القسم )12-6-1-1( )»االتفاقيات استخدام المرافق«( الذين 
يمثلون مجتمعين نسبة 27.6%، و27.3%، و27.7%، و27.7% تقريباً من إجمالي إيرادات المجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 
و 2020م و 2021م والثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م على التوالي، وذلك حسب القوائم المالية الموحدة. كما أنه خالل الفترات التاريخية 
اعتمد الربح اإلجمالي للمجموعة بشكل جوهري على اإليرادات الناتجة من المشاريع المتعلقة بكل من شركة صدارة وشركة جواب )يرجى مراجعة القسم 
)12-6( )»االتفاقيات الجوهرية«((، وحيث شكلت إيرادات الشركة من هذه المشاريع مجتمعة ما نسبة 42.8% و42.9% و42.1% و42.19% من إجمالي 
إيرادات المجموعة في كل من السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و 2020م و 2021م والثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، على 
التوالي، حيث تخضع هذه المشاريع لترتيبات تعريفة مربحة )باعتبار أنها ال تخضع للتعرفة التي تحددها الجهات التنظيمية(. ,ال يوجد ما يضمن إمكانية 
تجديد جميع هذه العقود بعد انتهائها أو إمكانية إبرام عقود جديدة. ويترتب على ذلك تأثر المجموعة بشكل سلبي وجوهري في حال عدم تمكن أي من 
العمالء الرئيسيين الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، أو في حال انخفاض طلب هؤالء العمالء لخدمات الطاقة والمياه أو في حال خروج أي من عمالء الشركة 
الصناعيين من المدن الصناعية التي تعمل بها الشركة، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو 

توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 
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وفي ذات السياق، تعتمد مبيعات شركة جواب – وهي إحدى الشركات التابعة للشركة – بشكل رئيسي على اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة مع شركة 
توريد )المملوكة بالكامل للشركة(، والذي بموجبه تشتري شركة توريد كامل السعة اإلنتاجية لشركة جواب من الطاقة والمياه لبيعها بشكل كامل إلى عدد 
محدد من العمالء بموجب اتفاقية بيع الطاقة والمياه وهم الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وفي حال لم 
يلتزم أي من العمالء الرئيسيين لشركة مرافق لتوريد الماء والكهرباء )توريد( بالعقود المبرمة لشراء هذه السعة اإلنتاجية من الطاقة والمياه أو فسخ أي 
من هذه العقود فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر 
أسهم الشركة. لمزيد من التفاصيل حول كل من اتفاقية شراء الطاقة والمياه واتفاقية البيع المبرمة من قبل شركة توريد، يرجى مراجعة القسم )4-6-12( 

)»االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة«( من هذه النشرة.

المخاطر المتعلقة باعتماد المجموعة على مورد واحد للغاز والوقود  18ل1ل2

تعتمد المجموعة في أعمالها التشغيلية على مورد واحد للغاز والوقود في المملكة وهي شركة أرامكو السعودية األمر الذي قد يترتب عليه عدد من 
المخاطر على المجموعة ومن ضمنها تأثر المورد بأوضاع األسواق العالمية للوقود والمخاطر السياسية واألعمال التخريبية التي قد تتعرض لها المنشآت 
النفطية والمنشآت الصناعية واألعطال الفنية مما قد يؤثر على توريد الغاز والوقود للمجموعة األمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها 
مما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة أو نتائج عملياتها أو مركزها المالي أو توقعاتها المستقبلية. لمزيد من التفاصيل حول اتفاقيات إمداد الغاز والوقود 

المبرمة مع شركة أرامكو السعودية، يرجى مراجعة القسم )12-6( )»االتفاقيات الجوهرية«( من هذه النشرة. 

وباعتبار أن شركة أرامكو السعودية هي المورد الوحيد في المملكة، وأن أسعار الوقود ومدى إتاحتها تعتمد على األسعار التي تضعها الحكومة وعلى توفرها 
بشكل عام، فقد تفرض اتفاقيات التوريد الخاصة بها والتي ينبغي أن تبرمها المجموعة للحصول على الكميات من الوقود الالزمة لتشغيل محطاتها بعض 
من الشروط واألحكام التي قد تكون مجحفة على المجموعة. على سبيل المثال، تنص بعض من أحكام اتفاقيات توريد الوقود على أن توريد الوقود يخضع 
لتوافره لدى شركة أرامكو السعودية، وأن شركة أرامكو السعودية لن تكون مسؤولة عن عدم توفير كميات الوقود المتفق عليها. وعلى سبيل المثال، لم تقم 
شركة أرامكو السعودية منذ عام 2016م، بتزويد محطات الشركة في ينبع )محطات ينبع 2( بالوقود األساسي الذي تم االتفاق عليه )زيت الوقود الثقيل(، 
على الرغم من أن االتفاقية نصت صراحة على قيام شركة أرامكو السعودية بتزويد الشركة بزيت الوقود الثقيل إال في حال عدم توفره، وفي هذه الحالة 
نصت االتفاقية على أن تقوم شركة أرامكو السعودية بتزويد الشركة بالزيت العربي الخفيف إلى أن يتوفر لدى شركة أرامكو السعودية زيت الوقود الثقيل. 
فقد أدى ذلك إلى تحمل الشركة لتكلفة إضافية تقدر بمائة مليون )100.000.000( ريال سعودي سنوياً، باإلضافة إلى تكاليف تشغيل وصيانة إضافية، 
وسعة تخزين محدودة للزيت العربي الخفيف )حيث تم بناء أغلب سعة التخزين لزيت الوقود الثقيل(، والذي يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة ويؤدي 
إلى مخاطر إضافية حول عدم قدرة الشركة على تلبية سعة إنتاج المحطات ذات الصلة، مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة 
ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. فقامت الشركة بإرسال العديد من الخطابات إلى شركة أرامكو 

السعودية بشأن ذلك، ولكن لم يتم تحصل على الوقود األساسية لتلك المحطات حتى تاريخ هذه النشرة. 

كما أن اعتماد المجموعة على مورد واحد للغاز والوقود قد يعرض المجموعة لصعوبات مرتبطة بعدم تمكن المجموعة من الحصول على أسعار منافسة 
للغاز والوقود في حال ارتفاع أسعار الغاز والوقود الذين يتم توريدهم من شركة أرامكو السعودية للشركة، أو في حال إنهاء أو فسخ االتفاقيات المبرمة 
مع شركة أرامكو السعودية بسبب إخالل الشركة أو أي من شركاتها التابعة بالتزاماتهم الواردة في تلك االتفاقيات، أو ألي أسباب أخرى، وبالتالي لم 
تتمكن الشركة من توفير الوقود بالكميات المطلوبة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها 

المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بجائحة كوفيد – 19 19ل1ل2

تسببت جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( في حدوث اضطرابات اقتصادية ومالية على مستوى العالم -على الرغم من أن أعمال المجموعة قد تأثرت 
بشكل أقل سلبية من القطاعات األخرى- ودفعت الجهات الحكومية إلى اتخاذ تدابير غير مسبوقة للتخفيف من انتشار الجائحة، بما في ذلك حظر السفر 

وإغالق الحدود وإغالق األعمال والحجر الصحي وأوامر التزام المنازل واتخاذ إجراءات تهدف إلى استقرار األسواق وتعزيز النمو االقتصادي.

وقد اتخذت المجموعة تدابير وقائية ونفذت خطط طوارئ، وعاد معظم موظفيها اآلن للعمل في مكاتبها. ومع ذلك، ال يمكن للمجموعة تقديم أي ضمان 
بأن مثل هذه التدابير ستحمي أعمالها بشكل كاٍف، وقد يؤدي إضافة أي ترتيبات خاصة بالعمل عن بُعد في المستقبل أو اتخاذ أي تدابير أخرى لمواجهة 
المثال ال الحصر، مخاطر األمن  بما في ذلك، على سبيل  إنشاء مخاطر تشغيلية جديدة،  أو  الحالية  المخاطر  زيادة  إلى   19  – انتشار جائحة كوفيد 
السيبراني، ويمكن أن تضع ضغوًطا على الموارد التقنية للمجموعة وخطط استمرارية األعمال. وإذا ادعى مورد أو أكثر من الموردين الخارجيين التابعين 
ألطراف خارجية الذين تعهد المجموعة إليهم بأنشطة جوهرية معينة أنهم ال يستطيعون أداء التزاماتهم بسبب قوة قاهرة أو أنهم تعرضوا إلخفاقات 
تشغيلية نتيجة لجائحة كوفيد-19، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 
وعالوة على ذلك، يمكن أن يؤثر انتشار جائحة كوفيد-19 بشكل أكبر على تواجد كبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين الرئيسيين اآلخرين الضروريين 

إلدارة أعمال المجموعة.
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التطورات  على  كبير  حد  إلى  المستقبلية  وتوقعاتها  عملياتها  ونتائج  المالي  ووضعها  المجموعة  أعمال  على  كوفيد-19  جائحة  تأثير  مدى  سيعتمد 
المستقبلية، بما في ذلك، إلى جانب أمور أخرى، التوزيع الواسع للقاحات وقبولها وفعاليتها. ويمكن أن يكون لالنكماش االقتصادي المستمر تأثير سلبي 
على إيرادات المجموعة المتعلقة بأنشطة معينة. ويمكن أن يكون لجائحة كوفيد-19 أيًضا تأثير سلبي على أعمال عمالء المجموعة وقدتهم على التداول، 

وسيعتمد التأثير الناتج على أعمال المجموعة على التطورات المستقبلية، وهو أمر غير مؤكد إلى حد كبير وال يمكن توقعه.

وبالرغم من أن الجهات الحكومية تتشارك في الجهود المبذولة لمكافحة انتشار وشدة جائحة كوفيد-19، إال أنه قد ال تحقق هذه التدابير الفاعلية 
المتوقعة. وباإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي اإلجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية والتي تهدف إلى تحسين االقتصاد الكلي أو اآلثار األخرى لجائحة 
كوفيد-19، في المستقبل إلى حالة من عدم الوضوح التنظيمي، األمر الذي قد يؤثر بدوره على أعمال المجموعة. وفي الوقت الحالي، ال يمكن للشركة 

التنبؤ بكيفية تأثير اإلجراءات التنظيمية للمخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في أعمال المجموعة.

المخاطر المتعلقة بحاالت اإلنهاء الواردة في االتفاقيات الجوهرية التي أبرمتها المجموعة  20ل1ل2

أبرمت المجموعة عدد من االتفاقيات الجوهرية )يرجى الرجوع إلى القسم )12-6( )»االتفاقيات الجوهرية«( من هذه النشرة لملخص تلك االتفاقيات(. ويحق 
لألطراف المتعاقد معها بموجب أحكام تلك االتفاقيات إنهائها وفقاً لحاالت اإلنهاء الواردة فيها أو في حال حدوث إخالل من جانب الشركة أو أي من شركاتها 
التابعة ذات الصلة إذا لم تتم تصحيح حاالت اإلخالل خالل فترات التصحيح المتفق عليها. وتجدر اإلشارة إلى أنه توجد حاالت إنهاء تكون خارج سيطرة 
شركات المجموعة، والتي تشمل– على سبيل المثال دون حصر– حدوث تغيير في األنظمة ذات الصلة بشكل يؤثر على التزامات األطراف سلبياً وحدوث حالة 
قوة قاهرة مستمرة لمدة محددة، واإلنهاء نتيجة للزيادة في التكاليف الذي يكون خارج سيطرة األطراف أو نتيجة الخسارة الجسيمة في المحطة بسبب ضرر 
يقع على أصولها، حيث أن جميع تلك الحاالت تكون خارج سيطرة المجموعة وقد تؤدي إلى إنهاء االتفاقيات ذات الصلة مما سيكون له تأثير سلبي جوهري 
على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. يرجى الرجوع إلى القسم )12-6( )»االتفاقيات 

الجوهرية«( من هذه النشرة لملخص تلك االتفاقيات بما في ذلك أهم البنود المتعلقة بحاالت اإلنهاء وااللتزامات ومسؤولية األطراف.

المخاطر المتعلقة بمنافسة مقدمي خدمات آخرين للمجموعة في المدن الصناعية األربعة  21ل1ل2

كانت الشركة منذ تأسيسها هي الجهة الوحيدة المرخص لها بتقديم الخدمات في المدن الصناعية الجبيل وينبع. ولكن لم ينص كل من قرار مجلس الوزراء 
رقم )57( أو نظام المياه أو نظام الكهرباء أو عقد اإليجار الرئيسي المبرم مع الهيئة الملكية على حق الشركة بتقديم الخدمات بشكل حصري في المدن 
الصناعية األربعة الخاضعة لنطاق الهيئة الملكية، وبالتالي يجوز ألي جهة مؤهلة تقديم طلب حصول على ترخيص من الهيئة الملكية لتقديم الخدمات التي 
تقدمها المجموعة في المدن الصناعية األربعة. وبالرغم من أن المجموعة والشركات التابعة هي الجهات الوحيدة المرخص لها حالياً بتقديم مثل هذه 
الخدمات )باستثناء بيع الكهرباء في الجبيل ورأس الخير حيث تقدم هذه الخدمة من قبل الشركة السعودية للكهرباء(، إال أنه من الممكن لجهات أخرى 

الدخول لهذا القطاع ومنافسة المجموعة في أعمالها.

وقد خضع قطاع المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص لعملية إعادة هيكلة كبيرة خالل العشرون سنة الماضية لتشجيع 
الخاص  القطاع  من  المنشآت  بعض  قامت  فقد  لذلك،  ونتيجة  وتوزيعاً.  انتاجاً  والكهرباء  المياه  خدمات  لتقديم  أكبر  بشكل  الخاص  القطاع  مشاركة 
باالستحواذ على مشاريع مستقلة إلنتاج المياه والطاقة ومن ثم بيعها للمشتري الرئيس لتلبية احتياج المواطنين والمنشآت التجارية والصناعية في المملكة 
للمياه المحالة والكهرباء. وإذا دخل المنافسون للسوق الذي تعمل به المجموعة، فقد تخسر المجموعة نسبة كبيرة من أعمالها إذا كانت غير قادرة على 
منافسة المنافسين بشكل فعال، أو قد تنخفض هوامش الربح إذا خفضت المجموعة أسعارها استجابة لدخول المنافسين. قد يكون لدى بعض المنافسين 
هوامش ربح عالية في األعمال التي ال تشارك فيها المجموعة حالًيا، مما قد يمّكنهم من تنفيذ استراتيجياتهم. وقد يؤدي هذا التنافس إلى فقدان تدفق 
اإليرادات وانخفاضها، وبالتالي سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية، 

وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

وفي حال تمكنت أي جهة ذات سمعة عالية من الحصول على التراخيص الالزمة من الهيئة والجهات التنظيمية األخرى ذات الصلة لبدأ عملياتها في المدن 
الصناعية األربعة، فسينتج عن ذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية، وبالتالي على 

سعر سهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة 22ل1ل2

قد يكون لدى بعض من كبار التنفيذيين في الشركة خبرة محدودة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة في المملكة العربية السعودية وااللتزام باألنظمة 
واللوائح المتعلقة بها. وعلى وجه الخصوص، يتطلب التدريب الداخلي و/أو الخارجي الذي يحصل عليه كبار التنفيذيين في إدارة الشركات المساهمة 
السعودية المدرجة، إلى جانب االلتزامات التنظيمية فيما يتعلق بالرقابة وإعداد التقارير المفروضة على الشركات المدرجة، إلى اهتماٍم كبير من كبار 
التنفيذيين، وهو ما يمكن أن يصرف انتباههم عن اإلدارة اليومية للمجموعة. وقد يؤدي عدم االلتزام باللوائح ومتطلبات اإلفصاح المفروضة على الشركات 
المدرجة إلى تعريض الشركة لعقوبات تنظيمية وغرامات واإلعالن عنها، وبالتالي قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها 

ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 
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المخاطر المتعلقة باعتماد المجموعة على الموظفين الرئيسيين 23ل1ل2

تعتمد المجموعة على قدرة وخبرة كبار موظفيها التنفيذيين وغيرهم من موظفيها الرئيسيين في إدارة وتشغيل أعمالها، إال أنه ال يمكن الجزم ببقاء كل أو 
بعض هؤالء الموظفين سواء من خالل استقطابهم من شركات أخرى منافسة أو غير ذلك وإذا لم تتمكن المجموعة من المحافظة على اإلدارة التنفيذية 
الحالية أو الموظفين الرئيسيين أو استقطاب موظفين جدد، فقد يكون لذلك أثر سلبي على إيرادات المجموعة وأرباحها ونتائج عملياتها. وباإلضافة إلى 
ذلك، فإن النجاح المستقبلي للمجموعة يعتمد بشكل كبير على قدرتها المستمرة على استقطاب والمحافظة على الموظفين الذين يتمتعون بمستوى عالي 
من المهارة والمؤهالت. وقد يترتب على عدم قدرة المجموعة على تلبية متطلبات التوظيف في المستقبل تكاليف عالية، األمر الذي قد يكون له تأثير 

سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 

المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة 24ل1ل2

اعتمد مجلس اإلدارة دلياًل داخلًيا لحوكمة الشركة في تاريخ 1433/10/24هـ )الموافق 2022/05/25م(. وقد اشتمل الدليل على قواعد وإجراءات تمت 
صياغتها وفًقا لالئحة 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.

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 في الئحة حوكمة الشركات، قد يعرضها لعقوبات نظامية، وقد يؤثر ذلك بشكٍل سلبي وجوهرّي 

على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية، وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

وقامت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتشكيل لجنة المراجعة )المكونة من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين( بتاريخ 1443/11/03هـ )الموافق 2022/06/02م(. 
وقام مجلس اإلدارة بإعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية وإدارة المخاطر بتاريخ 1443/10/11هـ )الموافق 2022/5/12م( )انظر 
القسم )5-8( )»لجان مجلس اإلدارة ومسؤولياتها«((. 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، 
األمر الذي قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بمنافسة أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين للشركة ألعمال أو أنشطة الشركة  25ل1ل2

يخضع أعضاء مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية ألحكام نظام الشركات واللوائح التنفيذية ذات العالقة والتي تلزم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
على الحصول على ترخيص الجمعية العامة للشركة في حال اشتراك العضو ذو العالقة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافسة أحد فروع نشاطها. 
ونظراً لكون أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين الكبار في الشركة الذين لهم ممثلين في مجلس إدارة الشركة مرتبطين بالقطاع التي تعمل به المجموعة، فقد 
ينشأ عن ذلك من وقت آلخر حاالت تعارض في المصالح أو أعمال من شأنها منافسة الشركة والتي تتطلب موافقة الجمعية العامة بموجب أحكام المادة )72( 
من نظام الشركات. وبالرغم من عدم وجود مثل هذه الحاالت كما في تاريخ هذه النشرة، في حال اشتراك العضو ذو العالقة في أي عمل منافس ألعمال 
وأنشطة الشركة دون الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة فإن ذلك قد يتيح للعضو االستفادة من معلومات داخلية سرية تتعلق بالشركة لتحقيق 
مصلحة له ولنشاطه المنافس والذي من شأنه أن يضر بمصالح الشركة بما في ذلك اإلضرار بسمعتها وإفشاء معلوماتها السرية األمر الذي قد يكون له تأثير 

سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة ليست على علم - حتى تاريخ هذه النشرة - بأي أنشطة ألعضاء مجلس إدارة الشركة من شأنها منافسة أنشطتها وأعمالها، كما 
أنه لم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية الحاليين بعرض أي أعمال أو عقود تتضمن اشتراكهم في أعمال أو أنشطة الشركة على الجمعية 
العامة للشركة لطلب الترخيص بها. ولكن تجدر اإلشارة إلى أن عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ مساعد بن أحمد بن عبداهلل السيوحي بصفته عضو ممثل لشركة 
أرامكو السعودية للطاقة )مساهم مباشر في الشركة يملك ما نسبته 24.81% من رأس مال الشركة قبل الطرح( في مجلس إدارة الشركة يعمل حالياً كموظف 
)مراقب حسابات( لدى شركة أرامكو السعودية )مساهم غير مباشر في الشركة تصل إجمالي نسبة ملكيته في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة 42.18% من 
رأس مالها( والتي تمارس أعمال من خالل شركاتها التابعة قد يكون من شأنها منافسة الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن هذه العالقة ال تدخل في مفهوم 
االشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة باعتبار أن شركة أرامكو السعودية تعد من تابعي الشركة قبل الطرح، وذلك وفق أحكام المادة السابعة واألربعون 
)47( من الئحة حوكمة الشركات )والتي تستثني كون العضو عضو مجلس إدارة أو يشغل منصب إداري في شركة منافسة للشركة، في حال كانت هذه الشركة 
األخرى من تابعي الشركة، من مفهوم االشتراك في أعمال من شأنها منافسة الشركة(، كما أن منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة أرامكو السعودية ليس 
منصب إداري. وكون عضو مجلس اإلدارة مساعد السيوحي ممثل لشركة أرامكو السعودية للطاقة -والتي تملك حصة مؤثرة في بعض من الشركات التي قد 
تنافس شركة مرافق- فإننا ال نرى أن ذلك يعد نشاط من شأنه منافسة الشركة باعتبار أن نص المادة )47( من الئحة حوكمة الشركات ال يشمل حاالت تمثيل 
مساهم يعمل في نشاط من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله بشكل غير مباشر، كما أنه ال يوجد لعضو مجلس اإلدارة 
المعني أي مصلحة شخصية في الشركات التابعة لشركة أرامكو السعودية للطاقة ذات الصلة. إال أنه سيقوم المجلس بعد الطرح بإعادة النظر في هذه العالقة 
مع العضو المعني لتحديد مدى انطباق أحكام المادة الثانية والسبعون )72( من نظام الشركات، وسيتم إتباع اإلجراءات المذكورة في تلك المادة باإلضافة إلى 

المواد ذات الصلة في الئحة حوكمة الشركات والحصول على الموافقات المطلوبة إن لزم ذلك.
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المخاطر المتعلقة برأس المال العامل  26ل1ل2

تعمل المجموعة على الحفاظ على تدفق نقدي كاف للوفاء بالديون قصيرة األجل وسداد تكاليف تشغيلها. وإن اعتماد المجموعة على القروض لتمويل رأس 
المال العامل يحتوي على مخاطر في العثور على شروط ائتمانية أسهل. وإذا أصبح المناخ االقتصادي أقل مواتاة، قد تواجه المجموعة 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 صعوبتها في الحصول على تمويل مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة 

ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 

المخاطر المتعلقة بتقنية المعلومات واألمن السيبراني 27ل1ل2

على مجموعة  تشتمل  وهي  لديها،  المعلومات  لتقنية  الفنية  التحتية  للبنية  انقطاعات  أي  بدون  المتواصل  التشغيل  على  كبير  بشكل  المجموعة  تعتمد 
معقدة ومتطورة من أجهزة الحاسب اآللي وأنظمة االتصاالت وأنظمة التحكم والرقابة اإلشرافية وأنظمة معالجة البيانات وأنظمة الحصول على البيانات 
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، 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 المجموعة أو شركاتها التابعة، مما قد يؤدي 

بدوره إلى وقوع خسائر للمجموعة وشركاتها التابعة. 

المماثلة  التعطل  للفيروسات والقرصنة اإللكترونية وجرائم اإلنترنت وغيرها من أسباب  إلكترونياً عرضة  النظم والمعلومات المخزنة  ويمكن أن تكون 
الناتجة عن قيام أشخاص غير مصرح لهم باستخدام تلك النظم مما قد يؤدي إلى فقدان بيانات هامة. وقد ال تتمكن المجموعة من تطوير أو الحصول 
على تقنية قادرة على المنافسة وتلبية متطلبات أعمال المجموعة، وقد ال تتوفر لدى المجموعة الموارد الكافية للقيام باستثمارات في مجال التكنولوجيا 
تمكنها من التنافس مع منافسيها وحماية أنظمة المعلومات وأنظمة التشغيل بكفاءة والذي قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج 

عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بالمطالبات الزكوية 28ل1ل2

تخضع الشركة ألنظمة ولوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقد قدمت المجموعة إقراراتها الزكوية والضريبية حتى نهاية عام 2021م، وحصلت 
بموجب ذلك على شهادات الزكاة لهذه األعوام. إال أن المجموعة لم تحصل على الربوط الزكوية والضريبية النهائية لجميع هذه األعوام )كما هو موضح 
أدناه(، حيث أن إقراراتها الزكوية والضريبية الخاصة بهذه األعوام ال تزال قيد المراجعة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )مع مراعاة مدد التقادم 
وفق األنظمة واللوائح المعمول بها(. فقد تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مدفوعات زكاة إضافية تتعلق باألعوام التي لم يتم فيها استكمال التقييم 
وسداد المستحقات المفروضة على الشركة والشركات التابعة، وهو ما قد يؤدي إلى مدفوعات زكاة أعلى مقارنًة بالمدفوعات المتوقعة، األمر الذي قد 

يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

2007م حتى  من  لألعوام  المقدمة  الزكوية  لإلقرارات  اعتمادها  يؤكد  للشركة  والجمارك خطاب  والضريبة  الزكاة  هيئة  أصدرت  2019م،  عام  في 
2018م، وعليه أكد الخطاب بأن يعتبر موقف الشركة منتهياً فيما يخص إقرارات الزكاة لتلك الفترة مع احتفاظ الهيئة بحقها في إعادة فتح الربط في 
حال ظهور معلومات جديدة. إال أن في عام 2021م، قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفع تقييم للشركة بشأن ربوطها الزكوية لألعوام 2015م، 
المخالفات  في  الفصل  لجنة  لدى  بالكامل  المبلغ  الشركة على هذا  واعترضت  ريال سعودي.  مليون   99.8 قدرها  إجمالية  بقيمة  و2017م  2016م 
والمنازعات الضريبية والتي تنظر في المسألة كما في تاريخ هذه النشرة. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة لم تقوم بتكوين أي مخصص مقابل هذا 
النزاع في ضوء دراستها لهذا الموضوع والمخاطر المتعلقة به واحتمالية نجاحها باالعتراض، وستتحمل الشركة تلك المطالبات في حال لم تنجح 
في االعتراض. ومع مراعاة مدد التقادم وفق األنظمة واللوائح المعمول بها، فإن الربوط الزكوية للشركة منذ التأسيس وحتى عام 2014م تعد نهائية 
ومنتهية. وقد قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية حتى نهاية عام 2021م، وحصلت بموجب ذلك على شهادات الزكاة لهذه األعوام، إال أنها 
لم تحصل على ربوط نهائية لألعوام 2015م حتى 2021م، وستتحمل الشركة أي مطالبات أو ربوط إضافية ترفعها الهيئة لتلك األعوام في حال لم 
تنجح في االعتراض عليها. كما حصلت شركة جواب على الربوط الزكوية والضريبية النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات 
التقادم.  انقضاء مدة  وتعد األعوام 2013م حتى 2016م منتهية بحكم  31 ديسمبر 2012م.  المنتهية في  المالية  السنة  تأسيسها حتى  المالية منذ 
وفي عام 2021م، قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفع تقييم لشركة جواب لعام 2018م تطالب فيه شركة جواب بسداد مبلغ إجمالي قدره 
الفصل  لجنة  لدى  بالكامل  المبلغ  واعترضت شركة جواب على هذا  استقطاع.  الدخل وضريبة  الزكاة وضريبة  ريال سعودي مقابل  مليون   160,53
في المخالفات والمنازعات الضريبية وتم االتفاق على تسوية مع اللجنة بخفض المطالبة لتصل إلى مبلغ قدره 14.4 مليون ريال سعودي. وتجدر 
واحتمالية  به  المتعلقة  والمخاطر  الموضوع  لهذا  دراستها  في ضوء  النزاع  هذا  مقابل  أي مخصص  بتكوين  تقوم  لم  جواب  شركة  أن  إلى  اإلشارة 
نجاحها باالعتراض. ولم تحصل شركة جواب على ربوط نهائية لألعوام 2017م و2019م حتى 2021م، وستتحمل شركة جواب أي مطالبات أو ربوط 
إضافية ترفعها الهيئة لتلك األعوام في حال لم تنجح في االعتراض عليها. وحصلت شركة توريد على الربوط الزكوية والضريبية النهائية من هيئة 
الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات المالية منذ تأسيسها حتى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والسنة المالية المنتهية في 
الزكوية لألعوام 2015م و  الزكاة والضريبة والجمارك برفع تقييم لشركة توريد بشأن ربوطها  31 ديسمبر 2017م. وفي عام 2021م، قامت هيئة 
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2016م بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليون ريال سعودي. واعترضت شركة توريد على هذا المبلغ بالكامل لدى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات 
الضريبية والتي تنظر في المسألة كما في تاريخ هذه النشرة. وتجدر اإلشارة إلى أن شركة توريد لم تقوم بتكوين أي مخصص مقابل هذا النزاع 
في ضوء دراستها لهذا الموضوع والمخاطر المتعلقة به واحتمالية نجاحها باالعتراض، وستتحمل شركة توريد تلك المطالبات في حال لم تنجح في 
االعتراض. ولم تحصل شركة توريد على ربوط نهائية لألعوام 2018م حتى 2021م، وستتحمل شركة توريد أي مطالبات أو ربوط إضافية ترفعها 
النهائية منذ تاريخ تأسيسها حتى تاريخ  الهيئة لتلك األعوام في حال لم تنجح في االعتراض عليها. ولم تحصل شركة ماسا على الربوط الزكوية 
هذه النشرة، وال يوجد حالياً أي نزاع بينها وبين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وقد بلغت مخصصات الشركة الزكوية والضريبية 21,940,000 
على  2021م،  و  2020م  و  2019م  ديسمبر   31 في  المنتهية  السنوات  ريال سعودي عن   41,636,000 و  ريال سعودي   38,127,000 و  ريال سعودي 
التوالي، وذلك مقابل مبالغ الزكاة والدخل والتي لم تعترض عليها المجموعة. إال أن هذا المخصص ال يكفي لمقابلة التزامات الزكاة والدخل للفترات 

التاريخية المعترض عليها والمذكورة أعاله. 

في حال لم تنجح هذه الشركات في استئناف وخفض مطالبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فستتحمل هذه المبالغ مما قد يؤثر بشكل سلبي جوهري 
على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بتطبيق معايير التقارير المالية  29ل1ل2

تماشياً مع قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، قامت الشركة بإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير 
المحاسبيين،  و  للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  و   )IFRS( المالي 
وذلك منذ عام 2017م. ونظراً لكون هذه المعايير المحاسبية تصدر أو تحدث أما عن طريق مجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB( أو عن طريق 
مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين فقد يكون لبعض هذه اإلصدارات أو التحديثات أثر سلبي جوهري على نتائج عمليات المجموعة 

ووضعها المالي.

المخاطر المتعلقة باتفاقيات التسهيالت والقروض وبالسيولة والحصول على قروض إضافية وتقديم الضمانات إذا  30ل1ل2
دعت الحاجة 

تعمل المجموعة في قطاع يتطلب رؤوس أموال كبيرة وعليه ومن أجل الحصول على التمويل أو المساعدة في الحصول على التمويل لمشاريعها ومحطاتها 
واصولها القائمة أو المستقبلية أو عمليات التوسع في المشاريع القائمة أو أي عمليات إعادة التمويل للمشاريع القائمة فإن األمر يتطلب استثمارات 
الى 2026م. وتعتمد  الممتدة من 2022م  الفترة  إلى 3.2 مليار ريال سعودي خالل  الرأسمالية  المتوقع أن تصل االستثمارات  رأسمالية ضخمة، ومن 
المجموعة بصورة أساسية على قدرتها في الحصول 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 وتوفر إمكانية اإلقراض لدى البنوك والممولين اآلخرين )مثل جهات مالية المحلية والصناديق 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 )2-1-19( )»المخاطر المتعلقة بجائحة كوفيد - 19«(. إذا لم تتمكن المجموعة من الحصول على تمويل إضافي في 
المستقبل بشروط مالئمة للمجموعة فستتأثر األداء المالي للمجموعة وسيولتها وقدرتها على التوسع وعلى تقديم الدعم الالزم ألي من الشركات التابعة 
للمجموعة إذا دعت الحاجة، مما قد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية 
وبالتالي على سعر أسهم الشركة. وتتمثل مخاطر السيولة في عدم تمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها أو عدم تمكنها من إعادة هيكلة 
قروضها أو عدم تمكنها من الوفاء بالتزامات السيولة إال بتكلفة زائدة. وعلى الرغم من حصول الشركة على تمويل خارجي حالياً وفي السابق إال أنها قد 
ال تتمكن من الحصول على تمويل إضافي في المستقبل إذا لزم األمر، أو من تقديم الضمانات الكافية والمطلوبة من الممولين. ولمزيد من التفاصيل 
حول التمويالت الجوهرية التي حصلت عليها المجموعة، يرجى الرجوع إلى القسم )12-7( )»اتفاقيات التمويل والقروض والتسهيالت«( من هذه النشرة. 

وقد يتعين على أي شركة من شركات المجموعة الحصول على تمويل لتغطية أي زيادة في تكاليف النفقات الرأسمالية عما هو مدرج في الميزانية لهذه 
النفقات. وإذا تعذر على أي من تلك الشركات الحصول على التمويل اإلضافي، سيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها 

ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 

تشمل المصادر الرئيسية للسيولة للمجموعة على توزيعات األرباح من شركات المجموعة واألتعاب، ومتحصالت الديون الجديدة التي يتم الحصول عليها 
والعوائد من تقديم خدماتها وإعادة تمويل القروض. 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. وفي حال لم تستطيع المجموعة من تأمين السيولة الالزمة فذلك قد يؤدي إلى التقصير بسداد ديونها واإلخالل باتفاقيات التمويل 
واالتفاقيات األخرى، مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على 

سعر أسهم الشركة.
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كما تتضمن ترتيبات التمويل المبرمة من قبل المجموعة -والتي قد تبرمها في المستقبل- العديد من الشروط وااللتزامات والقيود والتي قد تؤثر على 
قدرتها من توزيع األرباح والتصرف في أصولها وإعادة هيكلة أموالها )بما في ذلك الحصول على قروض إضافية(. وفي حال وقوع حالة إخالل بموجب 
ترتيبات التمويل، يمكن أن يقّيد ذلك قدرة المجموعة على توزيع أرباح على مساهميها وأن يتم فرض غرامات من قبل الممولين وتسريع السداد ومطالبة 
المجموعة بدفع كامل المبالغ الممولة أو التنفيذ ضد أصول المجموعة )علماً بأن قامت شركة مرافق برهن أصولها وآالتها ومعداتها الخاصة بمحطة 
صدارة )بقيمة دفترية قدرها 4.805 مليون ريال سعودي كما في تاريخ 31 مارس 2022م( كضمان اللتزاماتها بموجب قروض صندوق التنمية الصناعية 
السعودية(، األمر الذي سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر 
أسهم الشركة. ولمزيد من التفاصيل حول التمويالت الجوهرية التي حصلت عليها المجموعة، يرجى الرجوع إلى القسم )12-7( )»اتفاقيات التمويل 

والقروض والتسهيالت«( من هذه النشرة.

المخاطر المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة 31ل1ل2

تعتمد أعمال المجموعة على قدرتها في تحصيل مستحقاتها من عمالئها في الوقت المحدد مقابل األعمال المنجزة. وكما في تاريخ 31 ديسمبر 2019م 
و2020م و2021م و 31 مارس 2022م، بلغت الديون المستحقة للشركة التي تجاوز تاريخ استحقاقها 181 يوم وأقل من سنة ما نسبته 10.2% و %5.7 
و 4.7% و8,74% على التوالي من إجمالي الديون المستحقة للشركة أي ما يقدر 84,900,000 ريال سعودي و53,000,000 ريال سعودي و 40,300,000 
ريال سعودي و64,254,819 ريال سعودي على التوالي. بينما بلغت الديون المستحقة للشركة التي مر على موعد استحقاقها ما يزيد عن سنة ما نسبته 
36.6% و 19.8% و 3.6% و5,92% من إجمالي الديون المستحقة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م و31 مارس 2022م على التوالي. ورغم أن 
المجموعة تطبق الممارسات المنصوص عليها في معايير المحاسبة )IFRS( )خسائر االئتمان المتوقعة( بشأن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها 
والتي بلغت 23.5 مليون ريال سعودي و24.7 مليون ريال سعودي و 22.9 مليون ريال سعودي و22,9 مليون ريال سعودي كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019م 
و2020م و2021م و31 مارس 2022م على التوالي والتي تشكل ما نسبته 2.9% و2.7% و 2.7% و3,1% على التوالي من إجمالي الديون المستحقة، فليس 
هناك ما يضمن كفاية هذه المخصصات، وفي حال واجه مدينو المجموعة صعوبات في عملياتهم وأوضاعهم المالية، فسيؤدي ذلك إلى تعثرهم في سداد 
ديونهم المستحقة للمجموعة، وقد يؤدي كذلك إلى إعسار المدينين أو إعالن إفالسهم، وفي حال حدوث أي من هذه المخاطر، قد يكون لذلك تأثير سلبي 

جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار بعض المواد الخام وأسعار الطاقة على تكاليف المجموعة 32ل1ل2

إن المجموعة عرضة لمخاطر عالية فيما يتعلق بتقلب أسعار سلع معينة وتوفرها كالمواد الكيميائية وقطع الغيار والوقود والغاز التي يتم توريدها من 
حكومة المملكة العربية السعودية )ولمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم )2-1-18( )»المخاطر المتعلقة باعتماد المجموعة على مورد واحد 
للغاز والوقود«( من هذه النشرة(، والتي لها تأثير مباشر على النفقات الرأسمالية والتكاليف التي تتكبدها المجموعة. وفي حال لم تتمكن المجموعة من 
التعامل مع تقلبات األسعار من خالل التفاوض على أسعار تلك المنتجات لتوفير التكاليف التي تتكبدها الشركة والتحسين المستمر لعمليات اإلنتاج فقد 
يكون لهذه التقلبات في األسعار تأثير سلبي على التكاليف التي تدفعها المجموعة، وبالتالي قد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة 

ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 

وتتأثر عمليات المجموعة بالمدى والسرعة التي يمكن للمجموعة تجاوز زيادات األسعار والتكاليف في المواد الخام والطاقة والنقل وعناصر التكلفة 
األخرى. وتعتمد قدرة المجموعة على تجاوز تلك الزيادات للمواد الرئيسية التي تحتاجها لتقديم خدماتها على الظروف التنافسية للسوق ومدة وشروط 

عقودها مع مورديها، وطرق التسعير في القطاع التي تعمل به.

كما أن المجموعة عرضة لمخاطر تأثر سالسل اإلمداد للمنتجات التي يوفرها مورديها والتي تحتاجها لعملياتها اإلنتاجية كالمواد الكيميائية وقطع الغيار 
وغيرها من المنتجات والتي لها تأثير مباشر على العمليات اإلنتاجية للشركة. وفي حال لم تتمكن المجموعة من التعامل مع تأثر سالسل اإلمداد لمورديها 
أو إيجاد موردين آخرين لتزويدها بالمنتجات التي تحتاجها للقيام بأنشطتها، فقد يكون لهذه العوامل تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج 
عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. وال تستطيع المجموعة ضمان عدم تأثير تقلب أسعار المواد الخام 
وأسعار الطاقة وتأثر سالسل اإلمداد على ربحية المجموعة، أو عدم تسجيلها لخسائر. وفي حال حدوث أي من هذه المخاطر، قد يكون لذلك تأثير سلبي 

جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المرتبطة بالعوامل الموسمية المتعلقة بإيرادات المجموعة 33ل1ل2

تتعرض المجموعة لموسمية اإليرادات والربحية بناء على التوافر الذي يعد المحرك الرئيسي إليرادات السعة اإلنتاجية. تختلف متطلبات السعة اإلنتاجية 
بين الشتاء )موسم منخفض( والصيف )موسم مرتفع( حيث أن الطلب على الطاقة والمياه عادة ما يكون أعلى في أشهر الصيف. وفقا لذلك، فإن اإليرادات 
واألرباح اإلجمالية تميل إلى االرتفاع خالل موسم الصيف الذي يمتد عادة خالل الربع الثاني والربع الثالث مقارنة بموسم الشتاء ويرجع ذلك بشكل رئيسي 
إلى ارتفاع السعة اإلنتاجية. نتيجة لذلك، قد تواجه الشركة صعوبة في التخطيط ألعمالها كما قد يحد ذلك من قدرتها على توقع إيراداتها في المستقبل 
بشكل دقيق أو عن وضع ميزانية دقيقة لتكاليفها التشغيلية، مما سيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي 

أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار الفائدة والتحوط للتعويض عن تقلبات األسعار  34ل1ل2

وفقاً لشروط ترتيبات التمويل، تدفع المجموعة فوائد على أساس األسعار المعتمدة بين البنوك، مثل سايبور )سعر الفائدة بين البنوك السعودية(، إضافة 
إلى هامش ربح. ووفقاً لمعظم ترتيبات التمويل الخاصة بالمجموعة، يتعين على المجموعة أو الشركات التابعة لها حماية تعرضهم لتقلبات أسعار الفائدة 
أثناء فترة التشغيل بشكل كلي أو جزئي. وتكون المجموعة والشركات التابعة 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 فشلت المجموعة والشركات التابعة 
في تنفيذ استراتيجياتها بنجاح للحد من مخاطر أسعار الفائدة. ولم تقم المجموعة أو شركاتها التابعة بالتحوط من أسعار الفائدة، ذلك باستثناء شركة 
جواب. وفي حال قررت المجموعة مستقباًل بالعمل على الحصول على ترتيبات الحماية أو التحوط، فقد يصبح التحوط أكثر كلفة على المجموعة، وقد 
ال تكون بعض أنواع أنشطة التحوط االقتصادي مستوفية لشروط محاسبة التحوط وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وقد يكون لذلك تأثير سلبي 

جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بحماية الشركة لعالماتها التجارية 35ل1ل2

قامت المجموعة بتسجيل عالمتها التجارية في المملكة حيث أنها تعتمد عليها فيما يتعلق بخدمات المرافق التي تقدمها في المدن الصناعية التي تعمل 
فيها. وبخالف شركة جواب، ال تمتلك الشركات التابعة األخرى للشركة أي عالمات تجارية مسجلة حيث أنها ال تعتمد بشكل كبير على العالمات التجارية 
المسجلة باسمها، وذلك نظراً لطبيعة أعمال هذه الشركات التابعة وعدم حاجتها لتسجيل أي عالمات تجارية في المملكة أو خارجها لعدم اعتمادها عليها 
بشكل كبير )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم )12-9( )»األصول غير الملموسة للمجموعة«( من هذه النشرة(. وفي حال لم تتمكن الشركة من 
تسجيل أو تجديد العالمات التجارية الخاصة بها أو في حال قيام شخص باالعتراض على تسجيل العالمات التجارية مستقباًل، قد يكون لذلك تأثير سلبي 
جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. وفي حال انتهاك حقوق الملكية 
الفكرية للعالمة التجارية الخاصة بالشركة، بما في ذلك استخدامها من قبل الغير دون ترخيص أو عدم حمايتها من قبل الجهات المختصة، فقد يستلزم 
ذلك أن تدخل الشركة في إجراءات قضائية مكلفة وتحول جهود بعض من موظفيها عن قيامهم بأعمالهم ومسؤولياتهم اليومية. إضافة إلى عن ذلك، فقد 
تضطر المجموعة نتيجة ألي نزاع يتعلق بعالماتها التجارية إلى إبرام اتفاقيات امتياز أو ترخيص بالنسبة ألي من هذه العالمات، والتي قد تكون بشروط 
غير مواتية للشركة أو غير ممكنة إطالقاً. إن حصول أي من هذه المخاطر، سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو 

نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية، وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية  2ل2

المخاطر المتعلقة بالبيئة التنظيمية وتغير األنظمة 1ل2ل2

وفقاً  الحكومية  الجهات  من  عدد  قبل  من  تطبيقها  يتم  والتي  المملكة  في  التنظيمية  واللوائح  األنظمة  من  لعدد  المجموعة  وأعمال  أنشطة  تخضع 
والصيانة  للتشغيل  وشركة جدة  من شركة جواب  كل  تخضع  )الذي  األجنبي  االستثمار  ونظام  الشركات  نظام  ومنها  وتوجيهاتها،  الحكومة  لسياسات 
وشركة جدة للمياه له باعتبار وجود استثمارات أجنبية فيها( ونظام العمل واللوائح التنظيمية واألنظمة واللوائح والمعايير التنظيمية المتعلقة بخدمات 
الكهرباء والمياه التي ينبغي على المجموعة االلتزام بها. وحيث أن األنظمة المطبقة في المملكة قد تتغير أو تتعدل وقد ينتج عن االلتزام بهذه األنظمة 
واللوائح تكبد المجموعة تكاليف إضافية في هذا الخصوص أو تعرضها لغرامات أو عقوبات )والتي قد تصل في بعض الحاالت إلى سحب الترخيص 
الممنوح لها من قبل الجهة المختصة( إذا لم يتم إجراء تغيير في أعمالها أو خدماتها لاللتزام بمتطلبات هذه األنظمة، مما سيؤدي إلى تكبد نفقات 
المستقبلية  توقعاتها  أو  المالي  ووضعها  عملياتها  ونتائج  المجموعة  أعمال  على  تأثير سلبي جوهري  له  يكون  قد  والذي  متوقعة  غير  إضافية  مالية 

وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 

وعلى سبيل المثال، صدر مرسوم ملكي في عام 1998م يتعلق بوجوب إعادة تأهيل بعض أنابيب المياه بسبب األضرار المحتملة التي قد تؤدي إلى تلوث 
المياه بألياف األسبستوس، وقد قامت الشركة بتعيين مقاول لاللتزام بالمرسوم الملكي والقيام بتلك اإلصالحات إلعادة تأهيل األنابيب وتكبدت حوالي 

سبعين مليون ريال سعودي، وقد قامت الشركة بإتمام حوالي 70% من أعمال إعادة التأهيل كما في تاريخ هذه النشرة.

المملكة، ويشمل ذلك مبادرة  القادمة في  األجيال  الحياة وحماية  إلى رفع مستوى جودة  تهدف  المملكة خطط  أنه لدى حكومة  إلى  وتجدر اإلشارة 
السعودية الخضراء، والتي ستساهم في زيادة االعتماد على الطاقة النظيفة وتخفيض انبعاثات الكربون ومكافحة التغير المناخي وتهدف إلى الوصول 
للحياد الكربوني )صفر في المائة صافي انبعاثات الكربون( بحلول عام 2060م، وذلك من خالل عدة طرق، منها )1( تأسيس منصة لتداول وتبادل 
استغالل  طريق  عن  المتجددة  الطاقة  مصادر  من  الكهرباء  توليد   )2( و  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الكربون  وتعويضات  تأمينات 
النفطية وتشجيع  المنتجات  بتخفيض استهالك  تتعلق  أيضاً استراتيجية  المملكة  الكهرباء. وتشمل خطط  لتوليد  الرياح  أو  الشمسية  الطاقة  مصادر 
المستهلكين باستبداله بالغاز الطبيعي. وفي ضوء ذلك، فقد يتم إصدار عدد من األنظمة والقواعد واللوائح التي تنطبق على المجموعة والشركات 
التابعة وعملياتها بموجب هذه المبادرات واالستراتيجيات، والتي قد ينطوي تفسيرها وكيفية تنفيذها على غموض ودرجات متفاوتة من عدم االتساق. 
وفي حال صدور قرار يلزم الشركات التي تعمل في القطاع ذي الصلة )بما في ذلك شركات المجموعة( باتباع إجراءات معينة لاللتزام بمقتضى هذه 
األنظمة والقرارات، والتي قد تتطلب مصاريف وتكاليف إضافية، وفي حال لم تقم الحكومة بدعم التكاليف المتعلقة بتنفيذ هذه اإلجراءات، فستتحمل 
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الشركة نفقات ضخمة لتنفيذها، بما في ذلك إجراء التعديالت على بعض محطاتها وإيقاف تشغيل بعض المحطات األخرى. وقد يكون لذلك تأثير 
سلبي في إيرادات المجموعة والشركات التابعة، أو يزيد من تكاليفها أو التزاماتها، أو يحد من قدرتها على تحقيق خطط التوسع، أو تنفيذ أهدافها، 
أو يؤدي إلى فقدان تراخيصها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية 

وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

في ضوء النمو المستمر للبيئة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، فإن عدًدا من األنظمة والقواعد واللوائح التي تنطبق على المجموعة والشركات 
التابعة وعملياتها تعد جديدة أو يتم تحديثها باستمرار، حيث دخل كل من نظام المياه ونظام الكهرباء حيز التنفيذ في 1441/11/09هـ و1442/05/14هـ 
على التوالي. ونظراَ لحداثتها فقد ينطوي تفسير هذه األنظمة والقواعد واللوائح وكيفية تنفيذها على غموض ودرجات متفاوتة من عدم االتساق. وقد 
يكون لذلك تأثير سلبي في إيرادات المجموعة والشركات التابعة، أو يزيد من تكاليفها أو التزاماتها، أو يحد من قدرتها على تحقيق خطط التوسع، أو 
تنفيذ أهدافها، أو يؤدي إلى فقدان تراخيصها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها 

المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 

وتم خالل السنوات الماضية تغيير الجهات التنظيمية المسؤولة عن أعمال المياه والكهرباء واإلنتاج المزدوج، وتعد وزارة البيئة والمياه والزراعة حالياً 
الجهة التنظيمية المسؤولة عن قطاع المياه وجميع األنشطة المتعلقة به )باستثناء أعمال تبريد مياه البحر واإلنتاج المزدوج(. وبناء على مذكرة التفاهم 
المبرمة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، فقد تم تفويض مجلس إدارة الهيئة الملكية ليقوم بمراقبة وتنظيم األنشطة 
المتعلقة بخدمات المياه الصناعية في المدن الصناعية األربعة )الجبيل وينبع ورأس الخير ومدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية(. وبناء على ما 
سبق، لم تستطع المجموعة من الحصول على أي توضيحات من الجهات السالف ذكرها أعاله بشأن كيفية تنظيم مجلس إدارة الهيئة الملكية لخدمات 
المياه الصناعية فيما يتعلق بإصدار التراخيص الالزمة لتقديم خدمات معالجة المياه الصناعية وتوزيع وبيع مياه العمليات. وعليه، فإن الشركة لم تحصل 
على ترخيص خاص بأعمال خدمات معالجة المياه الصناعية وتوزيع وبيع مياه العمليات بسبب عدم بدأ الجهة المنظمة بإصدار التراخيص المتعلقة بهذه 
األعمال نظراً لتغير األنظمة– علماً بأن الشركة ستستمر بتقديم هذه الخدمات وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم )57( وتاريخ 1420/03/28هـ )ولمزيد 
المتعلقة بالتراخيص والتصاريح  )»المخاطر  والقسم )8-1-2(  )»التراخيص والموافقات الجوهرية«(  القسم )5-12(  التفاصيل، يرجى مراجعة  من 

ومتطلبات تسجيل الشركات«( من هذه النشرة(.

إضافة إلى ذلك، فإن األنشطة المتعلقة بتبريد مياه البحر ليست محكومة بنظام محدد وبالتالي لم تصدر أي تراخيص للشركة أو شركاتها التابعة 
بأنشطة  للقيام  اشتراطات  بأي  االلتزام  أو  معينة  تراخيص  الحصول على  تنص على وجوب  أنظمة جديدة  األنشطة. وفي حال صدور  بهذه  للقيام 
بها.  المتعلقة  باالشتراطات  وااللتزام  التراخيص  تلك  للحصول على  وتكاليف إضافية  لنفقات  الشركة  تكبد  إلى  ذلك  يؤدي  البحر، فقد  مياه  تبريد 
وإذا كانت الشركة غير قادرة على الحصول على الترخيص المطلوب أو كانت غير قادرة على تجديد أي من التراخيص الحالية بشروط مماثلة أو 
االحتفاظ بها، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية، وبالتالي على 

سعر أسهم الشركة.

وبناء على األمر السامي رقم )41156( وتاريخ 1440/07/23هـ، تم تشكيل لجنة وزارية إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء إلعادة هيكلة األصول واألنشطة 
المتعلقة بقطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من تأكيد هذه اللجنة للمجموعة على عدم نيتها بإصدار أي قرار يتعلق باألصول 
أو األنشطة المتعلقة بالمجموعة في الوقت الحالي أو أي قرار قد يؤثر على طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام، فال تضمن الشركة عدم قيام اللجنة 
إصدار أي قرار في المستقبل من شانه أن يؤثر على أصول و/أو عمليات المجموعة في قطاع الكهرباء. وفي حال حدوث ذلك، سيكون له تأثير سلبي 

جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، فإن الشركة مطالبة من قبل الهيئة الملكية بالجبيل وينبع بدفع رسم للبلدية بنسبة 2% من قيمة مبيعات الكهرباء منذ بداية عام 
2003م وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )26( وتاريخ 1376/02/08هـ، ولكن لم تقم الشركة بسداد هذا المبلغ حتى تاريخ هذه النشرة على أساس 
أن القرار كان بتحصيل رسم من شركات الكهرباء االهلية التي تقدم خدمات الكهرباء مقابل تعرفه تحددها تلك الشركات وهو مغاير لما عليه الوضع اآلن 
والذي تحددت فيه التعرفة من قبل الدولة , وحيث أنها قدمت طلب بإلغاء فرض هذا الرسم عليها بصفة الشركة مقدم خدمات الكهرباء في ينبع والذي 
سيؤثر على المركز المالي للشركة وحيث أنه صدر المرسوم الملكي رقم )م/85( وتاريخ 1438/05/24هـ القاضي بإلغاء الرسم المذكور وإعفاء الشركة 
السعودية للكهرباء من سداد المبالغ الفعلية المستحقة عليها لرسم الكهرباء، إال أن هذا المرسوم لم يتضمن إعفاء لشركة مرافق من الرسوم المستحقة 
في هذا الشأن. وعليه قامت شركة مرافق بتقديم طلب لوزارة الطاقة فيما يتعلق بالرفع للمقام السامي للنظر في إصدار أمر بإعفاء شركة مرافق من هذا 
الرسم أسوًة بما تم إقراره للشركة السعودية للكهرباء لتفادي تكبدها هذه التكلفة اإلضافية والتي قد تؤدي إلى اختالف في تطبيق التعرفة بين مدينتي 
الجبيل وينبع الصناعيتين، األمر الذي بدوره سيؤثر على بيئة االستثمار في مدينة ينبع )كونها المدينة التي تقدم فيها شركة مرافق خدمات الكهرباء(. 
وتجدر اإلشارة إلى أن الموضوع قيد الدراسة حتى تاريخ هذه النشرة. وفي حال لم تحصل شركة مرافق على هذه اإلعفاء ستلتزم بدفع الرسم المستحق 

من عام 2003م والذي مقدر بمبلغ 300 مليون ريال سعودي تقريباً.
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كما يجب على الشركة الحصول على موافقات و/أو عدم ممانعة من عدد من الجهات التنظيمية قبل طرحها لجزء من أسهمها لالكتتاب العام. وقد استلمت 
الشركة بتاريخ 1442/05/29هـ خطاب من هيئة تنظيم المياه والكهرباء يفيد بموافقتها على طرح جزء من أسهم الشركة لالكتتاب العام، وقد استلمت 
الشركة بتاريخ 1443/06/21هـ خطاب من وزارة البيئة والمياه والزراعة يفيد بموافقتها على طرح جزء من أسهم الشركة لالكتتاب العام، كما استلمت 
الشركة بتاريخ 1443/08/14هـ خطاب من الهيئة الملكية يفيد بموافقتها على طرح جزء من أسهم الشركة لالكتتاب العام، باإلضافة إلى استالم الشركة 

بتاريخ 1444/02/07هـ خطاب من وزارة الطاقة يفيد بموافقتها على طرح جزء من أسهم الشركة لالكتتاب العام. 

في حال عدم التزام المجموعة باألنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها وأي تغيرات مستقبلية تشهدها البيئة التنظيمية، وعلى األخص التي تؤثر على 
القطاع الذي تعمل به المجموعة، فقد تتعرض المجموعة للغرامات والعقوبات، مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها 

المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية، وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بارتفاع التكاليف التشغيلية والصيانة وأسعار منتجات وخدمات المجموعة وبتعرفة المياه والكهرباء  2ل2ل2
في المدن الصناعية

الجهات  تحددها  التي  للتعرفة  تخضع  ال  والتي  جواب  شركة  ومشروع  شركة صدارة  من  المجموعة  إيرادات  )باستثناء  المجموعة  إيرادات  معظم  أن 
التنظيمية( مصدرها العمليات التي تخضع للتعرفة التي تحددها الجهات التنظيمية ذات العالقة للمياه والكهرباء والتي قد ال يتم تعديلها بشكل مناسب في 
المستقبل. وبصفة المجموعة المورد الوحيد حالياً لخدمات المياه والكهرباء وبيع الغاز في المدن الصناعية األربعة والتي تعتبر خدمات أساسية لعمالء 
المجموعة،  فإن التعرفة التي تفرضها المجموعة على عمالئها تخضع للتنظيم االقتصادي. وعلى وجه الخصوص، فقد أشار قرار مجلس الوزراء رقم )57( 
على أن تقدم الخدمات للمستفيدين الصناعيين طبقاً لتعريفة تبنى على أسس التكلفة التجارية للخدمات. ويتم تحديد التعرفة المفروضة على إمدادات 
الكهرباء وتعديلها من قبل مجلس هيئة تنظيم المياه والكهرباء. وفيما يتعلق بخدمات المياه الصناعية كما في تاريخ هذه النشرة يتم تحديدها من قبل 
مجلس إدارة الهيئة الملكية. ولمزيد من التفاصيل حول الجهات التنظيمية ذات الصلة بقطاعات المجموعة، يُرجى مراجعة القسم )12-5(  )»التراخيص 

والموافقات الجوهرية«( من هذه النشرة.

ولم يتم خالل السنوات الماضية حتى تاريخ هذه النشرة تعديل التعريفات التي تخضع لها خدمات الشركة بتقديم المياه والكهرباء. فإن الشركة معرضة 
لمخاطر عدم قيام الجهات المنظمة في المستقبل بتعديل وزيادة التعرفة بشكل يتناسب مع التكاليف التي تتكبدها المجموعة أو عدم قيامها بتعديل 
التعرفة على اإلطالق. وقد تكون القرارات التي تصدرها الجهات التنظيمية فيما يتعلق بتحديد التعرفة التي تفرضها على الشركة على عمالئها ليست 
في صالح المجموعة، مما قد يؤدي إلى تقليل ربحية الشركة أو حتى تكبدها لخسائر. وبما أن خدمات مرافق ثابتة وعليها مسؤولية تقديم خدماتها في 
المدن الصناعية التي تعمل فيها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )57( الصادر بتاريخ 1420/03/28هـ وغيره من القرارات الالحقة، فليس لديها الخيار 
بنقل العمليات أو توريد خدماتها فقط لعمالء غير خاضعين للتعرفة المنظمة. وإذا قررت الجهات المنظمة في المستقبل تحديد التعرفة بأسعار ال تدعم 
هوامش الربح الحالية أو المستقبلية المتوقعة للمجموعة، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

بها  تستمتع  للكهرباء  الكثيف  لالستهالك  مخفضة  تعريفة  بتحديد  1443/2/14هـ  وتاريخ   )111( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  ذلك، صدر  إلى  باإلضافة 
فئات معينة من المنشآت في القطاعات واألنشطة المؤهلة التي يتم تحديدها من قبل لجنة جديدة تم تشكيلها بقيادة وزارة الطاقة إلى جانب عضوية 
وزارة المالية وهيئة تنظيم المياه والكهرباء وهيئة المحتوى المحلي )وال تشمل قطاعات الحكومية والسكنية والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية 
والمنشآت الصحية الخاصة والتعليمية(. كما نص القرار المذكور على أن يتم تعويض النقص في دخل قطاع الكهرباء الناتج عن تطبيق تعريفة االستهالك 
الكثيفة للكهرباء هذه من خالل تحميل ذلك النقص على تعريفة االستهالك للمنشآت غير المؤهلة في كل من القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية. 
وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يتضح للشركة كيفية تطبيق هذه التعريفة ومدى تأثير ذلك على موقفها المالي وعلى عمالئها غير المؤهلين. وبناًء على 
تقييم الشركة المبكر وعلى معايير عامل الحمولة، قد تواجه الشركة مشاكل في التدفقات النقدية وانخفاض اإليرادات قد تصل إلى 300 مليون ريال 

سعودي سنوًيا في حال لم يتم تحميل العمالء غير المؤهلين كامل النقص بشكل صحيح.

ويعتمد أداء المجموعة على قدرتها على الحفاظ على ربحيتها من خالل وضع أسعار مناسبة لخدماتها ومنتجاتها من المياه والطاقة، باإلضافة إلى 
قدرتها على رفع أسعار المنتجات لتغطية أي زيادة تطرأ على تكاليف اإلنتاج أو الخدمات ومن ذلك أي ارتفاع مستقبلي في أسعار الطاقة والوقود. وفي 
حال ارتفعت تكاليف التشغيل واإلنتاج ولم تستطع المجموعة زيادة أسعار منتجاتها وخدماتها لتعويض هذه التكاليف، فسوف تتأثر أرباح المجموعة بشكل 
جوهري، األمر الذي سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر 

أسهم الشركة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن المجموعة قد قامت بتنفيذ العديد من الخطط لتخفيض التكاليف إال أن تلك الخطط قد ال تؤدي إلى تحقيق النتائج المطلوبة. 
وفي حال لم يتم تحقيق النتائج المتوقعة من هذه الخطط، فإن ذلك قد يؤدي إلى تكبد تكاليف مرتفعة كما قد يكون تنفيذ هذه الخطط أكثر تعقيًدا من 
المتوقع مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية والذي بدوره سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال 

المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على االلتزام بمتطلبات السعودة ومتطلبات نظام العمل األخرى 3ل2ل2

يُعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلباً نظامياً بالمملكة، حيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركات التابعة للشركة، 
أنشطة  المطلوبة حسب  السعودة  نسب  وتتفاوت  النسبة.  هذه  على  والمحافظة  لديها  العاملين  السعوديين ضمن  الموظفين  من  معينة  نسبة  بتوظيف 
الشركات. وكما في تاريخ 31 مارس 2022م، بلغت نسبة السعودة لدى الشركة 82%، وشركة جواب 67%، وشركة توريد 82%، وشركة ماسا 70%، مما يعني 
أنها متوافقة مع متطلبات السعودة ذات الصلة وتصنف كل من تلك الشركات بالنطاق البالتيني. وقد حصلت شركات المجموعة على شهادات بذلك من 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. ولمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة القسم )4-12-3( )»السعودة«( من هذه النشرة. ولكن هذا ال يضمن 
أن شركات المجموعة ستبقى ملتزمة بهذه المتطلبات في حال تغير عدد الموظفين لديها أو في حال تم تعديل المتطلبات ذات الصلة من قبل الجهات 
المنظمة، وسيؤدي عدم التزام المجموعة بسياسات ونسب السعودة والتعليمات الحكومية ذات الصلة إلى تعرض المجموعة للعقوبات التي تفرضها الجهات 
الحكومية، مثل تعليق طلبات تأشيرات العمل وغيرها من العقوبات، ومن شأن ذلك أن يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها 

ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

كما في تاريخ هذه النشرة، أبرمت المجموعة ثالثة اتفاقيات لتوريد القوى العاملة تقوم بموجبها المجموعة بإشراك 59 موظًفا، ويتوجب على الشركة التأكد 
بشكل مستمر من تسجيلهم في بوابة أجير التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لتجنب أي عقوبات نظير عدم تسجيلهم. وتشتمل العقوبات 
المفروضة على الشركات المخالفة ألول مرة للنظام بإعارة عاملين تحت كفالتها للعمل لدى شركة أخرى )دون حصولهم على إشعار »أجير«(، على غرامة 
قدرها 25.000 ريال سعودي عن كل عامل مخالف، وحظر استقدام عاملين أجانب لمدة سنة واحدة. وتزداد العقوبات في حالة قامت المنشأة بتكرار 
هذه المخالفة لتشمل غرامات أعلى تصل إلى 100,000 ريال سعودي عن كل عامل مخالف وحظر االستقدام لمدة سنتين إلى خمس سنوات إضافية، 
باإلضافة لعقوبات األخرى. وقد ينتج عن ذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي 

على سعر أسهم الشركة. 

يتعين على كل من شركات المجموعة الحفاظ على سياسات وعقود توظيف تتوافق مع نظام العمل والتي يتم تحديثها من وقت آلخر من قبل وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية. ويجب على المجموعة التأكد من توافق عقود العمل لديها مع نظام العمل وبما يشمل األحكام اإللزامية الواردة فيه. وتجدر 
اإلشارة إلى أن المجموعة لم تقم بتحديث عقود العمل الخاصة بالموظفين وتضمينها األحكام اإللزامية المنصوص علبها في نظام العمل، كما أن دليل 
سياسة الموارد البشرية الخاص بالشركة قد ال يكون متوافق بشكل كامل مع نموذج وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية المنصوص عليه بموجب 
نظام العمل. وقد يؤدي عدم االلتزام إلى مخاطر فرض الغرامات وإنهاء عقود العمل ذات الصلة بموجب أحكام النظام مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

باإلضافة إلى ذلك، ال يوجد ما يضمن بأن المجموعة ستكون قادرة على توفير القوى العاملة المطلوبة أو توظيف العدد المطلوب من المواطنين السعوديين 
و/أو العمال األجانب الذين تتطلبهم عملياتها التجارية أو التأكد من التزامها بجميع متطلبات نظام العمل دون تكبد تكاليف إضافية من شأنها أن تؤثر 

تأثيًرا سلبًيا وجوهرًيا على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية، وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بالمنازعات القضائية 4ل2ل2

تتضمن العديد من أعمال المجموعة مخاطر محتملة بأن تصبح المجموعة طرفاً في إجراءات التقاضي، وقد تكون المجموعة عرضة لدعاوى قضائية مرفوعة 
من قبل أطراف ثالثة أو الشركاء في الشركات التابعة والزميلة أو الموردين أو الموظفين أو الجهات التنظيمية. وال تضمن المجموعة النتائج النهائية لتلك 
القضايا أو المبالغ التي قد تتكبدها نتيجة لهذه الدعاوى واإلجراءات القضائية. وعليه فإن أي نتائج سلبية ناتجة عن تلك الدعاوى واإلجراءات القضائية قد 

تؤدي إلى وجود تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المدن  والحضريين في  الصناعيين  والعمالء  اإلنتاج  الموردين مشترين  ذلك  بما في  األخرى،  التابعة مع عدد من األطراف  الشركة وشركاتها  وتتعاقد 
الصناعية األربعة التي تعمل فيها، وبشكل عام، فإن هناك خطر نشوء نزاعات فيما يتعلق بأي من هذه االتفاقيات مثل عدم تقديم الخدمات المتفق عليها 
كما هو محدد في تلك االتفاقيات وتحقيق مقاييس األداء. وتقوم المجموعة ببيع خدماتها ومنتجاتها لمجموعة كبيرة من العمالء، ويشمل ذلك عدد كبير 
من المنشآت الصناعية. ولذلك، قد تواجه المجموعة مطالبات ودعاوى وإجراءات قضائية وإدارية نتيجة المسؤولية الناشئة عن تقديم هذه الخدمات 
والمنتجات. باإلضافة إلى ذلك، يعمل لدى الشركة كما في تاريخ 31 مارس 2022م 1,405 موظًفا، مما يجعلها عرضة للنزاعات والشكاوى العمالية. وفي 
حال كانت المجموعة خاضعة ألي إجراء قضائي أو إداري ينتج عنه أي حكم أو مجموعة من األحكام ضد المجموعة، وكان هذا الحكم أو األحكام تنطوي 
على مبالغ كبيرة من التعويضات، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية، 

وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

وقد تشمل تلك الدعاوى واإلجراءات القضائية - على سبيل المثال ال الحصر - التجاوزات أو المخالفات فيما يتعلق بأي من األنظمة واللوائح التي تخضع 
لها المجموعة بما في ذلك أنظمة البيئة ونظام العمل. وقد تتعرض المجموعة لمسؤولية كبيرة بموجب األنظمة واللوائح المعمول بها والقرارات أو األحكام 
القضائية أو اإلدارية، وكذلك القواعد واللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية ذات الصلة. ويمكن أن تتكبد المجموعة نفقات كبيرة للدفاع عن نفسها 

ضد هذه المطالبات.
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وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة وشركاتها التابعة، كما في تاريخ 9 أغسطس 2022م، أطراف في ثمانية دعاوى قضائية غير جوهرية نشأت أثناء سير 
عمل تلك الشركات المعتاد والتي تشمل مطالبات تجارية وعمالية وغيرها من الدعاوى، حيث لدى الشركة سبعة دعاوى قضائية غير جوهرية قائمة 
ضدها وتبلغ قيمتها اإلجمالية المقدرة 4,161,695,86 ريال سعودي، ولدى شركة ماسا دعوى قضائية واحدة عمالية غير جوهرية فيما يتعق بفسخ عقد 
العمل قيمتها المقدرة 961,752 ريال سعودي. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة لم تقوم بتكوين أي مخصصات مقابل هذه الدعاوى والمطالبات في ضوء 
دراستها للمواضيع ذات الصلة والمخاطر المتعلقة بها واحتمالية نجاحها. ولمزيد من التفاصيل عن الدعاوى والمطالبات يرجى مراجعة )القسم )10-12( 

)»الدعاوى والمطالبات«(( من هذه النشرة.

باإلضافة إلى ذلك، توجد دعوى محتملة بين شركة جواب وشركة توريد )وهما شركات تابعة للشركة( فيما يتعلق بمطالبة حول تغيير في النظام بموجب 
اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة بينهما، حيث قامت شركة جواب بتكبد تكاليف إضافية نتيجة صدور توجيهات من قبل الهيئة العليا لألمن الصناعي 
تطلبت من عدد من الشركات في القطاع بشكل عام، ومنها شركة جواب، لتركيب حاجز بحري بمياه البحر تكبدت شركة جواب نتيجة لذلك مبلغ وقدره 
6,600,000 ريال سعودي تقريباً، وتطالب أن يتم تعويضها من قبل شركة توريد عن تلك التكاليف اإلضافية ولكن قامت شركة توريد برفض هذه المطالبة، 
وذلك بتوجيه من المشترين الثالثة الموقعة معهم اتفاقية بيع الطاقة والمياه المبرمة بتاريخ 2009/04/06م )شركة مرافق وشركة توريد والشركة السعودية 
للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة(. وفي حال لم يتم االتفاق وتسوية تلك المطالبة قد تؤدي إلى نشوء دعوى قضائية بين الطرفين، مما 

قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية، وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة 5ل2ل2

يسعى نظام المنافسة لحماية المنافسة العادلة في األسواق السعودية وتشجيع وترسيخ قواعد األسواق وحرية األسعار وشفافيتها. ووفًقا 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. ويُعِرّف النظام »التركز االقتصادي« بشكل واسع بحيث يشمل، من بين عدة أمور، أي عملية نقل كلي أو جزئي لملكية 
األسهم أو األصول التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في السيطرة. وتضع 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، فإن أي 
صفقة تجارية تقوم بها 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.

وبموجب نظام المنافسة، يحق للهيئة العامة للمنافسة رفض أي صفقة من هذا القبيل إذا رأت أنها تضر بالمنافسة في المملكة. ويكون للهيئة العامة 
للمنافسة مهلة مدتها )90( يوًما لتقديم ردها. وفي حال ثبت أن إخطار الهيئة العامة للمنافسة 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 مخالفات يومية تصل 

إلى 10,000 ريال سعودي حتى يتم تصحيح المخالفة بشكل كامل.

في حال خالفت المجموعة أحكام نظام المنافسة )سواًء المتعلقة باإلبالغ عن عمليات االستحواذ أو غيرها من األحكام التي تنظم ممارسات الشركة( 
وصدر بحقها أي حكم يتعلق بتلك المخالفة، فقد تخضع لغرامات كبيرة تفرضها الهيئة العامة للمنافسة. وإضافة إلى ذلك، يحق للهيئة العامة للمنافسة 
طلب إيقاف أنشطة المجموعة بشكل مؤقت أو دائم )كلياً أو جزئياً( وذلك في حال تكرار المخالفة. وعالوة على ذلك، قد تكون إجراءات إقامة الدعاوى 
طويلة ومكلفة مادياً للشركة. إن حصول أي من هذه المخاطر، سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها 

أو توقعاتها المستقبلية، وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة باالقتصاد المحلي واإلقليمي 6ل2ل2

يعتمد أداء المجموعة بشكل كبير على الوضع االقتصادي في المملكة. ويظل إسهام القطاع النفطي في إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية 
السعودية إسهاماً أساسياً وملحوظاً على الرغم من سياسيات الحكومة وسعيها إلى تنويع مصادر الدخل في السنوات األخيرة. وقد يكون للتقلبات المستقبلية 
في أسعار النفط تأثير سلبي على اقتصاد المملكة وميزانية الحكومة. وقد تؤثر التقلبات في أسعار النفط، وعلى وجه التحديد االنخفاض الجوهري والكبير 
في األسعار بشكل مباشر على النشاط االقتصادي في المملكة بما في ذلك قطاع المياه والكهرباء والغاز الذي تعمل به المجموعة. وعلى سبيل المثال، قد تقوم 
الحكومة بتخفيض التكاليف والمصروفات. كما أن معدل النمو االقتصادي في المملكة شهد تباطؤاً خالل األعوام األخيرة، كما تواجه المملكة أيضاً تحديات 
تتعلق في االرتفاع النسبي في معدالت النمو السكاني، وفي حال حصول أي تغيرات في االقتصاد أو السوق أو األوضاع السياسية مستقباًل، فإن ذلك قد يكون 

له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية، وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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وإضافة إلى ذلك، في حال تغير أحد عوامل أو مؤشرات االقتصاد الكلي في المملكة، بما في ذلك النمو االقتصادي وأسعار صرف العمالت ومعدالت 
الفائدة والتضخم ومستويات األجور وحجم االستثمار األجنبي والتجارة العالمية، فإن ذلك قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو 

وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية، وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

المخاطر المتلعقة بأثر المخاطر السياسية على عمليات المجموعة 7ل2ل2

تتركز عمليات المجموعة في المملكة، ولذلك فإن األداء المالي للشركة يعتمد على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في المملكة باإلضافة للظروف 
االقتصادية والسياسية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة.

وتعاني العديد من الدول في الشرق األوسط من عدم استقرار سياسي أو أمني في الوقت الراهن. وليس هناك ما يضمن أن التطورات السياسية في هذه 
الدول، أو الظروف واالقتصادية في تلك الدول أو في دول أخرى لن تؤثر سلباً على اقتصاد المملكة أو االستثمار األجنبي المباشر فيها أو على األسواق 
المالية في المملكة بشكل عام. كما أنه ليس هناك ما يضمن أن تلك العوامل لن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي 

أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية، وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح  3ل2

مخاطر السيطرة الفعلية من قبل كبار المساهمين الحاليين  1ل3ل2

بعد إتمام الطرح، من المتوقع أن يمتلك كبار المساهمين )بشكل مباشر أو غير مباشر( 70% على األقل من األسهم المصدرة. وبالتالي، سيكون لكبار 
المساهمين القدرة على التأثير على جميع األمور والقرارات التي تتطلب موافقة المساهمين، بما في ذلك انتخاب مجلس اإلدارة، واعتماد العقود، وأنشطة 
المجموعة الهامة وتوزيعات األرباح، والتعديالت التي قد تطرأ على رأس مال المجموعة ونظامها األساس. باإلضافة إلى ذلك، قد يمنع كبار المساهمين 
المجموعة من اتخاذ قرارات 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 يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها 

أو توقعاتها المستقبلية، وبالتالي على سعر أسهم الشركة. 

المخاطر المتعلقة بالسيولة وعدم وجود سوق سابقة ألسهم الطرح 2ل3ل2

لم يسبق طرح أسهم الشركة أو تداولها في سوق عامة لألسهم، وال يمكن ضمان وجود أو استمرار وجود أو تطوير سوق نشطة وتتمتع بالسيولة فيما يتعلق 
باألسهم بعد الطرح. وفي حال عدم وجود سوق نشطة تتمتع بالسيولة لألسهم، فسيكون لذلك تأثير سلبي في سعر تداول األسهم، أو قد يؤدي إلى خسارة 

كامل أو جزء من االستثمار الذي قام به أي مستثمر في المجموعة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على عائداته المتوقعة

وقد تؤدي العديد من العوامل مثل النتائج المالية للمجموعة والظروف العامة وازدهار االقتصاد العام والبيئة التنظيمية التي تعمل فيها المجموعة إلى 
تباين كبير في سيولة تداول األسهم وسعرها.

المخاطر المتعلقة بالتقلبات المحتملة في السعر السوقي لألسهم  3ل3ل2

تم تحديد سعر الطرح بناء على عدة عوامل، بما في ذلك األداء السابق للمجموعة، والتوقعات المستقبلية ألعمال المجموعة، والقطاع الذي تزاول 
أنشطتها فيه، واألسواق التي تتنافس فيها، وتقييم إدارة المجموعة وعملياتها ونتائجها المالية. وبعد إتمام الطرح، قد ال يكون سعر الطرح مساوًيا 
للسعر الذي سيتم تداول األسهم به. وقد ال يتمكن المستثمرون من إعادة بيع أسهم الطرح بسعر الطرح أو أعلى منه، أو قد ال يتمكن المستثمرون 

من بيعها على اإلطالق.

ويتعرض سوق األسهم بوجه عام لتقلبات شديدة في السعر وحجم التداول من وقت آلخر، 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 السهم سلًبا بعوامل مختلفة، بما في 
ذلك أداء المجموعة ونتائج عملياتها المتوقعة، وترك الموظفين الرئيسيين لمناصبهم، والتغيرات في تقديرات األرباح أو توقعاتها، ووقوع أي من المخاطر 
المذكورة في هذا القسم، أو الوضع العام لالقتصاد السعودي، والتغيرات التي تطرأ على األنظمة واللوائح المعمول بها، واألعمال اإلرهابية، وتصاعد 
األعمال العدائية، وأعمال الحرب أو فترات االضطرابات المدنية واسعة االنتشار، والكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث، وتقلبات أسعار سوق األسهم. 
وسيكون لحدوث أي من هذه المخاطر أو غيرها من العوامل تأثير سلبي وجوهري في العوائد المتوقعة ألي مستثمر، أو سينتج عن ذلك خسارة كامل أو 

جزء من استثماراته في الشركة.
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المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم بعد الطرح 4ل3ل2

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 أسهمهم للحصول على تمويل لألعمال اليومية ألنشطتهم. 
وسيترتب على بيع عدد كبير من األسهم من قبل أي من كبار المساهمين بعد انتهاء فترة الحظر التي مدتها ستة أشهر 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 له تأثير سلبي 

وجوهري في العوائد المتوقعة ألي مستثمر، أو قد ينتج عن ذلك خسارة كامل أو جزء من استثماراته في الشركة.

المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح 5ل3ل2

يعتمد توزيع أرباح األسهم من قبل الشركة على عدد من العوامل، بما في ذلك األرباح المستقبلية، والمركز المالي ومتطلبات رأس المال ومتطلبات 
يراها  التي  العوامل  من  وغيرها  العامة  االقتصادية  والظروف  للشركة،  المتاح  واالئتمان  للتوزيع،  القابلة  االحتياطيات  ومقدار  النظامي،  االحتياطي 
أعضاء مجلس اإلدارة مهمة من وقت آلخر. ونتيجة لذلك، قد تكون قدرة الشركة على توزيع األرباح في المستقبل محدودة. وإذا لم تقم الشركة بتوزيع 
أرباح، فقد ال يتلقى المساهمون أي عائد على استثمارهم في األسهم ما لم يقوموا ببيع األسهم بسعر أعلى من سعر السهم في وقت الشراء، وهو ما 
سيكون له تأثير سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة ألي مستثمر. ولمزيد من التفاصيل بشأن سياسة توزيع األرباح لدى الشركة، يُرجى مراجعة 

القسم )7( )»سياسة توزيع األرباح«(. 

المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم جديدة في السوق بعد الطرح 6ل3ل2

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.

المخاطر المتعلقة باألبحاث المنشورة عن الشركة  7ل3ل2

إذا لم يقم محللو األوراق المالية أو محللو القطاع بنشر أبحاث عن المجموعة وأعمالها أو قاموا بنشر أبحاث تفتقر إلى الدقة أو تتضمن نتائج ليست 
في صالح المجموعة، فقد ينخفض سعر األسهم في السوق. وسيعتمد سعر تداول األسهم وحجمها بصورة جزئية على األبحاث التي ينشرها محللو 
األوراق المالية أو محللو القطاع عن المجموعة وعن أعمالها، فإذا لم يقم المحللون بإجراء أبحاث كافية بصورة مستمرة، أو إذا قلل محلل واحد أو أكثر 
ممن يقومون بتغطية المجموعة من توصياته بشأن أسهم الشركة أو نشر أبحاًثا عن أعمال المجموعة تفتقر إلى الدقة أو تتضمن نتائج ليست في صالح 
المجموعة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر األسهم في السوق. باإلضافة إلى ذلك، إذا توقف محلل واحد أو أكثر ممن يقومون بنشر 
األبحاث عن تغطية المجموعة، أو لم ينشر تقارير منتظمة عنها، فمن الممكن أن تفقد المجموعة مكانتها وظهورها في األسواق المالية، مما قد يؤدي 

بدوره إلى انخفاض سعر األسهم في السوق بدرجة كبيرة.
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معلومات عن السوق والقطاع-  3

المقدمة  1ل3

المعلومات الواردة في هذا التقرير مستمدة من دراسة سوق مستقلة أعدتها شركة لندن إكنوميكس حصرياً لشركة مرافق )الشركة(؛ حيث تعاقدت الشركة 
مع شركة لندن إكنوميكس إلعداد دراسة سوق تغطي قطاعات المياه المحالة، ومياه البحر، ومياه الصرف، والغاز، والكهرباء في المملكة العربية السعودية 

والتوقعات االقتصادية للشركة في سياق الطرح العام األولي للشركة على السوق المالية السعودية )»تداول«(.

شركة لندن إكنوميكس هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال االستشارات االقتصادية المتخصصة، وتقدم المشورة لقاعدة من عمالء دوليين 
بشأن التحليل االقتصادي والمالي، والطاقة، والتقاضي، ووضع السياسات وتقييمها، واستراتيجية األعمال، والسياسة التنظيمية وسياسة المنافسة. ويتمتع 
المستشارون الذين يقدمون االستشارات التنظيمية وتلك المتعلقة بالصفقات لدى لندن إكنوميكس بخبرة كبيرة في قطاعي الكهرباء والمياه في الشرق 

 .www.londoneconomics.co.uk األوسط وعلى الصعيد الدولي. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

منحت شركة لندن إكنوميكس موافقتها الخطية على استخدام اسمها، ومعلومات السوق، والبيانات المقدمة إلى الشركة كما هو موضح في هذه الوثيقة، 
ولم تُسحب تلك الموافقة كما في تاريخ هذه النشرة. وليس لدى شركة لندن إكنوميكس أو موظفيها أو أقاربهم أو شركاتها التابعة أي أسهم أو مصلحة من 

أي نوع في الشركة أو شركاتها التابعة أو األطراف ذوي العالقة.

يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه الوثيقة والمأخوذة من مصادر أخرى، بما في ذلك المعلومات المقدمة من مستشاري 
دراسة السوق، هي بيانات ومعلومات موثوقة. ومع ذلك، لم تقم الشركة وال أعضاء مجلس اإلدارة أو مديروها أو المستشارون اآلخرون بفحص دقة أو 

اكتمال المعلومات الموضحة في هذا القسم أو التحقق منها، وال يتحمل أي منهم أية مسؤولية فيما يتعلق بهذه المعلومات.

االستنتاجات الموضحة في هذا القسم قائمة على أفضل التقديرات المهنية لشركة لندن إكنوميكس، والتي تستند في جانب منها إلى المواد والمعلومات 
المقدمة لها من وكاالت بحثية خارجية، وجهات حكومية، والشركة، وغيرها. وال يُعفى أي طرف خارجي يستخدم هذا التقرير من بذل العناية الواجبة 

للتحقق من محتويات التقرير.

اقتصاد المملكة العربية السعودية  2ل3

نظرة عامة على االقتصاد الكلي 1ل2ل3

األداء االقتصادي والنمو

من المتوقع بشكل عام أن يرتبط أداء الشركة عموًما بأوضاع االقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية.

أكبر  العشرين ضمن  المرتبة  الدولي، فهي تحتل  البنك  لبيانات  ريال سعودي في عام 2021م، ووفًقا  للمملكة 3,126 مليار  المحلي  الناتج  بلغ إجمالي 
اقتصادات في العالم، وهي االقتصاد األكبر في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وشهد اقتصاد المملكة نمًوا بمعدل 5.96% سنوًيا في الفترة الممتدة 
من 2017م إلى 2021م، في حين انكمش االقتصاد بنسبة تزيد على 12% في عام 2020م وفًقا للبنك المركزي السعودي )ساما(، ويُعزى ذلك إلى اإلغالق 
الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( التي أعاقت النشاط االقتصادي في المملكة وجميع أنحاء العالم. وقد شهدت دول أخرى في 
مجلس التعاون الخليجي انخفاضات مماثلة.، وفًقا لبيانات البنك الدولي. شهدت اإلمارات العربية المتحدة انخفاًضا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 
14%، بينما انخفض إجمالي الناتج المحلي لدول أخرى مثل الواليات المتحدة بنسبة 2.2% والمملكة المتحدة بنسبة 4.1% على التوالي في عام 2021م، 
شهدت المملكة العربية السعودية انتعاًشا كبيًرا حيث تجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي 18% نظًرا لتخفيف القيود الناجمة عن الجائحة واستئناف النشاط 

االقتصادي العالمي.

وبالرغم من االستقرار النسبي في نمو الناتج المحلي الحقيقي خالل الفترة الممتدة من 2017م إلى 2021م، إال أن نمو إجمالي الناتج المحلي االسمي 
تراوح ما بين 18.6% و-12.5% خالل نفس الفترة، ويُعزى ذلك إلى تقلبات أسعار المواد الهيدروكربونية وجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(. 
وتتجلى التغيرات في الفجوة بين إجمالي الناتج المحلي االسمي والحقيقي في التحركات في معامل انكماش إجمالي الناتج المحلي. وقد بلغ نصيب الفرد 
من إجمالي الناتج المحلي 73,000 ريال سعودي تقريًبا في عام 2021م، ومن المتوقع أن يرتفع في السنوات القادمة وفًقا لتقرير آفاق االقتصاد العالمي 

الصادر عن صندوق النقد الدولي.3 

يمكن أن تثير مقارنات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مسائل تتعلق بإمكانية مقارنة القوة الشرائية، وتستند أفضل مقارنة متاحة إلى تعادل القوة الشرائية لمنظمة التعاون   3
االقتصادي والتنمية والتي »تُقاس بقيمة العملة الوطنية لكل دوالر أمريكي«. ووفًقا لبيانات البنك الدولي لعام 2020م، يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المملكة حوالي 
175,350 ريااًل سعودًيا )46,760 دوالًرا أمريكًيا( على أساس تعادل القوة الشرائية، مقارنة بمتوسط 203,554 ريااًل سعودًيا )54,281 دوالًرا أمريكًيا( في دول مجلس التعاون الخليجي 
و168,431 ريااًل سعودًيا )44,915 دوالًرا أمريكًيا( في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، مما يشير إلى أن دخل الفرد في المملكة أعلى من متوسطات منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية المعدلة للقوة الشرائية ولكنه ال يزال أقل من نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، وال سيما قطر واإلمارات العربية المتحدة حيث يبلغ نصيب الفرد 337,384 ريااًل سعودًيا 

)89,969 دوالًرا أمريكًيا( و250,391 ريااًل سعودًيا )66,771 دوالًرا أمريكًيا( على التوالي.
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يُعد قطاع الطاقة وقطاع المياه من الموارد الحيوية للمملكة العربية السعودية، التي تتسم بارتفاع نصيب الفرد من استهالك الكهرباء والمياه، إذ بلغ نصيب 
الفرد من االستهالك السكني للكهرباء 3,931 كيلوواط ساعة في عام 2020م. وفي عام 2018م بلغ نصيب الفرد من استهالك المياه في اليوم 278 لتًرا، 
وذلك مقارنة بحوالي 141 لتًرا في ُعمان و210 لتًرا في جنوب إفريقيا. ويتميز هيكل سوق الكهرباء والمياه بوجود مرافق متكاملة رأسياً تقدم خدمات 
الكهرباء أو المياه أو كليهما. وكان هذا القطاع تديره سابًقا شركات حكومية كبيرة، ولكن منذ عام 2002م، كان هناك تشجيع للقطاع الخاص على المشاركة 
في تقديم تلك الخدمات. ويعود ارتفاع االستهالك إلى العادات االجتماعية واالعتبارات المناخية، وارتفاع خسائر الشبكات )النقل والتوزيع(، وعدم الكفاءة 

داخل الوحدات السكنية، وقلة الوعي بكفاءة استخدام المياه، واإلشارات المحدودة لألسعار.

مؤشرات االقتصاد الكلي(:  1ل3الجدول )

2025م ت2024م ت2023م ت2022م ت2021م2020م2019م2018م2017مالمؤشر

إجمالي الناتج المحلي، باألسعار الحالية
)بالمليار ريال سعودي(

2,5823,0623,0142,6383,1263,2863,3723,4833,612

18.55.12.63.33.7-12.5-6.818.61.6النمو )%(

إجمالي الناتج المحلي، باألسعار الثابتة
)بالمليار ريال سعودي(

2,5692,6332,6422,5332,6152,7292,8052,8842,963

3.24.42.82.82.8-2.50.34.1-0.7النمو )%(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق4343414039قطاع النفط )%(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق5654555657القطاع غير النفطي )%(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق4037383940القطاع الخاص )%(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق1717171817الحكومة )%(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق13334رسوم االستيراد )%(

0.50.9-0.2-17.00.8-7.611.50.57.9معامل انكماش إجمالي الناتج المحلي )%(

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي باألسعار 
799288757375767778الثابتة )باأللف ريال سعودي(

2.80.80.80.7-2.5-14.5-4.115.73.9النمو )%(

مالحظة: يُشار إلى التوقعات بحرف »التاء« . السنة األساسية للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة هي 2010م. 
المصدر: تقرير السوق

أهمية قطاع النفط

األداء  ويرتبط  2021م(.  عام  في  المحلي  الناتج  إجمالي  من   %39( السعودية  العربية  للمملكة  االقتصادي  النشاط  من  كبيًرا  جزًءا  النفط  قطاع  يمثل 
االقتصادي الكلي ارتباًطا وثيًقا بأسعار المواد الهيدروكربونية، سواء بشكل مباشر، بسبب حجم قطاع النفط، ومن خالل اإلنفاق العام، الذي يتأثر مباشرة 

بإيرادات النفط وهو محرك رئيسي للطلب في االقتصاد غير النفطي.

تمتلك المملكة، في عام 2022م، ثاني أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم بعد فنزويال، حيث تمتلك من احتياطيات النفط الخام المثبتة 267 مليار 
برميل، كما أنها ثاني أكبر منتج للنفط الخام بعد روسيا. والجدير بالذكر أنه في عام 2020م، صّدرت المملكة 73% من إنتاجها السنوي البالغ 3372 مليون 

برميل من النفط الخام. ويذهب ما نسبته 74% من صادرات المملكة من النفط الخام إلى آسيا والشرق األقصى. 

ونظًرا ألهمية المملكة كمنتج ومصدر للنفط الخام باإلضافة إلى قدرتها االحتياطية الكبيرة، تُعد المملكة واحدة من أكثر أعضاء منظمة الدول المصدرة 
للنفط )أوبك( نفوذاً وبالتالي تتمتع بقوة سوقية كبيرة على سعر النفط الخام على الصعيد الدولي. 

بلغ إجمالي إنتاج المملكة من المنتجات المكررة 797 مليون برميل من النفط الخام في العام 2020م، وتم تصدير 372 مليون برميل من النفط الخام. 
وفي عام 2019م، تم تحميل ما يقرب من 69 مليون طن )1.2 مليار برميل من النفط الخام( من المنتجات المكررة من الموانئ الصناعية في الجبيل 
وينبع والتي تزاول فيهما شركة مرافق أعمالها، بما يمثل 97% من كل صادرات المنتجات المكررة من موانئ المملكة.4 وكان أكثر من نصف هذه المنتجات 

المكررة عبارة عن كبريت من ميناء ينبع الصناعي.

تتكون المنتجات المكررة من الكبريت )78%( واألمونيا )4%( ومنتجات مكررة أخرى )17%(. يعادل ما مجموعه 69 مليون طن نحو 195 مليار لتر، إذ بحساب 159 لتًرا لكل برميل من   4
النفط، فإن ذلك يعادل 1.2 مليار برميل من النفط.
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النمو في القطاع غير النفطي

تتزايد أهمية القطاع غير النفطي في االقتصاد السعودي مع نمو مطرد بنسبة 1% كل عام منذ عام 2018م. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى النمو الذي يشهده 
القطاع الخاص؛ حيث تشجع الحكومة نمو الصناعة غير المرتبطة بالنفط لتنويع االقتصاد. ويُعد برنامج رؤية المملكة 2030 مثاالً على هذا الدفع نحو التنويع. 

ارتفع مؤشر مديري المشتريات السعودي إلى 56.8 نقطة في مارس 2022م، مما يشير إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي، حيث يمثل ذلك انتعاًشا كبيًرا في 
النمو منذ أن بدأت جائحة كوفيد-19 في حين بلغ مؤشر مديري المشتريات 42.4 نقطة في مارس 2020م؛ أي قبل عامين فقط، كما نما القطاع الخاص غير 
النفطي بنسبة 1.1% في المتوسط في الفترة الممتدة من 2015م إلى 2021م، بينما نما القطاع العام غير النفطي بنسبة 1.4% في المتوسط في الفترة ذاتها.

ظهرت فوائد التنويع وتنامي القطاع غير النفطي في عام 2021م حيث ساعدت الصادرات السعودية غير النفطية على التخفيف من اآلثار السلبية لتقلب 
أسعار النفط على االقتصاد. وفي حين انخفضت صادرات النفط بنسبة تزيد على 40% في 2020م وزادت بحوالي70% في العام التالي، لم تشهد الصادرات 
غير النفطية مثل هذه التحركات المتذبذبة. وانخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة تقل عن 10% في عام 2020م )مدفوعة بالتباطؤ االقتصادي الناجم 

عن جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(( بينما ارتفعت بنسبة 37% في عام 2021م.

قطاع النفط في المملكة العربية السعودية(:  2ل3الجدول )

2021م2020م2019م2018م2017مالمؤشر

54.371.164.441.870.7السعر االسمي لخام برنت )دوالر أمريكي لكل برميل من النفط الخام(
ال ينطبق266267267267احتياطيات النفط الخام )مليار برميل من النفط الخام(

ال ينطبق3,6353,7653,5803,372اإلنتاج السنوي من النفط الخام )مليون برميل من النفط الخام(
ال ينطبق10.010.39.89.2متوسط اإلنتاج اليومي من النفط الخام )مليون برميل من النفط الخام في اليوم(

ال ينطبق2,5432,6912,5692,459صادرات النفط الخام - اإلجمالي )مليون برميل من النفط الخام(
آسيا والشرق األقصى )%( ال ينطبق69687374 

أمريكا الشمالية )%( ال ينطبق141488 
أوروبا الغربية )%( ال ينطبق11121111 

باقي دول العالم )%( ال ينطبق6777 
ال ينطبق1,0491,028925797إنتاج المنتجات المكررة )مليون برميل من النفط الخام(

ال ينطبق658719474372صادرات المنتجات المكررة )مليون برميل من النفط الخام(

مالحظة: تشمل المنتجات المكررة زيت الوقود والديزل والبنزين )بما في ذلك البنزين الطبيعي( والنفتا وغاز البترول المسال والكيروسين ووقود الطائرات واألسفلت والكوك. 
المصدر: تقرير السوق

التوظيف

ر بنحو 61.5% من سكان المملكة العربية السعودية الذين تبلغ أعمارهم 15 عاًما أو أكثر ضمن القوى العاملة )2021م(، و يبلغ معدل البطالة  يُعد ما يُقَدّ
في المملكة 6.9% في عام 2021م، وذلك مقارنة بنحو 2.9% في ُعمان، و3.5% في الكويت، و3.2% في اإلمارات العربية المتحدة، و8.1% في الواليات 
المتحدة )2020م(. وبلغ معدل البطالة بين السعوديين 11% في حين بلغ معدل البطالة بين غير السعوديين 2.9% في عام 2021م. وظلت نسبة اإلعالة، أو 

نسبة السكان خارج سن العمل إلى السكان في سن العمل، ثابتة من عام 2017م إلى عام 2020م. 

نسب البطالة واإلعالة(:  3ل3الجدول )

2021م2020م2019م2018م2017مالمؤشر

6.06.05.77.46.9معدل البطالة )%(
السعوديون )%(  12.812.71212.611

غير السعوديين )%(  0.91.00.42.62.9
ال ينطبق38.738.538.438.2نسبة اإلعالة )%(

السكان الذين تقل أعمارهم عن 15)%( ال ينطبق32.832.632.532.3 
السكان الذين تزيد أعمارهم على 64 )%( ال ينطبق3.33.33.33.3 

مالحظة: تُحسب نسب اإلعالة من خالل حساب عدد المعالين الذين تتراوح أعمارهم بين 0-14 والذين تزيد أعمارهم عن 65، مقارنة بإجمالي السكان الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 64 عاًما. 
المصدر: تقرير السوق
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المالية العامة والميزان التجاري

يتمثل المصدر الرئيسي لإليرادات الحكومية في قطاع النفط، حيث تمثل عائداته 53% من إجمالي اإليرادات الحكومية كما في عام 2020م.

وفي حين أن المالية الحكومية كانت قوية تاريخياً، في ظل وجود فوائض كبيرة يتم تشغيلها، إال أن انخفاض األسعار العالمية للنفط الخام والمنتجات 
البترولية ذات الصلة بين عامي 2015م و2021م، فضاًل عن الحاجة إلى االستثمار، أدى الى تحويل الفائض إلى عجز منذ عام 2014م وما بعده، حيث بلغ 

العجز 294 مليار ريال بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( في عام 2020م.

وتُعد االحتياطيات الحكومية في المملكة العربية السعودية من بين أكبر االحتياطيات في العالم. ويمكن حساب االحتياطيات على عدة أسس، بما في 
ذلك االحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي، واحتياطيات النقد األجنبي، وغيرها. وتُعد احتياطيات النقد األجنبي في المملكة من بين أكبر االحتياطيات 
في العالم، حيث تجاوزت قلياًل 453 مليار دوالر أمريكي في عام 2020م وفًقا للبنك الدولي )1.7 تريليون ريال سعودي(. وفي حين أن هذه االحتياطيات 
تضع المملكة في المرتبة السادسة بين الدول على مستوى العالم، حيث تحتل الصين المرتبة األولى تليها بفارق كبير اليابان، إال أنه هذه الدول تمثل قيًما 
متطرفة إلى حد ما بسبب الفوائض التجارية الكبيرة مع الواليات المتحدة وعدد سكانها الكبير، إذ تمتلك المملكة ما يقرب من ستة أضعاف احتياطيات 
الصين على أساس نصيب الفرد من تلك االحتياطيات. وينطبق ذلك أيًضا في حالة استخدام مقاييس أخرى لالحتياطيات، مثل إجمالي االحتياطيات 

لدى البنوك بما في ذلك الذهب.

تمتلك المملكة العربية السعودية أيًضا نسبة كبيرة من إجمالي االحتياطيات األكبر بكثير إذا ما أضيفت إليها االستثمارات األجنبية في األوراق المالية، 
والتي تشمل صناديق الثروة السيادية التي وصلت إلى ما دون 1.12 تريليون ريال سعودي بقليل، وبذلك يصل إجمالي االحتياطيات إلى 1.71 تريليون ريال 
سعودي تقريًبا، وفق نشرة اإلحصاءات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي. وفي عام 2020م، انخفضت اإليرادات الحكومية في حين ارتفعت 
النفقات كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، حيث شكل العجز في عام 2020م ما يقرب من 11.2% من إجمالي الناتج المحلي. ويتوقع صندوق النقد 

الدولي أن يبلغ العجز نسبة 3% أو أقل في السنوات القادمة.

المالية العامة(:  4ل3الجدول )

2025م ت2024م ت2023م ت2022م ت2021م م2020م2019م2018م2017مالمؤشر

6929069277829199559791,0121,053اإليرادات الحكومية )بالمليار ريال سعودي(

26.829.630.829.629.129.129.029.129.2النسبة من إجمالي الناتج المحلي )%(

9301,0791,0591,0761,0151,0131,0271,0491,074اإلنفاق الحكومي )بالمليار ريال سعودي(

36.035.235.140.832.130.830.530.129.7النسبة من إجمالي الناتج المحلي )%(

-21-37-49-58-96-294-133-174-238الفائض / العجز )بالمليار ريال سعودي(

-0.6-1.1-1.5-1.8-3.0-11.1-4.4-5.7-9.2النسبة من إجمالي الناتج المحلي )%(

إجمالي االحتياطيات بما في ذلك األوراق المالية 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق1.861.861.871.701.71)بالتريليون ريال سعودي(

مالحظة: تستند سلسلة المالية الحكومية على األسعار الحالية.
المصدر: تقرير السوق 

تضخم أسعار المستهلك والسياسة النقدية

تطبق المملكة العربية السعودية سياسة نقدية قوية وموحدة لدعم االستقرار االقتصادي والنمو. وتندرج السياسة النقدية واألنشطة المصرفية المركزية 
ضمن اختصاص البنك المركزي السعودي، الذي تأسس في عام 1952م بموجب مرسومين ملكيين، حيث يتولى المسؤولية عن كل الشؤون النقدية والمالية 

والمصرفية الرئيسية في المملكة. وكمعظم البنوك المركزية , يتمتع البنك المركزي السعودي باختصاص مزدوج لتعزيز االستقرار المالي والنمو.

وتتمثل إحدى السياسات النقدية الرئيسية للمملكة في الحفاظ على ربط الريال السعودي بالدوالر األمريكي بسعر 3.75 ريال سعودي/دوالر أمريكي. 
وتحافظ معظم الدول الغنية بالبترول ودول مجلس التعاون الخليجي على سياسات مماثلة، حيث يُتداول النفط الخام دولًيا بالدوالر األمريكي، وهو ما أدى 
بالتالي إلى حماية االقتصاد من تقلبات قيمة الصادرات بسبب التقلبات في أسعار الصرف. ويعطي الجدول )5( أدناه مؤشرات نقدية ومالية مختارة من 

البنك المركزي السعودي.
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وبشكل عام، تُظهر المؤشرات قوة االقتصاد، وبغض النظر عن عام 2019م-2020م حيث إنه ال يقاس عليه بسبب الجائحة. وكان تضخم مؤشر أسعار 
السلع االستهالكية في المملكة العربية السعودية معتدالً في السنوات األخيرة، حيث بلغ متوسطه 0.75% بين 2017م و2020م ولم يتجاوز 3.5% في أي 
سنة من السنوات. وعاد التضخم السلبي ألسعار السلع االستهالكية الذي شهده عام 2019م إلى 3.5% سنوًيا في عام 2020م، وهو انتعاش من الجائحة، 
وهي نسبة متواضعة مقارنة بالدول التي ربما عانت من ظهور مشاكل في تعافي سالسل التوريد نظًرا لتفشي الجائحة. ووفًقا لتقرير آفاق االقتصاد 
العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي ، فإنه من المتوقع أن يبلغ مؤشر أسعار السلع االستهالكية ما نسبته 2.2% في عام 2022م و2% في عام 2023م. 
ونما المعروض النقدي اإلجمالي بسرعة أكبر، بنسبة 8.3% من 2019م إلى 2020م، مقارنة بأسعار السلع االستهالكية في عام 2019م، بينما نما إجمالي 
العملة بحوالي 1%. وكانت أسعار الفائدة على الودائع المصرفية أقل من نصف معدل تضخم مؤشر أسعار السلع االستهالكية، مما يشير إلى خسارة في 

القيمة الحقيقية للمدخرات األساسية. 

استقرت معدالت الودائع النقدية وكفاية رأس المال بشكل كبير، بينما ازداد عجز الميزانية في عام 2020م، كما شهد الحساب الجاري عجًزا. وارتفع 
مؤشر السوق الرئيسية )تداول( بنسبة 3.5% مقارنة بعام 2019م، بينما تضاعفت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي تقريًبا من عام 2017م إلى 
عام 2020م. المعروض النقدي )M3( هو مجموع العملة المتداولة والودائع الليلة الواحدة، والودائع ذات أجل استحقاق متفق عليه لمدة تصل إلى عامين، 
والودائع القابلة لالسترداد بموجب إشعار يصل إلى ثالثة أشهر، واتفاقيات إعادة الشراء، وأسهم/وحدات صناديق سوق المال، وسندات الدين ذات آجال 

االستحقاق التي تصل إلى سنتين.

وبلغت أسعار الفائدة لدى البنك المركزي في المملكة العربية السعودية، وسعر إعادة الشراء وسعر إعادة الشراء العكسي، 1% و0.5% في نهاية 2020م على 
التوالي، بعد انخفاض قدره 1.25 نقطة مئوية لكل منهما. واستقرت نسب االحتياطي النقدي عند 4% للودائع ألجل والودائع االدخارية و7% للودائع تحت الطلب.

مؤشرات السياسة النقدية(:  5ل3الجدول )

2020م2019م2018م2017مالمؤشر

3.5-2.52.1-0.8التضخم - مؤشر أسعار السلع االستهالكية )%(

1,7911,8541,9852,149إجمالي المعروض النقدي )M3( )بالمليار ريال سعودي( 

9.69.79.59.6نسبة العملة المتداولة إلى إجمالي المعروض النقدي

90.490.390.590.4نسبة الودائع إلى المعروض النقدي

147.9120.970.568صافي األصول األجنبية لدى البنوك المحلية )بالمليار ريال سعودي(

1.82.52.61.2معدالت الفائدة على الودائع بالريال السعودي )3 أشهر( **

20.420.319.420.3نسبة كفاية رأس المال البنكي )بازل 3(

-11.2-4.5-5.9-9.2نسبة عجز الميزانية إلى إجمالي الناتج المحلي

-1.594.82.8نسبة فائض الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي

-39.2264.8143.473.7الحساب الجاري )بالمليار ريال سعودي(

7,2267,8278,3898,690مؤشر السوق الرئيسية )تاسي( )1985 = 1000(

17.21922.832.5نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي

مالحظة: بالنسبة لمؤشر أسعار السلع االستهالكية 2018 = 100
المصدر: تقرير السوق

نظرة عامة على التركيبة السكانية 2ل2ل3

المملكة العربية السعودية هي الدولة األكثر اكتظاًظا بالسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة )2020م(، يمثلون 
حوالي 60% من إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي. ويشهد النمو السكاني تباطًؤا حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو حوالي 2% كل 

عام خالل الفترة الممتدة من 2020م إلى 2025م.

ويبلغ عدد سكان المملكة من غير السعوديين أكثر من 13.5 مليون نسمة. وارتفع عدد المواطنين السعوديين بمعدل 1.55% من 2017م إلى 2020م، بينما 
ارتفع عدد السكان غير السعوديين بأكثر من ضعف هذا المعدل في الفترة نفسها )%3.55(. 
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المؤشرات الديموغرافية والتوظيف(:  6ل3الجدول )

2025م ت2024م ت2023م ت2022م ت2021م م2020م2019م2018م2017مالمؤشر

32.633.434.235.035.536.236.937.638.4عدد السكان )بالمليون(
النمو )%(  2.82.52.42.31.42.01.91.92.1

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق20.420.821.121.4عدد السكان السعوديين )بالمليون نسمة(
النمو )%( ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق1.71.71.41.4 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق12.212.613.113.6عدد السكان غير السعوديين )بالمليون نسمة(
النمو )%( ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق4.13.83.33.0 
)%( 14-0 ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق24.724.624.524.4 

)%( 64-15 ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق72.172.272.372.4 
)%( +65 ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق3.23.23.21.9 

اإلناث )%( ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق42.542.442.342.2 
الذكور )%( ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق57.557.657.757.8 

مالحظة: يتم اإلشارة إلى التوقعات بحرف »التاء«
المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي )2021م-2025م( والهيئة العامة لإلحصاء )2017م-2020م(

يزداد متوسط عمر سكان المملكة، حيث ازداد من 30.0 سنة في 2015م إلى 31.8 سنة في 2020م، وتفوق نسبة الذكور بين السكان نسبة اإلناث حيث 
ارتفعت نسبة الذكور مقارنة باإلناث إلى 57.8% في عام 2020م، من 57.5% في عام 2017م. ويمكن ربط ذلك بالنسبة الكبيرة والمتزايدة للمقيمين غير 
السعوديين، وهم في الغالب من الذكور. حيث ك أقل من ثلث السكان غير السعوديين )31.4%( من اإلناث في عام 2020م، بينما بلغت نسبة اإلناث %49.1 

من السكان السعوديين في عام 2020م.

نظرة عامة على السياسة االقتصادية 3ل2ل3

تتبنى المملكة العربية السعودية العديد من سياسات االقتصاد الكلي المعيارية من أجل الحفاظ على االستقرار والنمو االقتصادي وتعزيزهما. وكما ورد في 
القسم 3-2-1، فإن أسعار الصرف مرتبطة بالدوالر األمريكي، مما يلغي مخاطر سعر الصرف لتجارة النفط، كما هو الحال في معظم الدول المصدرة للنفط.

وتطبق المملكة بشكل عام سياسات ضريبة منخفضة مواتية للشركات واألفراد، إذ ال توجد ضريبة على الدخل الشخصي، كما أن لديها معدالت ضريبية 
المعدلة  األرباح  الخليجية 20% من  الشركات غير  الضريبة على  تبلغ  الخليجية، حيث  والشركات غير  الوطنية  للشركات  الشركات  تفاضلية على دخل 
الخاضعة للضريبة. والجدير بالذكر أن مكاسب رأس المال على األسهم المدرجة والمتداولة في تداول، معفاة من الضرائب إذا كان شراء األسهم بعد يوليو 

2004م. وأُدخلت ضريبة القيمة المضافة في عام 2018م بمعدل قياسي قدره 5%، ثم ارتفع إلى 15% اعتباًرا من يوليو 2020م.

شاركت الحكومة كمساهم رئيسي في تطوير العديد من القطاعات االقتصادية االستراتيجية في المملكة وتمتلك حالًيا حصة مسيطرة في هذه القطاعات 
إما بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل الهيئات الحكومية وشبه الحكومية ذات الصلة. ومع ذلك، تعتزم الحكومة زيادة مشاركة القطاع الخاص في 
االقتصاد لتحقيق الكفاءة وتبني التقنيات الجديدة وتقليل االعتماد الحكومي، حيث تنص أيًضا رؤية المملكة 2030 على الهدف المتمثل في زيادة مساهمة 

القطاع الخاص في االقتصاد )يرجى الرجوع إلى الشكل )1-3(0(.

تحتفظ الدولة بصندوق ثروة سيادي يتمثل في صندوق االستثمارات العامة، والذي تأسس في عام 1971م، وقد عملت اإلصالحات األخيرة على تمكين 
الصندوق من تنويع استثماراته داخل المملكة وخارجها. ويشيع وجود مثل هذه الصناديق في الدول المصدرة الغنية بالموارد لتعزيز االستثمار المحلي 
وكذلك االستثمارات االقتصادية الدورية السلسة. ويُعد صندوق االستثمارات العامة سادس أكبر صندوق ثروة سيادي على مستوى العالم، حيث تقدر 
أصوله بحوالي 580 مليار دوالر أمريكي )2.1 تريليون ريال سعودي( في عام 2022م )حيث يتصدر صندوق الثروة السيادي الوطني وصندوق المعاشات 

التقاعدية في النرويج هذه القائمة بأصول تزيد على 1.4 تريليون دوالر أمريكي )5.2 تريليون ريال سعودي((.

الشكل: رؤية 2030

تضع رؤية المملكة 2030 استراتيجية تنمية وطنية شاملة، تتمحور حول الحد من اعتماد الدولة على النفط والتنويع االقتصادي، كما تتضمن أيًضا أهداًفا 
للتنمية االجتماعية وتحسين الحوكمة االقتصادية، واعتُمدت هذه االستراتيجية رسمًيا في أبريل 2016م.

تحدد رؤية 2030 مجموعة من األهداف االستراتيجية بناًء على تسلسل هرمي ينتقل من ثالث »ركائز« عالية المستوى لالستراتيجية إلى أهداف قابلة 
للتنفيذ وقابلة للقياس. ويشرف مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية على االستراتيجية من الناحية المؤسسية.
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رؤية المملكة 2030 - األهداف االستراتيجية وبرامج تحقيق الرؤية(:  1ل3الشكل )

المستوى الثاني:  

27 هدف فرعي

المستوى الثالث:  

96 هدف استراتيجي

تحسين تأثير الحكومة•
تنمية وتنويع االقتصاد •
تقوية الهوية اإلسالمية والوطنية•
تعزيز المسؤولية االجتماعية•
خفض التوظيف•
تقديم حياة مرضية وصحية•

المستوى األول:   6 أهداف رئيسية

المصدر: رؤية 2030

من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030، أطلق مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية العديد من برامج تحقيق الرؤية يتألف كل منها من مجموعة من المبادرات 
وخطط التنفيذ، بناًء على أهداف محددة مسبًقا ومؤشرات أداء رئيسية. ويتبع التنفيذ دورة تخطيط مدتها خمس سنوات مع تعديل سنوي وربع سنوي. 
وتندرج البرامج تحت عناوين صندوق االستثمارات العامة، واإلسكان، وضيوف الرحمن، واالستدامة المالية، وتنمية رأس المال البشري، وجودة الحياة، 

والتحول الوطني، والتخصيص، وتحول قطاع الصحة، وتطوير القطاع المالي، والتنمية الصناعية الوطنية والخدمات اللوجستية.

يتعلق برنامج الخصخصة بقطاعات المياه والطاقة والغاز التي كانت تديرها الحكومة في العادة. وفي إطار هذا البرنامج، ستشهد تلك القطاعات زيادة في 
مشاركة القطاع الخاص مما سيؤدي إلى تحسين الجودة والكفاءة. ويهدف برنامج التحول الوطني إلى تحسين مستويات المعيشة من خالل تسريع تنفيذ البنية 
التحتية األساسية، مما يدعم نمو خدمات المياه والطاقة والغاز. وبالمثل، يركز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على تحويل المملكة 
العربية السعودية إلى قوة صناعية من خالل االستفادة من موارد قطاعات مثل الطاقة. وتتوافق برامج تحقيق رؤية 2030 مع قطاعات المياه والطاقة والغاز. 

المدن الصناعية بالجبيل وينبع وجازان ورأس الخير   3ل3

تقدم شركة مرافق خدماتها بشكل أساسي إلى مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين اللتين تقعان على سواحل الخليج العربي )شرق المملكة( والبحر األحمر 
)غرب المملكة(، على التوالي. وقد تأسست كلتا المدينتين في منتصف السبعينيات بهدف استغالل احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق المملكة، وترتبط 
المدينتان بخط أنابيب يغذي صناعات ينبع وصادراتها عبر البحر األحمر. باإلضافة إلى ذلك، وقع االختيار على شركة مرافق لتكون مزود خدمات الطاقة 
والمياه لمدينة رأس الخير الصناعية )رأس الخير( ومدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية )مدينة جازان للصناعات(. وتسعى شركة مرافق أيًضا 
إلى تقديم خدمات توزيع الغاز في مدينة رأس الخير الصناعية. وتتولى الهيئة الملكية للجبيل وينبع )الهيئة الملكية( المسؤولية عن اإلدارة واإلشراف على 

تطوير جميع المدن الصناعية األربع التي تعمل فيها شركة مرافق حالًيا أو من المتوقع أن تعمل فيها في المستقبل.

مدينة الجبيل الصناعية 1ل3ل3

كانت الجبيل في السابق قرية صيد صغيرة، تقع على ساحل الخليج العربي بالقرب من حقول النفط الكبيرة، مما جعلها موقًعا مثالًيا إلقامة مدينة صناعية، 
ومن هنا قامت شركة بكتل في سبعينيات القرن الماضي بتشييد الميناء واستمرت في المشاركة في نمو المنطقة. وفي عام 2004م، جرى تكليف شركة 
بكتل بمشروع الجبيل الثاني بهدف استضافة ما يصل إلى 22 صناعة أساسية جديدة وجذب استثمارات بقيمة 210 مليار ريال سعودي. ويتحقق ذلك من 

خالل توسعة منطقة الجبيل الصناعية والميناء الصناعي والقدرة االستيعابية لها. 

تضم مدينة الجبيل الصناعية أكثر من مائة ألف نسمة وتمثل أكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، و7% من إنتاج البتروكيماويات 
العالمي. وتبلغ القدرة على التكرير لمدينة جبيل أكثر من 0.7 مليون برميل من النفط الخام في اليوم، مما يجعلها ثاني أكبر مركز تكرير في المملكة بعد 
مدينة ينبع الصناعية. وفي عام 2019م، جرى تحميل 54.7 مليون طن من البضائع من ميناء الجبيل الصناعي )أي البضائع المصدرة( و10 ماليين طن 

جرى تفريغها في ميناء الجبيل الصناعي )أي البضائع المستوردة(.

وتُعتبر الجبيل اليوم أكبر مدينة صناعية في العالم من حيث المساحة بالكيلو متر مربع، حيث تُعد مركًزا للتكرير والصناعات البتروكيماوية كما تتمتع 
بالبنية التحتية الالزمة لربطها محلًيا ودولًيا.
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مدينة ينبع الصناعية 2ل3ل3

كانت ينبع مدينة ساحلية صغيرة حتى منتصف سبعينيات القرن الماضي، عندما كانت تُعتبر )إلى جانب الجبيل( موقًعا مناسًبا إلقامة مدينة صناعية نظًرا 
لموقعها على ساحل البحر األحمر الذي يسمح بالوصول إلى األسواق األوروبية، ومن هنا جاء تطوير المنطقة لتشمل واحدة من أكبر مصافي النفط في 
العالم وميناًء واسع النطاق لنقل البترول. يبلغ عدد سكان مدينة ينبع الصناعية 127,336 نسمة كما في عام 2017م. ويتركز أكثر من ثلث العمالة في ينبع 

في الصناعات األساسية5 والثانوية6 )21%( والصناعات الخفيفة والمساندة7 )%15(. 

التوظيف حسب القطاع )2017م((:  2ل3الشكل )

الصناعات األساسية والثانوية

الصناعات الخفيفة والمساندة

المرافق والنقل

الخدمات التجارية والتداول

الخدمات الصحية

التعليم والتدريب

الهيئة الملكية

الحكومة الوطنية

اإلنشاءات العامة

اإلنشاءات الخاصة

اإلنشاءات الصناعية

أخرى

١٢٫٩٣٢

٨٫٨٦٣

٣٫٦١٣

٣٫٤٨٩

٣٫٩٥٨

١٫٦٦٥

٢٫٢٤٨

١٫٦٠١

٥٫٨٠١

٤٫٥٢٧

٣٫٨٦٠

٧٫٩٦٢

المصدر: النشرة االقتصادية ربع السنوية لمدينة ينبع الصناعية التابعة للهيئة الملكية )الربع األخير من عام 2017م(

في نهاية عام 2017م، كانت هناك 129 صناعة عاملة في مدينة ينبع الصناعية، مقارنة بعدد 104 في عام 2012م. حيث نما عدد الصناعات في ينبع 
بمعدل 4% في المتوسط. وبصرف النظر عن عام 2016م، الذي شهد إغالق صناعتين من الصناعات الخفيفة والمساندة، فقد نما عدد الصناعات بمعدل 

متزايد، حيث وصل إلى ما يقرب من 10% في عام 2017م. 

عدد الصناعات العاملة(:  7ل3الجدول )

2017م2016م2015م2014م2013م2012مالسنة

104107112120118129الصناعات العاملة

9%-2%7%5%3% النمو

ملحوظة: هذا يشمل الصناعات األساسية والثانوية والخفيفة / المساندة. 
المصدر: النشرة االقتصادية ربع السنوية لمدينة ينبع الصناعية التابعة للهيئة الملكية )الربع األخير من عام 2017م(

وفًقا للنشرة االقتصادية ربع السنوية لمدينة ينبع الصناعية التابعة للهيئة الملكية لعام 2017م، تمتلك ينبع ثالث مصافي بقدرة إنتاجية قدرها مليون برميل 
من النفط الخام في اليوم، أو ما يقرب من ثلث القدرة اإلجمالية للمملكة. وبلغ الناتج الصناعي 131 مليون طن، في حين تبلغ قدرة شركة مرافق على توليد 

الطاقة 2,043 ميجاوات، وتبلغ قدرتها على تحلية المياه 6,176 متًرا مكعًبا في الساعة وتبلغ قدرة شبكة تبريد مياه البحر 700,000 متر مكعب في الساعة.

ويُعتبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع أهم موانئ البحر األحمر لتصدير النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات، حيث شهد الميناء 52.9 
مليون طن من صادرات البضائع و30.8 مليون طن من الواردات في عام 2019م. وبشكل عام، تؤدي مدينة ينبع دوًرا حيوًيا في قطاع التكرير في المملكة 

العربية السعودية.

الصناعات األساسية هي صناعات مرتبطة بإنتاج النفط الخام، والغاز الطبيعي، والغاز المصاحب، والمنتجات البتروكيماوية من السوائل الطبيعية، والمنتجات النفطية المكررة أو المعادن.  5
تُعَرّف الصناعات الثانوية بأنها إنتاج مشتقات بتروكيماوية تتكون مدخالتها الرئيسية من منتجات الصناعات األساسية، أو غيرها من المواد الهيدروكربونية األساسية والموارد المعدنية،   6

إلنتاج منتجات وسيطة وتامة الصنع. 
الصناعات الخفيفة والمساندة هي الصناعات التي تنتج السلع المصنعة لالستهالك المحلي و/ أو الداخلي من المواد األولية التي توفرها الصناعات الرئيسية، و/ أو الصناعات أو   7

الشركات التي تتطلب تصريًحا صناعًيا للعمل نتيجة الطلب على المرافق.
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مدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية )مدينة جازان للصناعات( 3ل3ل3

تقع مدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية )مدينة جازان للصناعات( )كانت تُعرف سابًقا باسم مدينة جازان االقتصادية ومدينة جازان للصناعات 
األساسية والتصنيعية( على ساحل البحر األحمر، مما يجعلها تتمتع بفوائد مماثلة لما تتمتع به مدينة ينبع. وقد تأسست المدينة االقتصادية في عام 
2009م، وتمتد على مساحة 106 كيلومترات مربعة وشريط ساحلي يبلغ 11.5 كيلومتر، كما تتمتع بموقع استراتيجي نظًرا لقربها من طرق الشحن الدولية 
والقرن األفريقي. ويقع أقرب مركز حضري في بيش، التي تقع على بعد 23 كم من مدينة جازان للصناعات، في حين أن أقرب مطار لها هو مطار الملك 
عبد اهلل بن عبد العزيز )مطار جازان اإلقليمي(، الذي يقع على بعد 51 كم. ويجري التخطيط إلنشاء خط سكة حديد بطول 660 كم يربط بين منطقة 

جازان ومدينة جدة.

ُوضع التصور لمدينة جازان بموجب المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 13 شوال 1427هـ )2006م(، وجرى تنفيذ أعمال التطوير األولية مثل إنشاء ميناء 
رائد، ومصفاة، ومنشأة معالجة المعادن، وطرق، وغيرها من البنية التحتية الداعمة تحت إدارة شركة الزيت العربية السعودية )شركة أرامكو(. ويجري 
العمل حالياً على إنشاء مصفاة نفط بمدينة جازان.وينصب تركيز مدينة جازان للصناعات على الصناعات الثقيلة والصناعات البتروكيماوية والصناعات 
التعدينية والصناعات التحويلية، والتي توفر إمدادات الطاقة الحيوية، وتوطين تصنيع السفن واالستفادة من المعادن والزراعة والحياة البرية والموارد 

السمكية. ويقدم الشكل الوارد أدناه نظرة عامة تخطيطية لمراحل التطوير المخططة من قبل الهيئة الملكية لمدينة جازان للصناعات.

مراحل تطوير مدينة جازان للصناعات(:  3ل3الشكل )

١: الصناعات القائمة

الربع الثالث من عام ٢٠١٧
• ستفكو (قيد التشغيل)

• ُصلب ستيل (قيد التشغيل)
• مصفاة جازان (قيد اإلنشاء)

• كريستل (قيد اإلنشاء)
• مصنع الريف للسكر
• ثروات جازان الطبية
• بان آسيا بيت ريزن

• اتزان العربية
• شركة زد إن إتش أي ليمتد

٣: الموارد المحلية

٢٠٢٠-٢٠٢٨
• صناعة األغذية

• التغليف
• الخدمات اللوجستية

• إعادة تدوير النفايات 
   الصناعية وإدارتها

• محطات الغاز
• المطاعم

• ركن الشاحنات
• بنك نقل األموال

٤: الصناعات المتقدمة

٢٠٢٨ وما بعدها
• تجميع األجهزة المنزلية

• األعمال الكهروميكانيكية
• تجميع المعدات

• مواد اإلنشاء

٢: االستثمار
    اإلستراتيجي

٢٠١٨-٢٠٢٠
• توسيع صناعة الصلب

• التيتانيوم
• البتروكيماويات

• صناعة السليكون
• الخدمات البحرية

المصدر: النشرة االقتصادية ربع السنوية لمدينة جازان للصناعات التابعة للهيئة الملكية )الربع الثالث من عام 2017م(

جاء تنفيذ العديد من المشاريع بناًء على الهدف االستثماري االستراتيجي لمدينة جازان للصناعات، حيث اتفقت شركة هاتشيسون بورت مع مدينة جازان 
على االستثمار في ميناء مدينة جازان للصناعات وتشغيله، حيث بدأت المرحلة األولى في أوائل عام 2022م. وأنشأت شركة مجمع صناعات المعادن 
المرحلة األولى من أصل ثالث مراحل من  العالم في مدينة جازان للصناعات، كما بدأت شركة عبر آسيا  التيتانيوم في  المتطورة أكبر مصنع لصهر 
مشروع متكامل لأللياف البتروكيماوية والكيميائية في عام 2019م. وتشغل شركة ستفكو حالًيا مصنًعا في مدينة جازان للصناعات يتضمن طرق المعالجة 
الرئيسية لحديد التسليح المقطوع والملتوي، والشبكة الملحومة، واألسالك المسحوبة على البارد، وخطوط طالء اإلبوكسي الملتحم باالندماج. وتشغل 
شركة صلب ستيل مركًزا إلنتاج الفوالذ في مدينة جازان للصناعات، في حين تشغل شركة عبد اهلل هاشم للمعدات والغازات الصناعية مصنًعا في مدينة 
جازان للصناعات لتوفير الغازات الصناعية والطبية والغذائية والمشروبات في المملكة العربية السعودية. وأنشأت شركة أوتوتك مشروع مصهر األلمينيت 
التابع لشركة كريستال جلوبال في مدينة جازان للصناعات يوفر منتجات معدنية مختلفة مثل الفوالذ المقاوم للصدأ والفوالذ المقاوم لألحماض. وتشمل 

االستثمارات االستراتيجية األخرى في المنطقة مصنع الريف للسكر ومجمع مصفاة أرامكو.
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وبناًء على ما سبق، يبدو أن االستثمار االستراتيجي يجري على قدم وساق في المنطقة، وينبغي أن تكون الخطوة التالية هي التركيز على الموارد المحلية، 
كما يبدو أن االستثمار االستراتيجي لشركة مدينة جازان للصناعات قد تحقق بناًء على النشاط االستثماري في المنطقة، في حين لم تُسجل تطورات 
المرحلة التالية في التقارير االقتصادية األخيرة. ومن ناحية أخرى، فإن تطوير المرحلة التالية التي تركز بشكل أكبر على التجزئة والخدمات يمكن أن 
يكون قد تأخر إلى حد ما بسبب الجائحة. ورغم أن هذا قد يكون هو الحال، إال أن توسيع هذه الجوانب من المدينة قد يستمر في ظل وجود الطلب عليها 
وقد ال يكون على المسار الحرج للتنمية على المدى القصير والمتوسط. وتتمتع مدينة جازان للصناعات بالعديد من المزايا التي تجعلها موقًعا استثمارًيا 
جذاًبا: فهي تقع بالقرب من ممرات الشحن الدولية المهمة، ولديها إمكانية الوصول إلى كميات كبيرة من الموارد الطبيعية، كما تقدم الحكومة السعودية 
ما يصل إلى 75% من القروض متوسطة أو طويلة األجل أيًضا وكذلك أفضل أسعار تأجير أراضي )1.3 دوالر أمريكي لكل متر مربع في السنة(. بما ما 

يعادل 4.88 ريال سعودي لكل متر مكعب في السنة. 

ومفاد ذلك كله أن مدينة جازان للصناعات تقع في موقع مثالي لتكون مدينة صناعية ناجحة تقدم خدمات الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية والتعدين 
االستثمار  وهي  الثانية،  التطوير  مرحلة  إلى  للصناعات  جازان  مدينة  دفع  على  أعاله،  المذكورة  تلك  مثل  المشاريع،  وتعمل  األساسية.  والصناعات 

االستراتيجي. 

مدينة رأس الخير الصناعية )رأس الخير( 4ل3ل3

تقع مدينة رأس الخير على بُعد 60 كم شمال الجبيل، ويجري العمل حالًيا على إنشاء المدينة والميناء بغية تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع التعدين في 
المملكة العربية السعودية. وستُخصص المدينة لمعالجة الموارد المعدنية الرئيسية، والفوسفات، واأللمنيوم )من البوكسيت( في المملكة.

وتهدف الخطة إلى إنشاء مجمعات صناعية متكاملة لالستفادة من الموارد المعدنية التي تتمتع بها المملكة وانخفاض تكاليف الوقود والطاقة. وستوفر 
مدينة رأس الخير رابًطا استراتيجًيا قوًيا وأوجه التآزر للصناعات البتروكيماوية الحالية في مدينة الجبيل الصناعية.

وينفذ تطوير مدينة رأس الخير على مراحل، حيث من المستهدف استكمالها بالكامل في غضون 40 عاًما. وفي ديسمبر 2017م، وقعت شركة أرامكو 
السعودية اتفاقيتين مع الهيئة الملكية إلنشاء مشروعين صناعيين في رأس الخير هما: منشأة لتصنيع منصات الحفر البرية والمعدات ذات الصلة بها 

ومنشأة الصب والحدادة.

يوجد حالًيا مجمعان صناعيان قيد التشغيل في مدينة رأس الخير، وكالهما تابعان لشركة التعدين العربية السعودية )معادن(: شركة معادن للفوسفات 
وشركة معادن لأللمنيوم.

تُعد مدينة رأس الخير مدينة صناعية جديدة نسبًيا ومتطورة وتتمتع بموقع استراتيجي في المملكة، شأنها في ذلك شأن مدينة جازان للصناعات إلى حٍد 
كبير. وتركز رأس الخير على معالجة الموارد المعدنية، وتقوم شركة أرامكو السعودية بإنشاء منصات الحفر والصب والحدادة، بينما تنخرط شركة معادن 

في إنتاج الفوسفات واأللمنيوم في المنطقة.

قطاع الكهرباء وقطاع المياه في المملكة العربية السعودية  4ل3

هيكل السوق والجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع 1ل4ل3

تعمل العديد من الشركات الحكومية الكبيرة في قطاعي الكهرباء والمياه في المملكة، ويتميز هيكل السوق بوجود مرافق متكاملة رأسياً، توفر خدمات 
الكهرباء أو المياه، أو كليهما. وتُعتبر بشكل عام تجارة التجزئة والتوريد والنقل والتوزيع والتوليد أنشطة متكاملة. وغالًبا ما تستخدم تحلية المياه اإلنتاج 

المزدوج للطاقة وبالتالي يجرى دمجها مع توليد الكهرباء، وكذلك مياه الصرف وخدمات المياه الصناعية األخرى.

في عام 2002م، قررت حكومة المملكة زيادة دور القطاع الخاص من خالل فتح إنتاج الكهرباء والمياه المحالة للقطاع الخاص المتالك وتشغيل المحطات 
والمرافق في هذا القطاع، مما أدى إلى قيام عدد من منتجي المياه والطاقة المستقلين المملوكين محلًيا ومنتجي الطاقة المستقلين بتوفير خدمات 
وقدرات الطاقة والمياه على أساس اتفاقيات شراء الطاقة والمياه واتفاقيات شراء الطاقة طويلة األجل. وتنص رؤية 2030 الحالية على زيادة مشاركة 

القطاع الخاص.
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يقدم الجدول التالي نظرة عامة على الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعي الكهرباء والمياه.

الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعي الكهرباء والمياه(:  8ل3الجدول )

نسبة الملكيةالمنطقةالدوراالسم

القدرة 
اإلنتاجية 
المرخصة 
للكهرباء

 القدرة 
اإلنتاجية 
المرخصة 

للمياه المحالة

طول الشبكةالطاقة المباعة

الشركة 
السعودية 

للكهرباء

توليد الكهرباء
توزيع الكهرباء

المملكة 
العربية 
السعودية

يمتلك صندوق االستثمارات العامة 
75.1% وتمتلك شركة أرامكو 
السعودية 6.93%، في حين أن 

النسبة المتبقية البالغة %17.97 
مدرجة في تداول.

 55,557
ميجاوات
39 محطة
 %61.7

من القدرة 
اإلنتاجية 
الوطنية

ال ينطبق

 279,322
جيجاواط 

الوصول إلى 
 9,758,748

عميل. 

537301 كم

الشركة 
الوطنية لنقل 

الكهرباء
نقل الكهرباء

المملكة 
العربية 
السعودية

شركة فرعية مملوكة بالكامل 
84000 كمال ينطبقال ينطبقال ينطبقللشركة السعودية للكهرباء.

شركة مرافق

اإلنتاج 
المزدوج 
للطاقة

نقل الكهرباء
توزيع الكهرباء
مزود خدمات 

المياه

المدن 
الصناعية: 

الجبيل وينبع 
ورأس الخير 

وجازان

يمتلك كل من صندوق االستثمارات 
العامة، وشركة أرامكو السعودية، 
والشركة السعودية للصناعات 

األساسية )سابك(، والهيئة الملكية 
نسبة 24.8% لكل منهم في الشركة، 
في حين أن النسبة المتبقية 0.8 
% مملوكة من قبل مساهمين من 

القطاع الخاص.

 2,032
ميجاوات
محطتان

2% من القدرة 
اإلنتاجية 
الوطنية. 

683,000 متر 
مكعب في اليوم

3 محطات
6% من القدرة 

اإلنتاجية 
الوطنية.

 8,201
جيجاواط 

ساعة
20,002 حساب 

عمالء
2.8% من 
مبيعات 
الكهرباء 
الوطنية.

 

شركة توريد

المشتري 
الحصري 

للكهرباء التي 
تنتجها شركة 
الجبيل للمياه 

والكهرباء 
)شركة جواب(

المشتري 
الحصري 
للمياه التي 

تنتجها شركة 
جواب

شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الجبيل
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقمرافق. 

شركة 
الجبيل للمياه 

والكهرباء

اإلنتاج 
المزدوج 
)مشروع 

مستقل للمياه 
والطاقة(

الجبيل

مملوكة بشكل مشترك من قبل 
شركة اس جي ايه مرافق القابضة 
المحدودة )60%(، وشركة مرافق 

)30%(، والشركة السعودية للكهرباء 
)5%( وصندوق االستثمارات العامة 
)5%(. يضم اتحاد شركات مرافق 
كل من شركة أكوا باور )%33.33(، 
وشركة إنجي )33.33%( ومؤسسة 

الخليج لالستثمار )%33.33(.

2875 ميجاوات
محطة واحدة 
3% من القدرة 

اإلنتاجية 
الوطنية

800,000 متر 
مكعب في اليوم
محطة واحدة

11% من القدرة 
اإلنتاجية 
الوطنية

ال ينطبقال ينطبق
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نسبة الملكيةالمنطقةالدوراالسم

القدرة 
اإلنتاجية 
المرخصة 
للكهرباء

 القدرة 
اإلنتاجية 
المرخصة 

للمياه المحالة

طول الشبكةالطاقة المباعة

شركة أعمال 
المياه والطاقة 
الدولية )شركة 

أكوا باور(

اإلنتاج 
المزدوج

المساهمة في 
العديد من 

منتجي الطاقة 
المستقلين 

ومنتجي المياه 
والطاقة 

المستقلين. 

المملكة 
العربية 
السعودية

مملوكة لصندوق االستثمارات 
العامة )44.16%(، وشركة رؤية 
لالستثمار )22.75%( والراجحي 

القابضة )%11.20(.

ال ينطبقال ينطبقانظر أدناهانظر أدناه

شركة 
الشعيبة للمياه 

والكهرباء

اإلنتاج 
المزدوج 
)مشروع 

مستقل للمياه 
والطاقة(

مكة المكرمة

مملوكة بنسبة 60% للشركة 
السعودية الماليزية للمياه والكهرباء 
المحدودة، و32% للشركة القابضة 
للمياه والكهرباء السعودية، و%8 

للشركة السعودية للكهرباء. الشركة 
السعودية الماليزية للمياه والكهرباء 
المحدودة مملوكة لشركة أكوا باور 
)50%( ولمستثمرين من الشركات 
 Tenaga الماليزية وهم شركة
 ،)Nasional Berhad )TNB

 Malakoff Corporation وشركة
Berhad )Malakoff( وشركة

 Khazanah National Berhad
KNB(( )بشكل مشترك %50(.

 1,191
ميجاوات

محطة واحدة
1% من القدرة 

اإلنتاجية 
الوطنية

888,000 متر 
مكعب في اليوم
محطة واحدة

12% من القدرة 
اإلنتاجية 
الوطنية

ال ينطبقال ينطبق

شركة مشروع 
توسعة 
الشعيبة

اإلنتاج 
المزدوج 
)مشروع 

مستقل للمياه 
والطاقة(

مكة المكرمة

تمتلك شركة توسعة الشعيبة 
القابضة 97.5% من شركة مشروع 
توسعة الشعيبة في حين أن النسبة 

المتبقية البالغة 2.5% مملوكة 
للشركة السعودية الماليزية للمياه 

والكهرباء المحدودة )1%(، والشركة 
السعودية للكهرباء )0.5%(، ومحمد 
عبد اهلل أبو نيان )0.5%( وراشد 
الراشد )0.5%(. شركة توسعة 
الشعيبة القابضة مملوكة لشركة 
الشعيبة للمياه والكهرباء )%60( 

وصندوق االستثمارات العامة )%32( 
والشركة السعودية للكهرباء )%8(.

 

150,000 متر 
مكعب في اليوم
محطة واحدة

2% من القدرة 
اإلنتاجية 
الوطنية

ال ينطبقال ينطبق

شركة 
الشقيق للمياه 

والكهرباء

اإلنتاج 
المزدوج 
)مشروع 

مستقل للمياه 
والطاقة(

الجنوبية

شركة الشقيق للمياه والكهرباء 
مملوكة لشركة أكوا باور )%40( 

وصندوق االستثمارات العامة )%32( 
ومؤسسة الخليج لالستثمار )%20( 
والشركة السعودية للكهرباء )%8(.

 1,020
ميجاوات

محطة واحدة
1% من القدرة 

اإلنتاجية 
الوطنية

212,000 متر 
مكعب في اليوم
محطة واحدة

3% من القدرة 
اإلنتاجية 
الوطنية

ال ينطبقال ينطبق

شركة هجر 
إلنتاج الكهرباء 

)شركة هجر(

توليد الكهرباء 
)مشروع 

إنتاج الطاقة 
المستقل(

القورية

شركة هجر مملوكة للشركة 
السعودية للكهرباء )50%(، وشركة 

أكوا باور )17.5%(، وشركة 
سامسونج سي آند تي كوربوريشن 

)17.5%( ومينا للبنية التحتية 
.)%15(

 4,098
ميجاوات

محطة واحدة
5% من القدرة 

اإلنتاجية 
الوطنية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق
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نسبة الملكيةالمنطقةالدوراالسم

القدرة 
اإلنتاجية 
المرخصة 
للكهرباء

 القدرة 
اإلنتاجية 
المرخصة 

للمياه المحالة

طول الشبكةالطاقة المباعة

شركة المرجان 
إلنتاج الكهرباء 

)شركة 
المرجان(

توليد الكهرباء 
)مشروع 

إنتاج الطاقة 
المستقل(

مكة المكرمة
مملوكة لشركة أكوا باور وشركة 

سامسونج سي آند تي كوربوريشن 
والشركة السعودية للكهرباء.

 2,116
ميجاوات

محطة واحدة
2% من القدرة 

اإلنتاجية 
الوطنية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

شركة رابغ 
العربية للمياه 

والكهرباء 
)شركة رابغ(

اإلنتاج 
المزدوج 
للطاقة 

)المشروع 
المستقل 

إلنتاج المياه 
والبخار 
والطاقة(

مكة المكرمة
مملوكة لشركة أكوا باور )%74(، 

وشركة واحة واحد للطاقة التقليدية 
)25%( وبترورابغ )%1(. 

840 ميجاوات
محطة واحدة

>1% من القدرة 
اإلنتاجية 
الوطنية

288,000 متر 
مكعب في اليوم
محطة واحدة

4% من القدرة 
اإلنتاجية 
الوطنية

ال ينطبقال ينطبق

شركة رابغ 
رابغتوليد الكهرباءللكهرباء

مملوكة لشركة أكوا باور )%40( 
وشركة الطاقة الكهربائية الكورية 
)40%( والشركة السعودية للكهرباء 

.)%20(

 1,320
ميجاوات

محطة واحدة
2% من القدرة 

اإلنتاجية 
الوطنية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

شركة بوارج 
الدولية 

لتحلية المياه 
المحدودة 

)شركة بوارج(

ينبع والمدينة تحلية المياه
المنورة

مملوكة لشركة أكوا باور )%65( 
وشركة ركاء السعودية للطاقة 

والمياه )%35(.
ال ينطبق

50,000 متر 
مكعب في اليوم
محطة واحدة

1% من القدرة 
اإلنتاجية 
الوطنية

ال ينطبقال ينطبق

شركة إنجي

اإلنتاج 
المزدوج

المساهمة في 
العديد من 

منتجي الطاقة 
المستقلين 

ومنتجي المياه 
والطاقة 

المستقلين. 

المملكة 
العربية 
السعودية

 نسبة 67.91% مملوكة للمستثمرين 
العموميين مثل شركة بالك روك 
ونسبة )4.4%(، ونسبة %23.64 
مملوكة للدولة الفرنسية، ونسبة 

3.24% مملوكة للموظفين، ونسبة 
 CDC 4.595 مملوكة لمجموعة

and CNP Assurances، ونسبة 
0.62% عبارة عن أسهم خزينة.

ال ينطبقال ينطبقانظر أدناهانظر أدناه

شركة تهامة 
لتوليد الطاقة 
)شركة تهامة(

اإلنتاج 
المزدوج

المنطقة 
الشرقية

مملوكة لشركة إنجي )60%( وشركة 
سعودي أوجيه )%40(.

 1,643
ميجاوات
4 محطات

2% من القدرة 
اإلنتاجية 
الوطنية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

شركة ضرما 
للكهرباء 

)شركة ضرما(
الرياضتوليد الكهرباء

مملوكة لشركة إنجي )80%( وشركة 
الجميح للطاقة والمياه المحدودة 

.)%20(

 1,756
ميجاوات

محطة واحدة
2% من القدرة 

اإلنتاجية 
الوطنية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق
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نسبة الملكيةالمنطقةالدوراالسم

القدرة 
اإلنتاجية 
المرخصة 
للكهرباء

 القدرة 
اإلنتاجية 
المرخصة 

للمياه المحالة

طول الشبكةالطاقة المباعة

شركة الزيت 
العربية 

السعودية 

اإلنتاج 
المزدوج

المملكة 
العربية 
السعودية

 98.2% مملوكة للحكومة السعودية 
في حين أن األسهم المتبقية مملوكة 

لشركات استثمارية كبيرة مثل 
مجموعة فانغارد )0.041%( وشركة 

 Blackrock Fund Advisors
.)%0.019(

 2,247
ميجاوات
8 محطات

3% من القدرة 
اإلنتاجية 
الوطنية

ال ينطبقال ينطبق 

شركة مصفاة 
أرامكو 

السعودية شل 
)ساسرف(

اإلنتاج 
المزدوج

المنطقة 
الشرقية

شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة 
أرامكو السعودية. 

49 ميجاوات
محطتان

>1% من طاقة 
اإلنتاج الوطنية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

المؤسسة 
العامة لتحلية 
المياه المالحة

اإلنتاج 
المزدوج 
للطاقة

تحلية المياه
نقل المياه

المملكة 
العربية 
السعودية

 

7458 ميجاوات
17 محطة

9% من القدرة 
اإلنتاجية 
الوطنية

 4,606,294 
متر مكعب في 

اليوم
17 محطة

60% من القدرة 
اإلنتاجية 
الوطنية

5,600 كيلومترال ينطبق

شركة المياه 
مقدم الخدمةالوطنية

المملكة 
العربية 

السعودية 
باستثناء 
المدينتين 

الصناعيتين 
الجبيل وينبع

مملوكة بالكامل للحكومة )صندوق 
 ال ينطبق  االستثمارات العامة(.

المديرية 
مقدم الخدمةالعامة للمياه 

المملكة 
العربية 
السعودية

 ال ينطبق   

شركة الجبيل 
للطاقة

اإلنتاج 
المزدوج

المنطقة 
الشرقية

تمتلك شركة طاقة 51%، وشركة 
دوفيركو السعودية المحدودة %10 
في حين يتملك النسبة المتبقية 

مستثمرون سعوديون بارزون.

250 ميجاوات
محطة واحدة

>1% من طاقة 
اإلنتاج الوطنية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

شركة محطة 
توليد الطاقة 

المزدوج

اإلنتاج 
المزدوج

المنطقة 
الشرقية

تمتلك شركة إنترناشيونال باور 
60%، بينما تمتلك شركة سعودي 
أوجيه )اإلنشاءات واالتصاالت( 

.%40

876 ميجاوات
3 محطات

>1% من طاقة 
اإلنتاج الوطنية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

شركة 
الطويرقي 

للطاقة
المنطقة توليد الكهرباء

 الشرقية

78 ميجاوات
محطة واحدة

>1% من طاقة 
اإلنتاج الوطنية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

الشركة 
السعودية 
لشراكات 

المياه

المشتري 
الوحيد للمياه

المملكة 
العربية 

السعودية 
باستثناء 
المدينتين 

الصناعيتين 
الجبيل وينبع

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقمملوكة بالكامل لوزارة المالية.
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نسبة الملكيةالمنطقةالدوراالسم

القدرة 
اإلنتاجية 
المرخصة 
للكهرباء

 القدرة 
اإلنتاجية 
المرخصة 

للمياه المحالة

طول الشبكةالطاقة المباعة

شركة الفتح 
الدولية 

ألعمال المياه 
والكهرباء

ال ينطبق الجبيلتحلية المياه

75،000 متر 
مكعب في اليوم
محطة واحدة

1% من القدرة 
اإلنتاجية 
الوطنية

ال ينطبقال ينطبق

شركة كنداسة 
لخدمات 

المياه

تحلية المياه
مزود خدمات 

المياه
جدة

مملوكة للشركة السعودية للخدمات 
الصناعية )سيسكو، 65%( وشركة 
محمد عبداللطيف جميل )%35(.

ال ينطبق

63,000 متر 
مكعب في اليوم
محطة واحدة

1% من القدرة 
اإلنتاجية 
الوطنية

ال ينطبقال ينطبق

شركة 
األسمنت 
السعودية

المنطقة توليد الكهرباء
 الشرقية

227 ميجاوات
2 محطات

>1% من طاقة 
اإلنتاج الوطنية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

شركة العبيكان 
للصناعات 

الورقية
شركة مملوكة بالكامل لشركة الرياضتوليد الكهرباء

العبيكان للصناعات الورقية.

16 ميجاوات
محطة واحدة

>1% من طاقة 
اإلنتاج الوطنية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

اإلطار التنظيمي 2ل4ل3

يُعد كل من قطاعي الكهرباء والمياه في المملكة العربية السعودية من الصناعات المنظمة، حيث يتضمن التنظيم كاًل من تنظيم األسعار االقتصادية، 
عن  فضاًل  التسعير،  وهياكل  وتكاليفها  مرافق  شركة  عائدات  وتخضع  الجودة.  تنظيم  أشكال  من  وغيرها  البيئية  واألشكال  الدخول/الخروج،  وتنظيم 

المخرجات البيئية، لهذه األنظمة واللوائح، كما تتوقف على نقل العمالء من بعض المدن. 

ويخضع »التوليد واإلنتاج المزدوج للكهرباء ونقلها وتوزيعها واالتجار بها وتجارة التجزئة في الكهرباء« في المملكة لنظام الكهرباء الذي صدر بموجب 
المرسوم الملكي )م/56( الصادر بتاريخ 1426/10/20هـ )الموافق 2005/11/22م(. فيما يتعلق بتنظيم المياه، تخضع أنشطة »معالجة المياه وإنتاجها 

ونقلها وتوزيعها وتداولها« لنظام المياه وفًقا للمرسوم الملكي )م/159(. 

يخضع كال القطاعين لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهو الدور الذي كانت تشغله سابًقا هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج. يجب اال يتعارض تطبيق 
نظام المياه مع المرسوم الملكي )م/48790( الذي ينص على أن اللجنة التنفيذية إلصالح أسعار الطاقة والمياه سوف تسهل وتوصي بشؤون الطاقة والمياه 

)االقتصادية والتنظيمية(.

باإلضافة إلى هذه اللوائح، تُطبق العديد من األنظمة البيئية. وفي عام 2002م، أصدرت الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة )سابًقا، الرئاسة العامة 
لألرصاد الجوية( أول نظام بيئي في المملكة العربية السعودية من خالل الالئحة البيئية العامة واللوائح البيئية العامة وقواعد التنفيذ. وتتعلق المواد 
12-14 من الالئحة البيئية العامة بقطاع المياه، حيث تحتوي المادة 12 على إرشادات حول تلقي المياه، والمادة 13 التي تنص على معايير األداء للتصريف 

غير المباشر، والمادة 14 التي تحتوي على إرشادات للمعالجة المسبقة للتصريف إلى مرافق المعالجة المركزية. 

طبقت المدينتان الصناعيتان الجبيل وينبع، بجانب اإلطار التنظيمي الوطني، معايير أكثر شموالً لقطاعات المياه. وتوضع اللوائح والمعايير البيئية لمدينتي 
الجبيل وينبع الصناعيتين من قبل الهيئة الملكية وهي الهيئة المنظمة للبيئة المسؤولة عن التحكم في التلوث المرتبط بتطوير المدن الصناعية وتشغيلها.

وقامت الهيئة الملكية بصياغة اللوائح البيئية الموحدة للهيئة الملكية )اللوائح البيئية للهيئة الملكية(، التي تنص على لوائح ومعايير وإرشادات أكثر صرامة 
للصناعات في الجبيل وينبع وجازان ورأس الخير مقارنة بالمعايير المعمول بها على الصعيد الوطني. وتعتمد اللوائح البيئية للهيئة الملكية على أفضل 
الممارسات الدولية ومعايير وإرشادات منظمة حماية البيئة األمريكية، وتخضع للمراجعة الدورية كل خمس سنوات. وفي عام 2020م، قامت الهيئة الملكية، 
في إطار الممارسة الدورية العادية، بمراجعة وإعادة إصدار اللوائح البيئية للهيئة الملكية-2020م التي فوضت سلطة الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة 

لبعض »القطاعات« البيئية إلى خمس هيئات منفصلة. 
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المشاريع  ذلك  في  بما  التطويرية  المشاريع  لجميع  والتشغيل  البناء  تصاريح  إصدار  المسؤولية عن  البيئي  االلتزام  على  للرقابة  الوطني  المركز  يتولى 
الصناعية والزراعية والتجارية والمياه والطاقة والتعدين والتنمية )باستثناء تلك المرافق التي يجرى تطويرها أو تعديلها في إطار المدن الصناعية في 
الجبيل، وينبع، ورأس الخير، ومدينة جازان للصناعات(.8 ويقوم المركز الوطني لألرصاد الجوية بمراقبة الطقس وإصدار التنبؤات وتقييم االستخدام 
النباتي للغابات، وحماية األنواع  النباتي على مكافحة التصحر، وتطوير الغطاء  األمثل للموارد الطبيعية للمملكة. ويعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء 
النباتية، وإدارة المتنزهات الوطنية. يصدر المركز الوطني إلدارة النفايات تصاريح بيئية ألنشطة إدارة النفايات الصناعية. وقد تتطلب بعض مشاريع 
لتنمية الحياة  الوطني  المركز  البيئي. ويعمل  للرقابة على االلتزام  الوطني  النفايات والمركز  الوطني إلدارة  المركز  التطوير الحصول على تصاريح من 

الفطرية على حماية الحياة البرية والبحرية والمحافظة عليها من خالل برامج الحد من التهديدات وإعادة تأهيل األنواع والنظم البيئية.

ويرد في الجدول )9( أدناه نظرة عامة على النظام التنظيمي، الذي ينطبق على خطوط األعمال الرئيسية المنظمة لشركة مرافق، وتطوره بموجب قرارات 
مختلفة لمجلس الوزراء.

تنظيم أنشطة شركة مرافق بموجب مختلف قرارات مجلس الوزراء (:  9ل3الجدول )

قرار مجلس الوزراء رقم 53الموقعخط الخدمة
2009م

قرار مجلس الوزراء رقم 542
2016م

نظام المياه ونظام الكهرباء 
2022م

ينبعتوليد الطاقة

هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج 
المزدوج

هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج 
المزدوج

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
ينبعنقل الطاقة

ينبع وجازانتوزيع الكهرباء وتوريد التجزئة

ينبعإنتاج المياه - اإلنتاج المزدوج

الجبيل وينبعإنتاج المياه - لغرض واحد

وزارة البيئة والمياه والزراعة
الجبيل وينبعتوزيع مياه الشرب

مجلس إدارة الهيئة الملكية
)منظم خدمات المياه(

الجبيل وينبعمياه الصرف الصحي

الجبيل وينبعمياه الري / المياه المعاد تدويرها

وزارة الصناعة والثروة الجبيل وينبعمياه البحر للتبريد الصناعي
المعدنية / مجلس إدارة 

الهيئة الملكية
الجبيل وينبعمياه الصرف الصناعي

ينبعتوزيع المياه العمليات

وزارة الطاقة والصناعة ينبعتوزيع غاز البيع
والثروة المعدنية

وزارة الطاقة والصناعة 
وزارة الطاقةوالثروة المعدنية

المصدر: شركة مرافق )2022م(

نص قرار مجلس الوزراء رقم )57( لسنة 1999م على أن يعمل مجلس إدارة شركة مرافق كمنظم إلى حين إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة في غضون ثالث 
سنوات. ونص قرار مجلس الوزراء رقم )53( في عام 2009م على أن تقوم هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج )حالًيا هيئة تنظيم المياه والكهرباء( 
بتنظيم خدمات الكهرباء واإلنتاج المزدوج في الجبيل وينبع، بينما يتعين على مجلس إدارة الهيئة الملكية تنظيم خدمات المياه، بما في ذلك توفير مياه 
التبريد والمياه المعالجة ومياه الصرف الصحي والصناعي ومياه الري ومياه الشرب. بعد ذلك، أُنشئ منظم خدمات المياه في عام 2011م كمكتب دعم 

مستقل لمساعدة مجلس إدارة الهيئة الملكية في مهامها التنظيمية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 53.

وفي عام 2016م، نص قرار مجلس الوزراء رقم )542( على أن تكون هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج )حالًيا، هيئة تنظيم المياه والكهرباء( هي 
المسؤولة عن تنظيم معظم أنشطة الطاقة والمياه والصرف في شركة مرافق. 

وفي عام 2022م، ينص النظام التنظيمي الحالي على أن تتعامل هيئة تنظيم المياه والكهرباء مع اللوائح المتعلقة بتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها وتوريد 
التجزئة وكذلك إنتاج المياه المشتركة. وفي الوقت نفسه، تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة إنتاج المياه لغرض واحد، وتوزيع مياه الشرب، ومياه الصرف 
الصحي، والري. وتتولى كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الهيئة الملكية الشركة المسؤولية المشتركة عن مياه الصرف الصناعي، 
وتوزيع المياه المعالجة ومياه البحر للتبريد الصناعي. وأخيًرا، تنظم وزارة الطاقة توزيع غاز البيع. ويتمثل التركيز األساسي لهذا التنظيم في تنظيم 

األسعار )تحديد التعريفة(. 

كما جرى تكليف المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي بإعداد وتنفيذ المعايير واللوائح البيئية وتتبع مستويات ومصادر التلوث داخل المملكة والسيطرة عليها. بالنسبة للمشاريع /   8
األعمال التطويرية الجديدة، التي تقع خارج نطاق اختصاص الهيئة الملكية وال تحكمها أرامكو السعودية، يلزم تقديم طلب إلى المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي باعتباره السلطة 
المختصة، والذي يتطلب عادًة تقييم األثر البيئي للمشاريع الكبرى. ومن المعلوم أن التسجيل كمستشار تقييم األثر البيئي يتوافق مع المتطلبات التي فرضتها الهيئة العامة لألرصاد وحماية 

البيئة تاريخًيا يُعد متطلًبا لمستشاري تقييم األثر البيئي لدى المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي.
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تمتلك شركة مرافق أيًضا خدمات إمداد الغاز، وتنظم وزارة الطاقة9 األمور المتعلقة ببيع الغاز، بما في ذلك التعريفات، وتضع الهيئة الملكية اللوائح 
والمعايير البيئية للمدن الصناعية في الجبيل وينبع. 

وال يزال اإلطار التنظيمي لقطاعي الكهرباء والمياه في المملكة في طور التطور ويُعد أقل تطوراً مقارنة باألطر التنظيمية في بعض دول أوروبا أو أمريكا 
الشمالية وأبرز الدول في المنطقة. وتواصل الحكومة وضع اإلطار التنظيمي، وبالتالي من المتوقع أن تتغير األنظمة واللوائح التي تنطبق على شركة مرافق 

بمرور الوقت.

ويجري حالًيا وضع إطار عمل لتنظيم أسعار أكثر معيارية وشمولية في خدمات الطاقة والمياه )ذات الغرض الواحد(. ويتضمن ذلك تحديد التعريفات 
على أساس تكلفة الخدمة االقتصادية، بحيث تكون نفقات التشغيل الفعالة، باإلضافة إلى التكلفة المسموح بها لقاعدة األصول التنظيمية، مضروبة في 
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، ومعدل االستهالك التنظيمي المسموح به، هي األساس لإليرادات المسموح بها كل عام. وهذه األنظمة هي المعمول 

بها على الصعيد الدولي. 

وكما في وقت الطرح العام األولي، كانت هذه األنظمة ال تزال قيد التطوير، حيث تعمل شركة مرافق حالًيا على إعادة تجهيز محاسبة التكاليف لضمان 
فصل التكلفة والتخصيص عبر عدة خطوط أعمال، للسماح بالتقدير الصحيح لتكلفة الخدمات المختلفة التي ستنظمها أنظمة جديدة )مثل الطاقة والمياه 

ذات الغرض الواحد(.

تنظيم الحق في توليد الطاقة وتوزيعها 3ل4ل3

يعمل نظام الكهرباء الوطني حالًيا في المملكة بموجب نظام المشتري الحصري، حيث يجب على جميع المنتجين بيع الطاقة بالجملة للمشتري الحصري. 
واستثناء من ذلك، تنتج شركة مرافق الكهرباء وتوزعها )عبر أصول النقل والتوزيع( وتبيعها لعمالئها داخل منطقة شركة مرافق )مدينة ينبع الصناعية(. 
وقد ُطرح سؤاالن بشأن تراخيص شركة مرافق لبيع الطاقة في االجتماع الذي عقد في 22 ديسمبر 2019م. وصرحت هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج 
المزدوج، )حالًيا، هيئة تنظيم المياه والكهرباء( أن شركة مرافق ال ينبغي أن تكون قادرة على توليد الطاقة وتوزيعها. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا يعني 

فصل التجزئة أو أنه ينطبق فقط على العمالء خارج المدن الصناعية لشركة مرافق.

التعريفات المنظمة 4ل4ل3

في هذا القسم، استعرضت شركة لندن إكنوميكس بشكل شامل الوثائق التي قدمتها إدارة شركة مرافق باإلضافة إلى إجراءات تحديد التعريفة لمنظم 
خدمات المياه من عام 2012. ورغم نظام تحديد التعريفة السابق سيستبدل، إال أن التعريفات المقدرة مسبًقا ستشكل أساس تعريفات جديدة للعديد من 
الخدمات. ولم تكن بعض جوانب المستندات متوفرة أو كانت متوفرة باللغة العربية فقط، واعتمدنا على التفسيرات والتوضيحات من فريق إدارة الشؤون 

التنظيمية في شركة مرافق باإلضافة إلى ترجمات من الفريق القانوني لمحاضر االجتماعات.

ويمكن تلخيص نهج تحديد التعريفة المطبق كما يلي. 

تتبع تعريفة المياه حالًيا متطلبات اإليرادات التي تعادل ما يلي:أ- 

Opex + Dep + WACC )RAB + WC( + Rev + Inc  

حيث تشير Opex إلى نفقات التشغيل المسموح بها، وDep إلى االستهالك المسموح به، وWACC إلى المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال،   
وRAB إلى قاعدة األصول التنظيمية، وWC إلى رأس المال العامل، وRev إلى تصحيح اإليرادات )الفرق بين الفعلي والمسموح به(، وInc إلى 

دفعة الحافز.
أما فيما يتعلق بتعريفة الكهرباء، فتستخدم هيئة تنظيم المياه والكهرباء النهج التالي لتحديد المستوى المناسب لإليرادات لتغطية التكاليف ب- 

االقتصادية والتكاليف المتكبدة بكفاءة.

RRt = AOt + RoIt + Dept + Dist + PTCt + RCt  

حيث تشير RRt إلى متطلبات اإليرادات، و AOt إلى مصاريف التشغيل المسموح بها، و Rolt إلى عائد االستثمار، و Dept االستهالك المسموح   
به، و Dist تكاليف التخلص المسموح بها، و PTCt تكاليف التمرير و RCt تصحيح اإليرادات.

التكلفة ج-  إلى مخصصات  باإلضافة  للهيدروكربونات،  الوطنية  المبيعات  بناًء على سياسة تسعير  البيع  توزيع غاز  تعريفة  الطاقة  وزارة  تحدد 
والمكافآت الرأسمالية في عمليات توزيع الغاز والتجزئة.

وفق ما تم تبادله بين لندن إكنوميكس والفريق التنظيمي لشركة مرافق.  9
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تعريفة المياه

المياه

ال تزال تعريفة المياه المنظمة حالًيا عند مستويات التعريفات السابقة التي فرضها منظم خدمات المياه التابع للهيئة الملكية. وبدأت مراجعة السعر 
التنظيمي في عام 2012م تحت إدارة منظم خدمات المياه. واستُخدم نظام المحاسبة المتراكم لتحديد الرسوم في األصل على أساس التعادل االقتصادي 

الكلي )بما في ذلك تكلفة رأس المال(. وقد وافق مجلس إدارة الهيئة الملكية على تعريفة المياه للفترة 2014م - 2016م. 

أُجريت عملية مراجعة تفصيلية الحقة لألسعار لتحديد التعريفات للفترة 2017م - 2021م. واستند ذلك إلى مبادئ مماثلة لمراجعة 2014م - 2016م 
وتطور بشكل أكبر من خالل مجموعة من المشاورات وتبادل المعلومات بين هيئة تنظيم المياه والكهرباء ومنظم خدمات المياه وشركة مرافق باستخدام 

مبادئ تنظيمية مستمدة من خبرات دولية مثل مكتب تنظيم خدمات المياه في المملكة المتحدة. 

وأدت هذه العملية إلى زيادة التعريفة المقترحة بنسبة 9.56% التي اتُفق عليها بين شركة مرافق ومنظم خدمات المياه مع تقديم توصية نهائية من منظم 
خدمات المياه إلى الهيئة الملكية في مايو 2017م. ومع ذلك، أسند قرار مجلس الوزراء رقم 542 مسؤولية تنظيم خدمات المياه إلى هيئة تنظيم المياه 
والكهرباء قبل اكتمال عملية الموافقة، ولذلك قام منظم خدمات المياه بإرسال التوصية إلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء للحصول على الموافقة النهائية. 
إال أنه، وبعد مزيد من الدراسة، وافقت هيئة تنظيم المياه والكهرباء على أن تستمر الهيئة الملكية في تحمل المسؤوليات التنظيمية ألغراض استكمال 

الموافقة النهائية على تعريفة المياه، وطلبت شركة مرافق من الهيئة الملكية منح الموافقة النهائية على التعريفات المتفق عليها.

الطاقة ووزارة الصناعة والثروة  إلى وزارة  المعدنية، )انقسمت حالًيا  الطاقة والصناعة والثروة  الملكية ووزارة  الهيئة  إلى  ُقدم تقرير مستشار مستقل 
المعدنية(، في سبتمبر 2018 م، حيث أشار إلى أنه بدالً من زيادة التعريفة الشاملة بنسبة 9.56%، يجب أن تكون هناك زيادات مختلفة في أسعار مختلف 
الخدمات للحد من أثر ذلك على بعض العمالء، وتقليل اإلعانات التبادلية، مع االحتفاظ بنفس متطلبات اإليرادات اإلجمالية لشركة مرافق. وفي عام 
2021م، تواصلت شركة مرافق مع مجلس إدارة الهيئة الملكية للموافقة على تعريفة المياه واعتمد المجلس هذه الموافقة للعمالء الصناعيين اعتباًرا من 

2022/1/1م لمدة خمس سنوات. وأرسل مجلس اإلدارة الهيئة الملكية الحزمة إلى السلطات للموافقة.

ونتيجة لذلك، تنتظر شركة مرافق حالًيا الموافقة على تنفيذ زيادات التعريفة المطلوبة والتي جرت مراجعتها لتعكس أحدث البيانات والتكاليف.

وبعد صدور نظام المياه، في عام 2019م، أصبحت وزارة البيئة والمياه والزراعة هي الجهة المنظمة لخدمات المياه لالستخدام الحضري وأصدرت 
منهجية متطلبات اإليرادات.

أدت التغييرات التنظيمية األخيرة في المملكة إلى إنشاء آلية للمرافق السترداد التكاليف المتكبدة بكفاءة والتي ال تغطيها التعريفات المنظمة للعمالء غير 
الصناعيين. وتنص المادة 33 على أنه يجب على الهيئة التنظيمية مراجعة تعريفة المياه بانتظام وأن تأخذ في االعتبار مقدم الخدمة وقدرته على العمل 
بكفاءة واسترداد التكاليف والعائد على استثمار رأس المال. وتتقدم شركة مرافق لإلدراج في صندوق الموازنة وهو شكل من أشكال آلية التعويض إذا كانت 

التعريفات ال تغطي التكاليف االقتصادية الفعالة. وقد أنشأت وزارة المالية ووزارة المياه هذا الصندوق. 
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تعريفة مرافق المياه )ريال سعودي للمتر المكعب((:  10ل3الجدول )

2016م2014م-2015م2010م-2013م2003-2009شريحة االستهالكفئة العمالءالمنطقةخدمات المياه

الجبيل وينبعمياه صالحة للشرب

السكني

15-1

0.100.100.10

0.10
30-161.00
45-313.00
50-46

4.00
60-510.150.150.15
100-61

6.00
200-1012.002.002.00
300-2014.004.004.00
3016.006.006.00 فأكثر

موارد تعبئة الشاحنات
5.005.005.005.00

إمدادات مياه التشييد النشط

غير سكني

50-10.10

6.607.347.34
100-510.15
200-1012.00
300-2014.00
3016.00 فأكثر

موارد تعبئة الشاحنات
5.005.506.126.12

إمدادات مياه التشييد النشط
تعريفة التصدير إلى الجهة المسؤولة عن المياه في 

5.075.075.645.64المدينة المنورة

الصناعيونبنبعالمياه المعالجة

50-10.10

6.607.347.34
100-510.15
200-1012.00
300-2014.00
3016.00 فأكثر

51.6256.7863.1363.13الكل )1(الكلالجبيل وينبعالتبريد بمياه البحر
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2016م2014م-2015م2010م-2013م2003-2009شريحة االستهالكفئة العمالءالمنطقةخدمات المياه

مياه الصرف 
الصحي

السكنيالجبيل وينبع

15-1

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

0.05
30-160.50
45-311.50
60-462.00

3.00ما يزيد على 60
الصناعيونالجبيل

الكل

3.25
3.582.89

2.89
ال ينطبقالتجاريين والحكوميينالجبيل
4.88الصناعيونبنبع

5.372.89
ال ينطبقالتجاريين والحكوميينبنبع

االستالم عبر شبكة مدينة الجبيل
1.611.941.991.99خطوط األنابيب )2(

االستالم عن طريق مدينة الجبيل
الناقالت )3(

10.0010.0010.0010.00سعة الصهريج >= 5 متر مكعب
سعة الناقلة< 5 متر مكعب و 

>= 10 متر مكعب
15.0015.0015.0015.00

سعة الناقلة< 10 متر مكعب 
20.0020.0020.0020.00و>= 15 متر مكعب

سعة الناقلة< 15 متر مكعب 
30.0030.0030.0030.00و>= 20 متر مكعب

35.0035.0035.0035.00سعة الناقلة< 20 متر مكعب

مياه الصرف 
الصناعي

الجبيل
الكلالصناعيون

2.362.60
3.323.32

3.573.93بنبع

مياه الري / المياه 
الجبيل وينبعالمعاد تدويرها

غير سكني
10.10-300 متر مكعب

1.651.831.83
1.50فوق 300 متر مكعب

الهيئة الملكية للجبيل 
0.600.600.670.67الكلوينبع

مالحظة: تُطبق التعريفة لكل متر مكعب؛ وتطبق الرسوم لكل ناقلة وليس لكل متر مكعب.
المصدر: تقرير السوق

تعريفة إنتاج الطاقة والمياه أحادية الغرض

المياه  تنظيم  هيئة  من  التعريفة  تحديد هذه  وجاء  الصناعيين.  العمالء  باستثناء  العمالء،  فئات  لجميع  للكهرباء  الوطنية  التعريفة  مرافق  تطبق شركة 
والكهرباء )هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج سابًقا(، التي حددت التعريفات للشركة السعودية للكهرباء على أساس استرداد التكلفة بعد استبعاد 

الدعم وتتضمن تقدير المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ومبادئ استرداد رأس المال في حسابها.

وظل هيكل تعريفة الكهرباء في المملكة دون تغيير إلى حد كبير بين عامي 2000م و2010م، ومع ذلك، كانت هناك تغييرات جوهرية في هياكل تعريفة 
الكهرباء في يونيو 2010م، ويناير 2016م ويناير 2018م، على التوالي.

ولم يتوفر لفريق العناية الواجبة المتعلقة بالسوق على كامل تفاصيل مبادئ وإجراءات تحديد التعريفة التي استخدمتها هيئة تنظيم المياه والكهرباء في 
وضع تعريفات الشركة السعودية للكهرباء، ولكن شركة لندن إكنوميكس اطلعت على بعض الوثائق مثل مبادئ المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وتقدير 
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بشأن تعريفات الشركة السعودية للكهرباء، والتي أشارت إلى استخدام أفضل الممارسات التنظيمية القياسية لتعويض 
رأس المال. وبالتالي، فإنه من المتوقع أن يُنظر حالًيا في تحديد تعريفة قياسية تقوم على قاعدة األصول التنظيمية x المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال 

للطاقة والمياه ذات الغرض الواحد. ومن المتوقع أن يمتد إطار مراقبة األسعار لثالث سنوات.

اقرت الشركة السعودية للكهرباء اإلصالح التنظيمي الذي يضمن استدامة وكفاءة قطاع الكهرباء بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. وتشمل العناصر 
الرئيسية لإلصالح التنظيمي إيرادات الشركة السعودية للكهرباء التي تُحدد باستخدام قاعدة األصول التنظيمية من بداية عام 2022م، والمتوسط المرجح 
لتكلفة رأس المال بنسبة 6 % في الفترة الممتدة من 2021م إلى 2023م وحساب التوازن الذي يمّكن الشركة السعودية للكهرباء من الوفاء بالتزاماتها المالية 

من خالل تغطية الفرق بين المطلوب واإليرادات الفعلية.
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أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج )حالًيا، هيئة تنظيم المياه والكهرباء( إطاًرا عاًما لمنهجية تحديد متطلبات اإليرادات يحدد مستوى مناسًبا 
من اإليرادات لتغطية التكاليف االقتصادية والتكاليف المتكبدة بكفاءة. كما هو موضح أدناه:

السنوية  	 والقيمة  الثابتة  الدفترية لألصول  القيمة  التشغيل وصافي  مثل مصاريف  والكهرباء  المياه  تنظيم  هيئة  إلى  البيانات  الشركة  تقدم 
لتكاليف المرور مثل رسوم الترخيص والزكاة.

بعد مراجعة البيانات بواسطة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، تُطبق معادلة متطلبات اإليرادات )انظر الملحق 1(. 	
يمكن للشركات وأصحاب المصلحة التعليق على القرار األولي. 	
القرار النهائي بعد التشاور مع أصحاب المصلحة والنظر فيما إذا كان سيتم إجراء تغييرات لفترة مراقبة األسعار التالية.  	

من  المزيد  على  الحصول  ويُتوقع  التعريفة،  وضع  لعملية  والكهرباء  المياه  تنظيم  هيئة  إلى  اإليرادات  متطلبات  تقديم  على  حالًيا  مرافق  شركة  تعمل 
المخرجات من التعريفة في الربع الثالث من عام 2022م.

وتُحدد التعريفات حسب أنواع العمالء ونطاقات االستهالك ضمن فئات أنواع العمالء الرئيسية. ويشتمل الهيكل على إعانات متبادلة لصغار العمالء، في 
حين قللت إصالحات التعريفات األخيرة هذه اإلعانات بشكل كبير من خالل زيادة التعريفات السكنية عبر كل نطاقات االستهالك. 

وتتمتع الشركة السعودية للكهرباء، بصفتها المزود الوطني الوحيد للكهرباء، بمزيج أكثر تنوًعا من العمالء مقارنة بشركة مرافق، بما في ذلك العمالء 
السكنيين الذين يصعب خدمتهم، وتحتاج الشركة السعودية للكهرباء لتلبية ذروة الطلب والقدرة االحتياطية ومتطلبات الخدمة اإلضافية لنظام الشبكة 
الوطنية األكبر واألكثر تنوًعا. ويشير مزيج شركة مرافق من العمالء الصناعيين في الغالب إلى وجود شكل حمل مستقر للغاية وغير خاضع لطلبات الذروة، 

مما يجعل تكلفة الوحدة اإلجمالية للخدمة لدى شركة مرافق أقل من تكلفة الشركة السعودية للكهرباء. 

ومن المتوقع أن تتضمن الئحة الطاقة المستقبلية المتوقعة حالًيا أسعاًرا أقل للعمالء األكثر استخداًما للكهرباء. ومن المتوقع أن تُدعم هذه التعريفات 
المنخفضة مع تعريفات العمالء اآلخرين. وفي الوقت الحالي، قد يؤدي ذلك إلى مواجهة شركة مرافق لمشكلة ألن قاعدة عمالئها ليست بنفس اتساع 
قاعدة عمالء الشركة السعودية للكهرباء، وبالتالي ال تزال القدرة على تمويل تعريفات العمالء المؤهلة من خالل الدعم المتبادل من شركة مرافق قيد 

النظر. ولم تتحدد أهلية العمالء لهذه التعريفة.

الفرق بين اإليرادات المطلوبة  الموازنة  للكهرباء. وسيغطي حساب  التنظيمية المطلوبة  الموازنة في اإليرادات  وقد يساعد اإلدخال المحتمل لحساب 
واإليرادات من التعريفات المعتمدة. وسيكون نموذًجا استشرافًيا يعتمد على العوائد العادلة لالستثمارات وتمكين التخطيط طويل األجل. وتذكر الشركة 

السعودية للكهرباء أنه ستُنفذ آلية جديدة لضمان الدفع في الوقت المناسب الستهالك الكهرباء في القطاع العام.

يضمن قرار مجلس الوزراء رقم )111( الصادر بتاريخ 1443/2/14هـ تعويض مقدمي الخدمات عن تخفيضات اإليرادات، ولذلك تواصلت شركة مرافق 
بـهيئة تنظيم المياه والكهرباء ووزارة الطاقة لوضع آلية تعويض تسمح باسترداد فجوة اإليرادات. وبناًء على التقييم المبكر وعلى معايير عامل الحمولة، 

قد تواجه شركة مرافق مشاكل في التدفقات النقدية وانخفاض اإليرادات بحوالي 300 مليون ريال سعودي سنوًيا.

قرار مجلس الوزراء رقم )111( بإصدار توجيهات بما يلي:

لتحديد  	 المحلي  المحتوى  وهيئة  والكهرباء  المياه  تنظيم  وهيئة  المالية  وزارة  إلى جانب عضوية  الطاقة،  وزارة  بقيادة  لجنة جديدة  تشكيل 
األنشطة المؤهلة

تعريفة الكهرباء المكثفة اعتباًرا من يناير 2022م 	

وتُعد اللجنة الوزارية إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء مستقلة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء والهيئة الملكية وهي التي ستقرر التعويضات.

وينص نظام الكهرباء على أنه يمكن ألي جهة حكومية تحويل طاقة األصل إلى مزود خدمة مجاًنا. وال يمكن للهيئة الملكية نقل األصول دون الحصول 
على موافقة من وزارة المالية، في حين أشارت هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى إمكانية ذلك. وتضغط شركة مرافق من أجل نقل األصول بدون تكلفة.

باختصار، تُستخدم التعريفة الوطنية كأساس وستمنح تعريفة الكهرباء المكثفة أسعاًرا ثابتة / منخفضة على االستخدام المكثف، مدعومة في ذلك من 
قبل مستخدمين أقل كثافة، في حين ينبغي أال يتأثر مقدمو الخدمات بالتعريفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )111(.
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تعريفة الكهرباء لشركة مرافق )ريال سعودي لكل كيلوواط بالساعة( - ينبع(:  11ل3الجدول )

2018م2016م2010-2015م2003-2009مشريحة االستهالكفئة العمالء

السكني

2000-10.050.050.05
0.18 4000-20010.100.100.10

6000-40010.120.120.20
7000-60010.150.15

0.300.30
8000-70010.200.20
9000-80010.220.22
10000-90010.240.24
100010.260.26 فأكثر

التجاريون

2000-10.05
0.120.16

0.20 4000-20010.10
6000-40010.12

0.200.24 7000-60010.15

0.30
8000-70010.20
9000-80010.22

0.260.30 10000-90010.24
100010.26 فأكثر

الدوائر الحكومية 
والمدارس والكليات 

والمستشفيات

2000-10.05

0.260.320.32

4000-20010.10
6000-40010.12
7000-60010.15
8000-70010.20
9000-80010.22
10000-90010.24
100010.26 فأكثر

الزراعة والجمعيات 
الخيرية والمساجد

2000-10.050.05
0.10

0.16
4000-2001

0.100.10
5000-4001

0.12 6000-5001
0.120.12 8000-6001

0.20
80010.16 فأكثر

العمالء الصناعيين - 
الكلموسم الذروة

0.12

0.150.180.18

العمالء الصناعيين - 
خارج موسم الذروة )1(

الحمولة المتعاقد عليها 
>= 1000 كيلو فولط 
أمبير )كل االستهالك(

0.120.180.18

الحمولة المتعاقد عليها 
< 1000 كيلو فولط 
أمبير )كل االستهالك(

0.140.180.18

مشاريع صحية خاصة، 
0.18ومشاريع تعليمية وطنية

مالحظة: )1( يمتد موسم الذروة من مايو إلى سبتمبر
المصدر: شركة مرافق
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تعريفات توزيع غاز البيع

تحدد وزارة الطاقة تعريفة توزيع غاز البيع. تحدد الوزارة التعريفة بناًء على سياسة تسعير المبيعات الوطنية للهيدروكربونات، باإلضافة إلى مخصصات 
التكلفة والمكافآت الرأسمالية في عمليات توزيع الغاز والتجزئة. وتُعد تكلفة سلعة الغاز تكلفة تمريرية وتطلب شركة مرافق تكاليف أخرى للمبيعات بناًء 

على تكاليف الوحدة وتوقعات الطلب لمدة خمس سنوات.

ويجب أن تحصل شركة مرافق على موافقة مسبقة من وزارة الطاقة لتعريفة توزيع الغاز )تعريفة الخدمة( التي قد تحصل عليها الشركة من العمالء. 
وفًقا للفريق التنظيمي لشركة مرافق، تُحدد التعريفة بمستوى يسمح باالسترداد الكامل لتكاليف التشغيل المعقولة التي تكبدتها الشركة، والنفقات غير 

المباشرة، والنفقات اإلدارية، واالستثمارات الرأسمالية، إلى جانب عائد مناسب على االستثمار.

قامت وزارة الطاقة بمراجعة التعريفة وتحديد التعريفة المناسبة عند االنتهاء من المشروع وقبل بدء التشغيل. ويجوز لوزارة الطاقة، وفًقا لتقديرها، إجراء 
تعديالت على التعريفة المطبقة، وإنشاء آليات لتعريفات الخدمة لدعم كفاءة العملية وتقليل التكاليف التي يتكبدها العمالء. ومع ذلك، لم تكن هناك أي 
عوامل كفاءة مطبقة، أو ما يسمى بعامل تحسين الكفاءة في صيغة التعريفة، أو مؤشر التعريفة ألسعار السلع األساسية أو التضخم. ويجوز للشركة التقدم 

إلى وزارة الطاقة لمراجعة التعريفة بعد عامين من تحديد التعريفة مع تقديم مبررات للطلب.

تعريفات توزيع غاز البيع بشركة مرافق )ريال سعودي لكل وحدة حرارية بريطانية بالمليون متري((:  12ل3الجدول )

2018م-2022م2014م2010م-2013م2003م-2009مشريحة االستهالكفئة العمالءخط الخدمة

3.75254.56.3750ال ينطبقالكلالصناعيونتوزيع غاز البيع

المصدر: شركة مرافق )2022م(

وضع إطار تنظيم األسعار 5ل4ل3

تعمل شركة مرافق حالًيا على وضع حسابات تنظيمية تخدم أغراض تحديد التعريفات. وفًقا ألفضل الممارسات التنظيمية المعمول بها، وضعت شركة 
مرافق بأفضل ما يمكن حسابات »مستقلة« منفصلة حسب خطوط األعمال الرئيسية، كما حددت فرق الشؤون التنظيمية وتمويل الشركات والمحاسبة 
لدى شركة مرافق األساس لتخصيص التكاليف واإليرادات لخطوط األعمال الرئيسية كما هو موضح أعاله. وتُخصص التكاليف المشتركة على أساس 

منطقي بأفضل وجه ممكن.

المنفصلة، مما يشكل األساس لما يمكن أن يكون قاعدة أصول تنظيمية. ويُستخدم  المالية المسجلة مع الحسابات  المحاسبة  وتتوافق قاعدة أصول 
نهج المتوسط المرجح القياسي لتكلفة رأس المال لتقدير تكلفة رأس المال واستهالك القسط الثابت على قاعدة األصول )تُسمى غالًبا قاعدة األصول 
التنظيمية في الحسابات التنظيمية( لتحديد رسوم رأس المال على أساس اقتصادي. وعالوة على ذلك، تُقسم محاسبة التكاليف إلى عناصر ثابتة ومتغيرة 

تُخصص أو تفصل حسب االقتضاء.

وينتج عن ذلك توافق الحسابات المالية التجارية الفرعية الحالية، وال سيما حسابات األصول المسجلة، مع الحسابات التنظيمية التي ستستخدم كأداة 
قياسية في وضع التعريفات للخدمات المختلفة داخل أعمال المرافق. وبالتالي يمكن استنتاج أن جهود وضع التعريفة السابقة قد قاربت إلى حد كبير 

التكلفة االقتصادية للخدمة والتقديرات العادلة لمتطلبات اإليرادات المنظمة.
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التغييرات السياسية الجارية 6ل4ل3

تخطط المملكة العربية السعودية لتخصيص وإصالح قطاعي المياه والطاقة في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني. 

أهداف رؤية 2030(:  4ل3الشكل )

أهداف المستوى ١

مجتمع

حيوي

اقتصاد

مزدهر

أمة

طموحة

أهداف المستوى ٣أهداف المستوى ٢

تعزيز القيم اإلسالمية
والهوية الوطنية

تنمية مساهمة
القطاع الخاص في االقتصاد

رفع نسبة المحتوى المحلي
في قطاع النفط والغاز

زيادة الطاقة اإلنتاجية
والتوزيعية للغاز

تطوير الصناعات
المرتبطة بالنفط والغاز

زيادة مساهمة مصادر الطاقة
المتجددة في مزيج الطاقة

رفع تنافسية قطاع الطاقة

تعظيم القيمة المتحققة
من قطاع الطاقة

إطالق قدرات القطاعات
غير النفطية الواعدة

تعظيم أصول ودور صندوق
االستثمارات العامة كمحرك للنمو

ترسيخ مكانة المملكة
كمركز لوجستي عالمي

تعميق اندماج االقتصاد
 السعودي فيالمنظومة

اإلقليمية والعالمية

تنمية الصادرات غير النفطية

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

تمكين المسؤولية االجتماعية

تتمثل أهداف رؤية 2030 األكثر صلة بقطاع الكهرباء في »زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة« و »تعزيز القدرة التنافسية لسوق الطاقة« )انظر أيًضا 
الشكل 1 في القسم 3-1-2(. 

المعالجة والمتجددة، باإلضافة إلى تحديد هدف  المياه  المياه بكفاءة من خالل تقليل االستهالك واستخدام  أيًضا استخدام  وتستهدف االستراتيجية 
للطاقة المتجددة )9.45 جيجاواط بحلول عام 2023م(. وتعزز االستراتيجية الطموح الرامي لرفع دعم الطاقة غير المستهدف وتنص على أن »أسعار 
السوق الحرة، على المدى الطويل، ستحفز اإلنتاجية والقدرة التنافسية بين شركات المرافق ويفتح الباب أمام االستثمار وتنويع مزيج الطاقة في المملكة 

العربية السعودية.« 

أما فيما يتعلق بالمدن االقتصادية، تؤكد رؤية 2030 التزام الحكومة بدعم المدن االقتصادية ومشغليها - مثل الهيئة الملكية - للوصول إلى اإلمكانات 
الكاملة للمدن، والتغلب على العقبات التاريخية، وجذب استثمارات عالية الجودة باإلضافة إلى الكوادر المحلية والدولية.

وفيما يلي برامج التحول الوطني الرئيسية ذات الصلة بقطاعي الكهرباء والمياه: 

»برنامج التحول الوطني«: تحسين جودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية )المرافق، ووسائل النقل العام، وما إلى ذلك(. 	
»برنامج تطوير القطاع المالي«: ضمان تكوين سوق رأس المال المتقدم )على سبيل المثال، السوق الرئيسية(، وتمكين المؤسسات المالية من  	

دعم نمو القطاع الخاص )على سبيل المثال، السوق الثانوية(
»برنامج التخصيص«: تحرير األصول المملوكة لصالح القطاع الخاص 	
»برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية«: زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتعزيز القدرة  	

التنافسية لسوق الطاقة 
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يُعتبر برنامج التحول الوطني واسع النطاق ذا صلة خاصة بقطاع الكهرباء وقد أدى إلى ظهور برنامج طموح إلزالة الكربون في مجال توليد الطاقة، والذي 
جرى تحديده بشكل أكبر في مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة. 

أُطلقت مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة في أبريل 2017م وتشمل مصادر الطاقة المتجددة المستهدفة بنسبة 10% من الكهرباء المولدة، وتعتمد في 
الغالب على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ولكنها من المحتمل أن تشمل الطاقة النووية في مرحلة الحقة. 

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة مبادرة استراتيجية في إطار رؤية 2030 ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة ويهدف إلى الوصول بإمكانات الطاقة 
المتجددة في المملكة العربية السعودية إلى أقصى حد لها. ويتولى مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة إدارة وتنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة 

تحت مظلة وزارة الطاقة ويضع خارطة طريق لتنويع إمدادات الكهرباء في المملكة بشكل سريع.

وتتمثل مكونات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في دعم قطاع تقنية الطاقة واستثمارات القطاع الخاص في مشاريع التوليد من خالل الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص. في يناير 2019م، أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة عن هدف لتركيب 58.7 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 
عام 2030م. جميع المشاريع المقدمة من مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة عبارة عن منتجي طاقة مستقلين بنسبة 100% والتي ستتلقى دعًما 
بموجب اتفاقيات شراء طاقة بمدد تتراوح من 20 إلى 25 سنة. وسيقود مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تطوير 30% من القدرة اإلجمالية، بينما 

يشرف على الباقي صندوق االستثمارات العامة.

الطاقة  على  والثانية  األولى  المرحلتان  تركز  حيث  2023م،  عام  بحلول  شراء  مراحل  ست  إلجراء  المتجددة  الطاقة  مشاريع  تطوير  مكتب  يخطط 
الشمسية الكهروضوئية والرياح مع نسبة صغيرة من الطاقة الشمسية المركزة. في حين أنه من المتوقع أن تستمر الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة 
الرياح في السيطرة على مزيج الطاقة في المراحل الالحقة، فإن هذه المراحل ستشمل نسبة متزايدة من الطاقة الشمسية المركزة وتحويل النفايات إلى 
طاقة. وستُوزع القدرة اإلنتاجية الجديدة على حوالي 28 موقًعا، مع تقسيم المشاريع تقريًبا إلى ثالث فئات للحجم: ≥50 ميجاوات، 300-600 ميجاوات 

و ≤1 جيجاواط.

في عام 2018م، تضمنت المرحلة األولى من المشروع ما يلي، وقد حققت عطاءات المشروعين أرقاًما قياسية جديدة للتكلفة المعيارية للطاقة: 1.99 
دوالر أمريكي )7.46 ريال سعودي( التكلفة للكيلوواط لدومة الجندل و2.34 دوالر أمريكي )8.78 ريال سعودي( التكلفة للكيلوواط لسكاكا. 

سكاكا )300 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية(  	
دومة الجندل )400 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية( 	

أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة عن 12 مشروًعا للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تزيد على 3 جيجاواط لتُطرح في عام 2019م 
)المرحلتان الثانية والثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة(. تألفت المرحلة الثانية من ستة مشاريع بقدرة إجمالية تصل إلى 1.47 جيجاواط من 

الطاقة الشمسية الكهروضوئية وبقيمة 5.25 مليار ريال سعودي:

قريات )200 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية(  	
رابغ )300 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية( 	
جنوب جدة )300 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية( 	
الفيصلية )600 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية( 	
رفحاء )20 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية( 	
المدينة المنورة )50 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية( 	

انطلقت الجولة الثالثة، مع ستة مشاريع أخرى، في نهاية عام 2019م. أقل مقدمي العروض بالقائمة المختصرة كانوا بتكلفة معيارية للطاقة للنصف ساعة 
قدرها 7.00 لكل كيلوواط ساعة لوادي الدواسر، وتكلفة معيارية للطاقة للنصف ساعة قدرها 11.19 لكل كيلوواط ساعة لليلى وتكلفة معيارية للطاقة 

للنصف ساعة قدرها 5.62 لكل كيلوواط ساعة للرس وتكلفة معيارية للطاقة للنصف ساعة قدرها 5.56 لكل كيلوواط ساعة لسعد.

ليلى )80 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية(  	
وادي الدواسر )120 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية( 	
الرس )700 ميجا وات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية( 	
سعد )300 ميجاوات للطاقة الشمسية الكهروضوئية( 	

ومن المقرر أيًضا أن تمضي المرحلتان الرابعة والخامسة قدًما في طرح المهام االستشارية للمنافسة لكال المرحلتين.
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تحليل العرض والطلب  5ل3

الطلب على الكهرباء والمياه في المملكة العربية السعودية 1ل5ل3

يتميز قطاع الكهرباء وقطاع المياه في المملكة بارتفاع احتياجات الفرد منهما.

ويعرض الجدول أدناه نظرة عامة على الطلب على الكهرباء والمياه لعام 2016م - 2020م.

بلغ إجمالي مبيعات الكهرباء في عام 2020م حوالي 289,333 جيجاواط ساعة. وبلغ إجمالي استهالك المياه في 2018م 25,992 مليون متر مكعب، وتشير 
الهيئة العامة لإلحصاء إلى أن نصيب الفرد من استهالك المياه بلغ 278 لتًرا في نفس العام. وبشكل عام، زاد الطلب على الكهرباء في المملكة بمعدالت 
معتدلة )أقل من 1%( باستثناء عام 2019م، حيث انخفض الطلب بنسبة -3.5%. وجاءت هذه الحركة في الطلب نتيجة عملية إصالح لدعم الطاقة بدأت 
في عام 2016م، وكذلك في عام 2018م، والتي أدت إلى رفع أسعار الوقود الصناعي ووقود النقل، فضاًل عن أسعار التجزئة لمنتجات وخدمات الطاقة. 

وكان الهدف هو تقليل االستخدام السعودي المرتفع للطاقة للفرد الواحد وتشجيع اعتماد آالت طاقة أكثر كفاءة مثل مكيفات الهواء.

2020م2019م2018م2017م2016مالوحدةمتغير

استهالك الكهرباء
296,673298,439299,192288,713289,333جيجاواط ساعة

0.2-3.5%0.70.60.3النمو )%(
3,7553,931 3,902  4,399  4,519 كيلوواط ساعةاالستهالك السكني للفرد من الكهرباء )1(

استهالك الماء 

ال ينطبقال ينطبق23,93323,35025,992مليون متر مكعب

مليون متر كعب 
ال ينطبقال ينطبق65.464.071.2في اليوم

ال ينطبقال ينطبق11.3-2.4-3.6النمو )%(

متوسط استهالك الفرد من المياه في 
ال ينطبقال ينطبق 278  265  270 لتر في اليومالمملكة

مالحظات:
تم احتساب استهالك الفرد من الكهرباء الستهالك الكهرباء للمنازل فقط. )2( تم احتساب استهالك المياه للفرد ألغراض استهالك المياه البلدية فقط، مع العلم أن هذا يشمل االستهالك   )1(
التجاري. وتم الحصول على بيانات استهالك الكهرباء من السجل الوطني للكهرباء التابع لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، في حين أُخذت بيانات استهالك المياه من وزارة البيئة والمياه 
والزراعة. وتستند التقديرات السكانية حتى عام 2019م إلى التقديرات السكانية المستندة إلى نشرة البحوث الديموغرافية للهيئة العامة لإلحصاء في المملكة لعام 2016م والتي تم 
الحصول عليها من البنك المركزي السعودي )2015م -2018م( والهيئة العامة لإلحصاء في المملكة )2019م(. تقديرات السكان اعتباًرا من عام 2020م فصاعًدا مستمدة من توقعات 

صندوق النقد الدولي-آفاق االقتصاد العالمي.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء )2016م - 2020م(، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء )المعروفة سابًقا باسم هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج( )2016م -2018م(، ووزارة البيئة والمياه 

والزراعة )2016م -2018م(، والشركة السعودية لشراكات المياه )2016م -2018م(

بلغ نصيب الفرد من استهالك الكهرباء السكنية 3,931 كيلوواط ساعة للفرد سنوًيا في عام 2020م، بينما بلغ استهالك المياه البلدية 278.1 لتًرا للفرد 
يومًيا في عام 2018م.

وهذا الطلب اليومي للفرد أعلى بكثير مقارنة بالدول األخرى في المنطقة والعالم. على سبيل المثال، وفًقا للشركة السعودية لشراكات المياه، بلغ الطلب 
على المياه )من حيث نصيب الفرد في اليوم( في عام 2018م 141 لتًرا في عمان، و210 لتًرا في جنوب إفريقيا، و199 لتًرا في هولندا، و175 لتًرا في 

بلجيكا.

وتُعزى متطلبات المياه المرتفعة نسبًيا للفرد في المملكة إلى العادات االجتماعية واالعتبارات المناخية، وخسائر الشبكة )النقل والتوزيع( العالية، وعدم 
الكفاءة داخل الوحدات السكنية، ومحدودية الوعي بكفاءة استخدام المياه، واإلشارات المحدودة لألسعار. وفًقا لبيانات شركة المياه الوطنية، تتراوح 
خسائر المياه بين 25% و40% في المدن الكبيرة ولكن من الصعب التأكد من رقم الخسارة الوطنية بسبب »إشارة المصادر المختلفة إلى كميات متفاوتة 
من الخسائر الفنية والتجارية، وعدم فعالية عمليات عزل نظام التحكم وجمع البيانات وكذلك عدم فعالية مراقبة نظام فواتير المياه وتحصيلها«. ومع 
ذلك، تخطط وزارة البيئة والمياه والزراعة لخفض نصيب الفرد من استهالك المياه في السنوات القادمة من خالل معالجة تسربات الشبكة والوصول غير 
المصرح به، وإطالق حمالت توعية حول كفاءة استخدام المياه، وتعزيز أنظمة البناء الداعمة، والتعديل التحديثي، وغيرها من التدابير التي تهدف إلى 

تقليل الطلب على المياه، وإدخال إصالحات التعريفة.
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توضح الجداول الواردة أدناه تفاصيل مبيعات الكهرباء حسب المنطقة ونوع المورد. 

مبيعات الكهرباء حسب المنطقة(:  13ل3الجدول )

2020م2019م2018م2017م2016مالمتغير )وحدة(مقدم الخدمةالمنطقة

الشركة السعودية للكهرباءالوسطى
90,28690,80085,35983,98986,422المبيعات )جيجاواط ساعة(

30.430.428.529.129.9المساهمة )%(

المنطقة 
الشركة السعودية للكهرباءالشرقية

80,66482,06083,88382,39583,002المبيعات )جيجاواط ساعة(

27.227.528.028.628.7المساهمة )%(

الشركة السعودية للكهرباءالجنوبية
27,94828,44328,78628,94030,303المبيعات )جيجاواط ساعة(

9.49.59.610.010.5المساهمة )%(

الغربية

الشركة السعودية للكهرباء
88,79487,35491,90284,83981,400المبيعات )جيجاواط ساعة(

29.929.330.729.428.1المساهمة )%(

شركة مرافق
8,9819,7829,2598,5478,201المبيعات )جيجاواط ساعة(

296,6733.33.12.92.8المساهمة )%(

29,6673298,439299,188288,597289,333املبيعات )جيجاواط ساعة(اإلجمالي

مالحظة:
قد ال تصل األرقام اإلقليمية إلى األرقام اإلجمالية بسبب التقريب. استند الفصل الخاص بالشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق في المنطقة الغربية في عامي 2019م و2020م على نسب 2018م.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء )2016م - 2020م(

مبيعات الكهرباء هي األعلى في المنطقة الغربية من المملكة، والتي تضم مدينة ينبع الصناعية. كان النمو، من حيث القيمة المطلقة، هو األعلى في 
المنطقة الغربية من المملكة، حيث زاد إجمالي مبيعات الكهرباء بأكثر من 5 جيجاواط ساعة بين عامي 2015م و2018م.

يوضح الجدول الوارد أدناه تفاصيل الكهرباء حسب فئة العمالء. ويظهر أن العمالء السكنيين بشكل عام يمثلون المجموعة األكبر من حيث استهالك 
الكهرباء، يليهم العمالء الصناعيون.

استهالك الكهرباء حسب نوع العميل(:  14ل3الجدول )

2020م2019م2018م2017م2016مالوحدةفئة العمالء

السكني
143,660143,473130,371128,504137,653المبيعات )جيجاواط ساعة(

7.1-1.4-9.1-0.1-0.6التغيير )%(

التجاريون
48,22548,34946,33346,10441,071المبيعات )جيجاواط ساعة(

-10.9-0.5-2.30.34.2التغيير )%(

حكومي 
38,49838,66647,59340,71636,189المبيعات )جيجاواط ساعة(

-11.1-0.423.114.4-3.0التغيير )%(

الصناعيون
53,58754,86358,20456,62457,879المبيعات )جيجاواط ساعة(

2.2-3.32.46.12.7التغيير )%(

أخرى
12,70213,08916,69016,76416,538المبيعات )جيجاواط ساعة(

-11.43.027.50.41.3التغيير )%(

296,673298,439299,192288,713289,333املبيعات )جيجاواط ساعة(اإلجمالي

مالحظة: قد ال تصل فئات العمالء إلى األرقام اإلجمالية بسبب التقريب.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء )2016م-2020م(
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إمدادات الكهرباء والمياه في المملكة  6ل3

إمدادات الكهرباء والمياه حسب المصدر 1ل6ل3

يقدم الجدول الوارد أدناه لمحة عامة عن قدرة توليد الكهرباء المركبة حسب نوع اإلنتاج.

قدرة الكهرباء حسب نوع اإلنتاج )ميجاوات((:  15ل3الجدول )

2020م2019م2018م2017م2016منوع اإلنتاج

مولدات البخار
22,38222,359 22,488  21,988  19,350 القدرة اإلنتاجية )ميجاواط(

-0.1%-0.5%2.3%13.6%15.3%النمو )%(

مولدات الغاز
16,33616,248 17,505  21,861  22,980 القدرة اإلنتاجية )ميجاواط(

-0.5%-6.7%-19.9%-4.9%-5.4%النمو )%(

مولدات الدورة المركبة
14,32414,491 13,353  12,471  11,954 القدرة اإلنتاجية )ميجاواط(

1.2%7.3%7.1%4.3%37.3%النمو )%(

مولدات الديزل
154149 185  265  387 القدرة اإلنتاجية )ميجاواط(

-3.2%-16.8%-30.2%-31.5%-3.0%النمو )%(

الطاقة الشمسية 
3.253.3 3  3  - القدرة اإلنتاجية )ميجاواط(

1.5%16.1%0.0%--النمو )%(

أخرى 
23,17626,416 23,407  23,883  20,031 القدرة اإلنتاجية )ميجاواط(

14.0%-1.0%-2.0%19.2%5.5%النمو )%(

اإلجمالي
76,37679,666.3 76,941  80,471  74,702 املبيعات )جيجاواط ساعة(

4.3%-0.7%-4.4%7.7%8.0%النمو )%(

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء )2016م - 2020م(

بالمثل، يوضح الجدول الوارد أدناه إمدادات المياه حسب المصدر للفترة الممتدة من 2019م إلى 2023م. ويظهر أن تلبية الطلب على المياه في المملكة 
كانت تأتي بشكل أساسي من تحلية مياه البحر وستستمر كذلك. 

إمدادات المياه حسب المصدر )مليون متر مكعب في اليوم، 2019م - 2023م((:  16ل3الجدول )

2023م ت2022م ت2021م أ2020م ت2019م ت

0.50.30.30.30.3المياه السطحية

2.32.22.21.11.1المياه الجوفية

7.07.58.710.59.7المياه المحالة

6.15.95.95.54.2المياه المنتجة

0.81.41.41.41.4قيد اإلنشاء

0.20.22.42.8خاضعة للمنافسة / الدراسة

1.21.21.2معتمدة من برنامج التحول الوطني

9.81011.31211.2اإلجمالي

مالحظة: تم الحصول على البيانات التاريخية عن إنتاج المياه المحالة من هيئة تنظيم المياه والكهرباء )المعروفة سابًقا باسم هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج( من حيث المليون متر 
مكعب. تم تحويل األرقام بالقسمة على 365 للسنوات العادية و366 للسنوات الكبيسة.

المصدر: تم الحصول على البيانات التاريخية )2015م -2018م( عن إنتاج المياه المحالة من هيئة تنظيم المياه والكهرباء )المعروفة سابًقا باسم هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج(. تم 
الحصول على التوقعات )2019م-2023م( من بيان الشركة السعودية لشراكات المياه لمدة 7 سنوات 2019م-2025م.
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الحصة السوقية لشركة مرافق 2ل6ل3

في عام 2020م، كانت شركة مرافق والشركات التابعة لها )30% من شركة جواب التابعة( مسؤولة عن 3.2% من إجمالي قدرة توليد الكهرباء في المملكة 
)ميجاوات مرخصة( و7.2% من قدرة تحلية المياه في المملكة. ومن الجدير بالذكر أنه من أجل حساب الحصة السوقية، نُسبت قدرة التوليد لشركة جواب 

التابعة لشركة مرافق بما يتناسب مع مساهمة شركة مرافق )%30(. 

شركة مرافق هي المزود الوحيد )النقل والتوزيع( لخدمات الطاقة والمياه في مدينة ينبع الصناعية. وفي الجبيل، تُعتبر شركة مرافق المزود الوحيد 
لخدمات المياه، وتقوم الشركة السعودية للكهرباء بشراء الطاقة من المشروع المستقل المملوك بشكل مشترك لشركة مرافق، وتوفر خدمات الطاقة. 
وبذلك تمتلك مرافق 100% من الحصة السوقية في مدينة ينبع الصناعية من حيث الطاقة والمياه وحصة سوقية بنسبة 100% لخدمات المياه في مدينة 
الجبيل الصناعية. ويقدم الجدول الوارد أدناه مزيًدا من المعلومات عن الحصة السوقية لشركة مرافق من حيث مبيعات الكهرباء ومبيعات المياه بالنظر 

إلى االستهالك الكلي في المملكة العربية السعودية.

الحصة السوقية لشركة مرافق في أسواق الكهرباء والمياه(:  17ل3الجدول )

2020م2019م2018م2017م2016م2015مفئة العمالءالمنطقة
قدرة توليد الكهرباء 

3.2%3.4%3.4%3.3%3.7%3.0%الكلالمملكة العربية السعوديةالمرخصة )ميجاوات(

مبيعات الكهرباء 
)ميجاوات ساعة(

3.1%3.1%3.3%3.0%2.9%الكلالمملكة العربية السعودية
9.2%9.2%10.1%9.2%8.9%الكلالغربية

المملكة العربية السعودية

0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%السكني
0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%التجاريون
0.6%0.5%0.6%0.6%0.7%الحكوميون
12.5%12.1%13.9%13.2%13.0%الصناعيون

6.8%7.5%10.6%8.8%8.8%أخرى

الغربية

0.8%0.8%0.9%0.9%السكني
0.6%0.5%0.6%0.6%التجاريون
1.7%2.0%1.9%2.3%الحكوميون
49.3%56.5%53.6%53.6%الصناعيون

14.5%42.5%37.8%32.9%أخرى
القدرة اإلنتاجية لمياه 

التحلية المرخصة )متر 
مكعب في اليوم(

9.5%9.5%10.1%7.4%الكلالمملكة العربية السعودية

إنتاج المياه المحالة )متر 
مكعب(

7.2%6.1%6.9%6.6%الكلالمملكة العربية السعودية
7.7%5.4%6.2%5.0%الكلالغربية
6.8%6.8%7.5%8.3%الكلاالوسط

مالحظة: نسبت قدرة التوليد لشركة جواب التابعة إلى شركة مرافق بما يتناسب مع حصة شركة مرافق فيها )%30(. 
المصدر: تقرير السوق

تتوقع شركة مرافق أن تظل المورد الحصري لخدمات الطاقة والمياه المنظمة في ينبع والمورد الحصري لخدمات المياه المنظمة في الجبيل في المستقبل 
المنظور، وبالتالي الحفاظ على حصتها السوقية البالغة 100% في المدينتين الصناعيتين.

ودخلت مرافق أيًضا مدينتين صناعيتين جديدتين نسبًيا وهما رأس الخير ومدينة جازان للصناعات، حيث ستوفر خدمات مرافق المياه والطاقة في مدينة 
رأس الخير و خدمات مرافق الطاقة في مدينة جازان للصناعات، مما يؤدي إلى أيًضا إلى زيادة الحصة السوقية لشركة مرافق لتوفير خدمات الكهرباء 
والمياه. وفًقا لخطة أعمال شركة مرافق، ومن المتوقع أن تشهد رأس الخير في عام 2022م طلًبا متوسًطا يبلغ 24,000 متر مكعب في اليوم على التبريد 
بمياه البحر، و4,000 متر مكعب في اليوم من مياه الشرب، و1,000 متر مكعب في اليوم من مياه الصرف الصناعي. ومن المتوقع أن يزداد هذا الطلب 
زيادة طفيفة في سنوات أخرى وسيزيد من حصة مرافق من خدمات إمدادات المياه. وبالمثل، تتوقع مدينة جازان للصناعات أيًضا متوسط طلب يبلغ 
36,590 متًرا مكعًبا في اليوم في عام 2022م عبر خدمات تبريد مياه البحر ومياه الصرف ومياه الشرب. ستعمل شركة مرافق أيًضا كموزع للكهرباء في 

المدينة الصناعية حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب 57.5 ميجاوات.

وستُقدم الخدمات للمدينتين الجديدتين إلى حد كبير على أساس نماذج األعمال المطبقة في ينبع والجبيل، باستثناء أنه في المدينتين المذكورتين أعاله، 
قد ال يكون لدى شركة مرافق منشآت لتوليد الطاقة الخاصة بها، وبالتالي ستعتمد على القوة الشرائية من المشتري الرئيسي على الشبكة الوطنية. 
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تحليل المنافسة 3ل6ل3

متطلبات وحواجز دخول السوق 

يُعد كل من قطاعي الكهرباء والمياه في المملكة العربية السعودية من الصناعات المنظمة، ويجب على كل مزودي خدمات الكهرباء والمياه الحصول على 
ترخيص من الحكومة. وتمتلك شركة مرافق حالًيا الرخصة الحصرية لتقديم خدمات الطاقة والمياه في المدن الصناعية في ينبع والخدمات المتعلقة 
بالمياه لمدينة الجبيل، وبالتالي ال تواجه أي منافسة حقيقية في خطوط أعمال المرافق األساسية المنظمة، والمياه، والكهرباء، والغاز في الجبيل وينبع. 

يقدم  جدول 19 لمحة عامة عن التراخيص سارية المفعول الممنوحة لشركة مرافق.

تراخيص مرافق والشركات التابعة لها(:  18ل3الجدول )

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار رقم الترخيصالترخيص

2033/06/20م2008/06/21مR-200608شركة مرافق - رخصة اإلنتاج المزدوج في ينبع

2035/02/26م2010/02/27مR-320210رخصة شركة مرافق لنقل الطاقة

2035/02/26م2010/02/27مR-330210رخصة شركة مرافق لتوزيع الطاقة والتجزئة

2020/05/26م2019/05/27مR-400412رخصة تحلية المياه في الجبيل وينبع

1452/06/30هـ1427/07/01هـ8إنشاء وتشييد وتشغيل شبكة توزيع محلية للغاز الجاف بمنطقة الصناعات الخفيفة بمدينة ينبع الصناعية

المصدر: تقرير السوق

يعني الجمع بين القيود النظامية والتصاريح والتقنية أن الدخول و/ أو اإلمداد الذاتي بالمياه غير ممكن في المدى القريب دون الحصول على تراخيص 
أو تصاريح جديدة.

في حين أن دخول التجار غير ممكن في مجال الطاقة الكهربائية، إال أن اإلمداد الذاتي ممكن من الناحية النظامية والفنية. ويمكن أن يحدث هذا إذا كان 
اإلنتاج واالستخدام في نفس المحطة، أو عن طريق نقل الطاقة على شبكة النقل إلى العمليات الخاصة. وندرك إمكانية حدوث هذا على شبكة الشركة 
السعودية للكهرباء وعلى شبكة شركة مرافق في ينبع، كما أن شركة أرامكو تنتج بالفعل بعض الطاقة الستخدامها في ينبع. وتوفر شركة أرامكو إنتاج الطاقة 

لديها لتستخدمها في عملياتها الخاصة، ولكن تُباع الطاقة الزائدة إلى شركة مرافق وتُصدر إلى شبكة مرافق بأسعار ثابتة.

كما تبيع شركة مرافق الطاقة لنفسها بموجب اتفاقيات تجارية مبنية على التعريفة الصناعية. وحصلت شركة مرافق على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم 
المياه والكهرباء لنقل طاقتها )بما يصل إلى 70 ميجاواط( من ينبع إلى مستخدمها المؤهل )مياه البحر للتبريد الصناعي، بجهد النقل( في الجبيل. أبرمت 
شركة مرافق اتفاقية مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء والمشتري الرئيسي )الشركة السعودية لشراء الطاقة( والتي ستمكنهما من استخدام شبكة النقل 

الوطنية لإلمداد الذاتي بالطاقة من ينبع إلى الجبيل. 

متطلبات الخدمة واإلعانات التبادلية

يتعين على شركة مرافق، بصفتها المزود الوحيد لخدمات المياه في كل من الجبيل وينبع باعتبارها المزود الحصري للكهرباء في ينبع، خدمة العمالء 
الذين يستوفون شروط التوصيل القياسية وأهلية الحصول على الخدمة وفًقا للتعريفات المنظمة. 

ويتضمن هيكل التعريفة والتكلفة الحالي إعانات تبادلية: من الجبيل إلى ينبع، ومن العمالء الصناعيين إلى العمالء السكنيين، ومن مياه الشرب والتبريد 
بمياه البحر إلى مياه الصرف. وتستند االستنتاجات حول اتجاهات اإلعانات التبادلية إلى الفواتير الحالية والتعريفات مقابل حسابات التكلفة المخصصة 
المغلقة، بما في ذلك االستهالك وتكلفة رأس المال. وقد أدت الزيادات األخيرة في تعريفة الكهرباء السكنية إلى خفض الدعم التبادلي لمستهلكي الكهرباء 

في المنازل.

العمالء  »باستغالل  يسمى  فيما  الشركة  على  مخاطر  على  األجل  طويلة  التعاقدية  االلتزامات  أو  الخدمة  ومتطلبات  التبادلية  اإلعانات  وجود  ينطوي 
المربحين« عن طريق الدخول أو عن طريق التوريد الذاتي. ويُعد استغالل العمالء المربحين من المخاطر التنظيمية القياسية، وهو ما قد يحدث عندما 
يكون لدى الشركة هيكل سعر وتكلفة يستلزم إعانات تبادلية، خاصًة إذا كان الدخول المختار مسموًحا به أو كان من الممكن إجراء تمرير تقني أو تنافسي. 
ويمكن للشركات الجديدة أو التقنيات الجديدة أن »تستقطب« أفضل أو أكثر قطاعات األعمال ربحية، مما يترك شركات المرافق المنظمة التي عليها 
التزام بالخدمة، مثل شركة مرافق، مع مساحة أقل للدعم التبادلي بقطاعات العمالء األقل ربحية. وقد يكون هذا الخطر على شركة مرافق منخفًضا 
مقارنة بالشركة السعودية للكهرباء أو غيرها من المرافق لألسباب التالية: )أ( قاعدة عمالء شركة مرافق معظمها من العمالء الصناعيين، مما يعني وجود 
قاعدة كبيرة يمكن من خاللها تمويل اإلعانات السكنية المشتركة، و)ب( الدخول أو اإلمداد الذاتي بالجبيل ومياه الشرب إما غير ممكن أو خاضع لترخيص 

هيئة تنظيم المياه والكهرباء، و)ج( شركة مرافق هي المورد الوحيد للتبريد بمياه البحر في الجبيل وينبع.
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األنشطة غير المنظمة

في حين أنه من غير المتوقع أن تواجه شركة مرافق أي منافسة على خطوط أعمالها األساسية المنظمة مثل المياه والكهرباء والغاز سواء في الجبيل أو 
ينبع، إال أنه من المتوقع أن تكون المنافسة قوية لتقديم العطاءات لألنشطة والعقود غير المنظمة في مناطق خارج مدن الهيئة الملكية.

تحليل إضافي للطلب الحالي والمستقبلي لشركة مرافق  7ل3

هيكل الطلب 1ل7ل3

يُعتبر طلب شركة مرافق بشكل عام أقل تقلًبا وأكثر قابلية للتنبؤ به من المرافق القياسية بسبب مزيج العمالء. تاريخًيا، كانت دقة التنبؤ بالطلب أعلى 
من مستوى 90% بفضل وجود منهجية ُمثبتة لتوقع الطلب.10 كما أن أغلبية عمالء شركة مرافق هم من الكيانات الصناعية والشركات، ولديهم مستويات 
استهالك ثابتة في الغالب، ومعدالت تشغيل عالية وتعريفات أعلى مقارنة بفئات العمالء األخرى، كما يغلب على هؤالء العمالء سرعة سداد المدفوعات 
مقارنة بشريحة التجزئة/األسر. ومن المتوقع أن يحقق الطلب اإلجمالي لشركة مرافق معدل نمو سنوي مركب يقارب 4% بين عامي 2022م و2026م.11 

أكبر عمالء شركة مرافق هم مساهموها، حيث يأتي ما يقرب من 77 % من اإليرادات من الهيئة الملكية، وشركة سابك، وسابكو، ومشاريعها المشتركة.

ونظًرا لطبيعة المدن الصناعية في الجبيل وينبع ورأس الخير ومدينة جازان للصناعات، فإن قدًرا كبيًرا من الطلب على خدمات المرافق المختلفة يأتي 
من صناعات محددة. ويعمل معظم عمالء مرافق في قطاع التصنيع في كل من ينبع ومدينة جازان للصناعات. وتأتي الغالبية من قطاع الكيماويات في 
الجبيل ورأس الخير. تستخدم هذه الصناعات عادًة اإلنتاج القائم على العمليات. ويفسر هذا جزئًيا الطبيعة الثابتة للطلب على المرافق الصناعية في هذه 
المدن، فعلى سبيل المثال، ال يُظهر إجمالي الطلب على الطاقة حاالت ذروة وانخفاضات مرتبطة بمعظم أنظمة الطاقة التي تدمج المستهلكين التجاريين 
والصناعيين والسكنيين بشكل كامل. ويأتي ميزان الطلب بشكل أساسي من القطاع السكني والحكومي والتجاري، والذي يرتبط نموه أيًضا بأداء الصناعات 

القائمة وتطوير الصناعات الجديدة.

يعمل أكثر من نصف عمالء شركة مرافق في الجبيل في قطاع الكيماويات. وتتخصص نسبة أخرى تبلغ 18% في الصناعة التحويلية في حين تستحوذ 
المصافي على نسبة 6%. مدينة جازان للصناعات ورأس الخير هي مدن صناعية جديدة نسبًيا حيث بدأت شركة مرافق العمل فيهما. ويعمل جميع العمالء 
في رأس الخير في صناعة المواد الكيميائية بينما يعمل جميع العمالء في مدينة جازان للصناعات في قطاع تصنيع المعادن. ويعمل حوالي 36% من عمالء 
مرافق في ينبع في قطاع الصناعات غير المعدنية بينما يعمل 11% في تكرير ومعالجة النفط والغاز، ويعمل 15% في الصناعة الكيميائية. وأخيًرا، يعمل 

أكثر من ُخمس عمالء شركة مرافق في ينبع في قطاعات خدمات متنوعة )مثل اإلقامة والصحة(. 

كبار عمالء شركة مرافق - الجبيل وينبع وجازان ورأس الخير(:  19ل3الجدول )

بنبعجازان ورأس الخيرالجبيلالموقع

احلصة القطاعيةالشركاتاحلصة القطاعيةالشركاتاحلصة القطاعيةالشركاتالنشاط

15%5017%552%36المواد الكيميائية

البتروكيماويات  147

المواد الكيميائية األخرى  22210

11%613%4تكرير النفط والغاز ومعالجتهما

6%507%152%10صناعة المعادن

36%1242%8صناعة المنتجات غير المعدنية

21%924%6المتاجر المقدمة للخدمات

11%313%2أخرى

100%100116%1004%66اإلجمالي

مالحظة: في حالة الجبيل، تتكون مجموعة العمالء من جميع العمالء المميزين الذين كانوا من بين أفضل 25 عمياًل في كل قسم من أنشطة شركة مرافق. وفي ما يلي تلك األقسام: المياه 
الصناعية ومياه الشرب ومياه البحر ومياه الصرف الصناعي ومياه الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها. 

المصدر: شركة مرافق )2022م(

خطة أعمال شركة مرافق 2022م-2026م   10
خطة أعمال شركة مرافق 2022م-2026م   11
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محركات الطلب المحلي 2ل7ل3

النمو في مجاالت الخدمة الحالية

كما هو موضح أعاله، فإن قدًرا كبيًرا من الطلب على مختلف خدمات المرافق التي تقدمها شركة مرافق في مناطق الخدمة الحالية لشركة مرافق يأتي 
من صناعات محددة، وبالتالي فإن الطلب المستقبلي على خدمات شركة مرافق يكون إلى حد كبير مدفوًعا بالتطورات في تلك القطاعات والصناعات 

المستقبلية.

ويعمل معظم عمالء شركة مرافق في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين في قطاع التصنيع، ويعمل واحد من كل ستة عمالء تقريًبا في الجبيل في قطاع 
الخدمات. وشهد إنتاج التصنيع زيادة مطردة حتى عامي 2019م و2020م، اللذين شهدا انخفاًضا في اإلنتاج، كما شهد إنتاج الخدمات انخفاًضا في عام 
2020م. وانخفض إنتاج تكرير البترول بشكل طفيف منذ عام 2018م. وقد قابل ذلك في البداية نمو إنتاج تصنيع آخر في نفس العام، مما أدى إلى معدل 

نمو بنسبة 2.1% إلجمالي الناتج المحلي التصنيعي في نفس العام، ولكن في السنوات التالية انخفض إنتاج قطاع التصنيع. 

إجمالي الناتج المحلي من أنشطة التصنيع والخدمات(:  5ل3الشكل )

أعمال تصنيع أخرىالخدمات
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التجارية،  والعقارات والخدمات  والتأمين  والمالية  والنقل والتخزين واالتصاالت،  والفنادق  والتجزئة والمطاعم  الجملة  »الخدمات« تجارة  أولية. تشمل  بيانات  بيانات 2018م هي  مالحظة: 
والخدمات المجتمعية واالجتماعية والشخصية، ورسوم الخدمات المصرفية المفروضة، والخدمات الحكومية. القطاعات غير المدرجة في هذا التحليل هي الزراعة والحراجة وصيد األسماك 

والتعدين واستغالل المحاجر، والكهرباء والغاز والمياه، والتشييد. 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء )2011م-2020م(

المواد الكيميائية

شهدت صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي نمًوا بنسبة 1.2% في 2020م، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي للنمو البالغ %5.9. 
تواصل المملكة العربية السعودية هيمنتها على القدرة اإلنتاجية في المنطقة، حيث تنتج 74.8% من ناتج المواد الكيميائية. وبلغ معدل النمو السنوي 
المركب في المملكة 7.5% للفترة الممتدة من 2012م إلى 2020م، وفي عام 2020م ساهمت الصناعة الكيميائية في المملكة بنسبة 3% من إجمالي الناتج 

المحلي للمملكة )أعلى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ %2.6(.

الغاز الطبيعي، والبروبان والنفط الخام من 2018م إلى 2020م، لكنها شهدت زيادة في  التعاون الخليجي انخفاًضا في استهالك  شهدت دول مجلس 
استهالك البيوتان واإليثان والميثان في نفس الفترة. وانخفضت عائدات الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2019م و2020م بنسبة 
18.4% و20.9% على التوالي. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار السلع األساسية في عام 2019م، والتباطؤ االقتصادي المرتبط بجائحة 
كوفيد-19 في عام 2020م الذي تسبب في انخفاض الطلب على البتروكيماويات التي شكلت 33% من عائدات صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون 

الخليجي وحدها في عام 2020م.
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تكرير النفط والغاز ومعالجتهما

في عام 2021م، »انخفضت قدرة التكرير العالمية ألول مرة منذ 30 عاًما، بمقدار 730,000 برميل من النفط الخام في اليوم، حيث أثرت عمليات اإلغالق 
على القدرات اإلنتاجية الجديدة.«

من المقرر أن يزداد الطلب على النفط في عام 2022م بمقدار 3.2 مليون برميل في اليوم ليصل إلى 100.6 مليون برميل من النفط الخام في اليوم بينما 
من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بمعدل 1.5% من عام 2019م إلى عام 2025م. 

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض نمو الطلب السنوي، ويرجع ذلك في جانب منه إلى نمو سوق مصادر الطاقة البديلة مثل الوقود الحيوي. 
وبالتالي، فإنه من المتوقع أن تنخفض معدالت االستخدام. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يؤدي النمو في سوق السيارات الكهربائية إلى تقليل الطلب 
على وقود الطرق، والذي يشكل حالًيا ما يقرب من نصف الطلب. وستعتمد شركة البحر األحمر للتطوير على الوقود الحيوي لتشغيل منشآتها السياحية. 

وستوفر شركة مان إنيرجي سوليوشنز 25 مولداً للوقود الحيوي بقدرة إنتاجية تبلغ 112 ميجاواط.

وعالوة على ذلك، يتجه الطلب نحو الوقود منخفض الكبريت منذ اعتماد االتفاقية الدولية للحد من التلوث الصادر من السفن لعام 2020م، والتي ستحد 
من محتوى الكبريت في الوقود البحري إلى 0.5% من 3.5%. وسيكون لتطبيق االتفاقية الدولية للحد من التلوث الصادر من السفن تأثير تفاضلي على 

المصافي اعتماًدا على قدرتها التشغيلية على تحويل المواد المتبقية. 

صناعة المنتجات غير المعدنية

يتخصص معظم عمالء شركة مرافق في الصناعات غير المعدنية في صناعات الجبس والزجاج. وقد ارتفع الطلب على الجبس بمعدل نمو سنوي مركب 
نسبته 3.1% بين عامي 2016م و2020م، ومن المتوقع أن يتجاوز سوق الجبس 4 مليارات دوالر أمريكي في عام 2021م بسبب متطلبات البناء المتزايدة 
في جميع أنحاء العالم )15 مليار ريال سعودي(. وتتوقع مؤسسة فيوتشر ماركت إنسايتس معدل نمو سنوي مركب قدره 6.25% بين عامي 2021م و2031م.

ومن المتوقع أيًضا أن ينمو سوق الزجاج المسطح العالمي على المدى القريب إلى المتوسط، حيث بلغت قيمة السوق 97 مليار دوالر أمريكي في عام 
2021م )363.7 مليار ريال سعودي( وتتوقع شركة موردور انتلجنس معدل نمو سنوي مركب قدره 5.48% بين عامي 2022 و2027م. يأتي الطلب بشكل 
كبير من قطاع التشييد، كما هو الحال مع الجبس. ومن المتوقع أن يأتي معظم الطلب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد توقعت دراسة سابقة أجرتها 
شركة جلوبال ماركت إنسايتس معدل نمو سنوي مركب قدره 7.1% بين عامي 2017م و2024م. ومن المتوقع في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا أن ينمو 

السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.9% بين عامي 2019م و2024م. 

صناعة المعادن األساسية

يمارس معظم عمالء شركة مرافق في مجال تصنيع المعادن أنشطة متعلقة بالصلب. انخفض استهالك الصلب بنسبة 2.1% في األشهر الثمانية األولى من 
عام 2020م مقارنة بعام 2019م بسبب جائحة كوفيد-19 والتباطؤ االقتصادي الذي أدى إلى إعاقة أي إنشاءات جديدة ومتطلبات الصلب. ومع ذلك، فإنه 
من المتوقع أن ينتعش النمو في عام 2021م ليصل إلى 4.1%. وتتوقع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن ينخفض استهالك الصلب في منطقة الشرق 
األوسط أكثر من أي مكان آخر في عام 2020م بانخفاضات تبلغ 19.5%. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب المتوقع 3.9% للفترة الممتدة 
من 2021م إلى 2031م. ومن المتوقع أن تؤدي مشاريع رؤية 2030 إلى زيادة الطلب في المملكة العربية السعودية إلى 20.3 مليون طن بحلول عام 2030م.

مجاالت الخدمة الجديدة

يكتسب سوق الطاقات المتجددة زخًما في المملكة العربية السعودية وقد أُدرج ضمن خطة رؤية 2030. وتخطط شركة مرافق للتحرك في نفس االتجاه 
من خالل تبني التقنيات الناشئة وتقديم تعريفات مستدامة للعمالء. ويمكن مالحظة ذلك في خطتها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 10% بحلول 

عام 2026م.12

وتتطلع شركة مرافق أيًضا إلى االستحواذ على أعمال مرافق غير خاضعة للتنظيم خارج مناطق الهيئة الملكية التي تعمل فيها حالًيا.13 وخالل الفترة 
الممتدة من 2022م إلى 2026م، تخطط الشركة السعودية لشراء الطاقة والشركة السعودية لشراكات المياه وغيرها من الجهات لطرح منافسات خاصة 
بالعديد من مشاريع الطاقة التقليدية ومشاريع المياه المستقلة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة ومحطات معالجة مياه الصرف الصناعي 
وخزانات المياه اإلستراتيجية المستقلة. وتسعى شركة مرافق للمشاركة في بعض هذه المشاريع نظراً لخبرتها وقدرتها المتاحة. ويتم سرد المشاريع 

المحتملة في الجداول التالية.

خطة أعمال شركة مرافق 2022م - 2026م  12
خطة أعمال شركة مرافق 2022م - 2026م  13
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المشاريع المستقبلية لتوليد الطاقة في المملكة العربية السعودية (:  20ل3الجدول )

الحالةالقدرة )ميغاوات (المشروع

تحت الطرح3,600مشروع محطة طيبة المستقل إلنتاج للطاقة 

تحت الطرح3,600مشروع محطة القصيم المستقل إلنتاج للطاقة 

تحت الطرح500مشروع محطة أميرال المستقل لإلنتاج المزدوج

مشاريع المياه المستقبلية في المملكة العربية السعودية(:  21ل3الجدول )

الحالةالقدرة )متر مكعب في اليوم(المشروع

يَُحدد الحقا400.000ًمشروع تبوك 1 المستقل إلنتاج المياه

يَُحدد الحقا600.000ًمشروع رأس الخيمة المستقل للمياه 2

يَُحدد الحقا300.000ًمشروع الجبيل 4 المستقل إلنتاج المياه

يَُحدد الحقا200.000ًمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة في حائر

يَُحدد الحقا300.000ًمشروع جازان المستقل للمياه 1

يَُحدد الحقا300.000ًمشروع رأس محيسن المستقل للمياه

مايو 2024م2.500.000مشروع جعرانة للخزن االستراتيجي المستقل للمياه

يَُحدد الحقا600.000ً و500.000مشروع رابغ المستقل للمياه 5

يَُحدد الحقاً 200,000مشروع نيوم المستقل للمياه

المصدر: خطة أعمال شركة مرافق 2022م - 2026م

وفي الوقت نفسه، تستكشف شركة مرافق من خالل شركة التشغيل والصيانة التابعة لها، شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة )شركة ماسا(، إمكانية 
المشاركة في عقود التشغيل والصيانة طويلة األجل التي سيُعلن عنها لتشغيل المحطات والشبكات المرتبطة بها في المملكة رهًنا بموافقة اإلدارة.14

وتسعى شركة مرافق أيًضا إلى توسيع عملياتها داخل مناطق الهيئة الملكية. وقد وقع االختيار على شركة مرافق لتكون مزود خدمات الطاقة والمياه 
لمدينة رأس الخير ومدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية )مدينة جازان للصناعات(. كما تنشط الجهود لتوفير خدمة توزيع غاز البيع في رأس 
الخير. وقامت وزارة الطاقة بتعليق طلب شركة مرافق للحصول على تراخيص نقل الطاقة وتوزيع الطاقة وتوريد التجزئة في رأس الخير، وال تزال الشركة 

السعودية للكهرباء هي مزود الطاقة في الوقت الحالي.

وتتعامل شركة مرافق أيًضا بنشاط مع الشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، والشركة السعودية لشراء الطاقة )المشتري الرئيسي( 
للوصول إلى طرق نقل األصول والعمالء ونموذج التشغيل في المنطقة. وبناًءا على التواصل المتبادل بين شركة مرافق والهيئة الملكية، فإنه من المتوقع 

أن تقدم شركة مرافق الخدمات التالية في رأس الخير: 

خطة أعمال شركة مرافق 2022م - 2026م  14

تشغيل وصيانة المرافق في المدينة 	
إنتاج وإمداد مياه الشرب 	
مرافق جمع مياه الصرف ومعالجتها 	
إنشاء خط أنابيب لنقل مياه الشرب يربط بين مدينة الجبيل الصناعية ورأس الخير إلمداد أكثر موثوقية من مياه الشرب في كلتا المدينتين 	
استخدام األرض إلنشاء محطات توليد طاقة/مياه في المستقبل 	

ومن غير المتوقع حالًيا أن تقدم شركة مرافق خدمات التبريد بمياه البحر في مدينة رأس الخير حيث ال يحتاج مستخدمو مياه البحر مثل شركة معادن 
للفوسفات وشركة معادن لأللمنيوم حالًيا إلى إمدادات من نظام الهيئة الملكية. ومع ذلك، فإن التصميم العام للمدينة يجعل من الممكن توفير خدمات 

التبريد بمياه البحر في المستقبل إذا لزم األمر.

وُكلفت شركة مرافق كذلك بتقديم خدمات المرافق في مدينة جازان للصناعات. وفًقا للتفاهم الذي توصلت إليه كل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية، والهيئة الملكية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق، وقد اتفقوا فيما بينهم على نقل خدمات الطاقة في 
مدينة جازان للصناعات إلى شركة مرافق واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للتنفيذ السلس لذلك. وقد حصلت شركة مرافق من هيئة تنظيم المياه والكهرباء 
على تراخيص توزيع الطاقة والتزويد بالتجزئة. وقد قدمت شركة مرافق بطلب رسمي، الذي تم قبوله مؤخراً، للحصول على ترخيص نقل الطاقة إلى هيئة 

تنظيم المياه والكهرباء لتكون مزود خدمة في المنطقة.
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وتتعامل شركة مرافق أيًضا بنشاط مع الشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، والشركة السعودية لشراء الطاقة )المشتري الرئيسي( 
للوصول إلى طرق نقل األصول والعمالء ونموذج التشغيل في المنطقة. وبناًء على التواصل المتبادل بين شركة مرافق والهيئة الملكية، فإنه من المتوقع أن 

تقدم شركة مرافق الخدمات التالية في مدينة جازان للصناعات: 

تشغيل وصيانة مرافق الطاقة والمياه 	
إنتاج وإمداد مياه الشرب 	
مرافق جمع مياه الصرف ومعالجتها 	
خدمات التبريد بمياه البحر المحتملة 	

يبين الجدول التالي مجاالت التوسع المرتقبة في منطقة الهيئة الملكية.

المشاريع المرتقبة في ينبع ورأس الخير والجبيل(:  22ل3الجدول )

الجبيلرأس الخيربنبع

إعادة استخدام مياه الصرفشبكة توزيع الغازالطاقة المتجددة في ينبغ بالهيئة الملكية

مجمع بالس كيم )الغاز، ومياه إطفاء الحرائق، استخدام محلول التصريف
والبخار(

إعادة تدوير الحمأة مع الشركة السعودية االستثمارية 
مشروع توزيع الغاز بالجبيل 2إلعادة التدوير

معالجة مياه الصرف الصناعي لشركة أميرال

برج مياه التبريد لشركة أميرال

المصدر: خطة أعمال شركة مرافق 2022م - 2026 م

اإلمدادات التاريخية والمتوقعة 3ل7ل3

تقدم الفقرات التالية لمحة عامة عن اإلمدادات التاريخية لشركة مرافق )2013م -2017م( والمتوقعة )2018م -2026م( لخدمات الكهرباء والمياه، مقاسة 
من حيث الكميات المباعة/المعالجة.

أُخذت المعلومات من أحدث خطط أعمال لشركة مرافق )2019م-2023م(، )2022م-2026م( وخطة اإليرادات )2019م-2028م(. وال يمكن مقارنة األرقام 
التي أُخذت من المصدرين مباشرة ألن )أ( األولى تركز على إجمالي المبيعات بينما تعتمد األخيرة على المبيعات الخارجية و)ب( بسبب بعض االختالفات 
الطفيفة في التجميع. ويُعد إجمالي المبيعات، الذي يشمل الكميات غير المفوترة وكذلك الكميات المباعة أو المستخدمة داخلًيا، مهًما من ناحية التخطيط 

للقدرة اإلنتاجية، في حين تُعتبر المبيعات الخارجية، التي تستبعد الكميات غير المفوترة والمبيعات الداخلية، أكثر صلة من ناحية التدفقات النقدية.

إجمالي المبيعات حسب خط الخدمة - الجبيل (:  23ل3الجدول )

2018م 2017م2016م2015م2014م2013مالوحدات 
)ت(

2019م 
)ت(

2020م 
)ت(

2021م 
)ت(

2022م 
)ت(

2023م 
)ت(

2024م 
)ت(

2025م 
)ت(

2026م 
)ت(

مياه صالحة 
للشرب

مليون متر 
101.7110.1115.4117.5114.2112.4116.9120.6121.8140.5150152.3153.3154مكعب

التبريد بمياه 
البحر

مليون متر 
6,1596,0466,0396,2495,6925,9066,0336,0696,0686,5616,6496,7466,7456,754مكعب

مياه الصرف 
الصناعي

مليون متر 
27.631.231.336.044.042.744.244.945.147.848.54949.349.3مكعب

مياه الصرف 
الصحي

مليون متر 
31.240.244.743.845.243.245.946.647.646.448.551.652.954.4مكعب

مالحظة: تشمل الكميات اإلجمالية كال من الكميات المباعة خارجًيا وداخلًيا، باإلضافة إلى أي كميات غير محسوبة. التوقعات 2018م - 2021م مأخوذة من خطة أعمال شركة مرافق 2019م 
- 2023م. التوقعات المتعلقة بالفترة الممتدة من 2022م إلى 2026م مأخوذة من خطة أعمال شركة لمرافق للفترة 2022م-2026م.

المصدر: تقرير السوق
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إجمالي المبيعات حسب خط الخدمة - ينبع (:  24ل3الجدول )

2019م 2018م2017م2016م2015م2014م2013مالوحدات 
)ت(

2020م 
)ت(

2021م 
)ت(

2022م 
)ت(

2023م 
)ت(

2024م 
)ت(

2025م 
)ت(

2026م 
)ت(

5,9976,6528,5767,5759,8359,0308,8479,5489,8439,50510,06510,43511,05511,975جيجاواط ساعةالطاقة

غاز البيع
مليون قدم 

مكعب قياسي 
في اليوم

3943434343

مياه صالحة 
للشرب

مليون متر 
20.121.319.919.621.121.021.922.622.820.521.621.422.823.6مكعب

المياه 
المعالجة

مليون متر 
20.023.528.129.230.828.829.930.631.227.929.130.330.831.8مكعب

التبريد بمياه 
البحر

مليون متر 
3,0793,5594,0523,7964,8854,2104,3804,6314,6394,5034,9145,0165,0195,265مكعب

3,1453,2413,3383,2943,486 ينبع 1
1,3581,6731,6781,7261,778 ينبع 2

مياه الصرف 
الصناعي

مليون متر 
9.010.613.113.613.714.916.317.017.314.214.61515.316.4مكعب

مياه الصرف 
الصحي

مليون متر 
8.08.39.08.27.76.87.68.08.28.49.19.19.59.8مكعب

مالحظة: التبريد بمياه البحر 2022م-2026م هو مزيج من أرقام التبريد بمياه البحر لينبع 1 وينبع 2. وُدمجت أرقام مياه الشرب والمياه المعالجة في خطة أعمال شركة مرافق 2022م-2026م 
وُفصلت هنا باستخدام نسب عام 2023م من خطة األعمال 2019م-2023م.

المصدر: تقرير السوق

إجمالي المبيعات حسب خط الخدمة - رأس الخير (:  25ل3الجدول )

2026م )ت(2025م )ت(2024م )ت(2023م )ت(2022م )ت(الوحدات 

1.41.82.53.23.6مليون متر مكعبمياه صالحة للشرب
8.726.326.326.326.3مليون متر مكعبالتبريد بمياه البحر

0.360.360.730.730.73مليون متر مكعبمياه الصرف الصناعي
0.360.360.36--مليون متر مكعبمياه الصرف الصحي

المصدر: خطة أعمال شركة مرافق 2022م - 2026 م

إجمالي المبيعات حسب خط الخدمة - مدينة جازان للصناعات (:  26ل3الجدول )

2026م )ت(2025م )ت(2024م )ت(2023م )ت(2022م )ت(الوحدات 

503.7613.2614.9613.2613.2جيجاواط ساعةالطاقة )مستوردة(
0.0070.0150.0180.0180.018مليون متر مكعبمياه صالحة للشرب
13.235.945.545.445.4مليون متر مكعبالتبريد بمياه البحر

0.120.330.410.410.41مليون متر مكعبمياه الصرف

المصدر: خطة أعمال شركة مرافق 2022م - 2026 م

مياه الشرب والمياه المعالجة

من المتوقع أن تنمو مبيعات مياه الشرب في الجبيل في المتوسط بنسبة 2.4% من حيث الكمية في الفترة 2022م - 2026م. ومن المتوقع أن ينخفض 
النمو من متوسط معدل سنوي قدره 5.1% في الفترة 2023م - 2024م إلى متوسط معدل سنوي قدره 0.5% في الفترة من 2025م إلى 2026م. 

في الجبيل، تتم معظم مبيعات شركة مرافق للعمالء الصناعيين، والتي من المتوقع أن تمثل 82% من الكميات )بالمتر المكعب( المباعة في الفترة 2022م 
- 2026م. ومع ذلك، إن هذه النسبة انخفضت من 82.2% في 2022م إلى 81.3% في 2026م، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة حصة المبيعات للعمالء 

السكنيين، والتي من المتوقع أن ترتفع من 12.3% في 2022م إلى 13.4% في 2026م. 
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ومن المتوقع أن يبلغ متوسط مبيعات مياه الشرب في ينبع 3.8% من حيث الكمية. ومن المتوقع أن تنخفض األحجام المباعة من 5.2% في 2022م إلى 
1.8% في 2026م. 

ومن المتوقع أن تنمو مبيعات المياه المعالجة في ينبع بمتوسط معدل سنوي %3.4.

توقعات مياه الشرب والمياه المعالجة (:  27ل3الجدول )

2026م )ت(2025م )ت(2024م )ت(2023م )ت(2022م )ت(الوحدة 

اجلبيل )مياه الشرب(

123.8131.0136.7137.4138.2مليون متر مكعبمبيعات خارجية

0.5%0.5%4.4%5.8%0.0%% النمو

الحصة من المبيعات الخارجية

81.3%81.5%81.8%82.4%82.2%% الصناعيون

13.4%13.2%13.0%12.3%12.3%% السكني

2.6%2.5%2.5%2.6%2.6%% التجاريون

2.7%2.7%2.7%2.8%2.9%% الحكوميون

ينبع )مياه الشرب(

12.112.813.513.914.1مليون متر مكعبمبيعات خارجية

1.8%2.8%5.3%5.2%0.0%% النمو

الحصة من المبيعات الخارجية

34.7%35.3%34.9%33.2%31.8%% الصناعيون

47.7%46.7%46.1%46.7%47.2%% السكني

5.6%5.6%5.6%5.8%6.0%% التجاريون

11.8%12.2%13.1%14.0%14.7%% الحكوميون

0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%%المساجد

12.0%12.5%13.4%14.3%15.0%%الزراعة

ينبع )املياه املعاجلة(

24.225.126.026.327.3مليون متر مكعبمبيعات خارجية

3.8%0.9%3.7%3.8%0.0%%النمو

مالحظة: يُشار إلى التوقعات بحرف التاء
المصدر: تقرير السوق

مياه الصرف الصحي

من المتوقع أن يبلغ معدل نمو المبيعات في خط خدمات الصرف 4.3% في الجبيل بين عامي 2022م و2026م من حيث الكمية. ومن المتوقع أن تشهد 
معدالت النمو انخفاًضا طفيًفا بمتوسط 7.3% في الفترة من 2022م إلى 2024م إلى 1.7% في الفترة من 2025م إلى 2026م. 

في الجبيل، يُعد العميل الرئيسي من حيث الكميات المفوترة هو مدينة الجبيل )المبيعات السكنية والتجارية(، التي من المتوقع أن تمثل أقل من 90% من 
المبيعات بين عامي 2022م و2026م.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الكمي في خط خدمات الصرف الصحي في ينبع 4.3% خالل الفترة من 2022م إلى 2026م من حيث تجميع المياه 
الخارجية. ومن المتوقع أن تنخفض معدالت النمو من 4.9% في الفترة من 2023م إلى 2024م إلى متوسط 2.8% في الفترة من 2025م إلى 2026م. 

يتوقع أن يكون 70% من تجميع المياه الخارجية في ينبع من العمالء السكنيين، و أن تكون 18.2% من العمالء الصناعيين في 2022م، هابطة إلى %17.4 
في عام 2026م. 
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توقعات مياه الصرف الصحي (:  28ل3الجدول )

2026م )ت(2025م )ت(2024م )ت(2023م )ت(2022م )ت(الوحدة 

اجلبيل

21.422.624.625.025.5مليون متر مكعبمبيعات خارجية
1.8%1.6%8.8%5.8%0.0%% النمو

الحصة من المبيعات الخارجية
6.9%7.0%7.1%7.4%7.5%% الصناعيون

72.8%72.5%72.3%71.1%70.9%% السكني
17.2%17.4%17.5%18.1%18.2%% التجاريون

3.1%3.1%3.1%3.4%3.5%% الحكوميون

ينبع

8.28.79.09.29.5مليون متر مكعبمبيعات خارجية
2.9%2.7%3.7%6.0%0.0%% النمو

الحصة من المبيعات الخارجية
17.4%17.9%18.2%18.6%18.2%% الصناعيون

71.7%70.9%70.1%69.3%69.1%% السكني
3.8%3.9%3.9%3.9%4.0%% التجاريون

7.0%7.3%7.7%8.2%8.7%% الحكوميون
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%%المساجد
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%الزراعة

مالحظة: يشار إلى التوقعات بحرف التاء. يعتمد ذلك على المبيعات الخارجية فقط )أي ال يشمل المبيعات الداخلية(. وال تشمل توقعات الحجم الوحدات المعالجة إنما غير المفوترة. 
المصدر: تقرير السوق

مياه الصرف الصناعي

من المتوقع أن تشهد المبيعات في خط خدمات الصرف الصناعي متوسط نمو يبلغ معدل عن 0.8% في الجبيل في الفترة من 2022م إلى 2026م، 
لينخفض من 2.0% في 2022م إلى 0.0% في 2026م. وفي ينبع، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو 3.8% في الفترة 2022م - 2026م، ليرتفع من 

2.3% في 2022م إلى 6.1% في 2026م.

توقعات مياه الصرف الصناعي(:  29ل3الجدول )

2026م )ت(2025م )ت(2024م )ت(2023م )ت(2022م )ت(الوحدة 

44.745.646.246.146.1مليون متر مكعبمبيعات خارجية
0.0%-0.2%1.3%2.0%0.0%% النمو

10.610.811.111.512.2مليون متر مكعبمبيعات خارجية
6.1%2.93.3%2.3%0.0%% النمو

مالحظة: يُشار إلى التوقعات بحرف التاء. يعتمد ذلك على المبيعات الخارجية فقط )أي ال يشمل المبيعات الداخلية(. وال تشمل توقعات الحجم الوحدات المعالجة إنما غير المفوترة. 
المصدر: تقرير السوق

مياه الري

من المتوقع أن تنمو مبيعات مياه الري في الجبيل بمتوسط معدل نمو سنوي مستقر قدره 2.1% في الفترة من 2022م إلى 2026م. وتتم معظم مبيعات 
مياه الري التي تنتجها شركة مرافق في الجبيل للعمالء الحكوميين، الذين من المتوقع أن يُعزى إليهم أكثر من 98 % من المبيعات الخارجية خالل الفترة 
الممتدة من 2022م إلى 2026م. ومن المتوقع أن يمثل العمالء الصناعيون والتجاريون 1.4% و0.5% على التوالي المبيعات الخارجية خالل تلك الفترة. 

ومن المتوقع أن تنمو مبيعات مياه الري في ينبع بمتوسط معدل سنوي قدره 2.0% خالل الفترة من 2022م إلى 2026م، حيث تنخفض من 2.6% في 
المتوسط خالل عام 2023م إلى متوسط معدل نمو سنوي قدره 1.8% خالل عام 2026م.
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ومن المتوقع أن يمثل العمالء الحكوميون 89% من مبيعات مرافق مياه الري بين عامي 2022م و2026م. ومن المتوقع أن يمثل العمالء الصناعيون ثاني 
أكبر حصة من اإليرادات، حيث يشكلون أكثر من 8.6% من المبيعات المتوقعة للفترة من 2022م إلى 2026م. ومن المتوقع أن يشكل العمالء التجاريون 

2.6% من المبيعات خالل الفترة نفسها. 

توقعات مياه الري(:  30ل3الجدول )

2026م )ت(2025م )ت(2024م )ت(2023م )ت(2022م )ت(الوحدة 

اجلبيل

32.233.434.034.334.8باأللف متر مكعبمبيعات خارجية
1.6%0.9%1.8%3.8%0.0%% النمو

الحصة من المبيعات الخارجية
1.4%1.4%1.4%1.4%1.5%% الصناعيون

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%% السكني
0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%% التجاريون
98.2%98.1%98.1%98.1%98.0%%الحكوميون

ينبع

9.910.210.410.610.8باأللف متر مكعبمبيعات خارجية
1.8%1.8%1.8%2.6%0.0%% النمو

الحصة من المبيعات الخارجية
8.4%8.6%8.8%8.9%8.4%% الصناعيون

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%السكني
2.5%2.6%2.6%2.6%2.6%% التجاريون

89.0%88.8%88.6%88.5%89.0%% الحكوميون

مالحظة: : يُشار إلى التوقعات بحرف التاء. يعتمد ذلك على المبيعات الخارجية فقط )أي ال يشمل المبيعات الداخلية(. 
المصدر: تقرير السوق

الطاقة

من المتوقع أن تنمو مبيعات مرافق الكهرباء في ينبع في المتوسط بنسبة 6.5% من حيث الحجم في الفترة من 2022م إلى 2026م.

ومن المتوقع أن تأتي معظم مبيعات الطاقة المحلية لشركة مرافق من العمالء الصناعيين، والتي من المتوقع أن تمثل 91% من إجمالي مبيعات مرافق 
خالل الفترة من 2022م إلى 2026م. ومن المتوقع أن يمثل العمالء السكنيون 4.7% من الكميات المباعة خالل الفترة نفسها.

توقعات الطاقة(:  31ل3الجدول )

2026م )ت(2025م )ت(2024م )ت(2023م )ت(2022م )ت(الوحدة

ينبع

8,249.68,744.79,076.89,628.510,452.4جيجاواطالمبيعات الخارجية 
8.6%6.1%3.8%6.0%0.0%% النمو

الحصة من المبيعات الخارجية
92.0%91.6%91.3%91.3%91.0%%الصناعيون

4.4%4.6%4.8%4.8%4.9%%السكني
1.0%1.1%1.1%1.1%1.2%%التجاريون

2.5%2.7%2.8%2.8%2.9%%الحكوميون
0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%%الزراعة

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%%المساجد

مالحظة: يُشار إلى التوقعات بحرف التاء. يعتمد ذلك على المبيعات الخارجية فقط )أي ال يشمل المبيعات الداخلية(. وتُدرج الصادرات في الكميات اإلجمالية.
المصدر: تقرير السوق
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التبريد بمياه البحر

من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو المبيعات في خط خدمة التبريد بمياه البحر 0.7% بين 2022م و2026م و2026م في الجبيل، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط 
معدل النمو في خطوط ينبع 1 وينبع 2 2.1% بين عامي 2022م و2026م. 

توقعات التبريد بمياه البحر(:  32ل3الجدول )

2026م )ت(2025م )ت(2024م )ت(2023م )ت(2022م )ت(الوحدة 

اجلبيل

6,052.16,107.96,167.06,155.66,158.3مليون متر مكعبمبيعات خارجية
0.0%0.0%1.0%1.0%0.0%% النمو

بنبع

1,983.12,021.42,070.61,973.82,078.6مليون متر مكعبمبيعات خارجية
7.0%-2.9%2.5%2.0%0.0%% النمو

الحصة من المبيعات الخارجية
96.60%98.15%99.93%99.96%100%ينبع 1 
3.40%1.85%0.07%0.04%0.00%ينبع 2

مالحظة: يُشار إلى التوقعات بحرف التاء. يعتمد ذلك على المبيعات الخارجية فقط )أي ال يشمل المبيعات الداخلية(.
المصدر: تقرير السوق

المياه الصناعية

من المتوقع أن تظل مبيعات المياه الصناعية لمحطة التناضح العكسي لمياه البحر التابعة لشركة صدارة مستقرة حتى عام 2026م، حيث تستند التوقعات 
إلى عقد طويل األجل. 

توقعات المياه الصناعية )الجبيل((:  33ل3الجدول )

2026م )ت(2025م )ت(2024م )ت(2023م )ت(2022م )ت(الوحدة 

اجلبيل )صدارة(

52.652.652.852.652.6بالمليون متر مكعبمبيعات خارجية

0%0%0%0%0%% النمو

مالحظة: يُشار إلى التوقعات بحرف التاء.
المصدر: تقرير السوق

توزيع غاز البيع

من المتوقع أن تنمو اإليرادات والحجم من توزيع غاز البيع بمتوسط 2.6% في الفترة من 2022م إلى 2026م، ما يعادل مجموع 10% من النمو. 

توزيع غاز البيع(:  34ل3الجدول )

2026م )ت(2025م )ت(2024م )ت(2023م )ت(2022م )ت(الوحدة 

13.7515.115.315.315.3مليون وحدة حرارية بريطانية بالمليون متريمبيعات خارجية

0.0%0.0%1.0%10.0%0.0%% النمو

مالحظة: يُشار إلى التوقعات بحرف التاء.
المصدر: تقرير السوق
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الشركة-  4

نظرة عامة على الشركة وأنشطتها التجارية  1ل4

بموجب  السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة  مقفلة سعودية  مساهمة  هي شركة  )»الشركة«(  )مرافق(  وينبع  بالجبيل  والمياه  الكهرباء  مرافق  شركة 
السجل التجاري رقم 2055004968 وتاريخ 1422/06/17هـ )الموافق 5 سبتمبر 2001م(. تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/29( وتاريخ 
1421/07/21هـ )الموافق 18 أكتوبر 2000م(. ويقع العنوان المسجل للشركة ومقرها الرئيسي في مدينة الجبيل الصناعية، منطقة الصناعات المساندة 
األولى شارع 3522 طريق 100 – وحدة رقم 1، الجبيل 35717-8894 ص.ب. 11133، الرمز البريدي: 31961، المملكة العربية السعودية. بلغ رأس مال 
الشركة المصرح به والمصدر، عند تأسيسها، 2,500 مليون ريال سعودي مقسم إلى 50 مليون سهم عادي بقيمة 50 ريال سعودي للسهم الواحد، دفع من 
قيمتها ستمائة وخمسة وعشرون مليون )625.000.000( ريال سعودي عند التأسيس )أي ما يعادل 25% من رأس المال المصدر(، مقسم إلى خمسين 
مليون )50,000,000( سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل منها خمسين )50( ريال سعودي. وفي شهر يناير من عام 2003م، تم دفع 
مبلغ ستمائة وخمسة وعشرون مليون )625.000.000( ريال سعودي. وفي 19 أكتوبر من عام 2008م تم دفع باقي قيمة األسهم النقدية البالغة مليار 
ومائتان وخمسون مليون )1.250.000.000( ريال سعودي وتم الوفاء بكامل رأس المال. وفي تاريخ 1434/05/19هـ )الموافق 31 مارس 2013م( قررت 
الجمعية العامة غير العادية للشركة تخفيض القيمة االسمية لألسهم لتصبح عشرة )10( رياالت سعودية وبالتالي تم تعديل عدد األسهم ليصبح مائتين 
وخمسين مليون )250,000,000( سهم عادي جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة )10( رياالت سعودية. وعليه، يبلغ رأس المال 
الحالي للشركة مبلغ وقدره ملياران وخمسمائة مليون )2,500,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى مائتين وخمسين مليون )250,000,000( 
سهم اسمي متساوية القيمة وقيمة كل منها عشرة )10( رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية نقدية، يرجى مراجعة القسم )4-3-3( من هذه النشرة 

)»التاريخ والتطور«(.

الشركة )ويشار إليها مع الشركات التابعة لها بـ »المجموعة«( هي مزود للطاقة والمياه والغاز في المملكة العربية السعودية، وتعمل بشكل أساسي في 
األساسية  للصناعات  جازان  ومدينة  الخير«(  )»رأس  الصناعية  الخير  رأس  ومدينة  وينبع  الجبيل  حالًيا  )وهي  الملكية  للهيئة  التابعة  الصناعية  المدن 
للمملكة  العربي  الخليج  تقع على ساحل  الجبيل، وهي مدينة ساحلية  للشركة في مدينة  الرئيسي  المقر  يقع  )»مدينة جازان للصناعات«(.  والتحويلية 
العربية السعودية شمال البحرين وجنوب الكويت، حيث تُعد الشركة المورد الوحيد لمياه الشرب ومياه البحر للتبريد وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي 
والصناعي لمجموعة من العمالء من القطاع الصناعي والتجاري والسكني والحكومي. تمتلك المجموعة وتدير مجمًعا مركزًيا متكاماًل، في مدينة ينبع 
الساحلية التي تقع على ساحل البحر األحمر للمملكة بالقرب من المدينة المنورة وشمال جدة، حيث إنها المورد الوحيد لخدمات نقل الطاقة وتوزيعها 
ومياه الشرب والمياه المعالجة، وأنظمة التبريد بمياه البحر، وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي للعمالء من القطاع الصناعي والتجاري 

والسكني والحكومي، كما تقوم الشركة بتوزيع غاز البيع على منطقة الصناعات الخفيفة في ينبع.

يرجع تاريخ عمليات الشركة إلى عام 1999م عندما قررت الهيئة الملكية، التي أنشأت البنية التحتية للكهرباء والمياه في الجبيل وينبع، تخصيص مرافق 
هاتين المدينتين. وفي 11 يوليو 1999م، صدر قرار مجلس الوزراء رقم )57( بوضع الئحة عمل شركة مرافق خاصة جديدة والتي بموجبها تأسست 
الشركة بموجب مرسوم ملكي في أكتوبر 2000م. وبدأت عمليات الشركة فعلياً في 1 يناير 2003م عندما تم نقل كل أصول المرافق التي كان يتم تشغيلها 

من قبل الهيئة الملكية إلى الشركة.

تعزيز االستثمارات  المتمثل في  الصناعيتين، هدفها  وينبع  الجبيل  لمدينتي  والمالكة  المنظمة  الجهة  الحين، بصفتها  الملكية منذ ذلك  الهيئة  واصلت 
والتطوير في هاتين المدينتين والمساعدة في توسيع الصناعات البتروكيماوية والصناعات كثيفة االستهالك للطاقة مع التركيز على التكامل مع العمالء 
والمستثمرين والموظفين والمجتمع والشركاء اآلخرين. وتتمثل األهداف الرئيسية للهيئة الملكية في توسيع القاعدة الصناعية من خالل تحقيق النمو في 
المدن، وتنمية الناتج الصناعي، وتحسين محفظة المستأجرين وذلك من خالل جذب المزيد من االستثمارات، واالرتقاء بالمدينة لتكون في مقدمة المدن 
الصناعية على مستوى العالم، ولتصبح الهيئة الملكية الجهة المفضلة في المملكة مع تحقيق التطور التدريجي لالستدامة المالية وزيادة الكفاءة. وقد تبنت 
الشركة أهداف ومبادرات الهيئة الملكية وتلتزم إدارة الشركة بأهداف الهيئة الملكية من خالل المساعدة بالخبرات والتجارب والموارد. ويعتمد نموذج 

أعمال الشركة على االستحواذ على األصول لتملكها وتشغيلها واسترداد تكاليفها من خالل نظام تعريفة مناسب.
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في عام 2021م، تمكنت الشركة من الحصول على التراخيص الالزمة من هيئة تنظيم المياه والكهرباء ووزارة البيئة والمياه والزراعة لتكون موزع للطاقة 
ومزود لخدمات المياه في مدينة جازان للصناعات التي تقع على بعد حوالي 60 كم شمال مدينة جازان القديمة على الساحل الجنوبي الغربي للبحر 

األحمر. وتخطط الشركة أن تكون موزع للطاقة ومزود لخدمة المياه الوحيد في مدينة جازان للصناعات والتي ال تزال قيد التطوير.

الخير على  وتقع رأس  الخير.  الوحيد في رأس  المياه  الطاقة ومزود لخدمات  لتكون موزع  الشركة  اختيار  تم  للصناعات،  إلى مدينة جازان  باإلضافة 
الساحل الشرقي للمملكة على بُعد مسافة 60 كم بالطائرة شمال الجبيل. أسند قرار مجلس الوزراء رقم )355( وتاريخ 1430/10/30هـ )الموافق 19 
أكتوبر 2009م( إلى الهيئة الملكية مسؤولية إدارة وتقديم الخدمات إلى رأس الخير بطريقة مماثلة لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. وتم تكليف الشركة 
بتقديم خدمات المرافق مثل إنتاج مياه الشرب وتوريدها، وتقديم خدمات التبريد بمياه البحر، ومرافق تجميع ومعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي، 
وإمدادات الطاقة، وتوفير عمليات المرافق والصيانة في رأس الخير. باإلضافة إلى ذلك، فإن رأس الخير تستقبل عمالء جدد بسبب مرحلة التطور التي 

تعيشها رأس الخير، وال توفر الشركة سوى مياه الشرب للصناعات األساسية كما في تاريخ هذه النشرة.

يخضع كل من قطاع الطاقة وقطاع المياه في المملكة لعملية إصالحات كبيرة، وفي ما يتعلق بمرحلة التخصيص، فإن قطاع المياه أكثر تقدًما مقارنة بقطاع 
الطاقة. ومع ذلك، تتوقع إدارة الشركة حدوث تغييرات جذرية في السنوات القليلة المقبلة في كال السوقين، مما يوفر فرص عمل كبيرة للمجموعة. ومن 
المتوقع أن تؤدي زيادة حصة وقدرات الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة في المملكة إلى دفع سوق الطاقة بشكل عام. وتهدف المملكة إلى توجيه %50 
من استثماراتها إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة التي تُشكل أكثر من ثلثيها من االستثمار. وقد تم تكليف صندوق االستثمارات العامة، وهو أحد 
المساهمين الرئيسيين في الشركة، بتطوير ما يقارب من 70% من مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة. وتُعد المرافق ومصادر الطاقة المتجددة من بين 
13 قطاًعا تم تحديدها من قبل صندوق االستثمارات العامة ضمن إستراتيجية رؤية 2030. وتهدف الشركة، في إطار إستراتيجية النمو الخاصة بها، إلى 
الدخول في مشاريع جديدة خارج نطاق أعمالها األساسية المنظمة، والتي تعتقد إدارة الشركة أنها يمكن أن تؤدي إلى مشاريع مربحة مما يعزز القدرة 
التنافسية للشركة. وفي هذا الصدد، تبنت الشركة إستراتيجية مكونة من شقين هما: )1( اعتماد التقنيات الناشئة وعرض تعريفات مستدامة للعمالء، 

و)2( تقديم دعم قوي ألعمال خدمات المرافق غير المنظمة خارج مجاالت الهيئة الملكية.

قررت الشركة النظر في فرص الطاقة والمياه عبر سلسلة القيمة الخاصة بها خارج المجاالت التقليدية للهيئة الملكية مع االستمرار في خدمة عمالئها 
الحاليين في المدن الصناعية في الجبيل وينبع ورأس الخير، وتوسيع وجودها بالفعل إلدارة خدمات المرافق في مدينة جازان للصناعات من خالل توفير 
خدمات مرافق بصفة دائمة ومستدامة. تخطط الشركة السعودية لشراكات المياه، لفترة الخمس سنوات من 2022م إلى 2026م، لتقديم عطاءات للعديد 
من المشاريع المستقلة للمياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة، وأنابيب نقل المياه المستقلة، ومشاريع خزانات المياه اإلستراتيجية 
المستقلة لتلبية متطلبات المياه في كل أنحاء المملكة. كما تجري مشاريع أخرى عمليات تقديم عطاءات لمشاريع مختلفة بما في ذلك معالجة مياه الصرف 
الصناعي ومحطات توليد الطاقة التقليدية والخضراء ومجاالت ذات صلة. تهدف الشركة إلى المشاركة في بعض هذه المشاريع بناًء على خبراتها السابقة، 
وإطارها المعتمد الختيار المشاريع وتوافر مواردها. كما تقوم الشركة، من خالل شركتها التابعة للتشغيل والصيانة، شركة ماسا، باستكشاف إمكانية 

الحصول على عقود تشغيل وصيانة طويلة األجل لتشغيل المحطات والشبكات المرتبطة بها في المملكة.

تهدف المجموعة إلى االستفادة من المزيد من المشاريع االستثمارية الصناعية في المملكة، إلى جانب حملة التخصيص في إطار رؤية المملكة 2030. 
وعلى وجه الخصوص، تتمتع المجموعة بإمكانية الوصول إلى مجموعة من فرص النمو، سواء في مناطق الخدمة التابعة للهيئة الملكية )الجبيل وينبع ورأس 
الخير ومدينة جازان للصناعات(، فضاًل عن كونها تسعى ألن تكون مزوًدا لخدمات مرافق الطاقة والمياه في كل أنحاء المملكة بما في ذلك المشاريع التي 
يتم الحصول عليها عن طريق تقديم عطاءات تنافسية لعمالء آخرين، وال سيما مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة بمطار جدة 2. 
بالنسبة لهذا المشروع، تُعد الشركة المطور الرئيسي ضمن عدة شركات وقد أبرمت اتفاقية لمعالجة مياه الصرف الصحي مع الشركة السعودية لشراكات 
المياه. ويقع المشروع شمال مدينة جدة على أرض مملوكة لمطار الملك عبد العزيز الدولي. ويفوق معدل أعمال تشييد هذا المشروع حالًيا نسبة اإلنجاز 

المخطط لها ومن المستهدف أن يكتمل المشروع بحلول 31 يناير 2023م.
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يوضح المخطط التالي العمليات الحالية والعمليات المخطط لها حالياً للشركة في كل أنحاء المملكة:

العمليات الحالية والعمليات المخطط لها حاليًا للشركة في كل أنحاء المملكة(:  1ل4الشكل )

٣- ينبع

المدينةالرياض

ابها
الباحة

جازان

مكة

نجران

بريدة الدمام
حائل

الجوف

تبوك

عرعر

٥- جازان

٤- جدة

٢- رأس الخير

٠١

٠٢

٠٣

٠٤

٠٥

توليد الطاقة•
نقل الطاقة•
توزيع الطاقة•
توليد بمياه البحر•
المياه الصالحة للشرب•
مياه الصرف الصناعي•
مياه الصرف الصحي•

مياه الصرف الصحي•

توزيع الطاقة•

التبريد بمياه البحر•
المياه الصالحة للشرب•
مياه الصرف الصناعي•
مياه الصرف الصحي•

التبريد بمياه البحر•
المياه الصالحة للشرب•
مياه الصرف الصناعي•
مياه الصرف الصحي•

١- الجبيل

أقامت المجموعة شراكة مع شركات عالمية رائدة في مجال المياه والطاقة سابًقا وفي الوقت الحالي، مثل شركة إنجي للطاقة وشركة الفنار وشركة 
ماروبيني وشركة سور الدولية وشركة فيوليا. كما بنت المجموعة عالقات قوية مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية لتسهيل الحصول على تمويالت 
تنافسية لمشاريع التطوير. كما تم تصنيف الشركة كمطور رئيسي و/أو عضو فني لمشاريع المياه والصرف الصحي المستقلة من قبل الشركة السعودية 

لشراكات المياه ولمشاريع اإلنتاج المزدوج للمياه من شركة أرامكو السعودية.
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تنقسم أعمال الشركة إلى ثالثة قطاعات عبر الخدمات التي تقدمها: )1( قطاع الطاقة، حيث توفر الشركة خدمات الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتوريدها 
القطاعي في ينبع ومدينة جازان للصناعات ورأس الخير، و)2( قطاع المياه، حيث توفر الشركة خدمات إنتاج وتوزيع المياه المحالة والمعالجة ومياه الشرب 
ومياه األغراض الصناعية والمياه الصناعية وكذلك أنظمة التبريد بمياه البحر للصناعات الثقيلة والمنشآت الصناعية وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها 

في جميع المدن الصناعية األربعة التي تعمل فيها و)3( قطاع غاز البيع، حيث تقوم الشركة بتوزيع غاز البيع لمنطقة صناعات خفيفة في ينبع. 

ارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0,5% من 2019م إلى 2021م، حيث حققت المجموعة إيرادات بقيمة 6,107 مليون ريال سعودي 
و6,091 مليون ريال سعودي و6,192 مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي. ارتفعت إيرادات 
المجموعة بنسبة 2,8% في الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حيث حققت المجموعة إيرادات بقيمة 1,422 

مليون ريال سعودي و1,462 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م، على التوالي.

ارتفع صافي الدخل للمجموعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 65% حيث سجلت المجموعة صافي دخل بقيمة 235 مليون ريال سعودي و291 مليون ريال 
سعودي و644 مليون ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي. في الوقت نفسه، ارتفع هامش 
صافي الدخل للمجموعة )نسبة صافي الدخل وإيرادات التشغيل( من 6.1% في 2019م إلى 7.6% في 2020م، و16.5% في عام 2021م. ارتفع صافي 
الدخل للمجموعة بنسبة 37% في الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حيث حققت المجموعة صافي دخل بقيمة 

104.2 مليون ريال سعودي و142.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م، على التوالي.

رؤية الشركة ورسالتها  2ل4

الرؤية 1ل2ل4

أن نكون المزود المفضل لخدمات المرافق في المدن الصناعية الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

الرسالة 2ل2ل4

تلبية احتياجات العمالء بتوفير خدمات المرافق بصفة دائمة وموثوقة بما يتماشى مع اللوائح البيئية وتحقيق أعلى قدر من القيمة للمساهمين. 

القيم 3ل2ل4

تتمثل القيم الرئيسية للشركة في اآلتي:

االهتمام باآلخرين أ- 
المسؤولية والعمل الجماعي ب- 

الشفافية ج- 
المسؤولية االجتماعية د- 

التركيز على خدمة العمالء هـ- 

هيكل المجموعة  3ل4

التأسيس 1ل3ل4

الشركة هي شركة مساهمة تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم )م/29( وتاريخ 1421/7/21هـ )الموافق 18 أكتوبر 2000م( ومقيدة في السجل التجاري 
برقم 2055004968 وتاريخ 1422/06/17هـ )الموافق 5 سبتمبر 2001م(. كما في تاريخ هذه النشرة، يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة ملياري 
وخمسمائة مليون )2,500,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائتين وخمسين مليون )250,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت 

سعودية للسهم الواحد.
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الهيكل التنظيمي 2ل3ل4

يوضح الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي للمجموعة كما في تاريخ هذه النشرة (:  2ل4الشكل )

الهيئة الملكية
للجبيل وينبع

٪٢٤٫٨١

شركة سابك
٪٢٤٫٨١

٪٩٩٫٢٤

شركة أرامكو السعودية
للطاقة
٢٤.٨١

صندوق
االستثمارت العامة

٪٢٤٫٨١

الشركة السعودية
للكهرباء

٪٥

شركة جواب
٪٣٠

شركة مجموعة الزامل
القابضة

٪٠٫٢

شركة اليسر لمقاوالت
الصناعية

٪٠٫٠٨

شركة ركانز الجبيل
القابضة
٪٠٫٠٠٢

شركة الخنيني
العالمية المحدودة

٪٠٫٤٤

الشركة الوطنية الثاني
أكسيد التيتانيوم (كريستل)

٪٠٫٠٤

شركة جدة للمياه
    ٪٤٥

شركة جدة للتشغيل
والصيانة

٪٤٩

شركة مرافق
للتبريد

٪٢٠

شركة مرافق
للتأمين
٪١٠٠

شركة ماسا
٪١٠٠

شركة توريد
٪١٠٠

شركة
اس جي ايه مرافق
القابضة المحدودة

٪٦٠

شركة أموال
٪٣٥

شركة فيوليا
الشرق األوسط

٪٢٠

شركة تبريد
٪٨٠

٪٥١

٪٢٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٠٫٧٦

٪٤٩

٪٤٥

٪٣٠

المصدر: الشركة
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التاريخ والتطور 3ل3ل4

التاريخ

يرجع تاريخ المجموعة إلى 22 ســبتمبر 1975م عنــدما تم إنشـــــاء الهيئة الملكـــيــة )»الهيئة الملكية«( بموجب المرســـــوم الملكي رقم )م/75( بتاريخ 
1395/09/16هـ بهدف تطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. وكان الهدف من المبادرة تنويع االقتصاد الوطني وتقليل اعتماد المملكة على عوائدها 

النفطية من خالل توفير البنية التحتية والمرافق الالزمة إلنشاء الصناعات األولية والثانوية والمساندة.

وقامت الهيئة الملكية، عندما تم تكليفها بتطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، بتشييد البنية التحتية للكهرباء والمياه في الجبيل وينبع. وفي ذلك 
الوقت، كانت البنية التحتية تتألف من محطة كهرباء في ينبع ومنشآت تبريد بمياه البحر ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف في الجبيل وينبع. 
وفي ظل استمرار نمو المدن الصناعية، قررت الحكومة في عام 1999م تخصيص هذه المنشآت، وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 57 بتاريخ 11 يوليو 
1999م )»قرار مجلس الوزراء رقم 57«( الئحة شركة خدمات خاصة جديدة، مما أدى إلى تأسيس شركة مرافق بموجب المرسوم الملكي رقم )م/29( 

بتاريخ 18 أكتوبر 2000م.

مليون  وخمسمائة  مليارين  يبلغ  مال  برأس  2001/09/5م(  )الموافق  1422/06/17هـ  بتاريخ  مقفلة  مساهمة  سعودية  كشركة  الشركة  تأسست 
)2,500,000,000( ريال سعودي، دفع من قيمتها ستمائة وخمسة وعشرون مليون )625,000,000( ريال سعودي عند التأسيس )أي ما يعادل 25% من رأس 
المال المصدر(، مقسم إلى خمسين مليون )50,000,000( سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل منها خمسين )50( ريال سعودي. وفي 
شهر يناير من عام 2003م، تم دفع من رأس المال مبلغ ستمائة وخمسة وعشرون مليون )625,000,000( ريال سعودي )أي ما يعادل 25% من رأس المال 
المصدر(. وفي 19 أكتوبر من عام 2008م تم دفع باقي قيمة األسهم النقدية البالغة مليار ومائتان وخمسون مليون )1,250,000,000( ريال سعودي وتم 
الوفاء بكامل رأس المال. وفي تاريخ 1434/05/19هـ )الموافق 31 مارس 2013م( قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تخفيض القيمة االسمية 
لألسهم لتصبح عشرة )10( رياالت سعودية وبالتالي تم تعديل عدد األسهم ليصبح مائتين وخمسين مليون )250,000,000( سهم عادي جميعها متساوية 

القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة )10( رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية نقدية.

وتم نقل كل أصول المرافق المملوكة للهيئة الملكية إلى الشركة، وذلك وفًقا للترتيب المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم 57 وعقد اإليجار الرئيسي 
المبرم بتاريخ 11 أكتوبر 2006م بين الهيئة الملكية والشركة )»عقد اإليجار الرئيسي المبرم مع الهيئة الملكية«( )لمزيد من التفاصيل حول عقد اإليجار 
الرئيسي المبرم مع الهيئة الملكية، يرجى االطالع على الجدول )12-40( )»ملخص عقود إيجار المجموعة«( من هذه النشرة(. وتواصل الهيئة الملكية 
تأجير البنية التحتية من المرافق للمناطق المطورة الجديدة التي تقوم بإنشائها من وقت آلخر في الجبيل وينبع بما يتماشى مع نمو المدينتين الصناعيتين.

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57 وتاريخ 11 يوليو 1999م، تم تكليف الشركة بتقديم خدمات فعالة وموثوقة تتسم بفعالية التكلفة لجميع المستخدمين 
الحاليين والمستقبليين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. وتشمل هذه الخدمات تشغيل أنظمة التبريد بمياه البحر وأنظمة تحلية المياه ومعالجتها 

وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وأنظمة الكهرباء وصيانة تلك األنظمة وإدارتها وتشييدها وتملكها.

األحداث التاريخية الرئيسية وتطور المجموعة 4ل3ل4

أبرز التطورات التي شهدتها المجموعة منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخ هذه النشرة(:  1ل4الجدول )

الحدثالتاريخ )م(

1999

بتاريخ 1420/3/28هـ )الموافق 12 يوليو 1999م(، وافق مجلس الوزراء على القرار رقم 57 الذي يسمح بتأسيس الشركة وبحيث تكون مملوكة من 
قبل ممثلي الحكومة السعودية والمشاركين الصناعيين من القطاع الخاص. وحدد القرار المهمة الرئيسية للشركة والتي تتمثل في امتالك وتشغيل 
وصيانة وإدارة جميع مرافق التجهيزات األساسية )أنظمة التبريد بمياه البحر، وأنظمة تحلية المياه ومعالجتها، والصرف الصحي والصناعي، وأنظمة 

الكهرباء( في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

تأسست الشركة كشركة مساهمة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/29( بتاريخ 1421/7/21هـ لتوفير خدمات الكهرباء والمياه في مدينتي الجبيل 2000
وينبع الصناعيتين.

تولت الشركة العمليات في الجبيل وينبع من الهيئة الملكية في 1 يناير 2003م.2003

توقيع عقد إيجار رئيسي بين الهيئة الملكية والشركة لنقل أصول بقيمة 3.4 مليار ريال سعودي إلى الشركة.2006

تأسيس شركة توريد ألغراض العمل كوكيل لشراء وبيع المياه والكهرباء التي ينتجها مشروع الجبيل المستقل للمياه والطاقة.2006

نقل وحدة توليد البخار التوربيني رقم 4 في ينبع من الهيئة الملكية وتشغيلها.2007

تم تأسيس شركة جواب في 23 أبريل 2007م كشركة سعودية مساهمة مقفلة.2007

في 1429/6/13هـ )الموافق 17 يونيو 2008م(، قرر مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المدفوع للشركة عن طريق استدعاء رأس المال المتبقي 2008
المصرح به والبالغ 1.25 مليار ريال سعودي. 
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الحدثالتاريخ )م(

وافق مجلس إدارة الشركة على أول تعديل على اإلطالق في تعريفة المياه للشركة بصفتها الجهة المنظمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57. تم 2009
العمل بالتعرفة المعتمدة في عام 2010م. 

تشغيل محطة الطاقة والمياه لجواب.2010

2010
تنظيم  بتعيين هيئة  الوزراء رقم 53«(  )»قرار مجلس  رقم 53  القرار  الوزراء على  وافق مجلس  فبراير 2010م(،  )الموافق 15  في 1431/03/01هـ 
الكهرباء واإلنتاج المزدوج )يشار إليها حالًيا بـ »هيئة تنظيم المياه والكهرباء«( كمنظم ألنشطة الطاقة واإلنتاج المزدوج للشركة وتعيين مجلس إدارة 

الهيئة الملكية كمنظم لخدمات المياه. وأوضح هذا القرار أيًضا أن تعديالت التعريفة في الشركة ستستند إلى مبدأ الدعم المتبادل بين الخدمات.

زيادة تعريفة الطاقة من قبل هيئة تنظيم المياه والكهرباء.2010

بدأت الشركة أعمال توزيع الغاز في منطقة الصناعات الخفيفة في مدينة ينبع الصناعية.2011

أسست الشركة شركة ماسا كمشروع مشترك مع شركة سور الدولية إس ايه إس.2011

وقعت الشركة اتفاقية توريد المياه الصناعية مع صدارة للكيميائيات.2012

تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي )المرحلة الرابعة( بالجبيل - بقدرة إنتاجية 55,000 متر مكعب في اليوم.2012

تشغيل محطة التقطير متعدد التأثير بالجبيل بقدرة إنتاجية )2 × 27,600 متر مكعب في اليوم(.2013

تغيير تعريفة المياه التي تؤثر على الشركة كما هو موضح في قرار مجلس الوزراء رقم 2014.53

تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي )المرحلة الخامسة( بالجبيل - بقدرة إنتاجية 72,000 متر مكعب في اليوم.2014

تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بينبع - 48,000 متر مكعب في اليوم.2014

تشغيل محطة إنتاج المياه بالتناضح العكسي لمياه البحر )4( بالجبيل - بقدرة إنتاجية 100,000 متر مكعب في اليوم.2016

تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بينبع - بقدرة إنتاجية 47,000 متر مكعب في اليوم.2016

تشغيل مجمع الكهرباء والمياه ومياه البحر بينبع 2016.2

تشغيل محطة التناضح العكسي لمياه البحر لتوريد المياه الصناعية لمجمع صدارة للكيميائيات.2016

2017
في 1438/8/26هـ )الموافق 22 مايو 2017م(، وافق مجلس الوزراء على القرار رقم 542 المتضمن على أن تنظم هيئة تنظيم المياه والكهرباء »سلسلة 
خدمات المياه والصرف الصحي« )باستثناء اآلبار(، ووجه مجلس الوزراء هيئة تنظيم المياه والكهرباء باقتراح التعديالت على الئحتها إلدراج هذه 

الخدمات المائية ضمن اختصاصها ورفع هذه التعديالت إلى مجلس الوزراء.

تم تكليف الشركة أيًضا من قبل الهيئة الملكية كمزود خدمات المرافق لرأس الخير. 2019

في 1441/5/26هـ )الموافق 21 يناير 2020م(، وافق مجلس الوزراء على القرار رقم 357 بنقل اختصاصات تنظيم توزيع الغاز الجاف وغاز البترول 2020
السائل لألغراض السكنية والتجارية من هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى وزارة الطاقة. 

2020
صدر نظام المياه الجديد. باإلضافة إلى ذلك، في 1441/11/9هـ )الموافق 30 يونيو 2020م(، وافق مجلس الوزراء على القرار رقم 710 المتضمن 
على أن تبرم وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم لتنظيم بعض الجوانب المتعلقة بقطاع المياه 

في المناطق والمؤسسات التي تشرف عليها وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وأي سلطة ذات صلة.

يظل ضمن 2020 الذي  للطاقة  المزدوج  اإلنتاج  )باستثناء  المياه  قطاع  تنظيم  في  والكهرباء  المياه  تنظيم  هيئة  دور  والزراعة  والمياه  البيئة  وزارة  تتولى 
اختصاص هيئة تنظيم المياه والكهرباء(.

صدر نظام الكهرباء الجديد.2021

استحوذت الشركة على األسهم المتبقية في شركة ماسا من شركة سور الدولية إس ايه إس لتصبح شركة تابعة مملوكة لها بالكامل.2021

تم إبرام مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية فيما يتعلق بأنظمة المياه.2021

في 1442/11/26هـ )الموافق 6 يوليو 2021م(، وافق مجلس الوزراء على القرار رقم 702 المتضمن نقل أنشطة نقل المياه المعالجة وتوزيعها وبيعها 2021
من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري. 

تم تفويض الشركة من قبل الهيئة الملكية لتقديم خدمات المرافق لمدينة جازان للصناعات. 2022
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نقاط القوة التنافسية واإلستراتيجية الخاصة بالمجموعة  4ل4

نقاط القوة التنافسية 1ل4ل4

تعمل المجموعة كمركز متكامل لتقديم المرافق يوفر خدمات موثوقة ومستدامة في المدن الصناعية الساحلية التي تتمتع بأهمية استراتيجية في المملكة 
تحتكر المجموعة بشكل طبيعي بعض خدمات المياه في مدينة الجبيل الصناعية الواقعة في الشرق على ساحل الخليج العربي بالمملكة. باإلضافة إلى 
البحر األحمر  الغرب على ساحل  الواقعة في  ينبع الصناعية  المياه في مدينة  الكهرباء وبعض خدمات  ذلك، تحتكر المجموعة بشكل طبيعي خدمات 
بالمملكة. ويرتبط االحتكار الطبيعي في كلتا المدينتين بعمالء المجموعة لكل من الخدمات المقدمة التي يتم توصيلها وتزويدها من خالل الشبكات 
المؤجرة من قبل المجموعة لحقها في التشغيل والصيانة. ولم يتم منح أي حقوق وصول من قبل الهيئة الملكية أو المجموعة إلى أي طرف خارجي في 
تاريخ هذه النشرة، وبالتالي ال تتنافس المجموعة مع أي موردين منافسين في هذه المناطق الصناعية. ويتعين على أي منافس يرغب الدخول إلى نفس 
السوق الجغرافية أن يحصل على حقوق الوصول كما سيحتاج أيًضا إلى إجراء استثمارات ضخمة لمجابهة البنية التحتية للمجموعة. ولذلك، تستفيد 

المجموعة من الحواجز الكبيرة أمام الدخول إلى سوقيها الرئيسيين.

باإلضافة إلى ذلك، اختارت الهيئة الملكية أيًضا الشركة بصفة المزود الحصري لخدمات الطاقة والمياه لمدينتين صناعيتين هما مدينة رأس الخير 
ومدينة جازان للصناعات، وكالهما قيد التطوير. وعلى غرار الوضع في الجبيل وينبع، ال توجد خطط كما في تاريخ هذه النشرة لمنح حقوق وصول لطرف 
خارجي إلى أسواق رأس الخير ومدينة جازان للصناعات. ولذلك، ستستفيد المجموعة أيًضا من الحواجز الكبيرة أمام الدخول في هذه المدن حديثة 

التطور.

تُعتبر جميع المدن األربعة التي تعمل فيها المجموعة ذات أهمية إستراتيجية لالقتصاد السعودي. وعلى وجه الخصوص، تُعد المدن الصناعية في الجبيل 
وينبع من المناطق الرئيسية لألنشطة الصناعية في المملكة حيث يوجد عدد كبير من مرافق البتروكيماويات والمصافي والوحدات الصناعية التكميلية 
األخرى بما في ذلك العديد من المشاريع المشتركة واسعة النطاق مثل توتال إنرجي وشركة الصين للبتروكيماويات وشركة داو كيميكال وميتسوبيشي وشل 
وشيفرون وجهات أخرى متعددة الجنسيات تقع في الجبيل وينبع. ونتيجة لذلك، تعد كلتا المدينتين من المساهمين الرئيسيين في تنويع إجمالي الناتج 

المحلي وخلق فرص عمل لالقتصاد السعودي. 

قامت الهيئة الملكية بجذب استثمار بنحو 1.2 تريليون ريال سعوي في المدن الصناعية حيث بلغت االستثمارات الصناعية 934 مليار ريال واإلنفاق 
على مشاريع التطوير 37 مليار ريال سعودي )المصدر: الموقع اإللكتروني للهيئة الملكية، أبريل 2021م(. وهناك أكثر من 600 محطة إلنتاج 92 منتًجا.

وتعد مدينة الجبيل مركًزا رئيسًيا لصناعة البتروكيماويات، وتضم منشآت صناعية رئيسية مثل مجمع صدارة للكيميائيات وجميعها تعتمد على خدمات 
المياه التي تقدمها المجموعة. ينبع هي مدينة ساحلية رئيسية تقع على ساحل البحر األحمر في المملكة، كما أنها محطة رئيسية لشحن البترول، حيث 
تزيد قدرتها على التصدير على 3 ماليين برميل من النفط الخام العربي الخفيف يومًيا كما في عام 2022م. وتضم مدينة ينبع أيًضا ثالث مصافي نفط، 

ومنشأة بالستيك، والعديد من مصانع البتروكيماويات، وجميعها تعتمد على خدمات الكهرباء والمياه التي تقدمها المجموعة.

آفاق نمو قوية ومستدامة ناتجة عن النمو في قطاع المرافق في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية وكذلك في جميع أنحاء 
المملكة 

توفر المجموعة مجموعة متنوعة من خدمات المياه لمجموعة متنوعة من العمالء، مما يعزز مرونة األعمال، كما توفر المجموعة خدمات الكهرباء وغاز 
البيع في مدينة ينبع. يوضح الجدول التالي خدمات المياه التي تقدمها المجموعة للعمالء في الجبيل بما في ذلك نسبة مساهمة كل خدمة في األرباح 

قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء للمجموعة في عام 2021م.

نسبة مساهمة خدمات المياه في األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء في عام 2021م بالجبيل(:  2ل4الجدول )

النسبة من األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء لعام 2021م خدمات المياه

20%مياه الشرب 

13%المياه الصناعية 

-2%معالجة مياه الصرف الصحي 

-3%معالجة مياه الصرف الصناعي 

14%مياه البحر

المصدر: الشركة
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يوضح الجدول التالي خدمات المياه التي تقدمها المجموعة للعمالء في ينبع بما في ذلك نسبة مساهمة كل خدمة في األرباح قبل الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء للمجموعة في عام 2021م.

نسبة مساهمة خدمات المياه في األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء لعام 2021م في ينبع(:  3ل4الجدول )

النسبة من األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء لعام 2021م خدمات المياه

-5%مياه الشرب 

5 %المياه المعالجة 

-1%معالجة مياه الصرف الصحي 

0 %معالجة مياه الصرف الصناعي 

9 %مياه البحر 

المصدر: الشركة

يوضح الجدول التالي خدمات الكهرباء وغاز البيع التي تقدمها المجموعة للعمالء في ينبع من خالل شبكات الكهرباء وغاز البيع الخاصة بها: 

نسبة مساهمة خدمات الكهرباء وغاز البيع في األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء لعام 2021م في ينبع(:  4ل4الجدول )

النسبة من األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء لعام 2021م خدمات الكهرباء/غاز البيع

49%الكهرباء

1%غاز البيع 

المصدر: الشركة

باإلضافة إلى النمو المستدام عبر عملياتها الحالية للمياه والكهرباء وغاز البيع في الجبيل وينبع وباإلضافة إلى عملياتها األولية في رأس الخير ومدينة 
إلى  الوصول  بإمكانية  المجموعة  تتمتع  المتنامي بشكل عام،  المرافق  بقطاع  يتعلق  فيما  المملكة  بمركز قوي في  المجموعة  تتمتع  للصناعات،  جازان 
مجموعة من فرص النمو في مناطق الخدمة التابعة للهيئة الملكية )الجبيل وينبع ورأس الخير ومدينة جازان للصناعات(، فضاًل عن كونها تسعى ألن تكون 
مزوًدا لخدمات مرافق الطاقة والمياه ومعالجة مياه الصرف في كل أنحاء المملكة بما في ذلك المشاريع التي يتم الحصول عليها عن طريق تقديم عطاءات 
تنافسية لعمالء آخرين، على سبيل المثال مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة بمطار جدة 2، حيث تم اختيار تحالف شركات، يضم 
الشركة وشركة فيوليا الشرق األوسط وشركة األموال الخليجية الثانية، كمقدم العرض الفائز. وتم منح هذا التحالف مع الشركة مشروع محطة معالجة 
مياه الصرف الصحي المستقلة بمطار جدة 2 بصفته مطوًرا رئيسًيا، ووقع اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي مع الشركة السعودية لشراكات المياه 

)كانت تُعرف سابًقا باسم شركة الماء والكهرباء(.

وتم تصميم المشروع بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية لمدة 25 عاًما لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقدرة 300,000 متر مكعب في اليوم 
قابلة للتوسع لتصل إلى 500,000 متر مكعب في اليوم. ويقع المشروع شمال مدينة جدة على أرض مملوكة لمطار الملك عبد العزيز الدولي. قام تحالف 
الشركات بالفعل بتأسيس شركة المشروع، وهي شركة جدة الثانية للمياه، حيث تم نقل شركة المشروع ومقاول الهندسة والمشتريات والبناء )الشركة 
السعودية لخدمات األعمال الكهربائية والميكانيكية( في موقع المشروع. ويفوق معدل أعمال التشييد المنفذة نسبة اإلنجاز المخطط لها ومن المتوقع أن 

يكتمل المشروع خالل تاريخ التشغيل التجاري المقرر للمشروع المستهدف )31 يناير 2023م(.

وسيخضع المشروع التفاقية معالجة مياه الصرف الصحي مع الشركة السعودية لشراكات المياه )كانت تُعرف سابًقا باسم شركة الماء والكهرباء(. وتم 
توقيع اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي بين شركة المشروع والشركة السعودية لشراكات المياه في فبراير 2019م مع تعديل تم توقيعه عند اإلغالق 
المالي. وستظل مدة اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي سارية المفعول لمدة 25 عاًما من تاريخ التشغيل التجاري لمشروع المحطة. وتحتوي اتفاقية 
والتصاريح  والتمويل  والهندسة  والتصميم  التطوير   )1( بنود أخرى  بين  تغطي من  ونظامية  تجارية  أحكام وشروط  الصحي على  الصرف  مياه  معالجة 
والتأمين والمشتريات والتصنيع واختبار معدات المصانع والموقع والبناء والتشغيل واختبار قبول األداء والتملك والتشغيل وصيانة وتسليم المحطة ونقل 

ملكيتها و)2( التزامات الدفع للشركة السعودية لشراكات المياه ومتطلبات األداء وحقوق المراقبة وغيرها من األحكام.

في اآلونة األخيرة، أصبحت المجموعة مطور قوي في السوق السعودي من خالل دخولها في شراكات مع شركات عالمية رائدة في مجال المياه والطاقة، 
مثل شركة إنجي للطاقة وشركة الفنار وشركة ماروبيني وشركة سور الدولية وشركة فيوليا. وبنت المجموعة أيًضا عالقات قوية مع مؤسسات تمويل محلية 
ودولية تساعد في توفير تمويالت تنافسية لمشاريع التنمية التي تستهدفها المجموعة. كما تم تصنيف الشركة كمطور رئيسي و/أو عضو فني لمشاريع 

المياه والصرف الصحي المستقلة من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه ولمشاريع اإلنتاج المزدوج من قبل شركة أرامكو السعودية.
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تتمتع المجموعة بقاعدة عمالء صناعيين قوية وجديرة باالئتمان

تتمثل المدخالت الرئيسية لعمليات المجموعة المشتراة من أطراف خارجية في الوقود )غاز البيع وزيت الوقود( الذي توفره أرامكو السعودية. عالوة على 
ذلك، أبرمت المجموعة مع شركة أرامكو السعودية العديد من اتفاقيات توريد الوقود طويلة األجل، التي تضمن توريد الوقود المطلوب لمختلف محطات 
شركة مرافق بأسعار محددة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية )»السعر الحكومي«(. يرجى الرجوع إلى القسم )12-6-4( )»االتفاقيات الجوهرية 
المبرمة مع األطراف ذوي العالقة«( من هذه النشرة لالطالع على ملخص لهذه االتفاقيات. نجحت أرامكو السعودية في تلبية كل متطلبات المجموعة من 

الوقود بطريقة سريعة االستجابة وفي الوقت المناسب.

وتتكون قاعدة عمالء المجموعة بشكل أساسي من منشآت صناعية وحكومية وتجارية وسكنية، ويتمتع العمالء من القطاع الصناعي والحكومي والتجاري 
بمستويات استهالك ثابتة ومعدالت تشغيل أعلى وتعريفات عالية، ويتميزون بسرعة تقديم مدفوعاتهم مقارنة بعمالء التجزئة واألسر بشكل عام.

وأتاحت قاعدة العمالء البارزة من الشركات للمجموعة بشكل عام المرونة في تعديل التعريفات إلى حٍد ما، مما أتاح للمجموعة القدرة على تعديل األسعار 
للحفاظ على ربحيتها. وتمثل نفقات الطاقة والمياه حالًيا نسبة منخفضة نسبًيا من تكلفة التشغيل اإلجمالية لمعظم العمالء الصناعيين، مما يقلل بشكل 
فعال من مقاومة زيادة التعريفة. في السنة المالية 2021م، تم الحصول على ما يقارب من 83% من إيرادات المجموعة من الهيئة الملكية وأرامكو السعودية 
والشركات التابعة لشركة سابك ومشاريعهم المشتركة. وتخضع كل االتفاقيات المبرمة مع الهيئة الملكية وشركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لشركة 

سابك لتقديم الخدمات التفاقيات استخدام المرافق كما هو الحال بالنسبة للعمالء الرئيسيين اآلخرين.

تتمتع المجموعة بقاعدة أصول مستثمر بها بشكل جيد، ذات كفاءه إنتاجية عالية وذلك من خالل وجود كفاءات وخبرات داخلية في 
مجال إدارة أصول المرافق. كما تمتلك المجموعة خبرات هندسية كبيرة في مجال إدارة المشاريع

تستثمر المجموعة في عملياتها وأصولها بشكل مستمر مما يمكنها من الحصول على قاعدة أصول قوية وموثوقة لخدمة عمالئها، والذي سيؤدي بدوره الى 
تمكن المجموعة من تحقيق المزيد من نمو عملياتها المستقبلية. كما تتمتع المجموعة بقدرات كبيرة في المجاالت الهندسية وإدارة المشاريع حيث تحظى 
المجموعة بفريق هندسي متطور يتألف من مهندسين وخبراء متخصصين وموظفين إداريين يشاركون في التنفيذ الفعال لمختلف مشاريع المجموعة وإدارة 

اصولها الفنية. كما تقوم المجموعة باالستعانة باستشاريين خارجيين لتقديم المشورة عند الحاجة. 

إن موثوقية التشغيل لدى المجموعة هي األساس في نجاح أعمالها وخدماتها المقدمة لعمالئها، حيث تعتمد الشركة على أربع ركائز للوصول إلى هذا 
المستوى من موثوقية األعمال وهي: )1( تحليل السبب الجذري، )2( اإلدارة المركزية للموثوقية، )3( فحص المخاطر، )4( اختبارات أداء صارمة. كما 
تستخدم الشركة أنظمة مراقبة دقيقة ألصولها، وذلك للتأكد من تحقيق المخرجات المطلوبة. كما قامت الشركة باعتماد برنامج مشاريع رأس مالية يضمن 

األداء التشغيلي األمثل لجميع أصول المجموعة.

ويتكون فريق إدارة المشاريع في الشركة من عدة أقسام فرعية لكل منها مسؤوليات مخصصة لضمان وضع تصور للمشاريع وتنفيذها وإدارتها بشكل 
فعال، وهي على النحو التالي:

المبدئية  	 الموافقة  بدًءا من  المجموعة،  تمولها  التي  الرأسمالية  المشاريع  المسؤولية عن جميع  اإلدارة  تتولى هذه  المشاريع:  إدارة هندسة 
للمشروع وحتى الحصول على القرار النهائي إلنشاء المشروع، كما تقدم هذه اإلدارة الدعم في مراحل استكشاف ودراسات الجدوى وتنفيذ 

المشاريع.
القرار  	 التي تمولها المجموعة، بدًء من الحصول على  إدارة تنفيذ المشاريع: تتولى هذه اإلدارة المسؤولية عن تنفيذ المشاريع الرأسمالية 

النهائي إلنشاء المشروع وحتى إتمام المشروع، بما في ذلك إدارة المقاولين والتشييد وبدء التشغيل والتسليم. 
إدارة مشاريع األطراف الخارجية: تقدم هذه اإلدارة خدمات الدعم لكل المشاريع الرأسمالية التي تمولها أطراف خارجية بما فيها األصول  	

المحولة عن طريق الهيئة الملكية، بدًءا من مراحل التصميم األولية حتى التسليم النهائي للمجموعة. وتركز هذه اإلدارة على مهام المراجعة 
والتنسيق الداخلي مع األقسام األخرى حتى تتولى المجموعة السيطرة على تلك األصول.

المشاريع  	 المشاريع عن طريق مراقبة تكاليف  الرقابة على  الدعم و  تتولى هذه اإلدارة المسؤولية عن تقديم خدمات  إدارة دعم المشاريع: 
والجدول الزمني وإدارة المخاطر ودعم التعاقد طوال دورة حياة المشروع بأكملها. 

إدارة المشاريع الكبرى: على الرغم من أن هذه اإلدارة ال تُعتبر إدارة دائمة، إال انها تتألف من فريق يتم تشكيله وإعفاؤه وفقاً للحاجة وذلك  	
للمساعدة في تنفيذ المشاريع الكبرى. 

إدارة مركز التميز: تعتبر هذه اإلدارة بمثابة مركز معرفة لإلجراءات وأفضل الممارسات واألدوات والمنهجيات والتحليل وإعداد التقارير وما  	
إلى ذلك، وتضمن التحسين المستمر للنُُهج المستخدمة من قبل إدارة المشاريع في الشركة، كما تضمن االلتزام بأفضل الممارسات.

إدارة مراقبة الجودة: تتولى هذه اإلدارة المسؤولية عن ضمان التحقق من صحة تنفيذ المشاريع وضمان معالجة أوجه القصور وإتمام مخرجات  	
العقود على مستوى المطلوب. كما تضمن شراء كل المواد المطلوبة للمشاريع المزمع تنفيذها، كما أنها تتحمل مسؤولية رصد جميع أوجه 

القصور في تنفيذ المشاريع حتى إغالقها.
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المشاريع  يلي بعض  المعتمدة. وفي ما  الميزانية  المحدد وفي حدود  الوقت  الرئيسية خالل  المشاريع  وإنشاء  المجموعة سجاًل حافاًل إلنجاز  حققت 
الرئيسية التي نفذتها الشركة في السنوات االثني عشر الماضية:

المشاريع الرئيسية للمجموعة في السنوات االثني عشر الماضية(:  5ل4الجدول )

اسم المشروع
مشروع صدارة للتناضح 

العكسي لمياه البحر 
)مشروع مستقل للمياه(

مشروع إنتاج مياه الشرب 
بالتناضح العكسي لمياه 

البحر )4(، الجبيل

مشروع مرافق 
المستقل للمياه 

والطاقة

محطة ينبع 
)2( للكهرباء 

والمياه
محطة ينبع )1( للكهرباء والمياه

المملكةالمملكةالمملكةالمملكةالمملكةالدولة والموقع

ينبعينبعالجبيلالجبيلالجبيلالموقع/المدينة

القدرة المركبة )متر 
مكعب في اليوم(

178,560 متر مكعب في 
اليوم

100,000 متر مكعب في 
اليوم

800,000 متر 
مكعب في اليوم

60,000 متر 
148,000 متر مكعب في اليوممكعب في اليوم

القدرة المركبة لتوليد 
1,207 ميجاواط825 ميجاواط2,745 ميجاواط----الطاقة )ميجاواط(

100%100%30%100%100%نسبة الملكية

التكلفة اإلجمالية 
للمشروع 

)دوالر أمريكي(
3,400 مليون دوالر 122 مليون دوالر أمريكي389 مليون دوالر أمريكي

أمريكي
1,655 مليون 
98 مليون دوالر أمريكيدوالر أمريكي 

التقطير متعدد التناضح العكسي لمياه البحرالتناضح العكسي لمياه البحرالتقنية )المياه(
التأثير

التقطير متعدد 
التأثير

التقطير الومضي متعدد 
المراحل/التناضح العكسي/

التقطير متعدد التأثير

التوربينات الغازية ----التقنية )الطاقة(
ذات الدورة المركبة

مولدات البخار 
التوربيني 

التوربينات الغازية ذات الدورة 
المركبة ومولدات البخار 

التوربيني

تاريخ التشغيل 
 28 نوفمبر 26 أكتوبر 2010م1 سبتمبر 2015م1 ديسمبر 2016مالتجاري

2016م

يرجى الرجوع الى الجدول 
رقم )4-25( )»تفاصيل جميع 
محطات المجموعة ومرافقها 

الواقعة في ينبع«( للحصول على 
تفاصيل حول تاريخ التشغيل 

التجاري للمحطات في مدينة ينبع

المصدر: الشركة

يتمثل العامل الرئيسي لنجاح المجموعة في موثوقية عملياتها التي مكنتها من تقديم خدمات »جاهزة« متعددة المنافع ومتكاملة للصناعات المتطورة. 
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57، تم تكليف الشركة بتقديم خدمات فعالة وموثوقة تتسم بفعالية التكلفة لجميع المستخدمين الحاليين والمستقبليين 
في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. وتضمن رقابة الجهات المنظمة استمرار الشركة في عملياتها على المدى الطويل لحماية االستثمارات التي تُقدر 

بمليارات الدوالرات والتي تم ضخها في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

لدى المجموعة فريق إداري ذو خبرة عالية ومساهمون رئيسيون داعمون من قادة القطاع البارزون

يتولى قيادة الشركة فريق إداري يتمتع بخبرة عالية، والذي قاد نمو الشركة وتطورها إلى مكانتها الحالية كشركة رائدة متعددة المرافق في منطقة مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، حيث توفر خدمات المرافق األساسية للعمالء في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. 

يتولى منصب الرئيس التنفيذي )الرئيس التنفيذي( للشركة محمد بن بركي الزعبي الذي عمل بشكل خاص لدى أرامكو السعودية قبل انضمامه إلى 
التنفيذيين  أحد  بكونه  يشتهر  كما  والغاز،  النفط  وقطاعات  الكهربائية  الطاقة  أنظمة  في  عاًما   25 عن  تزيد  خبرة  ولديه  2020م  عام  في  المجموعة 

السعوديين الرائدين في المملكة ويتمتع بخبرة حافلة في إدارة العديد من الشركات ذات السمعة الطيبة في المملكة. 

التنفيذيين  المديرين  الشركة ضمن  إلى  انضمامه  منذ  الشركة. وعمل  والمشاريع في  للهندسة  التنفيذي  الرئيس  نائب  الرحيلي منصب  يتولى سلطان 
الرئيسيين للشركة نظًرا لخبرته الواسعة في مجالي الهندسة وإدارة المشاريع، وهو أيًضا نائب رئيس مجلس إدارة شركة جدة للمياه وعضو مجلس إدارة 

في شركة ماسا.
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يتولى جمال العمر منصب نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة في الشركة، وهو حاصل على درجات علمية في القيادة من كل من ستانفورد وهارفارد 
ويُعتبر من المديرين التنفيذيين الرئيسيين في الشركة. ويشغل حالًيا منصب عضو مجلس إدارة في شركة الجبيل وينبع لتبريد المناطق وشركة ماسا 

وشركة مشروع جدة 2. 

يتولى محمد الملحم منصب نائب الرئيس للشؤون المالية في الشركة ودور أمين سر مجلس اإلدارة. وعمل، قبل انضمامه إلى الشركة، في منصب المدير 
العام للشؤون المالية في شركة التصنيع الوطنية وهي شركة مدرجة، ويوفر للشركة خبرات كبيرة من واقع مناصبه السابقة. 

يرجى مراجعة القسم )5-3-2( )»ملخص السير الذاتية لكبار التنفيذيين«( من هذه النشرة لالطالع على ملخصات للسير الذاتية لكبار التنفيذيين.

يتكون المساهمون المؤسسون األربعة للشركة من صندوق االستثمارات العامة، والهيئة الملكية، وأرامكو السعودية )والتي نقلت ملكيتها لشركة أرامكو 
السعودية للطاقة المملوكة بالكامل منها(، وشركة سابك، الذين يمثلون أهمية كبيرة القتصاد المملكة حيث يتمتعون بمجموعة قوية وكبيرة من الخبرات 
وسمعة دولية من حيث التميز. باإلضافة إلى ذلك، تُعد شركة سابك وأرامكو السعودية والهيئة الملكية من بين العمالء والموردين الرئيسيين للمجموعة 
)بشكل مباشر أو من خالل شركاتها التابعة( ويؤدون دوًرا رئيسًيا في استمرار عمليات المجموعة ونموها. تأسست الشركة نتيجة حملة تخصيص المرافق 
في الجبيل وينبع حيث قامت الهيئة الملكية بنقل هذه األصول إلى الشركة في عام 2003م. ونتيجة لذلك، تتمتع الشركة بعالقة وثيقة للغاية مع الهيئة 

الملكية على وجه الخصوص باعتبارها الجهة المسؤولة سابًقا عن تشغيل األصول الرئيسية للشركة.

الداخلية  قدراتها  إلى  باإلضافة  المجموعة،  تتمكن  والمعقدة.  الكبرى  المشاريع  إنشاء  إدارة  في  وعميقة  بخبرة طويلة  المؤسسون  المساهمون  ويتمتع 
الخاصة، من االستفادة من خبرة المساهمين وخبراتهم. يتمتع محمد بن بركي الزعبي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، بخبرة واسعة في هذا القطاع من 

خالل العمل لدى أرامكو السعودية حيث حصل بقدر كبير على الخبرة في األنظمة الكهربائية ذات الجهد العالي والتشغيل والصيانة والهندسة.

وتأتي أرامكو السعودية والهيئة الملكية وشركة سابك والشركات التابعة لها من ضمن العمالء الرئيسيين للمجموعة ولديهم مصالح كبيرة في ضمان توفير 
خدمات مرافق موثوقة واستمرار األداء التشغيلي والمالي القوي للمجموعة.

تتمتع المجموعة بسجل حافل من التطور المالي القوي وأنماط مستقرة للتدفق النقدي مدفوعة ببيئة عالية الوضوح ومنظمة 
مع تعريفات محددة

نظًرا إلى أن المجموعة هي المورد الوحيد في المناطق التي تقدم فيها خدمات الكهرباء والمياه والتي تُعد خدمات أساسية لعمالء المجموعة، فإن 
التعريفات التي تفرضها المجموعة تخضع للتنظيم االقتصادي. على وجه الخصوص، تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 57 على أن تعريفة الخدمات التي 
تقدمها المجموعة يجب أن تستند إلى التكلفة التجارية للخدمات المقدمة لكل المستخدمين الصناعيين. كما تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 57 على أن 

األطراف المعنية، بما في ذلك المساهمين المؤسسين، يجب أن يضمنوا تشغيل المجموعة وتقديم خدماتها وفًقا لمعايير تجارية مقبولة. 

يتم تحديد التعريفات المفروضة على إمدادات الكهرباء في ينبع من قبل هيئة تنظيم المياه والكهرباء )التي كانت تُعرف سابًقا بهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج 
المزدوج(، وهي جهة تنظيمية مستقلة. وتتولى هيئة تنظيم المياه والكهرباء مراجعة جميع معدالت التعريفة )التي تشمل التعريفات السكنية والتجارية 
والصناعية والحكومية( والتوصية بها على أن تعتمدها الجهات المختصة. وتم تحديد التعريفات التي تفرضها المجموعة على خدمات المياه في الجبيل 
وينبع )باستثناء إمدادات المياه الصناعية لمجمع صدارة للكيميائيات في الجبيل( في البداية من قبل مجلس إدارة الهيئة الملكية بصفتها الجهة المنظمة 
السابقة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 57 ورقم 53 بشأن هذه الخدمات، ولكن تم نقل سلطة تنظيم الخدمات المتعلقة بمياه الشرب والمياه المحالة 
إلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء وفًقا لنظام المياه المعمول به، وتظل التعريفات المطبقة على هذه الخدمات بدون تغيير. في ما يتعلق بخدمات المياه 
الصناعية، فلم يتم تحديد ما إذا كانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أو الهيئة الملكية هي الجهة المنظمة المسؤولة عن تحديد التعريفة على هذه 
الخدمات. ويبلغ العائد على قاعدة األصول المنظمة وفق ما تسمح به وزارة الطاقة لهذه الخدمة 7.22%. وتحدد وزارة الطاقة التعريفات المفروضة على 
إمدادات غاز البيع في ينبع )التي بلغت 1% من األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء في عام 2021م(. ويبلغ العائد على قاعدة األصول 

المنظمة وفق ما تسمح به وزارة الطاقة لهذه الخدمة 9%. ويتم تعديل التعريفات بمرور الوقت، في العادة على مدار سنوات عدة. 

الصناعيين  العمالء  مع  التعاقدية  الترتيبات  إلى  االستقرار  هذا  ويُعزى  خدماتها،  على  المتوقع  الطلب  نتيجة  ثابت  إيرادات  بمصدر  المجموعة  تتمتع 
للمجموعة، والتي عادًة ما توقع مع المجموعة اتفاقيات توريد طويلة األجل )30 عاًما( تنص على أحكام لزيادة التعريفة في حال اعتمادها من قبل الجهة 
المنظمة، مما سمح للمجموعة بتعزيز الطلب المستقر على خدمات المرافق التي توفرها. وتؤدي هذه الدرجة العالية من االستقرار، إلى جانب التعريفات 
المنظمة للمستخدم النهائي، إلى الحد من تقلبات اإليرادات واألرباح. وتتمتع المجموعة بتدفقات نقدية تشغيلية كبيرة من عملياتها المتنوعة، التي توفر 
التمويل لالستثمارات وخطط النمو الخاصة بالمجموعة، فضاًل عن إتاحة الفرصة لمكافأة المساهمين من خالل توزيعات األرباح، مع الحفاظ على هيكل 

رأس مال قوي. 
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يوضح الجدول التالي النمو السنوي لحجم خدمات المياه التي تقدمها المجموعة في الجبيل: 

نمو حجم خدمات المياه والمياه الصناعية المقدمة في الجبيل (:  6ل4الجدول )

نمو الحجم في عام 2021منمو الحجم في عام 2020منمو الحجم في عام 2019مخدمات المياه

1.03%8.07%5.02%مياه الشرب 

-0.86%1.46%1.00%التبريد بمياه البحر 

-6.47%7.19%0.03%معالجة مياه الصرف الصحي 

2.16%6.27%6.53%معالجة مياه الصرف الصناعي 

14.96%6.84%-2.02%مياه الري 

نمو الحجم في 2021منمو الحجم في 2020منمو الحجم في 2019مالمياه الصناعية

-1.85%0.16%-1,96%المياه الصناعية )صدارة(

المصدر: الشركة

يوضح الجدول التالي النمو السنوي لحجم خدمات الكهرباء والمياه التي تقدمها المجموعة في ينبع:

نمو حجم خدمات الكهرباء والمياه المقدمة في ينبع(:  7ل4الجدول )

نمو الحجم في عام 2021منمو الحجم في عام 2020منمو الحجم في عام 2019مخدمة المياه/الكهرباء

9.37%-5.07%-3.97%الكهرباء 

-8.69%-2.70%-26.72%مياه الشرب 

-4.54%-3.87%-1.21%التبريد بمياه البحر 

0.50%-8.26%-5.12%المياه المعالجة

-4.55%4.76%0.69%معالجة مياه الصرف الصحي 

2.82%-6.59%0.31%معالجة مياه الصرف الصناعي 

4.31%-3.95%2.61%مياه الري 

المصدر: الشركة

االستراتيجية 2ل4ل4

تتبنى الشركة أفضل الممارسات في القطاع في إعداد استراتيجيتها طويلة المدى ألعمالها. تتم مراجعة االستراتيجية والمستهدفات واألهداف طويلة 
األجل على أساس سنوي لمتابعة التنفيذ وإعادة تقييم المسار االستراتيجي بما يتماشى مع التطورات الحالية في القطاع واألهداف المتطورة للمساهمين. 
وتتوافق استراتيجية أعمال المجموعة مع سياسة الحكومة لتطوير قطاع المياه والكهرباء في المملكة. وتعتقد إدارة الشركة أن الركائز االستراتيجية 

الرئيسية التالية ستعزز إيراداتها وربحيتها وتدفقاتها النقدية في المستقبل.

ويتم تحقيق مقاصد الشركة المعلنة في بيانات الرؤية والرسالة على مستوى المنظمة من خالل هيكل ديناميكي ودائم لألهداف االستراتيجية طويلة 
األجل. وفي هذه العملية، تساهم مستويات العمل للتسلسل التنظيمي في تحديد أولويات العمل الحالية للسنة وخطط العمل لوضع األساس االستراتيجي 

الداخلي مع التركيز على االستدامة التنظيمية، وتعزيز مكانة الشركة كشركة رائدة في قطاع المرافق.
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تتمثل األهداف االستراتيجية للشركة في الفئات األربع التالية: الصحة والسالمة والبيئة، والموثوقية، واالستدامة، واالستقرار المالي.

الرؤية
و

الرسالة

االستقرار المالي
تحقيق االستقرار المالي 

وتطوير فرص النمو.

االستدامة
الحفاظ على كفاءة األعمال 

والعمليات المستدامة

الموثوقية
تقديم خدمات موثوقية 

لعمالئنا الكرام.      

الصحة والسالمة والبيئة
االلتزام بمعايير الصحة 

سالمة والبيئةوالسالمة والبيئة العالمية.
صحة وال

ال
قية
وثو

الم

االستدامة
الي

الم
رار 

تق
س
اال

المصدر: الشركة

تهدف المجموعة إلى االستفادة من قاعدة أصولها القوية الحالية لتسريع معدل نموها في مجاالت عملياتها الحالية في الجبيل 
وينبع ورأس الخير ومدينة جازان للصناعات

المملكة. ولذلك،  والمياه في  الكهرباء  الرائدة لقطاع  الجهة  وينبع وتعد  الجبيل  الرئيسية في  والمياه  الكهرباء  الوحيد لخدمات  المورد  المجموعة هي 
تستفيد المجموعة من قاعدة أصول قوية كنقطة انطالق لتحقيق نمو المجموعة في توفير خدمات موثوقة للمياه والطاقة لكل من العمالء التجاريين 
وعمالء التجزئة في الجبيل وينبع، وهما مدينتان صناعيتان رئيسيتان في المملكة. وتهدف المجموعة إلى زيادة نمو أعمالها وعملياتها نتيجة للنمو في 

هذه المدن الرئيسية. 

كما تهدف المجموعة إلى االستفادة من سجلها الحافل بالنجاحات مع الهيئة الملكية لتطوير عملياتها في العديد من المدن الصناعية األخرى التي أصبحت 
فيها المجموعة المورد الحصري. وعلى هذا النحو، في عام 2019م، اختارت الهيئة الملكية الشركة كمزود لخدمات المياه لرأس الخير وكمزود لخدمات 
توزيع الطاقة والمياه لمدينة جازان للصناعات، وهما مدينتان صناعيتان تحت التطوير في المرحلة الحالية. وتركز فرص المجموعة في رأس الخير على 
توفير خدمات تشغيل وإدارة المرافق في رأس الخير، وخدمات إنتاج وإمداد مياه الشرب، ومرافق جمع مياه الصرف ومعالجتها، وإنشاء خط أنابيب لنقل 
مياه الشرب يربط بين الجبيل ومياه رأس الخير لتوفير إمدادات أكثر موثوقية لمياه الشرب في كلتا المدينتين، واستخدام األرض إلنشاء محطة توليد 
طاقة/مياه مستقبلية حسب االقتضاء. وتتمحور فرص المجموعة في مدينة جازان للصناعات حول توفير أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية وأنظمة المياه 
المعالجة وإنتاج مياه الشرب وتوزيعها وأنظمة تبريد مياه البحر المستقبلية للصناعات الثقيلة، ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والتخلص منها.

تهدف المجموعة إلى تحقيق نمو قوي من حملة التخصيص في إطار رؤية المملكة 2030 والنمو الصناعي المستمر للمملكة

بناًء على تاريخ المجموعة ومركزها الحالي كمورد وحيد لمرافق المياه والطاقة في الجبيل وينبع، تتمتع المجموعة بوضع يمكنها من أن تكون المورد 
المفضل لخدمات مرافق الطاقة والمياه في معظم المدن الصناعية الرئيسية في المملكة العربية السعودية. وتعمل المملكة حالًيا على تخصيص قطاع 
خدمات الطاقة والمياه بما يتوافق مع أحد األهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030 لدعوة االستثمار في هذا القطاع وضمان استدامة هذه الخدمات. 
وتهدف المجموعة إلى االستفادة من مبادرة التخصيص في إطار رؤية 2030 كفرصة عظيمة للنمو وتعزيز خدمات مرافق الكهرباء والمياه. ونظًرا إلى 
أن المجموعة هي بالفعل المزود الرئيسي لخدمات المرافق في المملكة، فهي تعتقد أن لديها القدرة على المشاركة في مبادرات التخصيص في المملكة 
وبالتالي التوسع خارج مناطق اختصاصها التشغيلي والتنظيمي الحالي. في ما يتعلق بهذا الهدف اإلستراتيجي المتمثل في التوسع إلى مدن ومشاريع 

أخرى، بدأت المجموعة بالفعل في االستثمار في تطوير مشاريع جديدة. 

تستفيد المجموعة من المزيد من المشاريع االستثمارية الصناعية في المملكة، إلى جانب حملة التخصيص في إطار رؤية 2030. وعلى وجه الخصوص، 
الملكية )الجبيل وينبع ورأس الخير ومدينة جازان  للهيئة  التابعة  النمو في مناطق الخدمة  تتمتع المجموعة بإمكانية الوصول إلى مجموعة من فرص 
للصناعات(، فضاًل عن كونها تسعى ألن تكون مزوًدا لخدمات مرافق الطاقة والمياه في كل أنحاء المملكة بما في ذلك المشاريع التي يتم الحصول عليها 

عن طريق تقديم عطاءات تنافسية لعمالء آخرين، على سبيل المثال مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة بمطار جدة 2.

84

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ت
ويا

حت
لم

ل ا
دو

ج



في اآلونة األخيرة، أصبحت المجموعة مطور قوي في السوق السعودي من خالل دخولها في شراكات مع شركات عالمية رائدة في مجال المياه والطاقة، 
مثل شركة إنجي للطاقة وشركة الفنار وشركة ماروبيني وشركة سور الدولية وشركة فيوليا، وغيرها من الشركات. وعلى نفس النهج، أقامت المجموعة 
أيًضا عالقات قوية مع مؤسسات تمويل محلية ودولية تساعد في توفير تمويالت تنافسية لمشاريع التنمية التي تستهدفها المجموعة. كما تم تصنيف 
الشركة كمطور رئيسي و/أو عضو فني لمشاريع المياه والصرف الصحي المستقلة من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه ولمشاريع اإلنتاج المزدوج 

من شركة أرامكو السعودية.

أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه أنها تتوقع طرح العديد من المشاريع المستقلة للمياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة خالل 
السنوات الخمس القادمة، بصفتها المشتري الوحيد للمياه في المملكة العربية السعودية، باستثناء المناطق التابعة للهيئة الملكية. وتهدف المجموعة إلى 
المشاركة في بعض هذه المشاريع بناًء على خبراتها السابقة وإطارها المعتمد الختيار المشاريع وتوافر مواردها. وترى الشركة أن هذه المشاريع لديها 

القدرة على المساهمة بشكل كبير في أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية. 

تسعى الشركة إلى تحقيق فرص النمو من خالل المشاركة في المنافسات التي أعلنتها الشركة السعودية لشراكات المياه للمشاريع القادمة. كما يوجد 
أربعة عشر مشروع محتمل قد تسعى الشركة إلى المشاركة فيها بسعة إجمالية يومية تزيد عن مبلغ ستة ماليين متر مكعب من المياه و 4.200 ميغاواط 
من الطاقة الكهربائية. وستقوم الشركة باتباع إجراءاتها الالزمة الخاصة بالمنافسات التخاذ القرارات المتعلقة برغبتها في المشاركة في هذه المشاريع 
حسب األفضلية. ويوضح الرسم البياني التالي مشاريع المياه والصرف الصحي الرئيسية في منطقة الهيئة الملكية وعلى مستوى المملكة التي تشارك 

فيها المجموعة وتستكشف وتخطط للمشاركة فيها خالل السنوات الخمس القادمة. 

مشروع رأس الخير-٢ المستقل للمياه•

مشروع مرافق القدية من خالل الشراكة بين •
القطاعين العام والخاص

محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة •
في حائر

محطة معالجة مياه الصرف الصحي •
المستقلة في الرياض وخميس مشيط

محطة الجافورة للتناضح العكسي لمياه البحر•

عقد تشغيل وصيانة طويلة األجل لمجموعة •
معالجة مياه الصرف الصحي في الرياض- 

٥و٦ لصالح شركة المياه الوطنية

الفرصة/المشروع

مشروع رابغ - ٤ المستقل للمياه.•

مشروع رأس محيسن المستقل للمياه•

مشروع جازان -١ المستقل للمياه•

مشروع نيوم المستقل للمياه•

مشروع مرافق أماال من خالل الشراكة بين•
         القطاعين العام والخاص

مشروع جعرانة للخزن االستراتيجي المستقل للمياه•

خط مياه الرايس - رابغ•

مشروع طيبة المستقل إلنتاج الطاقة•

مشروع تبوك -١ المستقل إلنتاج المياه•

الفرصة/المشروع

المصدر: الشركة
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باإلضافة إلى ذلك، يوجد عدد من المشاريع والفرص االستثمارية الجديدة المحتملة في المناطق الخاصة بالهيئة الملكية، وستقوم الشركة بدراسة هذه 
الفرص االستثمارية واحتمالية تقديم عروض والمشاركة في أي من هذه المشاريع )ويشمل ذلك إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتشغيل وصيانة 

أنابيب غاز باإلضافة إلى أي مشاريع محتملة أخرى(.

تهدف المجموعة إلى تعزيز استخدام أصولها لزيادة ربحيتها

تدرسها  التي  والفرص  المشاريع  يلي  ما  وفي  الحالية.  أصولها  قاعدة  من  االستفادة  لتحسين  إيجاد فرص  إلى  بشكل مستمر  المجموعة  إدارة  تسعى 
المجموعة حالًيا وتهدف إلى المضي قدًما فيها:

خدمة مدينة ينبع بتوفير إمدادات مياه الشرب المطلوبة )تتراوح من 1,000 إلى 20,000 متر مكعب في اليوم( التي تخضع للمناقشة بين الشركة  	
والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. 

التنسيق مع الشركة السعودية لشراء الطاقة )بصفتها المشتري الرئيسي( لبيع فائض الطاقة في منشآت الطاقة في ينبع لالستفادة من فائض  	
الطاقة الحالي للمجموعة. 

تحديد آلية الفصل وقياس تبادل الطاقة عند نقطة الربط من خالل اتفاقية تشغيل األنظمة. 	

تهدف المجموعة إلى تقليل خسارة المياه وتحسين كفاءة أصول المياه والحد من كثافة الطاقة 

قامت المجموعة بتنفيذ العديد من اإلجراءات في الجبيل وينبع للحد من خسارة المياه. وتضمنت تلك اإلجراءات التي تم تنفيذها في الجبيل تركيب 
مجسات تدفق المياه في خطي النقل )أ( و )ب( لشركة جواب، وتحديد المواقع المحددة التي تعاني من ضعف جزء األنابيب من خطوط نقل شركة جواب 
A وB وحلها، وتركيب أجهزة استشعار لمراقبة تدفق الخزان في المرحلة الرابعة من محطة الضخ الشمالية الغربية، واستبدال مقاييس التدفق في منفذ 
المرحلة الثانية من محطة الضخ الشمالية الغربية، وتركيب مسجل بيانات التدفق لدى كل المستخدمين الصناعيين الرئيسيين ودمجه مع غرفة التحكم 
المركزية، واستبدال 20,000 عداد من عدادات مياه الشرب الحالية إلى عدادات أكثر دقة وموثوقية )الفئة جـ( وتركيب شبكة عدادات مياه في المجتمع 

المحلي والمنطقة الصناعية.

تضمنت اإلجراءات التي تم تنفيذها في ينبع إجراء تحليل األسباب الجذرية للمساعدة في الحد من استهالك المياه في ينبع )جميع الفئات( ووضع خطط 
العمل ذات الصلة، واإلفصاح عن تسرب المياه في المجتمعات المحلية والمناطق الصناعية، وتقليل المدة الزمنية إلصالح أعطال األنابيب ووقت انقطاع 
الخدمة بشكل عام، وأتمتة محطات المضخات لتثبيت الضغط والحد من انقطاع األنابيب، واستبدال 15,000 عداد من عدادات مياه الشرب الحالية 
بعدادات أكثر دقة وموثوقية )الفئة جـ(، وتركيب شبكة عدادات مياه في المناطق الصناعية، واستكمال خطة صيانة صمامات تفريغ الهواء، وتنفيذ برنامج 

استبدال الصمامات. 

تهدف المجموعة إلى الدخول في مزيد من المبادرات للحد من خسارة المياه وخصوصاً تحسين شبكة المياه وتزويد العمالء بنسبة 100% بعدادات المياه 
الذكية ومختلف التدابير األخرى. 

تبِني ثقافة التميز بما في ذلك تعزيز السالمة واألمن السيبراني لتقنية المعلومات وتطوير القوى العاملة فيها

تسعى المجموعة جاهدة للحفاظ على ثقافة التميز المؤسسي من خالل اعتماد تطبيق نموذج التميز األوروبي )EFQM( وذلك لضمان رفع كفاءة العمليات 
والتطوير المستمر وااللتزام المطلق بتقديم قيمة مستدامة للمعنيين. ويهدف أيًضا تطبيق نموذج التميز األوروبي إلى رفع معيار األداء مقارنة بالمؤسسات 
اإلقليمية و العالمية . وتسعى المجموعة للحصول على االعتراف من قبل النموذج و التنافس مع المؤسسات ذات التميز العالي. وقد قامت المجموعة 
بتدريب كوادر داخلية من المهندسين المتميزين وذلك للقيام بعمل التقيم الداخلي بشكل مستمر مما يساعد على االستدامة في التحسين و التطوير في 

أدائها.
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تبني ثقافة التميز المؤسسي (:  3ل4الشكل )

التوجه

النتائج المؤسسة

المنهج   التطبيقي  التقويم والتحسين

الغاية والرؤية
واإلستراتيجية

إشراك
المعنيين

إنطباعات
المعنيين

األداء
اإلستراتيجي
والتشغيلي

بناء قيمة
مستدامة

قيادة األداء
والتحول

المنهج   التطبيقي والتقويم والتحسين

ام
خد

ست
إل

ة ا
ول

سه
 و

لة
ص

 ال
ى

مد
   

اء 
ألد

ا

الثقافة المؤسسية
والقيادة

التنفيذ

وفي إطار مبادرات التميز الشاملة، تقيس المجموعة أداءها بمختلف مؤشرات األداء الرئيسية، بما في ذلك قياس معدالت الحوادث في الجبيل وينبع )من 
خالل التعاقد المباشر والمتعاقدون(، ومؤشر أداء السالمة ) من خالل التعاقد المباشر والمتعاقدون( في الجبيل وينبع والمؤشر المشترك ألداء السالمة 
والبيئة والصحة )من خالل التعاقد المباشر والمتعاقدون( )الجبيل وينبع(. وتم وضع مؤشرات األداء الرئيسية هذه وفًقا للمعايير الدولية لمراقبة أداء 

السالمة بدعم من مجلس السالمة البريطاني. 

 ،)SALEM( »تهدف الشركة إلى تحسين التزاماتها وتطوير المزيد من ثقافة السالمة بين موظفيها وتخطط لطرح برنامج سالمة تحويلي تحت عنوان »سالم
وهو اختصار لضمان السالمة والمشاركة القيادية للشركة.

مؤشرات األداء الرئيسية للشركة لعام 2022م بشأن برنامج السالمة التحويلية(:  8ل4الجدول )

مؤشر األداء الرئيسي للشركة 
لعام 2022

وحدة 
القياس

المستهدفاتالفعلي

2026م2025م2024م2023م2022م2021م2021م

 مؤشرات أداء السالمة والصحة 
3.870.4280.3600.3700.3520.3340.317ال يوجدوالبيئة

0.00.0950.0900.0900.0900.0900.090ال يوجد معدل حوادث سالمة العمليات

المصدر: الشركة

أدركت إدارة المجموعة الحاجة الملحة لتعزيز تطوير األمن السيبراني لتقنية المعلومات إلى مستوى مقبول من شأنه تمكين األعمال من أداء وظائفها دون 
انقطاع والحد من مخاطر األمن السيبراني إلى مستوى مقبول. ونتج عن التقييم 37 مالحظة تغطي مجاالت تقنية المعلومات وأمن تقنية المعلومات وأمن 

المعلومات في مجاالت الحوكمة والمخاطر واالمتثال. 
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بدأ تنفيذ نظام »SAP SuccessFactors« في عام 2020م ويتقدم حالًيا نحو تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من )SAP SuccessFactors(، مما يمثل خطوة 
مهمة أخرى في التحول الرقمي إلدارة الموارد البشرية ومراجعة أداء الموظفين، مما يسهل إتمام اإلجراءات إلكترونياً من خالل العديد من األجهزة الذكية. 

.SAP SuccessFactors ويجري العمل على إستراتيجية التنفيذ وتقييمها من قبل لجنة

قامت المجموعة بتطوير إستراتيجية الرقمنة وتنفيذها

قامت الشركة بتنفيذ وإطالق العديد من المشاريع اإلستراتيجية، منها ما يلي:

الشروع في مشروع التحول إلى )4HANA/SAP S(، وهي إحدى مبادرات التحول الرقمي، بالشراكة مع شركة إس ايه بي السعودية. وسيتم  	
استخدام مركز النظام الرقمي، من خالل مجموعة من األنظمة السحابية، لتعزيز رؤية الشركة وأهدافها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، 
الحديثة مثل  التقنيات  الدولية من خالل تمكين استخدام  الشركات  التي تشهدها  التقنية  التطورات  الشركة على مواكبة  أنه سيساعد  كما 

البيانات الضخمة وإنترنت األشياء والذكاء االصطناعي.
استكمال نظام SAP لمحطة جازان ونظام تصاريح العمل لشركة ماسا. 	
استكمال النظام المصرفي اإللكتروني مع البنك السعودي الفرنسي وتنفيذ المتطلبات التنظيمية التي تشترطها هيئة تنظيم المياه والكهرباء  	

لعام 2018م.
عقد 13,923 اجتماًعا إلكترونًيا باستخدام برنامج WebEx، وتعزيز الشبكة الداخلية في مباني المقر الرئيسي، بما في ذلك مواقف السيارات  	

والمصاعد، في الجبيل باستخدام 70 مقوياً لإلشارة )مقوي للشبكة(.
ربط شبكة األلياف الضوئية في ينبع لتمكين البنية التحتية الالزمة لتكامل تقنية المعلومات/التقنية التشغيلية، مما ساعدنا على توفير رسوم  	

االشتراك الشهري لخدمات مشغل االتصاالت بسرعة عالية تتجاوز 10 جيجا بايت في الثانية.
	  ،)Uptime( حصول مركز البيانات في المقر الرئيسي الجديد في مدينة الجبيل الصناعية على شهادة الدرجة الثانية للتصميم من معهد أبتايم

مما يدل على الكفاءة العالية لمركز البيانات وقدرته على تمكين استمرارية األعمال.
المشاركة في حماية مشاريع التحول الرقمي لتحقيق رؤية الشركة وأهدافها بالتعاون مع إدارة األمن السيبراني، ولمواجهة الهجمات اإللكترونية  	

التي تستهدف المجموعة والمؤسسات الحيوية األخرى في المملكة العربية السعودية. وسيتم تحقيق ذلك من خالل تحسين األمن السيبراني 
وجودة إجراءات وسياسات مركز التحكم وحماية األنظمة من أي مخاطر.

إطالق إدارة األمن السيبراني لبوابة أمان البريد اإللكتروني في مركز التعافي من الكوارث وتم اختبارها بنجاح لضمان الدعم الالزم الستمرارية  	
األعمال.

أتمتة كل المعامالت والعمليات المتعلقة بالموظفين بدًءا التعيين وانتهاًء بالتقاعد لتسهيل إجراءات الشركة. كما تم أتمتة عدة أنظمة لتقنية  	
المعلومات وذلك للتحول من اإلجراءات الورقية إلى نظام إلكتروني يُعرف باسم »إدارة الصالحيات«، والذي من المفترض أن يقلل وقت معالجة 

الطلبات من 15 دقيقة إلى التنفيذ الفوري.
أتمتة الوصول إلى الخدمات األمنية التالية: الوصول عن بُعد إلى اإلنترنت واإلنترانت الداخلي والوصول عن بُعد إلى البريد اإللكتروني عبر  	

الهواتف المحمولة، مما سيقلل الوقت الالزم لتنفيذ العمليات وتحسين تجربة المستخدمين. وقد ساهمت إدارة األمن السيبراني في تصميم 
وإعداد الوصول اآلمن لخدمة القياس عبر اإلنترنت في مدينة ينبع الصناعية.

دعمت المجموعة خدمة أمن معلومات الموظفين من خالل اعتماد طرق آمنة ومشفرة للوصول إلى أنظمتها، كما استفادت الشركة من حسابات  	
الوصول إلى أنظمتها من خالل إضافة طريقة أخرى للتحقق من الهوية من خالل الرسائل القصيرة، والتي تم استخدامها خالل ساعات العمل 

بسبب كوفيد-19.
مراقبة معامالت الوصول من قبل مركز مراقبة األمن السيبراني على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع وتعزيز مراقبة األنظمة الصناعية من  	

خالل أجهزة المراقبة المتخصصة للكشف عن حوادث أمن المعلومات ومخاطره.
بناء أطر للحوكمة وإلدارة أمن المعلومات والمخاطر واالمتثال بمعدل إتمام 86%، وهو ما يُعتبر إنجاًزا مهًما.  	
إطالق برنامج للتوعية باألمن السيبراني على أساس شهري وتصميم برنامج تدريبي إلزامي يهدف إلى رفع مستوى نضج الموظفين وإبالغهم  	

بأخطر التهديدات السيبرانية وطرق مكافحتها للحفاظ على سالمة شبكة الشركة وضمان استدامة مرافقها على النحو الموصى به من قبل 
الهيئة الوطنية لألمن السيبراني.

إنشاء مكتب إلدارة البيانات واإلشراف على المشاريع المشاركة وربط البيانات التي تهم الجهات الحكومية ذات الصلة، بهدف االستخدام األمثل  	
لهذه البيانات وإجراء دراسات وطنية دقيقة من شأنها أن تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لمكتب إدارة 

البيانات الوطنية بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي وبالتنسيق مع مكتب إدارة البيانات الموحدة بشأن نظام الطاقة.
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مؤشرات األداء المالي والتشغيلي الرئيسية للشركة  5ل4

مؤشرات األداء المالي الرئيسية

يوضح الجدول التالي المؤشرات المالية الرئيسية للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ولفترتي الثالثة أشهر 
المنتهيتين في 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م.

المؤشرات المالية الرئيسية(:  9ل4الجدول )

المؤشرات المالية الرئيسية

كما في فترة الثالثة أشهر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
المنتهية في 31 مارس

2022م2021م2021م2020م2019م

)بالمليون ريال سعودي(
23,51024,11224,11024,09824,270إجمالي األصول

16,63217,12416,55916,95616,475اجمالي االلتزامات
6,1086,0926,1921,4221,462إجمالي اإليرادات

520628905188221الربح اإلجمالي
213290665104143صافي الدخل للفترة

13,95913,86113,18613,54512,960صافي الدين )1(
2,0442,0042,167509504األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء )2(

25.7%26.6%6.08%6.92%6.83%نسبة صافي الدين إلى األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
11.4311.8010.8710.8610.83التكلفة النقدية للخدمة - الطاقة )ريال سعودي /كيلو واط( )3(
3.483.423.453.443.42التكلفة النقدية للخدمة - المياه )ريال سعودي /متر مكعب( )4(

يتم احتساب صافي الدين على أنه مجموع المبلغ المبين في نهاية السنة المالية وفقاً لما يلي: النقد وما يعادله، والودائع قصيرة األجل، والقروض المصرفية، والتزامات التأجير التمويلي،   )1(
وااللتزامات على األصول المحولة، وااللتزامات المتعلقة بحقوق التقاعد، وااللتزامات األخرى التي لم تحل، وااللتزامات الضريبية المؤجلة

يتم احتساب األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء على أنه الدخل قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  )2(
يتم حساب التكلفة النقدية للخدمة المتعلقة بالطاقة على أنها السعر المدفوع بالريال السعودي لكل ساعة كيلو واط  )3(
يتم حساب التكلفة النقدية للخدمة المتعلقة بالمياه على أنها السعر المدفوع بالريال السعودي للمياه لكل متر مكعب  )4(

المصدر: الشركة

يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات المجموعة حسب فئة المنتجات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ولفترتي الثالثة 
أشهر المنتهيتين في 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م.

اإليرادات حسب مجموعة المنتجات(:  10ل4الجدول )

مجموعة المنتجات

فترة الثالثة أشهر المنتهية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
في 31 مارس

2022م2021م2021م2020م2019م

)بالمليون ريال سعودي(
1,5061,4711,559359375الطاقة

489520521113106التبريد بمياه البحر
1,4171,4651,466339355مياه الشرب والمياه المعالجة )التناضح العكسي لمياه البحر والتخزين والتوزيع(

1821831844144مياه الصرف الصناعي )الجمع والمعالجة(
93100952627مياه الصرف الصحي )الجمع والمعالجة(

27283265مياه الري/المياه المعاد تدويرها
2,2552,2382,219511521دخل شركة توريد/شركة جواب

3238642020غاز البيع
106495279التعديالت
6,1076,0926,1921,4221,462اإلجمالي

المصدر: الشركة
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يوضح الجدول التالي اإليرادات المحققة من الخدمات التي تقدمها المجموعة حسب الموقع للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م 
و2021م ولفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م. 

اإليرادات حسب الموقع(:  11ل4الجدول )

اإليرادات حسب الموقع
فترة الثالثة أشهر المنتهية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

في 31 مارس

2022م2021م2021م2020م2019م
%

1,9971,9492,035473498بنبع
3,6463,7183,694936952الجبيل

4644244641312غير ذلك )1(
6,1076,0926,19214221462اإلجمالي

تشمل اإليرادات األخرى اإليرادات المحصلة من المواقع المنشأة حديثاً )مدينة جازان للصناعات ورأس الخير( باإلضافة إلى تعديالت اإليرادات التي ال يمكن تخصيصها لمواقع محددة.  )1(
المصدر: الشركة

مؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية

في عام 2021م، بلغت نسبة توافر خدمات معالجة مياه الصرف الصحي ونسبة توافر الغاز من حيث االنقطاع وأعطال المعدات أو األعطال الموسمية 
100%. ويوضح الجدول التالي مؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية للمجموعة على مدى السنوات المالية الثالثة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م 

و2021م ولفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م.

مؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية(:  12ل4الجدول )

مؤشرات التشغيل الرئيسية
فترة الثالثة أشهر المنتهية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

في 31 مارس

2022م2021م2021م2020م2019م

املوثوقية
9490908483نسبة توافر الكهرباء )%(

8994989983نسبة توافر المياه )%(
9295949290نسبة التبريد بمياه البحر )%(

3.553.222.740.861.03نسبة عدم موثوقية اإلنتاج )%( )1(
15.83.86.41.12.1انقطاعات العمالء )بالدقيقة(

االستدامة
9598999998االمتثال البيئي والجودة )2( )بالنسبة المئوية%(

إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة )مكافئ االنبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بالكيلو 
0.770.780.720.720.73جرام لكل كيلو واط بالساعة(

0.991.010.770.920.85جدول المشروع )3( )#(
2.02.81.6ال ينطبقال ينطبقمتوسط الوقت الالزم لحل الشكاوى )باأليام(

8080.181.480.581.6نسبة السعودة )%(
5.12.33.20.700.92نسبة التناقص )%(

9.07.011.15.711.8نسبة الفاقد من المياه )%( )4(

تشير عدم موثوقية اإلنتاج إلى عدم موثوقية األصول بناًء على تقدير النسبة المئوية لالنقطاع الجبري والصيانة لخطوط الخدمة المختلفة وفق احتساب اإلدارة، حيث تظهر القيم األقل   )1(
موثوقية أعلى.

تشير نسبة االمتثال البيئي والجودة إلى نسبة االمتثال للمتطلبات التنظيمية بناًء على آلية االختبار وأخذ العينات، حيث تظهر القيم األعلى نسبة امتثال أعلى للمتطلبات التنظيمية.   )2(
يشير جدول المشروع إلى التقدم المحرز بناًء على مؤشر أداء الجداول الزمنية. مؤشر أداء الجداول الزمنية هو مقياس لمدى اقتراب المشروع من االكتمال بناًء على جدول المشروع.   )3(
ويتم حساب نسبتها بقسمة التكلفة العمل المنجز المدرجة على القيمة المخطط لها بناء على جدول المشروع. وتعني القيمة األعلى من 1 أن المشاريع تتقدم بشكل أفضل من المخطط 

لها، وإذا كانت القيمة أقل من 1 فهذا يعني أن المشاريع متأخرة عن الجدول الزمني.
تعود الخسارة الفعلية للمياه في عام 2021م بشكل رئيسي إلى الحجم الكبير لخسارة المياه في مشروع أزميل )انقطاع األنابيب( بالجبيل.  )4(

المصدر: الشركة
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األنشطة الرئيسية للمجموعة وأعمالها  6ل4

يتمثل النشاط األساسي للمجموعة في تشغيل وصيانة وإنشاء وإدارة )1( أنظمة الطاقة الكهربائية، و)2( أنظمة التبريد بمياه البحر، و)3( أنظمة المياه 
المحالة )بما في ذلك تخزين مياه الشرب والمياه المعالجة وتوزيعها(، و)4( أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي لتوفير خدمات المرافق 
األساسية للعمالء الحكوميين والصناعيين والتجاريين والسكنيين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. كما تم اختيار المجموعة من قبل الهيئة الملكية 
كمزود حصري لخدمات الطاقة والمياه لرأس الخير ومدينة جازان للصناعات. باإلضافة إلى ذلك، تتولى المجموعة توزيع غاز البيع في منطقة الصناعات 

الخفيفة في مدينة ينبع الصناعية، كما أنها بصدد إنشاء مرافق معالجة مياه الصرف الصحي وتشغيلها في جدة.

األنشطة المتعلقة بالطاقة 1ل6ل4

الشركة هي المزود الحصري للخدمات المتعلقة بالطاقة في مدينة ينبع الصناعية، وتقوم المجموعة بتوليد الطاقة في ينبع من عدد من مولدات الغاز 
التوربيني ومولدات البخار التوربيني. تتكون منشآت الطاقة الحالية في مشروع ينبع )1( من تسعة مولدات غاز توربيني، وثالثة مولدات بخار توربيني، 
إلى جانب ثالثة مولدات بخار توربيني من مشروع ينبع )2(، مما أدى إلى رفع إجمالي طاقة التوليد التشغيلي إلى ما يقرب من 2,030 ميجاواط. ويتم 
بعد ذلك نقل الطاقة المولدة وتوزيعها إلى مدينة ينبع الصناعية من خالل ساحات مفاتيح الجهد العالي وتوزيعها بجهد مختلف يصل إلى 380 كيلو فولت 
من خالل شبكة تمتد بطول 440 كيلومتًرا من الكابالت األرضية الصديقة للبيئة داخل حدود مدينة ينبع. في عام 2021م، بدأت المجموعة في نقل 
الطاقة الكهربائية )55 ميجاواط( من محطات توليد الطاقة في ينبع إلى منشآتها في الجبيل. أبرمت الشركة اتفاقية مع الشركة السعودية لشراء الطاقة 
)المشتري الرئيسي( لتوفير الطاقة لمدينة جازان للصناعات، حيث يوفر المشتري الرئيسي إمدادات الطاقة بالجملة للمجموعة من أجل توزيعها لتلبية 

طلب المستهلكين في مدينة جازان للصناعات.

تبرم الشركة اتفاقيات استخدام المرافق مع عمالئها الصناعيين لتوفير خدمات الطاقة، وهي التي تتضمن بنوًدا نموذجية تُدرج في العادة في اتفاقيات 
استخدام  )»اتفاقيات   )1-1-6-12( القسم  مراجعة  يرجى  الشركة،  أبرمتها  التي  الجوهرية  االتفاقيات  عن  التفاصيل  من  )لمزيد  المرافق  استخدام 

المرافق«( من هذه النشرة(. بالنسبة للعمالء غير الصناعيين، تبرم الشركة اتفاقيات استهالك للخدمات المتعلقة بالطاقة.

تحتوي محطات الطاقة في ينبع 1 وينبع 2 على ساحات تحويل بقدرة 115 كيلو فولت وساحات توزيع بقدرة 380 كيلو فولت تتصل بها وحدات التوليد. 
وتوجد العديد من المحطات الفرعية في مواقع استراتيجية لتوزيع الطاقة على مختلف العمالء الصناعيين والمجتمعيين. وتوجد أربع محطات فرعية 
صناعية رئيسية في ينبع 1 بجانب ساحة تحويل بقدرة 115 كيلو فولت في محطة الطاقة التي تخدم معظم العمالء الصناعيين، كما أن هناك ثالث محطات 
فرعية مجتمعية رئيسية تخدم معظم األحمال الخاصة بالمجتمع المحلي. وتوفر ست محطات فرعية ثانوية يتم تغذيتها من محطات فرعية رئيسية الطاقة 

لبعض المناطق المحددة. ويوجد في ينبع ساحتين تحويل بقدرة 115 كيلو فولت، وساحة تحويل بقدرة 380 كيلو فولت ومحطة فرعية صناعية واحدة. 

باإلضافة إلى خدمات المجموعة المتعلقة بالطاقة في مدينة ينبع الصناعية كما هو موضح بإيجاز أعاله، تشارك المجموعة أيًضا في توليد الطاقة في 
مدينة الجبيل الصناعية من خالل نسبة ملكيتها في شركة جواب، وهي شركة تابعة مملوكة للشركة بنسبة 30%. وتنتج شركة جواب الطاقة والمياه من 
منشأة اإلنتاج المزدوج للطاقة، ثم تبيع كل طاقتها اإلنتاجية من الطاقة والمياه وإنتاجها إلى شركة توريد )لمزيد من التفاصيل حول شركة توريد، يرجى 
الطاقة  السعودية لشراء  للشركة  بالكامل  الطاقة  إنتاج  تبيع  بدورها  والتي  النشرة(،  التابعة الجوهرية«( من هذه  )»الشركات  القسم )2-7-4(  مراجعة 

)المشتري الرئيسي( ونسبة 62.5% من إنتاج المياه للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ونسبة 37.5% لشركة مرافق.

كما في تاريخ هذه النشرة، ال تمارس المجموعة أي أنشطة متعلقة بالطاقة في رأس الخير، إذ تنحصر أنشطتها ببيع وتوزيع الطاقة التي تشتريها بالجملة 
من المشتري الرئيسي في مدينة جازان للصناعات.

كما في أغسطس 2022م، كان لدى الشركة عدد 13,658 من العمالء السكنيين وعدد 1,489 من العمالء التجاريين وعدد 160 من العمالء الصناعيين 
وعدد 3,972 من العمالء الحكوميين الذين يتم توزيع الطاقة لهم في ينبع ومدينة جازان للصناعات. وبشكل عام، يبلغ عدد المحطات الفرعية في ينبع 26 

محطة مع شبكة توزيع تبلغ 3,558 كيلومتًرا ويوجد محطتين فرعيتين في مدينة جازان للصناعات بشبكة توزيع تبلغ 42 كيلومتًرا.

بلغت اإليرادات اإلجمالية للمجموعة من األنشطة المتعلقة بالطاقة للسنوات المالية المنتهية في 2019م و2020م و2021م ما قيمته 3,198 مليون ريال 
سعودي و 3,120 مليون ريال سعودي و 3,191 مليون ريال سعودي ولفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م ما قيمته 726 

مليون ريال سعودي و739 مليون ريال سعودي، على التوالي.

تخضع كل أنشطة الطاقة في المجموعة، بما في ذلك اإلنتاج المزدوج للطاقة، لنظام الكهرباء الصادر حديًثا والجهة المنظمة لها هي هيئة تنظيم المياه 
والكهرباء. يرجى الرجوع إلى القسم )12-5( )»التراخيص والموافقات الجوهرية«( من هذه النشرة لالطالع على ملخص تراخيص المجموعة.
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األنشطة المتعلقة بالمياه 2ل6ل4

نظرة عامة على أنشطة مياه الشرب والمياه المعالجة

توفر الشركة مياه الشرب لعمالئها الحكوميين والصناعيين والتجاريين والسكنيين في المدن الصناعية بالجبيل وينبع والمياه المعالجة للعمالء الصناعيين 
في ينبع. وتنتج محطات تحلية المياه التابعة للمجموعة مياه الشرب والمياه المعالجة لالستخدام المنزلي والصناعي.

يتم توفير مياه الشرب في الجبيل بشكل أساسي من خالل شركة جواب )وهي شركة تابعة للشركة(. أبرمت الشركة عقًدا مع شركة توريد لشراء ما يصل 
إلى 300,000 متر مكعب في اليوم من مياه الشرب وأبرمت كذلك عقد منفصل مع شركة الفتح الدولية ألعمال المياه والكهرباء )»شركة الفتح«( لشراء 
ما يصل إلى 75,000 متر مكعب في اليوم من مياه الشرب. )لمزيد من التفاصيل حول شركة توريد، يرجى مراجعة القسم )4-7-2( )»الشركات التابعة 
الجوهرية«( من هذه النشرة(. يتوفر نحو 100.000 متر مكعب في اليوم من مياه الشرب من محطة التناضح العكسي لمياه البحر التابعة للشركة في 
الجبيل. وبشكل عام، لدى الشركة سعة إلنتاج مياه الشرب قدرها 1,079,000 متر مكعب / يومياً في الجبيل يشمل ذلك ما مجموعه 800,000 متر مكعب 

/ يومياً من مياه الشرب الناتجة من مشروع شركة جواب.

الصناعية مع شركة صدارة  المياه  توريد  اتفاقية  بالجبيل بموجب  للكيميائيات  البحر في مجمع صدارة  لمياه  العكسي  التناضح  الشركة محطة  تشغل 
للكيميائيات )تمثل شركة صدارة حوالي 6% من إيرادات المجموعة في عام 2021م(، حيث إنها أكبر محطة تحلية مياه متكاملة من حيث السعة في المملكة 
)178.000 متر مكعب في اليوم(، وهي تخدم مجمع صدارة للكيميائيات الذي تم بناؤه بمرحلة واحدة بهامش تصميم 20%. ويتوفر اثنين من صهاريج 
تخزين مياه التبريد بسعة إجمالية 180.000 متر مكعب داخل محطة التناضح العكسي لمياه البحر )تخزين لمدة 24 ساعة، في حالة انقطاع المحطة(. 
ويقوم عقد صدارة )اتفاقية توريد المياه الصناعية( للشركة على أساس البناء والتملك والتشغيل مع تشغيل وصيانة المحطة لمدة 20 عاًما، وبلغ إجمالي 

طول خط أنابيب مياه الشرب الخاص بالمجموعة 2,536 كيلومتر كما في تاريخ هذه النشرة.

في مدينة جازان للصناعات، تعمل الهيئة الملكية )بالتنسيق مع شركة أرامكو السعودية( على نقل محطة التناضح العكسي لمياه البحر إلى الشركة ومحطة 
مركزية لجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي.

وفي رأس الخير، تعمل الهيئة الملكية على نقل بعض مرافق التخزين وتوزيع مياه الشرب والمياه المعالجة إلى الشركة.

بخالف أنشطة اإلنتاج المزدوج الخاصة بشركة جواب، والتي تخضع لنظام الكهرباء كما تم ذكره أعاله، تخضع أنشطة تحلية المياه والتخزين والتوزيع 
الخاصة بالشركة لنظام المياه الصادر حديًثا، كما أن الجهة المنظمة لخدمات المياه غير الصناعية )أي مياه الشرب( هي وزارة البيئة والمياه والزراعة 
في حين تم إسناد الدور التنظيمي في ما يتعلق بخدمات المياه الصناعية )أي المياه المعالجة( إلى مجلس إدارة الهيئة الملكية. لمزيد من التفاصيل حول 
اإلطار التنظيمي المطبق على أنشطة المجموعة، يرجى مراجعة القسم )3-4-2( )»اإلطار التنظيمي«( من هذه النشرة. يرجى أيًضا الرجوع إلى القسم 

)12-5( )»التراخيص والموافقات الجوهرية«( من هذه النشرة لالطالع على ملخص تراخيص المجموعة.

نظرة عامة على أنشطة التبريد بمياه البحر

تحتاج الصناعات الثقيلة إلى مياه تبريد لعملياتها، لذا يتم استخدام مياه البحر كعامل تبريد خارجي نظًرا إلى قرب مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين من 
الساحل. وتقوم المجموعة بتوريد مياه البحر المفلترة والُمعالجة بالكلور لتلك الصناعات الثقيلة لتلبية احتياجاتها من تبريد العمليات. وتبلغ القدرة المركبة 
في ينبع حوالي 1.11 مليون متر مكعب في الساعة )700,000  متر مكعب في الساعة لمشروع ينبع )1( و412,500 متر مكعب في الساعة لمشروع ينبع 
)2(( للتبريد بمياه البحر، بينما تبلغ القدرة المركبة في الجبيل 1,245,600 مليون متر مكعب في الساعة، و 200.000متر مكعب في الساعة لمحطة الضخ 
المعزز بالحبيل 2، مع العمل في المرحلة الحالية على إنشاء قدرة إضافية تتراوح من 48,000 إلى 80,000 متر مكعب في الساعة، وبلغ إجمالي طول خط 

أنابيب مياه البحر المستخدمة في التبريد 255 كم كما في تاريخ هذه النشرة.

كما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم تنظيم أنشطة التبريد بمياه البحر بموجب أي نظام محدد. وتعمل المجموعة بشكل أساسي وفًقا لقرار مجلس الوزراء 
رقم 57 )يرجى الرجوع إلى القسم )4-3-3( )»التاريخ والتطور«( من هذه النشرة للحصول على مزيد من التفاصيل(.
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نظرة عامة على األنشطة المتعلقة بمياه الصرف الصحي والصناعي

تجمع المجموعة مياه الصرف الصناعي ومياه الصرف الصحي من كل من العمالء الصناعيين ومنطقة المجتمع المحلي بمساعدة شبكات منفصلة لجمع 
النفايات الصناعية والنفايات الصحية الخاضعة لصيانة جيدة في الجبيل وينبع. وتتم معالجة مياه الصرف من هذين المصدرين في محطات منفصلة من 
خالل عملية بيولوجية. باإلضافة إلى ذلك، تستقبل المجموعة أيًضا مياه الصرف الصحي من مدينة الجبيل لمعالجتها. ويتم تسجيل اإليرادات من كل 
مصدر بشكل منفصل )لمزيد من التفاصيل حول اإليرادات من هذه األنشطة يرجى مراجعة القسم )4-5( )»مؤشرات األداء المالي والتشغيلي الرئيسية 

للشركة«( من هذه النشرة(.

تبلغ القدرة المركبة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي في الجبيل وينبع 292.000 متر مكعب في اليوم و95.000 متر مكعب في اليوم 
على التوالي. وتبلغ القدرة اإلضافية الجاري إنشائها حالًيا لمحطة جديدة في الجبيل 120,000 متر مكعب في اليوم من مياه الصرف الصحي و125,000 

متر مكعب في اليوم من مياه الصرف الصناعي. 

تخضع أنشطة جمع ومعالجة مياه الصرف الصناعي ومياه الصرف الصحي للشركة لنظام المياه الصادر حديًثا، في حين أن الجهة المنظمة في ما يتعلق 
بخدمات المياه غير الصناعية )أي مياه الصرف الصحي( هي وزارة البيئة والمياه والزراعة بينما تم اإلسناد إلى مجلس إدارة الهيئة الملكية الدور التنظيمي 
في ما يتعلق بخدمات المياه الصناعية )أي مياه الصرف الصناعي(. لمزيد من التفاصيل حول اإلطار التنظيمي المطبق على أنشطة المجموعة، يرجى 
الرجوع إلى القسم )3-4-2( )»اإلطار التنظيمي«( من هذه النشرة. يرجى أيًضا الرجوع إلى القسم )12-5( )»التراخيص والموافقات الجوهرية«( من 

هذه النشرة لالطالع على ملخص تراخيص المجموعة.

تنتج مياه الري والمياه المعاد تدويرها من معالجة مياه الشرب والصرف الصحي والمياه وتُستخدم بشكل أساسي ألغراض الري. وتؤدي مياه الري التي 
توفرها الشركة دوًرا رئيسًيا في الثورة الخضراء في المدن الصناعية بالجبيل وينبع، مما يساعد على حماية البيئة وضمان االستخدام األمثل للموارد 
الطبيعية الثمينة. في الجبيل، يتم خزن أي فائض من مياه الري في بحيرة اصطناعية كبيرة، أما في ينبع فيتم تصريف أي فائض من مياه الري في البحر.

غاز البيع 3ل6ل4

بدأت أعمال توزيع غاز البيع الخاص بالمجموعة في ينبع في عام 2009م في حين بدأ التشغيل التجاري في سبتمبر 2011م. ويركز نظام توزيع غاز البيع 
على توريد غاز البيع مباشرة من خطوط أنابيب ذات سعة كبيرة إلى صغار المستفيدين في منطقة الصناعات الخفيفة لضمان توفير عمليات آمنة وموثوقة 

لشبكة توزيع غاز البيع، ويبلغ إجمالي طول شبكة توزيع الغاز الخاصة بالمجموعة 11 كم كما في تاريخ هذه النشرة.

تعتمد قدرة مبيعات الغاز على المخصصات التي تحددها وزارة الطاقة وقد تمت زيادة المخصصات إلى 55 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم لتلبية الطلب 
الجديد المتوقع. قامت الشركة بشراء الغاز الطبيعي ألغراض توزيعه، وذلك بسعر 4.69 ريال سعودي / مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2021 م.

بلغت إيرادات مبيعات الغاز 1% في عام 2021م من إجمالي إيرادات المجموعة، ومن المتوقع أن تظل تمثل حصة صغيرة نسبًيا من إجمالي اإليرادات.

األنشطة والمنتجات الجديدة المهمة للمجموعة 4ل6ل4

ال توجد أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة للمجموعة عدا ما هو مبين في هذا القسم.

الشركات التابعة الجوهرية  7ل4

نظرة عامة 1ل7ل4

الشركات التابعة الجوهرية للشركة هي شركات تابعة تساهم بما يعادل 5% أو أكثر من إجمالي أصول المجموعة والتزاماتها وإيراداتها ودخلها كما في 31 
ديسمبر 2021م، أو الشركات التابعة التي تعتبرها الشركة مهمة ألغراض اإلفصاح والتي قد تؤثر في قرار االستثمار في أسهم الشركة وهي، نتيجة الحد 

األدنى المطلوب والبالغ 5%، )1( شركة جواب، و)2( شركة ماسا، و)3( شركة توريد. 

الشركات التابعة الجوهرية 2ل7ل4

شركة الجبيل للمياه والكهرباء )شركة جواب(

بتاريخ 1428/03/21هـ  )م/27(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  تأسست  مقفلة،  أبريل 2007م كشركة مساهمة سعودية  تأسست شركة جواب في 23 
)الموافق 9 أبريل 2007م( ومسجلة في الجبيل، المملكة العربية السعودية، بموجب سجل تجاري رقم 2055008295 وتاريخ 1428/04/06هـ.
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كما في تاريخ هذه النشرة، يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع لشركة جواب )882,500,000( ريال سعودي مقسم إلى 88.250.000 سهم عادي بقيمة اسمية 
تبلغ 10 رياالت سعودية للسهم الواحد، تمتلك الشركة منها نسبة 30%. يوضح الجدول التالي هيكل المساهمة في شركة جواب كما في تاريخ هذه النشرة.

مساهمو شركة جواب(:  13ل4الجدول )

القيمة االسمية لألسهم عدد األسهمالمساهمون
نسبة الملكية)ريال سعودي(

60%52,950,000529,500,000شركة اس جي ايه مرافق القابضة المحدودة

30%26,475,000264,750,000شركة مرافق

5%4,412,50044,125,000 الشركة القابضة للمياه والكهرباء

5%4,412,50044,125,000الشركة السعودية للكهرباء

100%88,250,000882,500,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

تبلغ قدرة محطة شركة جواب 2,743.6 ميجاواط من الطاقة و800,000 متر مكعب في اليوم من المياه، كما أنها منشأة ثنائية الغرض، حيث تعتمد محطة 
توليد الطاقة على توليد الدورة المركبة وتتألف من 4 مجموعات طاقة تتكون من 3 مولدات غاز توربيني ومولد واحد من مولدات البخار التوربيني لكل 
منها. تتكون منشأة المياه من 27 وحدة تحلية مياه وتعتمد على تقنية التقطير متعدد التأثير. وتستخدم المحطة غاز البيع كوقود أساسي ونواتج التقطير 
رقم 2 كوقود احتياطي. وقد أبرمت شركة توريد اتفاقية لشراء الطاقة والمياه مع شركة جواب لشراء جميع القدرات اإلنتاجية والمخرجات من الطاقة 
والمياه، والتي أُبرمت في يناير 2007م وستنتهي بعد عشرين عاًما من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع )علًما بأن التشغيل التجاري قد بدأ في عام 
2010م(. وتقوم شركة توريد ببيع كامل إنتاج الطاقة للشركة السعودية لشراء الطاقة )المشتري الرئيسي( ونسبة 62.5% من إنتاج المياه للمؤسسة العامة 
لتحلية المياه المالحة ونسبة 37.5% للشركة. وتتولى شركة جواب المسؤولية عن تشغيل المحطة وصيانتها. وقد أُبرمت االتفاقية المحررة بين شركة توريد 
والشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتاريخ 6 أبريل 2009م وتنتهي بانتهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه )يرجى مراجعة 
القسم )12-6-4( )»االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة«(  من هذه النشرة للحصول على مزيد من التفاصيل حول اتفاقية شراء الطاقة 

والمياه المبرمة بين شركة توريد وشركة جواب واالتفاقية المبرمة بين شركة توريد والشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة(.

سيتم نقل المحطة إلى شركة توريد بعد تشغيلها لمدة 20 عاًما، والمتوقع أن تتم في 1452/06/27هـ )الموافق 25 أكتوبر 2030م(. ويأتي تمويل الديون 
للمشروع من مجموعة من المقرضين الدوليين والكوريين والسعوديين )يشار إليها باسم التسهيل الدولي وتسهيل شركة تأمين الصادرات الكورية والتسهيل 
المحلي(. ويتم ضمان كل المدفوعات التي قدمتها شركة توريد إلى شركة جواب )بما في ذلك كل من مدفوعات الفواتير ومدفوعات إنهاء الخدمة( بموجب 
اتفاقية دعم ائتماني مبرمة مع وزارة المالية السعودية )لمزيد من التفاصيل حول اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة بين شركة جواب وشركة توريد، 

يرجى الرجوع إلى القسم )12-6-4( )»االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة«( .

شركة مرافق لتوريد الماء والكهرباء )توريد(

تأسست شركة مرافق لتوريد المياء والكهرباء )»توريد«( في 16 ديسمبر 2006م كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الجبيل بالمملكة بموجب سجل 
تجاري رقم 2055007949 وتاريخ 1427/11/25هـ )الموافق 2006/12/16م(. شركة توريد مملوكة بالكامل للشركة، ويبلغ رأس مالها 1,000,000 ريال 

سعودي مقسم إلى 100,000 سهم عادي بقيمة اسمية 10 رياالت سعودية للسهم الواحد.

وتشمل أنشطة شركة توريد، وفًقا لسجلها التجاري، توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها بالجملة، وتحلية المياه، ونقل المياه وتوزيعها، وبيع المياه 
المحالة بالجملة، ونقل المياه عبر خطوط األنابيب، ونقل الغاز الطبيعي عبر خطوط األنابيب، وتشغيل محطات الضخ وخطوط األنابيب ذات الصلة 

وصيانتها.

وهي شركة شراء إنتاج تختص بشراء الطاقة والمياه التي تنتجها )شركة جواب(، وتقوم ببيعها إلى الشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية 
المياه المالحة، وشركة مرافق. أبرمت شركة توريد اتفاقية لشراء الطاقة والمياه لمدة 20 عاًما مع شركة جواب، والتي بموجبها تبيع شركة جواب كامل 
قدرة وإنتاج الطاقة والمياه من هذه المحطة إلى شركة توريد باألسعار المنصوص عليها )لمزيد من التفاصيل حول اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة 

بين شركة جواب وشركة توريد، يرجى مراجعة القسم )12-6-4( )»االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة«( من هذه النشرة(.
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شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )شركة ماسا(

تأسست شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )»شركة ماسا«( في 26 ديسمبر 2011م كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الجبيل بموجب سجل 
تجاري رقم 2055014785 وتاريخ 1433/01/30هـ )الموافق 2011/12/26م(. شركة ماسا مملوكة بالكامل للشركة، ويبلغ رأس مالها 35,000,000 ريال 
سعودي مقسم إلى 3,500,000 سهم عادي بقيمة اسمية 10 رياالت سعودية للسهم الواحد. وكانت شركة ماسا في السابق مشروًعا مشترًكا مع شركة سور 
الدولية إس ايه إس، وهي شركة فرنسية للبنية التحتية للمياه، ولكن استحوذت الشركة على حصة شركة سور في شركة ماسا في عام 2021م وهي اآلن 

شركة تابعة مملوكة بالكامل، وقد نتج عن ذلك توفير في التكاليف قدره 56 مليون ريال سعودي.

وتشمل أنشطة شركة ماسا، وفًقا لسجلها التجاري، جمع المياه وتحليتها ونقلها وتوزيعها، وتقليل ملوحة المياه، والتخلص من مياه الصرف الصحي.

تتولى شركة ماسا المسؤولية عن تشغيل وصيانة محطة التبريد بمياه البحر )فقط في الجبيل(، ومحطة اإلنتاج بالتناضح العكسي )فقط في الجبيل 
ومدينة جازان للصناعات(، وشبكة المياه المعالجة )فقط في ينبع( وشبكة مياه الشرب )في الجبيل، وينبع، ومدينة جازان للصناعات، ومدينة رأس الخير 

الصناعية( وكذلك أنظمة جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي )في الجبيل، وينبع، ومدينة جازان للصناعات، ورأس الخير(.

الشركات التابعة األخرى 3ل7ل4

شركة مرافق للتأمين المحدودة )شركة مرافق للتأمين(

شركة مرافق للتأمين المحدودة )شركة مرافق للتأمين( هي شركة تأمين تابعة، مسجلة بتاريخ 1426/12/22هـ )الموافق 2005/12/23م( في جيرنسي 
بموجب السجل التجاري رقم 44134 برأس مال مصرح به يبلغ 1.600.000 دوالر أمريكي )ما يعادل ستة ماليين ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م(، 
وهي مملوكة بالكامل للشركة وتضمن تأمين إخفاقات الممتلكات واآلالت للشركة بمبلغ قدره 2.67 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل عشرة ماليين وإثني 
عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م( لكل حادثة وبمبلغ إجمالي قدره 5.34 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل عشرون مليون وخمسة 
وعشرون ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م(. ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة مرافق للتأمين 1.6 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل ستة ماليين 
ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م(، ويبلغ رأس المال المدفوع 560.000 دوالر أمريكي )ما يعادل مليونين ومائة ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 

2022م( مقسم إلى 1.599.999 وتبلغ قيمة كل سهم 0.35 دوالر أمريكي )ما يعادل ريال وواحد وثالثين هللة ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م(.

شركة الجبيل وينبع لتبريد المناطق

شركة الجبيل وينبع لتبريد المناطق، هي شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة بتاريخ 1431/02/24هـ )الموافق 2010/02/08م( بموجي سجل تجاري 
رقم 2055011479 وتاريخ 1431/02/24هـ، يبلغ رأس مالها 1,000,000 ريال سعودي، وتمتلك الشركة 20% من رأس مالها. وتعد هذه الشركة من الشركات 
التابعة للشركة بحكم سيطرة الشركة على مجلس مديريها، حيث يحق لها أن تعين نصف أعضاء مجلس المديرين حسب أحكام عقد تأسيس شركة الجبيل 

وينبع لتبريد المناطق. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الشركة ال تمارس أي أعمال كما في تاريخ هذه النشرة.

شركة جدة الثانية للمياه )شركة جدة للمياه(

تأسست شركة جدة الثانية للمياه )»شركة جدة للمياه«( في 12 سبتمبر 2019م كشركة مساهمة مقفلة مسجلة في جدة بالمملكة بموجب سجل تجاري 
رقم 4030357564 وتاريخ 1440/10/09هـ )الموافق 2019/06/13م(. ويبلغ رأس مالها المصرح به والمدفوع 500,000 ريال سعودي، وتمتلك الشركة 

فيها 45% من األسهم بينما تمتلك شركة فيوليا الشرق األوسط نسبة 20% وشركة األموال الخليجية الثانية نسبة %35. 

وتشمل أنشطة شركة جدة للمياه، وفًقا لسجلها التجاري، تشغيل شبكات ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي.

يوضح الجدول التالي هيكل المساهمة في شركة جدة للمياه كما في تاريخ هذه النشرة.

مساهمو شركة جدة للمياه(:  14ل4الجدول )

القيمة االسمية لألسهم عدد األسهمالمساهم
نسبة الملكية)ريال سعودي(

45%22,500225,000شركة مرافق
20%10,000100,000شركة فيوليا الشرق األوسط

35%17,500175,000شركة األموال الخليجية الثانية
100%50,000500,000اإلجمالي 

المصدر: الشركة

شركة جدة للمياه هي شركة مشروع تأسست لغرض إدارة محطة جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيلها وصيانتها في مطار جدة 2.
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شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة )شركة جدة للتشغيل والصيانة(

تأسست شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة )»شركة جدة للتشغيل والصيانة«( في 16 مايو 2019م كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة 
بالمملكة بموجب سجل تجاري رقم 4030356633 وتاريخ 1440/09/11هـ )الموافق 2019/05/16م(. ويبلغ رأس مالها 300,000 ريال سعودي، وتمتلك 

الشركة 49% من أسهمها بينما تمتلك شركة فيوليا الشرق األوسط النسبة المتبقية البالغة %51. 

وتشمل أنشطة شركة جدة للتشغيل والصيانة، وفًقا لسجلها التجاري، تشغيل شبكات ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وإنشاء محطات ومشاريع 
الصرف الصحي، وشبكات ومضخات الصرف الصحي.

يوضح الجدول التالي هيكل المساهمة في شركة جدة للتشغيل والصيانة كما في تاريخ هذه النشرة.

مساهمو شركة جدة للتشغيل والصيانة(:  15ل4الجدول )

القيمة االسمية لألسهم عدد األسهمالمساهم
نسبة الملكية)ريال سعودي(

49%14,700147,000شركة مرافق

51%15,300153,000شركة فيوليا الشرق األوسط

100%30,000300,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

للتشغيل والصيانة هي شركة تشغيل وصيانة تأسست لغرض توفير معالجة مياه الصرف، وإنشاء وإصالح محطات معالجة مياه الصرف  شركة جدة 
الصحي وأنظمة الصرف الصحي والمضخات في محطة مطار جدة 2.

نظرة عامة على العقارات والمرافق الجوهرية للمجموعة  8ل4

يقع المقر الرئيسي للمجموعة في مدينة الجبيل الصناعية على الخليج العربي، شارع 100، الجبيل، المملكة العربية السعودية، ولديها مكتب فرعي في 
مدينة ينبع الصناعية. وتدير المجموعة مكاتبها في رأس الخير ومدينة جازان للصناعات عن بُعد، وال تمتلك أي عقارات جوهرية.

نظرة عامة على ترتيبات اإليجار التمويلي للهيئة الملكية 1ل8ل4

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )57(، )1( يتعين على الهيئة الملكية منح حقوق اإليجار للشركة على أصول الطاقة والمياه الحالية والمستقبلية )التي 
تشمل أصول ومرافق التجهيزات األساسية( التي تمتلكها أو تشيدها الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، و)2( سيتم نقل ملكية هذه األصول إلى شركة مرافق 
عند انتهاء عقود اإليجار، و)3( يجوز لشركة مرافق تشييد مرافقها الخاصة التي قد تشغلها لتوفير خدمات المرافق. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
)355( المؤرخ 1430/10/30هـ )الموافق 19 أكتوبر 2009م( واألمر الملكي رقم )75916( المؤرخ 1438/12/22هـ )الموافق 13 سبتمبر 2017م(، تم 
تكليف الهيئة الملكية بإدارة وتطوير رأس الخير ومدينة جازان للصناعات بنفس الطريقة التي تدير بها وتطِور مدينتي الجبيل وينبع بموجب المرسوم 
الملكي رقم )م/75( المؤرخ 1395/09/16هـ )الموافق 22 سبتمبر 1975م(. لمزيد من التفاصيل حول مهام الهيئة الملكية، يرجى االطالع على القسم 

)4-3-3( )»التاريخ والتطور«( من هذه النشرة.

كما تملك الهيئة الملكية جميع العقارات داخل المدن الصناعية األربعة، وهي الجبيل وينبع ورأس الخير ومدينة جازان للصناعات مما يعني أن الشركة 
تستأجر كل أصولها ومرافقها الخاصة بالكهرباء والمياه واألراضي ذات الصلة في هذه المدن من الهيئة الملكية. 

أبرمت الشركة والهيئة الملكية منذ ذلك الحين عقد اإليجار الرئيسي بتاريخ 1 يناير 2003م وفق ما اعتمدته وزارة المالية، والذي يحكم العالقة بين 
الطرفين في ما يتعلق بتأجير العقارات واألصول داخل المدن الصناعية. ويحدد الملحق )ج( من عقد اإليجار الرئيسي المبرم مع الهيئة الملكية، نموذج 
اتفاقيات إيجار األراضي، بينما يحدد الملحق )د( من العقد، نموذج اتفاقيات اإليجار التمويلي لألصول، والتي يتم توقيعها بين الطرفين من وقت آلخر 

بشأن العقارات و/أو األصول الجديدة التي يتم تأجيرها.

ويبلغ الحد األقصى لمدة عقود إيجار األصول 25 عاًما، على أال تتجاوز 50 عاًما. وتبرم الشركة أيًضا اتفاقيات إيجار األراضي مع الهيئة الملكية والتي 
ال تأخذ شكل النموذج المرفق بعقد اإليجار الرئيسي المبرم مع الهيئة الملكية بشأن األراضي األخرى التي ترغب الشركة في تشييد أصولها عليها أو 
المطلوبة ألغراض أخرى غير التشييد ومرافق التشغيل )مثل المكاتب والوحدات السكنية وما إلى ذلك(. )لمزيد من التفاصيل حول ترتيبات اإليجار بين 

الشركة والهيئة الملكية، يرجى مراجعة الجدول )12-40( )»ملخص عقود إيجار المجموعة«( من هذه النشرة(.
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محطات ومرافق المجموعة الواقعة في مدينة الجبيل 2ل8ل4

وصف مدينة الجبيل

الجبيل هي مدينة تقع في المنطقة الشرقية على ساحل الخليج العربي للمملكة، وهي أكبر مدينة صناعية في الشرق األوسط، وتتكون من مدينة الجبيل 
القديمة التي كانت قرية صيد صغيرة حتى عام 1975م والمنطقة الصناعية الجديدة.

يمتد ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل بطول 15 كيلومتًرا على الخط الساحلي، ويضم 7 محطات و25 رصيًفا ومرفأ خدمات ومعدات مناولة البضائع 
السائبة والحاويات ومرافق دعم بحري. وينقل الميناء النفط الخام من المنطقة الشرقية عبر خطوط األنابيب من الشرق إلى الغرب. وتتكون المحطة من 
أربعة أرصفة تحميل متصلة بالشاطئ من خالل رصيف إرسال وجسر بحري. ويمكن استخدام رصيفين في وقت واحد، مما يوفر معدل تحميل أقصى 

قدره 300,000 برميل في الساعة. 

يتم تطوير الجبيل 2 غرب مدينة الجبيل من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وتبلغ المساحة اإلجمالية حوالي 62 كيلومتًرا مربًعا وتقع بالقرب من موارد 
المواد األولية ومرافق التجهيزات األساسية األخرى في مدينة الجبيل الصناعية، والتي يتم توسيعها لتلبية النمو المتوقع للجبيل 2. وستضيف الجبيل 2 
منطقة صناعية جديدة قادرة على استيعاب مستثمرين جدد بمحافظ متنوعة. وتمتلك الشركة محطة ضخ معززة لمياه البحر في الجبيل 2 وتستهدف أن 
يكون لديها خطوط أعمال إضافية من خالل منشآت التبريد بمياه البحر الجديدة ومحطة معالجة مياه الصرف الصناعي. ويتم تنفيذ توسعات في البنية 

التحتية وفًقا للخطة الرئيسية لمدينة الجبيل الصناعية لتسهيل الصناعات الجديدة.

نظرة عامة على الخدمات المقدمة في الجبيل

الخدمات المقدمة في الجبيل (:  4ل4الشكل )

إنتاج المياه الصناعية 
التناضح العكسي لمياه 

البحر لمجمع صدارة 
للكيمائيات ١٧٨٫٧ متر 

مكعب / اليوم

شراء المياه 
جواب/توريد ٣٠٠ 

تيرامتر مكعب/ اليوم               

شراء المياه
الفتح التناضح العكسي 
لمياه البحر ٧٥ تيرامتر 

مكعب/ اليوم

إنتاج المياه ٤ شركة 
مرافق التناضح العكسي 
لمياه البحر ١٠٠ تيرامتر 

مكعب في اليوم

مياه البحر للتبريد 
الصناعي ٢٩٫٨٩٤ 

تيرامتر مكعب 
في اليوم

محطة الضخ في 
الشمال الغربي 
(١٫٠١٩٫٧ تيرامتر 

مكعب)

محطة الضخ 
الشرقية 

(٥٦٢تيرامتر 
مكعب)

توزيع وخزن 
وإعادة تمعدن 
(ألغراض مياه 

الشرب)

مياه الري- تم توفير 
المياه الصناعية 
لألحزمة الخضراء 

والمتنزهات بصفة 
أساسية والمناظر 

الطبيعية إلى الهيئة 
الملكية بصفة أساسية 
وبعض المستهلكين 

الصناعيين مع تصريف 
فائض المياه إلى البحر/ 

األرض الرطبة

محطة معالجة مياه الصرف 
الصناعي ١٣٨٫٤ تيرامتر 

مكعب/اليوم

محطة معالجة مياه الصرف 
الصحي ١٥٩ تيرامتر 

مكعب/اليوم

مجمع صدارة للكيميائيات

مرافق - مدينة الجبيل الصناعية

القطاع السكني

القطاع التجاري

القطاع الحكومي

القطاع الصناعي

خارج مدينة الجبيل
الصناعية

                   

مياه الري

مياه الصرف الصناعي

مياه الصرف الصحي

المياه الصناعية

مياه الشرب

مياه الصرف الصحي      

المصدر: الشركة 
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تركز العمليات التشغيلية للمجموعة في الجبيل بشكل كامل على خدمات المياه وأنشطة الصيانة وعلى توفير مرافق المياه في الجبيل. وتشمل العمليات 
التشغيلية في الجبيل أنظمة التبريد بمياه البحر، وإنتاج مياه الشرب وتوريدها، وجمع مياه الصرف الصحي والصناعي ومعالجتها. وتضم الجبيل أيًضا 
المقر الرئيسي للمجموعة حيث يتم تقديم كل الخدمات المركزية لكل من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. وتتكون عمليات المياه في الجبيل من أربع 
فئات رئيسية: توزيع مياه الشرب، والتبريد بمياه البحر، ومعالجة مياه الصرف ومعالجة مياه الصرف الصحي. وتتمثل الخدمات التي تقدمها المجموعة 

في الجبيل في ما يلي:

التبريد بمياه البحر. 	
التناضح العكسي لمياه البحر. 	
تخزين مياه الشرب وتوزيعها. 	
جمع مياه الصرف الصناعي ومعالجتها. 	
جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها. 	

وفيما يلي تفاصيل جميع محطات المجموعة ومرافقها الواقعة في الجبيل كما في تاريخ هذه النشرة:

تفاصيل جميع محطات المجموعة ومرافقها الواقعة في الجبيل(:  16ل4الجدول )

التصريح/
الترخيص البيئي الرخصة تاريخ التشغيل 

التجاري السعة المحطة/المرفق النشاط

الشركة  -1

 EPO M17 -
292.1

توزيع المياه المحالة 
والمنقاة وبيعها 

بالتجزئة )2105/02 
ت.م(

2010م 300,000 م3/اليوم JW AP Line

مياه الشرب

1980م 101,088 م3/اليوم NWPS Stage -1
1980م

461,328 م3/اليوم
NWPS Stage -2

2007م NWPS Stage -3
1980م 100,000 م3/اليوم RO4

- 75,000 م3/اليوم Al-fatah

1980م 461,328 م3/اليوم EPS

1980م
161,750 م3/اليوم

RO4
1980م VC1-1

 EPO M17 -
292.1

التخزين 
االستراتيجي للمياه 

)2105/03 خ.إ.(

1982م 124,236 م3/اليوم DIST-B

تخزين المياه

1982م 124,236 م3/اليوم DIST-D

1981م 562,024 م3/اليوم EPS

1981م 1,534,138 م3/
اليوم NWPS

1982م 22,552 م3/اليوم CAMP 1-15
1981م 8,626 م3/اليوم B1-PS

1980م 9,694 م3/اليوم E-BLOCK

1980م 9,694 م3/اليوم J-BLOCK

1978م 3,001 م3/اليوم WTP-2PS

1978م 3,222 م3/اليوم WTP-3PS

- 55,000 م3/اليوم JALMUDHA

EPO M17 - 669 إنتاج المياه المحالة 
)2105/04 إ.م.1( 2015م 112,500 م3/اليوم SWRO-4 التناضح العكسي لمياه 

البحر
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التصريح/
الترخيص البيئي الرخصة تاريخ التشغيل 

التجاري السعة المحطة/المرفق النشاط

EPO M17 - 500
معالجة مياه الصرف 
الصحي )2105/02 

م.ص.1(
2013م 72,000 م3/اليوم Stage - 5

معالجة المياه

EPO M17 - 818 ال ينطبق تحت اإلنشاء 120,000 م3/اليوم  Stage - 6

EPO M17 – 500
EPO M17 - 818

تجميع ونقل مياه 
الصرف الصحي 

 2105/02(
ت.ص.1.(

1981م 135,771 م3/اليوم )9#TP إلى PS# P4 703( )من( PS#P4
1983م 135,771 م3/اليوم )PS#P4 إلى PS#P3 702( )من( PS#P3
1982م 109,975 م3/اليوم )PS#P3 إلى PS#P1 701( )من(PS#P1
1982م 33,943 م3/اليوم )PS#B1 إلى PS#B2 559( )من( PS#B2
1982م 66,528 م3/اليوم )PS#P1 إلى PS#B1 581( )من(PS#B1
1985م 21,723 م3/اليوم )PS#D2 إلى PS#D1 608( )من(PS#D1
1985م 48,878 م3/اليوم )PS#P1 إلى PS#D2 616( )من( PS#D2
2014م 195,511 م3/اليوم )PS#P4 56 إلى#PS 56 )119( )من#NPS

1986م 66,528 م3/اليوم )PS#P4 56 إلى#PS 56 )119( )من #EPS

EPO M17 - 504

ال ينطبق

1989م 42,7000 م3/اليوم Stage 2

معالجة مياه الصرف 
الصناعي

EPO M17 - 461 2013م 55,000 م3/اليوم Stage 3
تم تقديم طلب تحت اإلنشاء 125,000 م3/اليوم Stage-4

EPO M17 – 504
EPO M17 - 461

1980م 109,975 م3/اليوم )TP8 18 إلى#PS 18 )118( )من#PS

1980م 66,528 م3/اليوم )18#PS 20 إلى#PS 20 )116( )من#PS

1980م 195,511 م3/اليوم )8#TP 1 إلى#PS 1 )113( )من#PS

1984م 86,894 م3/اليوم )8#TP 22 إلى#PS 22 )247( )من#PS

1985م 33,943 م3/اليوم )22#PS 53 إلى#PS 53 )241( )من#PS

1985م 195,511 م3/اليوم )2#PS 1 إلى#PS 1 )113( )من#PS

1985م 86,894 م3/اليوم )5#PS 3 إلى#PS 3 )107( )من#PS

 EPO M17 -
286.2 ال ينطبق

1983م/1999م 565,200 م3/
الساعة محطة التبريد باستخدام مياه البحر 1

التبريد باستخدام مياه 
البحر

2001م/2003م 680,400 م3/
الساعة محطة التبريد باستخدام مياه البحر 2

2012م 200,000 م3/
الساعة

التبريد باستخدام مياه البحر - محطة 
J2 ضخ

تحت اإلنشاء ولم 
يتم نقلها بعد إلى 

الشركة
80,000 م3/الساعة التبريد باستخدام مياه البحر - محطة 

 J2 لتعزيز الضخ

شركة جواب  -2

 EPO M17 -
288.2

اإلنتاج المزدوج 
)070507 - ر( 2009م

2,743,8 ميغاواط
)IWPP( محطة متكاملة للمياه والطاقة اإلنتاج ا لمزدوج

800,000 م3/اليوم
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ويوضح الجدول التالي المساهمة في إجمالي اإليرادات وإجمالي حجم العمليات في الجبيل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، 
والفترة المنتهية في 31 مارس 2022م:

اإليرادات من الجبيل(:  17ل4الجدول )

اإليرادات 

الفترة المنتهية في 31 مارسللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2022م2021م2020م2019م

)بالمليون ريال سعودي(

37738239181التبريد بمياه البحر

806839831193مياه الشرب )التناضح العكسي لمياه البحر والتخزين والتوزيع(

14314714837مياه الصرف الصناعي )الجمع والمعالجة(

10210810721مياه الصرف الصحي )الجمع والمعالجة(

1,4281,4761,477332اإلجمالي

المصدر: الشركة

بيان حجم األعمال في الجبيل(:  18ل4الجدول )

الحجم )بالمليون متر مكعب(
الفترة المنتهية في 31 مارسللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2022م2021م2020م2019م

5,5926,0726,1831,284التبريد بمياه البحر

11912712529مياه الشرب )التناضح العكسي لمياه البحر والتخزين والتوزيع(

4344.244.411,163مياه الصرف الصناعي )الجمع والمعالجة(

42.647.845.811,584مياه الصرف الصحي )الجمع والمعالجة(

5,796.66,291.06,398.21479.12اإلجمالي

المصدر: الشركة

ال تشمل عمليات الشركة في الجبيل تخزين المياه المعالجة وتوزيعها، بسبب التصميم، إذ لم يتم إنشاء شبكة التوزيع في الجبيل لعمليات منفصلة للمياه 
المعالجة. 

التبريد بمياه البحر

يُعتبر توفير التبريد بمياه البحر في الجبيل من الخدمات الحيوية التي توفر مياه البحر لتبريد العمليات للصناعات األساسية في مدينة الجبيل الصناعية. 
وتتكون منشأة التبريد بمياه البحر من محطتي ضخ متجاورتين بالقرب من الساحل وقناة توزيع متصلة بالعمالء من خالل أنابيب تحت األرض. وتتدفق 
مياه البحر التي يتم ضخها في قناة التوزيع عن طريق الجاذبية إلى العمالء، بينما تتدفق المياه المرتجعة عن طريق الجاذبية إلى البحر. وتمر مياه البحر 
المسحوبة من الخليج العربي من خالل قنوات السحب الخاضعة لعمليات تكريك عبر شبكات النفايات الغليظة وشبكات النفايات الدقيقة في محطات 

الضخ، ثم تتم معالجتها بالكلور قبل ضخها في قناة التوزيع.

تحتوي كل محطة من محطتي الضخ في الجبيل على 14 مضخة لكل منهما، وتبلغ القدرة اإلنتاجية لكل محطة ضخ 1.25 مليون متر مكعب في الساعة. 
وتوجد محطة معالجة بالكلور ملحقة بمحطتي الضخ تنتج هيبوكلوريت الصوديوم الذي يُستخدم لتطهير مياه البحر التي يتم ضخها في القناة، وتبلغ 
القدرة التصميمية لمحطة المعالجة بالكلور 64,100 كجم في اليوم. ويتم نقل مياه البحر من محطات الضخ إلى العمالء عبر شبكة القناة التي يبلغ طولها 
حوالي 12 كيلومتًرا وتمتد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب داخل المدينة الصناعية. وتأخذ القنوات شكاًل شبه منحرف في مقطع عرضي 
وتُقسم إلى ثالث حجرات باستخدام جدران خرسانية عمودية، حيث تكون الحجرات الشمالية والشرقية مخصصة لإلمداد فقط بينما تكون الحجرات 
الجنوبية والغربية مخصصة فقط للتدفق المرتد. وعادًة ما يتم استخدام الجزء األوسط كحجرة إمداد إضافية، كما يمكن استخدامها للتدفق المرتد إذا 
 )3N3 وSلزم األمر، كما أن محطات الضخ ونظام التوزيع مزودين بحماية كاثودية للحد من التآكل. وتتكون القناة الشاطئية من أربعة أقسام )القناة 1 و2 و
متصلة ببعضها بواسطة سيفونات معكوسة. ويتم توفير مياه البحر للعمالء وإعادتها إلى القنوات من خالل األنابيب الجانبية الخرسانية/المصنوعة من 
البالستيك المقوى باأللياف الزجاجية التي توضع تحت األرض والمنبثقة من هياكل السحب/اإلرجاع المخصصة الموجودة على طول الجدران الفاصلة 

الرأسية للقناة. وتوفر بوابات التصريف المثبتة في هذه الهياكل المرونة لتوصيل األنابيب الجانبية بأي من الحجرات المجاورة.
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يتم تصريف المياه المرتجعة إلى الميناء من خالل مجموعة أخرى من السيفونات المعكوسة، وقنوات التصريف على الشاطئ، والمصب وقناة التصريف 
الخاضعة لعمليات تكريك. ويتم فصل سحب مياه البحر عن تصريفها عن طريق جسر بحري يؤدي إلى الميناء الصناعي الذي يعمل كحاجز بين االثنين 
ويزيل إمكانية إعادة الدوران. وترتبط محطات الضخ ومرافق التوزيع بغرفة التحكم المركزية من خالل نظام التحكم الموزع )DCS( ونظام مراقبة التحكم 

.)SCADA( وتجميع البيانات

ويتم توفير مصدر الطاقة لمحطات الضخ من قبل الشركة السعودية للكهرباء من خالل مجموعتين من خطوط التغذية بقدرة 115 كيلو فولًتا، يمكن لكل 
منها تحمل كامل الحمل. ومن المقرر أن تمتد منشأة التبريد بمياه البحر إلى المدينة الصناعية الجديدة الجبيل 2 من خالل إنشاء محطة ضخ في الطرف 
الغربي للقناة 2 ومن خالل شبكة من األنابيب المضغوطة. وتتولى الهيئة الملكية للجبيل وينبع تنفيذ مشروع التوسعة ويتكون من محطة ضخ وخط نقل 

وكذلك شبكة توزيع.

تبلغ القدرة اإلنتاجية اإلجمالية لمحطات ضخ الجبيل 1 نحو 1,245,600 متر مكعب في الساعة )28 مضخة( والقدرة المركبة لمحطة الضخ المعززة في 
الجبيل 2 في نهاية القناة 2 نحو 200,000 متر مكعب في الساعة )5 مضخات(. ويعمل نظام مياه البحر في الجبيل 1 بما في ذلك قسم P&Q بالتدفق 
القائم على الجاذبية من قنوات مياه البحر وإليها. كما أن نظام إمداد مياه البحر في الجبيل 2 عبارة عن نظام مضغوط متصل بمحطة الضخ المعززة في 

الجبيل 2 الموجودة في نهاية القناة 2 عبر خطوط األنابيب. وتتدفق المياه المرتجعة من الجبيل 2 عن طريق الجاذبية إلى القناة 2.

يمكن لمحطات الضخ والقناة وشبكات التوزيع تلبية طلب العمالء، وال توجد أي فجوة محددة في قدرة النظام على تلبية الطلب في المستقبل القريب )حتى 
عام 2026م وفق المخطط له(، ويتم تنفيذ مشاريع النفقات الرأسمالية إلعادة تأهيل معدات/أنظمة التبريد بمياه البحر وترقيتها من أجل التشغيل السلس 
والفعال والموثوق للمحطة، والتي تخضع لمراحل مختلفة من اإلنفاق الرأسمالي ودورة المعالجة. وكانت هناك مخاوف كبيرة بشأن تشغيل محطة الضخ 
في الجبيل 2، والتي تم تصميمها لتسع تدفقات تصل إلى 200,000 متر مكعب في اليوم. وبسبب انخفاض الطلب الحالي، طرأت صعوبات عند تشغيل 

النظام، ولكن تمت معالجة هذه المشاكل التشغيلية من خالل تنفيذ التوصيات الفنية لكل من محطة الضخ والشبكة.

تبلغ القدرة اإلجمالية المركبة 346 متًرا مكعًبا في الثانية، )1,245,600 متر مكعب في الساعة(. ويُقدر متوسط القدرة التشغيلية )مع األخذ في االعتبار 
خضوع 4 مضخات للصيانة - بواقع مضختين من كل محطة ضخ( بنحو 295.2 متًرا مكعًبا في الثانية، في ظل تشغيل 15 مضخة كبيرة و9 مضخات 

صغيرة، أي ما يعادل 1062720 متًرا مكعًبا في الساعة.

تبلغ القدرة اإلجمالية المركبة لمحطتي الضخ في الجبيل 1 نحو 1,245,600 متر مكعب في الساعة، وتحتوي كل محطة ضخ على 14 مضخة لكل منها، 
حيث تم توريد 24 مضخة منها من قبل شركة إيبارا اليابانية، في حين تم توريد األربع مضخات المتبقية من قبل شركة باتيرسون األمريكية. كما تم توفير 
3 مضخات في الجبيل 2 من قبل شركة إيبارا اليابانية ومضختين من شركة توريشيما اليابانية. يوضح الجدول التالي القدرات المركبة لمحطات الضخ 

في الجبيل 1 كما في تاريخ نشرة اإلصدار:

إجمالي القدرة المركبة للتبريد بمياه البحر في الجبيل 1 كما في تاريخ هذه النشرة(:  19ل4الجدول )

اسم المحطة
القدرة المركبة 
)تيرامتر مكعب 

في الساعة(

تاريخ التشغيل القدرة المركبة المتاحة )باأللف(
مالحظاتالتجاري

2022م2019م2012م2009م2006م2003م

المرحلة األولى من التبريد 
1983م370.8371371371371371371بمياه البحر 1

10 مضخات × 
37,080 متًرا مكعًبا في 

الساعة.
المرحلة األولى من التبريد 

4 مضخات × 48,600  1999م194.4194194194194194194بمياه البحر 2
متر مكعب في الساعة.

14 مضخات × 48,600 2001م-2003م680.4680680680680680680التبريد بمياه البحر 2
متر مكعب في الساعة.

1,245.6القدرة اإلجمالية املركبة

المصدر: الشركة
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يوضح الجدول التالي القدرات المركبة لمحطة الضخ في الجبيل 2 كما في تاريخ نشرة اإلصدار:

إجمالي القدرة المركبة لتبريد مياه البحر في الجبيل 2 كما في تاريخ هذه النشرة(:  20ل4الجدول )

اسم المحطة
القدرة المركبة 
)تيرامتر مكعب 

في الساعة(

تاريخ التشغيل القدرة المركبة المتاحة )باأللف(
مالحظاتالتجاري

2022م2019م2012م2009م2006م2003م

المرحلة األولى من محطة 
3 مضخات × 50,000 2012م150150150150--150الضخ في الجبيل 1

متر مكعب في الساعة.
المرحلة األولى من محطة 

مضختان × 25,000 2017م5050----50الضخ في الجبيل 2
متر مكعب في الساعة.

200القدرة اإلجمالية املركبة

المصدر: الشركة

تتكون الشبكة الحالية مما يلي:

نظرة عامة على الشبكة القائمة في الجبيل(:  21ل4الجدول )

القدرة المركبةالمعدات/التقنيةالخدمة

1.25 مليون متر مكعب في الساعة28 مضخة في محطتي الضخ )بواقع 14 مضخة لكل مضخة(ضخ مياه البحر

64,100 كجم من هيبوكلوريت الصوديومإنتاج هيبوكلوريت الصوديوممحطة المعالجة بالكلور

طول القناة 12 كم قدرة القناة 980,000 متر مكعب في الساعةنظام القناةتوزيع مياه البحر في الجبيل 1

شبكة خطوط األنابيبتوزيع مياه البحر في الجبيل 2
طول خط األنابيب 254 كم )األنابيب الرئيسية والجانبية( 

تخصيص التبريد بمياه البحر في الجبيل 2 
تبلغ 200,000 متر مكعب في الساعة

المصدر: الشركة

مياه الشرب

تقوم الشركة بتوريد وتوزيع مياه الشرب إلى مدينة الجبيل الصناعية والمناطق المحيطة بها. ويتم ذلك عن طريق توفير مياه الشرب من خالل محطات 
تحلية المياه الداخلية واستيراد مياه الشرب من شركة جواب ومحطات شركة الفتح. وتشتري الشركة 300,000 متر مكعب في اليوم من شركة توريد 
وتشتري كمية إضافية تبلغ 75,000 متر مكعب في اليوم من محطة التناضح العكسي لمياه البحر التابعة لشركة الفتح. وتمتلك الشركة محطة واحدة 
تمتد بطول  أنابيب  الشرب عبر شبكة  ويتم توجيه مياه  اليوم.  تبلغ 100,000 متر مكعب في  إنتاجية  الجبيل بطاقة  البحر في  لمياه  العكسي  للتناضح 
1,724كم. وتستخدم الشركة، لضخ مياه الشرب عبر شبكة األنابيب، 32 محطة ضخ عبر شبكتها للحفاظ على تدفق ثابت لمياه الشرب. وتتمثل المصادر 

الحالية لمياه الشرب )الكمية المتوفرة( في ما يلي:

محطات التناضح العكسي لمياه البحر التابعة للشركة - 100,000 متر مكعب في اليومأ- 
الشراء من شركة توريد - 300,000 متر مكعب في اليومب- 
الشراء من شركة الفتح - 75,000 متر مكعب في اليومج- 

يتكون نظام مياه الشرب من شبكات ومنشآت إنتاج واستيراد، ويقوم بتوريد مياه الشرب للصناعات في الجبيل 1 والجبيل 2 لتلبية االحتياجات من 
المياه المعالجة، وبالتالي يُعد أداة حيوية للتشغيل المستمر لكل الصناعات األساسية والثانوية. تتضمن شبكة مياه الشرب خطوط نقل رئيسية والعديد 
من خطوط التوزيع إلى جانب محطات ضخ مأهولة وغير مأهولة. وتتكون من صهاريج خزن السوائب وصهاريج محلية بقدرة إجمالية تزيد على 2.5 

مليون متر مكعب.

ويوجد خزانان سوائب رئيسيان في نظام التوزيع يقعان في محطة الضخ الشمالية الغربية ومحطة الضخ الشرقية. وتحتوي محطة الضخ الشمالية الغربية 
على 16 خزاًنا بسعة اسمية تبلغ حوالي 95.000 متر مكعب لكل خزان، سعة تخزين إجمالية تبلغ 1.534.138 متًرا مكعًبا. تحتوي محطة الضخ الشرقية 
على 10 صهاريج تخزين بأحجام مختلفة، بسعة تخزين إجمالية تبلغ 562.024 متًرا مكعًبا. باإلضافة إلى ذلك، يتم أيًضا تركيب صهاريج تخزين محلية 
في نقاط استراتيجية داخل مدينة الجبيل الصناعية. ويتم توزيع إمدادات المياه من المحطتين الرئيسيتين، وهما محطة الضخ الشمالية الغربية ومحطة 
الضخ الشرقية، إلى صهاريج التخزين المحلية في كل محطة ضخ ثم يتم ضخها لخدمة مناطقها ذات الصلة. ويمكن أيًضا تخزين المياه لتلبية أي طلب 

في المستقبل وتنظيم التدفق وفًقا الحتياجات العمالء.
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يوضح الجدول التالي تفاصيل سعات التخزين والتوزيع لمحطات الضخ: 

سعات التخزين والتوزيع في الجبيل(:  22ل4الجدول )

متر مكعب/ اليومسعة التخزين والتوزيع

DIST-B :124,236التخزين
DIST-D :124,236التخزين

15-1 CAMP :22,552التخزين
PS-B1 :8,626التخزين

E-BLOCK :9,694التخزين
J-BLOCK :9,694التخزين
2PS-WTP :3,001التخزين
3PS-WTP :3,222التخزين

JALMUDHA :55,000التخزين
1.534.138التخزين: محطة الضخ الشمالية الغربية

562.024التخزين: محطة الضخ الشرقية
)إمداد المباشر من قبل محطة الضخ الشمالية الغربية ومحطة الضخ الشرقية(التوزيع الصناعي )أحجام مختلفة في مواقع متنوعة(

المصدر: الشركة

يتم تخزين مياه الشرب التي يتم إنتاجها وشرائها في صهاريج تخزين كبيرة ويتم ضخها إلى شبكة النقل من خالل خمس محطات ضخ نقل.

مياه الصرف الصناعي ومياه الصرف الصحي

يتكون خط خدمات مياه الصرف في الجبيل من فئتين رئيسيتين:

معالجة مياه الصرف الصناعي )مياه الصرف الصناعي(.أ- 
معالجة مياه الصرف الصحي )مياه الصرف الصحي(.ب- 

في ما يلي سعة معالجة مياه الصرف الصناعي في الجبيل: 

23,000 متر مكعب في اليوم للمرحلة األولى من محطة معالجة مياه الصرف الصناعي 8.أ- 
41,700 متر مكعب في اليوم للمرحلة الثانية من محطة معالجة مياه الصرف الصناعي 8.ب- 
55,000 متر مكعب في اليوم للمرحلة الثالثة من محطة معالجة مياه الصرف الصناعي 8.ج- 
125,000 متر مكعب في اليوم للمرحلة الرابعة من محطة معالجة مياه الصرف الصناعي، وهي التي ال تزال قيد اإلنشاء. د- 

في ما يلي سعة معالجة مياه الصرف الصحي في الجبيل:

15,000 متر مكعب في اليوم للمرحلة األولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحي.أ- 
72,000 متر مكعب في اليوم للمرحلتين الثانية والثالثة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي.ب- 
72,000 متر مكعب في اليوم للمرحلة الخامسة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي 9.ج- 
120,000 متر مكعب في اليوم للمرحلة السادسة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي 9، وهي التي ال تزال قيد اإلنشاء. د- 

يوضح الجدول التالي تفاصيل معدات وسعة كل محطة من محطات معالجة مياه الصرف وشبكة مياه الصرف:

معدات وسعة معالجة مياه الصرف في الجبيل التي يتم تشغيلها كما في تاريخ هذه النشرة(:  23ل4الجدول )

السعة اإلنتاجيةالمعدات/التقنيةالخدمة

41,700 + 23,000 + 55,000 = 119,700 متر مكعب في اليوم3 محطات معالجة مياه الصرف مياه الصرف الصناعي
15,000 + 72,000 + 72,000 = 159,000 متر مكعب في اليوم 4 محطات معالجة مياه الصرف مياه الصرف الصحي

شبكة أنابيب لمياه الصرف الصناعي تبلغ 114 كم، وشبكة أنابيب لمياه الصرف الصحي تبلغ 1,107 كم296 محطة رفع و76 محطة ضخشبكة مياه الصرف

المصدر: الشركة
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تم تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لمعالجة مياه الصرف الصناعي الواردة من المصانع في مدينة الجبيل الصناعية. وتتم إدارة التدفق من 
المصانع بناًء على خصائص تلك النفايات السائلة ويتم معالجتها وفًقا لإلرشادات البيئية الخاصة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع للتخلص من مياه الصرف 
الصناعي. وتبلغ السعة الحالية لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي )محطة معالجة مياه الصرف الصناعي 8( 138,400 متر مكعب في اليوم )وسعة 
تخزينية 119.700 متر مكعب في اليوم باإلضافة إلى 18.700 متر مكعب متاحة مؤقتاً لتلبية الطلب المرتفع(. كما تعمل المجموعة - وفًقا لخطة األعمال 
الخاصة بها - على إنشاء محطة معالجة جديدة لمياه الصرف الصناعي بسعة إجمالية تبلغ 125,000 متر مكعب في اليوم والتي من المستهدف أن يتم 

البدء بتشغيلها في الربع األخير من عام 2024م. وتكفي السعة المقترحة لتلبية اللوائح البيئية للهيئة الملكية، والطلب من العمالء الحاليين والملتزمين.

تم تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الجبيل لمعالجة مياه الصرف الصحي الواردة من المصانع والمنطقة المحلية ومدينة الجبيل. 
وتقع المحطة شمال غرب مدينة الجبيل الصناعية، وتم تصميمها بحيث تتوافق مع اإلرشادات البيئية الخاصة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع لمعالجة مياه 
الصرف الصحي. وتم توفير أربعة صهاريج تخزين تبلغ سعة كل منهم 24,000 متر مكعب، بالقرب من المحطة لتخزين المياه المعاد تدويرها. وترتبط 
صهاريج التخزين بمحطة ضخ مياه الصرف حيث يتم توصيل المياه إلى المجتمع المحلي ألغراض الري واستخدامات أخرى. ويتم تجميع مياه الصرف 
من مدينة الجبيل الصناعية من خالل شبكة خطوط أنابيب في 296 محطة رفع و54 محطة ضخ تحيط في المناطق المحلية والصناعية. ويتكون نظام 
الصرف الصناعي من شبكة أنابيب تبلغ طولها 114 كم تخدم العمالء الصناعيين بينما يتم تقديم مياه الصرف الصحي من خالل شبكة أنابيب تمتد بطول 
1,107 كم. حيث يتم استخدام بعض المياه المعالجة من محطات معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي ألغراض الري وأغراض أخرى معينة. وتستند 

اإلرشادات الخاصة بمياه الصرف ومياه الري إلى إرشادات الهيئة الملكية للجبيل وينبع. 

تبلغ السعة الحالية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي )محطة معالجة مياه الصرف الصحي 9( 159,000 متر مكعب في اليوم. وافقت المجموعة على 
مشروع توسعة لمعالجة مياه الصرف - والتي هي قيد اإلنشاء حالًيا وعلى مرحلتين بسعة 120,000 متر مكعب في اليوم في الربع األخير من عام 2022م. 
كما التزمت المجموعة باالمتثال للوائح البيئية للجبيل وينبع. وعند االنتهاء من مشاريع التوسعة المعتمدة، سيتم وقف تشغيل المرحلة األولى والثانية 
والثالثة الحالية. كما تتطلب شبكة الصرف الصحي تعديالت وفًقا لنموذج الدراسة الهيدروليكي المعد من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتلبية الطلب 

وفًقا للخطة الرئيسية الصادرة عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

تمتلك المجموعة مرافق تخزين وقود مالئمة في الجبيل لضمان موثوقية وأمان إمدادات الوقود.

محطة اإلنتاج المزدوج التابعة لشركة جواب

تبلغ سعة محطة اإلنتاج المزدوج التابعة لشركة جواب 2,743.6 ميجاواط من الطاقة و800,000 متر مكعب في اليوم من المياه. كما أنها منشأة ثنائية 
الغرض، حيث تعتمد محطة توليد الطاقة على تقنية توليد الدورة المركبة التي تتألف من 4 مجموعات طاقة تتكون من 3 مولدات غاز توربيني ومولد 
واحد من مولدات البخار التوربيني لكل منها. تتكون منشأة المياه من 27 وحدة تحلية مياه وتعتمد على تقنية التقطير متعدد التأثير)MED(. وتستخدم 
المحطة غاز البيع كوقود أساسي ونواتج التقطير رقم 2 كوقود احتياطي. وقد أبرمت شركة توريد اتفاقية لشراء الطاقة والمياه مع شركة جواب لشراء 
جميع السعات اإلنتاجية والمخرجات من الطاقة والمياه، والتي أُبرمت في يناير 2007م وستنتهي بعد عشرين عاًما من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع 
)علًما بأن التشغيل التجاري قد بدأ في عام 2010م(. وتقوم شركة توريد ببيع كامل إنتاج الطاقة للشركة السعودية لشراء الطاقة )المشتري الرئيسي( 
بنسبة 62.5% من إنتاج المياه للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ونسبة 37.5% للشركة. وتتولى شركة جواب المسؤولية عن تشغيل وصيانة المحطة. 
وقد أُبرمت االتفاقية المحررة بين شركة توريد والشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتاريخ 6 أبريل 2009م وتنتهي بانتهاء 

اتفاقية شراء الطاقة والمياه.

معدات وسعة محطة اإلنتاج المزدوج التابعة لشركة جواب كما في تاريخ هذه النشرة(:  24ل4الجدول )

السعة اإلنتاجيةالمعدات/التقنيةالخدمة

2,743.8 ميجاواط4 مجموعات طاقة تتكون من 3 مولدات غاز توربيني ومولد واحد من مولدات البخار التوربينيسعة توليد الطاقة

800,000 متر مكعب في اليوم27 وحدة تحلية مياهمنشأة المياه

المصدر: الشركة

سيتم نقل المحطة إلى شركة توريد بعد تشغيلها لمدة 20 عاًما، والمتوقع أن يكون ذلك بتاريخ 1452/06/27هـ )الموافق 25 أكتوبر 2030م(. ويأتي تمويل 
الديون للمشروع من مجموعة من المقرضين الدوليين والكوريين والسعوديين )يشار إليها باسم التسهيل الدولي وتسهيل شركة تأمين الصادرات الكورية 
والتسهيل المحلي(. ويتم ضمان كل المدفوعات التي قدمتها شركة توريد إلى شركة جواب )بما في ذلك كل من مدفوعات الفواتير ومدفوعات إنهاء 
الخدمة( بموجب اتفاقية دعم ائتماني مبرمة مع وزارة المالية السعودية )لمزيد من التفاصيل حول اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة بين شركة جواب 

وشركة توريد، يرجى مراجعة القسم )12-6-4( )»االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة«( من هذه النشرة(.
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محطات ومرافق المجموعة الواقعة في مدينة ينبع 3ل8ل4

وصف مدينة ينبع

لدى ينبع ميناء أساسي يقع على البحر األحمر )ميناء الملك فهد الصناعي(، الذي يعتبر أكبر ميناء لشحن النفط على البحر األحمر، وتعد مدينة صناعية 
في منطقة المدينة المنورة بالمملكة، وتقع على بُعد حوالي 300 كم من شمال غرب مدينة جدة. وتُعد ينبع محطة مهمة لشحن البترول حيث تتضمن ثالث 
مصانع لتكرير النفط ومنشأة للبالستيك والعديد من محطات البتروكيماويات األخرى، كما أنها الميناء الثاني للمملكة )بعد ميناء جدة( حيث تعمل كميناء 
رئيسي للمدينة المنورة، تقع على بعد 160 كم شرًقا. وينبع هي أكبر ميناء لتصدير النفط الخام على ساحل البحر األحمر، كما أنها تُعد الميناء البديل 
لصادرات المملكة من النفط الخام. ويضم ميناء ينبع منشآت تمكنه من تصدير أكثر من ثالثة ماليين برميل في اليوم من النفط الخام، ويقع بالقرب من 
قناة السويس مما يجعله ميناًء ممتاًزا للوصول إلى األسواق األوروبية واألسواق النامية في إفريقيا والشرق األوسط. وتستضيف ينبع ثالث أكبر مجمع 

تكرير في العالم وتبلغ مصانع تكرير النفط في ينبع قدرة على تكرير أكثر من مليون برميل في اليوم.

مواطنون  منهم %68  لعام 1431هـ/2010م،  والمساكن  السكان  تعداد  نسمة حسب  الصناعية فقط( 233,236  المدينة  )وليست  ينبع  ويبلغ عدد سكان 
سعوديون. ويعيش عدد كبير من العمال والموظفين خارج المدينة ويتنقلون إلى ينبع كل يوم، مما يجعل عدد السكان خالل النهار أكبر بكثير من عدد 

السكان المقيمين.

نظرة عامة على الخدمات المقدمة في ينبع(:  5ل4الشكل )

ينبع١
خزن مياه

الشرب ٣٤٠
تيرامتر مكعب

ينبع٢
خزن المياه

المعالجة ١٨٠
تيرامتر مكعب

ينبع٢
خزن المياه 

المعالجة
٥٠٠ تيرامتر 

مكعب

ينبع٢ خزن 
مياه الشرب 
٢٠٠ تيرامتر 

مكعب

توزيع وخزن 
وإعادة تمعدن 
(الغراض مياه 

الشرب)

الربط البيتي مع 
الشبكة الوطنية

توليد الطاقة (ينبع١)
مولدات غاز توربيني =٥٣٠ ميجاواطًا
١مولد بخار توربيني=١٣٩ ميجاواطًا

٢مولدان غاز توربيني= ٥٥٠ ميجاواطًا

توليد الطاقة (ينبع٢)
٣ مولدات غاز توربيني=

٨٢٥ مياواطًا

إنتاج المياه (ينبع٢)
٢محطتا التقطير متعدد التأثير =٦٠

تيرامتر مكعب/اليوم

التبريد بمياه البحر(ينبع٢)٤١٢
محطة معالجة مياه الصرف الصناعيتيرامتر مكعب / الساعة

بقدرة ٤٨ تيرا متر مكعب/ اليوم

محطة معالجة مياه الصرف الصحي
بقدرة ٤٨ تيرا متر مكعب/ اليوم

التبريد بمياه البحر(ينبع١)٧٠٠
تيرامتر مكعب / الساعة

شبكة توزيع غاز البيع

إنتاج المياه (يبنع١)
٣أالف قدم مكعب=

٤١ تيرامتر مكعب/اليوم
٢ محطتا التقطير متعدد التأثير=

٥٥ تيرامتر مكعب/اليوم
١ محطة التناضح العكسي لمياه البحر=

٥٢ تيرامتر مكعب /اليوم

نظام مياه الري تم توفير
المياه الصناعية لألحزمة
الخضراء والمنتزهات 

الملكية والمناظر الطبيعية 
إلى الهيئة الملكية بصفة 

أساسية وبعض 
المستهلكين الصناعيين 
مع تصريف فائض المياه 
إلى البحر/ األرض الربطبة

القطاع السكني

مرافق- مدينة ينبع الصناعية

القطاع التجاري

القطاع الحكومي

القطاع الصناعي

خارج مدينة ينبع الصناعية

الشبكة والمحطات 
الفرعية لنقل 

الطاقة

الشبكة والمحطات 
الفرعية لتوزيع 

الطاقة

أرامكو السعودية
SGDN.الغاز= مولدات الغاز التوربيني. مولد البخار التوربيني٤

زيت الوقود الثقيل١٨٠= مولد البخار التوربيني ٤ 
زيت الوقود ٣٨٠= مولدا البخار التوربيني ٥ و٦(ينبع١)

مولدات البخار التوربيني٢١-٢٣(ينبع٢)
الزيت الخام العربي الخفيف = مولدات البخار التوربيني ٢١-٢٣(ينبع٢)

الغاز
مياه الري

مياه الصرف الصناعي

مياه الصرف الصحي
الطاقة

البخار

التبريد بمياه البحر (ينبغ١)

التبريد بمياه البحر (ينبغ٢)

المياه المعالجة
مياه الشرب

تقدم الشركة خدمات مرافق الطاقة والمياه في ينبع، وتشمل الخدمات المقدمة في ينبع ما يلي:

توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها. 	
التبريد بمياه البحر. 	
التناضح العكسي لمياه البحر. 	
تخزين وتوزيع مياه الشرب والمياه المعالجة. 	
جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها. 	
جمع مياه الصرف الصناعي ومعالجتها. 	
توزيع غاز البيع. 	
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وفيما يلي تفاصيل جميع محطات المجموعة ومرافقها الواقعة في ينبع كما في تاريخ هذه النشرة:

تفاصيل جميع محطات المجموعة ومرافقها الواقعة في ينبع(:  25ل4الجدول )

التصريح/الترخيص 
البيئي الرخصة تاريخ التشغيل 

التجاري السعة المحطة/المرفق النشاط

الشركة  -1

ال ينطبق إنشاء شبكة توزيع محلية 
بمنطقة الصناعات )8( 2011م 55,000,000 قدم 

مكعب الشبكة المحلية لتوزيع الغاز الجاف توزيع الغاز

 EPO M17 -
292.1

توزيع المياه المحالة 
والمنقاة وبيعها بالتجزئة 

)2105/02 ت.م(

1983م 69,600 م3/اليوم PSDP5

مياه الشرب
1983م 84,000 م3/اليوم PS1
1983م 69,600 م3/اليوم PS2
1983م 84,000 م3/اليوم PS2

 EPO M17 -
292.1

التخزين االستراتيجي 
للمياه )2105/03 خ.إ.(

1985م 180,000 م3/اليوم Yanbu-1 PW Tanks at PSDP-5

تخزين المياه
1985م 80,000 م3/اليوم Yanbu-1 PW Tanks at PS-1
1985م 60,000 م3/اليوم Yanbu-1 PW Tanks at PS-2
1985م 20,000 م3/اليوم Yanbu-1 PW Tanks at PSDP-2
2014م 205,760 م3/اليوم PW Tanks Y2 PS Yanbu-2

 EPO M17 -
292.1 ال ينطبق

1985م 40,000 م3/اليوم ينبع 1

تخزين مياه 
العمليات

1985م 40,000 م3/اليوم PRW Tanks

1985م 40,000 م3/اليوم 6-at PSDP

2011م 60,000 م3/اليوم ينبع 1
2014م 102,880 م3/اليوم PRW Tanks

2014م 102,880 م3/اليوم 6-at PSDP

2014م 102,880 م3/اليوم ينبع 1
2014م 102,880 م3/اليوم PRW Tanks

 EPO 1 - 04 -
 1187

إنتاج المياه المحالة 
)2105/04 إ.م.1( 2006م 52,085 م3/اليوم التناضح العكسي لمياه البحر

التناضح 
العكسي لمياه 

البحر

 EPO 2 - 07 -
1185

معالجة مياه الصرف 
الصحي )2105/02 

م.ص.1(
2015م 47,500 م3/اليوم محطة معالجة مياه الصرف 2

معالجة المياه
EPO 2-07-1185
EPO 1-147-0214

تجميع ونقل مياه الصرف 
الصحي )2105/02 

ت.ص.1.(

1982م 4,338 م3/اليوم  )SW17 إلى SW33 محطة الصرف الصحي )من
1982م 2,466 م3/اليوم )SW3 إلى SW2 محطة الصرف الصحي )من
1982م 4,932 م3/اليوم )SW6 إلى SW5 محطة الصرف الصحي )من
1982م 20,995 م3/اليوم )SW9 إلى SW58 محطة الصرف الصحي )من
1982م 6,930 م3/اليوم )SW16 إلى SW14 محطة الصرف الصحي )من
1982م 75,946 م3/اليوم )SW16 إلى SW15A محطة الصرف الصحي )من
1982م 3,690 م3/اليوم )SW16 إلى SW22 محطة الصرف الصحي )من
1982م 14,256 م3/اليوم )SW16 إلى SW37 محطة الصرف الصحي )من
1982م 4,666 م3/اليوم )SW50 إلى SW49 محطة الصرف الصحي )من
1982م 4,925 م3/اليوم )SW50 إلى SW54 محطة الصرف الصحي )من
1982م 12,971 م3/اليوم )SWTP إلى LS16A محطة الصرف الصحي )من
1982م 13,121 م3/اليوم )SWTP 50 إلى-LS محطة الصرف الصحي )من
1982م 1,361 م3/اليوم )SWTP 3 إلى-LS محطة الصرف الصحي )من
1982م 1,361 م3/اليوم )SWTP 06 إلى-LS محطة الصرف الصحي )من
1982م 1,361 م3/اليوم )SWTP 09 إلى-LS محطة الصرف الصحي )من
1982م 3,021 م3/اليوم )17-LS إلى SWTP محطة الصرف الصحي )من
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التصريح/الترخيص 
البيئي الرخصة تاريخ التشغيل 

التجاري السعة المحطة/المرفق النشاط

 EPO 1 - 147 -
0214 R1 ال ينطبق

2014م 48,000 م3/اليوم محطة معالجة مياه الصرف الصناعي2

معالجة مياه 
الصرف 
الصناعي

1982م 7,974 م3/اليوم )12-IW 09 إلى-IW محطة الصرف الصناعي )من
1982م 16,848 م3/اليوم )12-IW 06 إلى-IW محطة الصرف الصناعي )من
1982م 7,974 م3/اليوم )12-IW 03 إلى-IW محطة الصرف الصناعي )من
1982م 9,072 م3/اليوم )11-IW 16 إلى-IW محطة الصرف الصناعي )من
1982م 9,072 م3/اليوم )11-IW 10 إلى-IW محطة الصرف الصناعي )من
1982م 194,4 م3/اليوم )11-IW 14 إلى-IW محطة الصرف الصناعي )من
1982م 3,400 م3/اليوم )12-IW( محطة الصرف الصناعي
1982م 1,400 م3/اليوم )12-IW( محطة الصرف الصناعي
1982م 19,440 م3/اليوم )IWTP 12 إلى-IW محطة الصرف الصناعي )من
1982م 16,070 م3/اليوم )IWTP 11 إلى-IW محطة الصرف الصناعي )من

 EPO 1 - 04 -
 1187

ال ينطبق

1983م – 
2013م 700,000 م3/الساعة ينبع 1 التبريد 

باستخدام 
- EPO 1 - 196 مياه البحر

0315 2014م 412,500 م3/الساعة ينبع 2

 EPO 1 - 04 -
 1187

اإلنتاج المزدوج
)080620 - ر(

1982م 56,17 ميغاواط GTG1

اإلنتاج 
المزدوج

1982م 56,17 ميغاواط GTG2
1982م 56,17 ميغاواط GTG3
1982م 56,17 ميغاواط GTG4
1982م 56,17 ميغاواط GTG5
1982م 56,17 ميغاواط GTG6
1982م 56,17 ميغاواط GTG7
1982م 56,17 ميغاواط GTG8
1999م 68,7 ميغاواط GTG9
2007م 138,8 ميغاواط STG4
2012م 275 ميغاواط STG5
2012م 275 ميغاواط STG6
1997م 13,680 م3/اليوم Desal 7
1997م 13,680 م3/اليوم Desal 8
1999م 13,680 م3/اليوم Desal 9
2013م 27,600 م3/اليوم Desal 10
2013م 27,600 م3/اليوم Desal 11

 EPO 1 - 209 -
0317

2014م 275 ميغاواط Y2-STG1
2014م 275 ميغاواط Y2-STG2
2014م 275 ميغاواط Y2-STG3
2014م 30,000 م3/اليوم Y2-Desal 1
2014م 30,000 م3/اليوم Y2-Desal 2

في الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 م، ساهمت منشآت ينبع )الطاقة والمياه وغاز البيع( بنسبة ]•[% من إجمالي إيرادات المجموعة. 
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تمثل خدمات الطاقة حصة كبيرة من مزيج توليد اإليرادات في ينبع. يرد في ما يلي بيان المساهمة من حيث المنتجات في إجمالي اإليرادات وحجم 
العمليات في ينبع للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، والفترة المنتهية في 31 مارس 2022م:

اإليرادات من ينبع(:  26ل4الجدول )

اإليرادات 

للثالثة أشهر المنتهية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
في 31 مارس

2022م2021م2020م2019م

)بالمليون ريال سعودي(

1.5231.4791.549357الطاقة

14213613025التبريد بمياه البحر 

26924624360مياه الشرب والمياه المعالجة )التناضح العكسي لمياه البحر والتخزين والتوزيع(

3936359مياه الصرف الصناعي )الجمع والمعالجة(

2020203مياه الصرف الصحي )الجمع والمعالجة(

33406620غاز البيع

2,0261,9572,043474اإلجمالي

المصدر: الشركة

بيان حجم األعمال في ينبع(:  27ل4الجدول )

الحجم )بالمليون متر مكعب ما لم ُيذكر خالف ذلك(
للثالثة أشهر المنتهية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

في 31 مارس

2022م2021م2020م2019م

8,3067,8348,4081,891الطاقة )في ]ساعة جيجاواط[(

398 2,1562,1652,063التبريد بمياه البحر

40.0539.8437.369مياه الشرب والمياه المعالجة )التناضح العكسي لمياه البحر والتخزين والتوزيع(

11.75510.97210.6393مياه الصرف الصناعي )الجمع والمعالجة(

7.7258.3347.7872مياه الصرف الصحي )الجمع والمعالجة(

5.3756.28710.4003,188غاز البيع )وحدة حرارية بريطانية بالمليون متري(

المصدر: الشركة

توليد الطاقة

تتكون منشآت توليد الطاقة في مدن ينبع الصناعية من محطات إنتاج الطاقة والمياه في ينبع 1 وينبع 2 إلنتاج الطاقة لتلبية طلب المصانع والمجتمع 
المحلي. وتمتلك المجموعة قدرة إجمالية مركبة لتوليد الطاقة تبلغ 2032 ميجاواط في ينبع. وتتكون منشآت الطاقة الحالية في ينبع 1 من 9 مولدات غاز 
توربيني، منها 8 وحدات بقدرة 56.17 ميجاواط لكل وحدة، في حين تبلغ قدرة الوحدة التاسعة 68.7 ميجاواط، وبذلك يبلغ إجمالي قدرة الوحدات 518 
ميجاواط. وتحتوي محطة توليد الطاقة في ينبع 1 على 3 مولدات بخار توربيني أخرى تتكون من وحدة بخار توربيني بقدرة 138.8 ميجاواط ووحدتين 

بخار توربيني بقدرة 275 ميجاواط لكل منهما. وتحتوي محطة توليد الطاقة في ينبع 2 على 3 مولدات بخار توربيني بقدرة 275 ميجاواط لكل وحدة.

والمولد.  التوربين  ينتج عنه غاز ساخن يعمل بدوره على تشغيل  التوربيني، مما  الغاز  الوقود في غرفة احتراق  يتم حرق  التوربيني،  الغاز  في مولدات 
وتُستخدم حرارة غازات الوقود في عادم التوربينات إلنتاج بخار لتحلية المياه الحرارية في مولدات استرداد الحرارة البخارية.

وفي مولدات البخار التوربيني، يتم حرق الوقود في غالية دون الحرجة، مما ينتج بخاًرا شديد الحرارة يعمل على تشغيل التوربين البخاري ومولده، ثم يتم 
تكثيف البخار من خالل مكثفات مبردة بمياه البحر وتُرسل المكثفات إلى الغالية مرة أخرى إلنتاج بخار بدورة مغلقة.
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يوضح الجدول التالي تفاصيل القدرة التي تم تركيبها لمعدات توليد الطاقة كما في تاريخ هذه النشرة:

تفاصيل توليد الطاقة في ينبع كما في تاريخ هذه النشرة(:  28ل4الجدول )

السعة اإلنتاجيةالمعدات/التقنيةالخدمة

524.6 / 1,513.8 ميجاواط9 مولدات غاز توربيني / 6 مولدات غاز توربينيالتوليد

شبكة اإلرسال والنقل والتوزيع
10 محطات الجهد العالي

6 محطات الجهد المتوسط
2,500 ميجا فولت أمبير
2,500 ميجا فولت أمبير

المصدر: الشركة

تلخص الجداول التالية المؤشرات الرئيسية لمحطتي الطاقة في ينبع 1 وينبع 2 كما في تاريخ هذه النشرة:

المؤشرات الرئيسية لمحطتي الطاقة في ينبع 1 وينبع 2 كما في تاريخ هذه النشرة(:  29ل4الجدول )

نسبة االستخدام )2021 - النسبة الفعلية(خط الخدمة

69.0%استخدام الطاقة

72.2%استخدام المياه

48.7%استخدام التبريد بمياه البحر

97.6%استخدام مياه الصرف الصناعي

67.8%استخدام مياه الصرف الصحي

المصدر: الشركة

تمت زيادة قدرة الشركة على توليد الطاقة بشكل كبير من خالل تشغيل مولدي البخار التوربيني 5 و6 )ينبع 1(، وكذلك مولد البخار التوربيني 21 في ينبع 
2 ومولد البخار التوربيني 22 في ينبع 2 ومولد البخار التوربيني 23 في ينبع 2. وتكفي الزيادة في توليد الطاقة لتلبية الطلب على المدى المتوسط حتى 
بعد إغالق مولدات البخار التوربيني من 1 إلى 3 خالل عام 2016 م، )ال تحتوي مولدات البخار التوربيني 1-3 على أنظمة إزالة الكبريت من غاز المداخن 
وال تتوافق مع اللوائح البيئية للهيئة الملكية وبالتالي تم إيقاف تشغيلها(. ولتحقيق االستفادة القصوى من األصول، أبرمت الشركة ترتيب نقل مع الشركة 

السعودية لنقل الكهرباء بالتنسيق مع المشتري الرئيسي وتقوم بتصدير فائض الطاقة لدعم استخدام الطاقة في منشآتها في الجبيل.

تمتلك مولدات الغاز التوربيني حالًيا 130 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من غاز البيع كوقود أساسي وهي كمية كافية لعمليات جميع مولدات الغاز 
التوربيني. يمكن أن تعمل مولدات الغاز التوربيني أيًضا بزيت الوقود الخفيف )الديزل( كوقود احتياطي. تستخدم مولدات البخار التوربيني 4 و5 و6 في 
ينبع زيت الوقود الثقيل 380 كوقود أساسي بينما تستخدم مولدات البخار التوربيني 5 و6 الزيت الخام العربي الخفيف كوقود احتياطي. ويمكن تشغيل 
مولدات البخار التوربيني 21 و22 و23 في ينبع 2 باستخدام زيت الوقود الثقيل 380 كوقود أساسي والزيت الخام العربي الخفيف كوقود احتياطي. في 
الوقت الحاضر، يتم تشغيل مولدات البخار التوربيني 21 و22 و23 باستخدام الزيت الخام العربي الخفيف، ألن زيت الوقود الثقيل 380 غير متوفر حالًيا.

ويبلغ صافي توليد الكهرباء من ينبع 1 تقريًبا 10,400 ساعة جيجاواط في السنة ويبلغ صافي توليد الكهرباء من ينبع 2 حوالي 6,500ساعة جيجاواط في 
السنة. وتحتوي وحدات مولدات الغاز التوربيني على 5 مولدات استرداد الحرارة البخارية تنتج 811 طًنا في الساعة )طن في الساعة( من بخار المعالجة، 
والذي يتم توفيره لمحطات تحلية المياه ووحدات مولدات البخار التوربيني ويستخدم أيًضا ألغراض تسخين صهاريج زيت الوقود الثقيل. عالوة على 
ذلك، تتوفر وحدتان لمولدات الديزل بـ 4.2 ميجاواط لتمكين استعادة مصدر الطاقة لوحدات مولدات الغاز التوربيني في مجموعة الطاقة رقم 1 و 4 
في حالة انقطاع التيار الكهربائي. وتمتلك المجموعة أيًضا محطة هيدروجين مزودة بمولدين للهيدروجين يمكن لكل منهما إنتاج 424 قدًما مكعًبا قياسًيا 
في الساعة من غاز بيع الهيدروجين النقي )بنسبة نقاء تبلغ 99%( والذي يُستخدم لتبريد المولدات. ويمكن لوحدات مولدات البخار التوربيني توفير بعض 

البخار اإلضافي لمحطات تحلية المياه في حالة الطوارئ.

النقل والتوزيع

يتم توزيع جميع الطاقة التي تولدها المجموعة من خالل شبكة اإلرسال والنقل والتوزيع إلى عمالئها الداخليين والخارجيين. ويتكون نظام النقل من 
خطوط علوية بقدرة 380 كيلو فولًتا ترتبط بساحة مفاتيح الجهد الكهربائي بقدرة 380 كيلو فولًتا في ينبع 1، ومحطة J(10( الفرعية بقدرة 380 كيلو 
فولًتا، وساحة مفاتيح الجهد الكهربائي بقدرة 380 كيلو فولًتا في ينبع 2 والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. ويعمل نظام الطاقة الخاص بالشركة 
عند مستوى 380 كيلو فولًتا كنظام مترابط مع اتصال بيني بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء. ويشتمل نظام التوزيع في مدينة ينبع الصناعية على العديد 

من المحطات الفرعية التي تقع في مواقع استراتيجية لخدمة كل عمالئها في مدينة ينبع الصناعية.
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ويتم تشغيل نظام الطاقة في ينبع والتحكم فيه من خالل مركز توزيع األحمال )المعروف أيًضا باسم مركز إدارة الطاقة(، وتتمثل وظائفه الرئيسية في 
تنسيق توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها لضمان توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وفًقا لإلرسال األقل تكلفة اقتصادًيا المقيد بالضمانات. ويتولى مركز توزيع 
األحمال كل عمليات اإلرسال الفنية، بما في ذلك الجدولة، وتعليمات الوقت التقريبي للفعلي والوقت الفعلي للوحدات في النظام إلنتاج طاقة كافية لالمتثال 
لقيود الطلب على الطاقة والحدود التقنية ألنظمة التوليد والنقل والتوزيع، فضاًل عن قيود االحتياطي وغيرها من قيود ضمان التوريد، وذلك كله بهدف 
تقليل التكلفة االقتصادية الهامشية. وبالتالي، يتم اإلرسال األقل تكلفة اقتصادًيا باستخدام الترتيب حسب الجدارة أو الترتيب الُمصنف لتكلفة إنتاج الوحدة 

الهامشية حسب الوحدة، حتى يتم تلبية الطلب وفًقا للحدود الفنية ألنظمة التوليد والنقل والتوزيع.

يتم نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها من خالل كابالت تحت األرض وخطوط نقل بطول 440 كم من كابالت بقدرة 115 كيلو فولًتا و34.5 كيلو فولًتا و13.8 
كيلو فولًتا، كما تم ربط شبكة النقل والتوزيع بمدينة ينبع الصناعية بشبكة الشركة الوطنية لنقل الكهرباء ذات قدرة 380 كيلو فولًتا. ويوفر نظام الطاقة 
الحالي الطاقة للعمالء في مدينة ينبع الصناعية من خالل شبكة كابالت بقدرة 380 كيلو فولًتا و115 كيلو فولًتا و34.5 كيلو فولًتا و13.8 كيلو فولًتا و220 

فولًتا و120 فولًتا.

وتتوقع المجموعة زيادة األحمال في المستقبل في مناطق توسعة منطقة الصناعية الخفيفة ومناطق مدينة ينبع 2 في ما يتعلق بالمحطات الفرعية وعمليات 
النقل. وتم بالفعل البدء بتنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بالمحطات الفرعية والنقل وفًقا لخطة التطوير الصادرة عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

مياه الشرب والمياه المعالجة

تقوم إدارة إنتاج المياه بالمجموعة في ينبع الذي يتمتع بقدرة إنتاجية تبلغ 208,240  متًرا مكعًبا في اليوم بإنتاج مياه شرب ذات جودة قياسية للعمالء 
السكنيين والمياه المعالجة عالية الجودة للمصانع في مدينة ينبع الصناعية. تتكون منشأة المياه في محطة ينبع 1 من 3 وحدات تحلية مياه باستخدام 
تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل ووحدة تحلية مياه بالتناضح العكسي ووحدتين للتقطير متعدد التأثير، بينما تتكون منشأة المياه في محطة ينبع 
2 من وحدتين إضافيتين للتقطير متعدد التأثير بسعة إجمالية تبلغ 60,000 متر مكعب في اليوم، قادرة تماًما على تلبية الطلب على مياه الشرب والمياه 
المعالجة على المدى المتوسط في مدينة ينبع الصناعية. ويتم تصدير فائض مياه الشرب المتاح، إن وجد، إلى الجهة المسؤولة عن المياه في المدينة 

المنورة. وفيما يلي تفاصيل القدرة المركبة لمنشآت إنتاج مياه الشرب والمياه المعالجة كما في تاريخ هذه النشرة:

نظرة عامة على مياه الشرب والمياه المعالجة في ينبع(:  30ل4الجدول )

القدرة المركبةالمعدات/التقنيةالخدمة

208,240 متًرا مكعًبا في اليومتحلية المياهمياه الشرب والمياه المعالجة

455.232 متر مكعب في اليوممضخات متغيرة وثابتة السرعةمحطات ضخ

المصدر: الشركة

يتم استهالك المياه المعالجة بشكل أساسي من قبل العمالء الصناعيين. ويتم ضخ المياه عبر شبكة أنابيب بطول 51 كم من صهاريج التخزين في محطة 
توليد الكهرباء وتحلية المياه إلى المستفيدين الصناعيين. ويبلغ متوسط استهالك المياه المعالجة حالًيا 60,000 متر مكعب في اليوم. وفي الوقت نفسه، 
يتم ضخ مياه الشرب )المستخدمة بشكل أساسي من قبل العمالء غير الصناعيين( من صهاريج التخزين في محطة الطاقة وتحلية المياه من خالل 
محطات الضخ إلى صهاريج التوزيع في محطتي الضخ. ويبلغ إجمالي الطول لشبكة مياه الشرب 812 كم، وفي العام الماضي، بلغ متوسط استهالك مياه 

الشرب 55,000 متر مكعب في اليوم. ويتم تحليل مياه الشرب في مواقع مختلفة للتأكد من جودتها.

يتم تخزين المياه المعالجة )مياه الشرب والمياه المعالجة( في 23 صهريًجا بسعة إجمالية 1,220,000  متر مكعب. يوضح الجدول التالي تفاصيل سعة 
التخزين والتوزيع لمحطات الضخ:

نظرة عامة على سعة التخزين والتوزيع في ينبع(:  31ل4الجدول )

سعة التخزين والتوزيع

1,220,000 متر مكعبالتخزين

4 محطات ضخ بسعة 8,196 متًرا مكعًبا في الساعةالتوزيع الصناعي )أحجام مختلفة في مواقع متنوعة(

محطة ضخ بسعة 2,520 متًرا مكعًبا في الساعةالتوزيع غير الصناعي

المصدر: الشركة

يتم استخدام المياه المنتجة من وحدات تحلية المياه، ومحطة التناضح العكسي للمياه المالحة ومحطة التناضح العكسي لمياه البحر في ينبع 1 إلنتاج 
مياه الشرب. ومع ذلك، استناًدا إلى التقرير التقني التجاري )SOGEX(، تم إيقاف تشغيل وحدات التحلية من 1 إلى 6 ويتم تلبية الطلب من خالل ينبع 2، 

التي توفر بعد تشغيلها التجاري 60,000 متر مكعب في اليوم من مياه الشرب.
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التبريد بمياه البحر

وتبلغ القدرة اإلجمالية المركبة في محطة ينبع 1 نحو 700.000 متر مكعب في الساعة نتيجة لتشغيل أربع مضخات بنصف الحجم بقدرة 25.000 متر 
مكعب في الساعة لكل مضخة، وست مضخات كاملة الحجم بقدرة 50.000 متر مكعب في الساعة لكل مضخة، وخمس مضخات كبيرة بقدرة 60.000 
متر مكعب في الساعة لكل مضخة. وسوف يتدفق هذا اإلنتاج إلى األنابيب الصناعية وأنابيب الطاقة وتحلية المياه. ويتم حالًيا ضغط األنابيب الصناعية 
من خالل مضختين بقدرة 25.000 متر مكعب في الساعة لكل مضخة، وثالث مضخات بقدرة 50.000 متر مكعب في الساعة لكل مضخة، باإلضافة إلى 
ثالث مضخات بقدرة 60.000 متر مكعب في الساعة لكل مضخة. ومن ناحية أخرى، يتم ضغط أنابيب الطاقة وتحلية المياه من خالل مضختين بقدرة 
25.000 متر مكعب في الساعة لكل مضخة، وثالث مضخات بقدرة 50.000 متر مكعب في الساعة لكل مضخة، ومضختين بقدرة 60.000 متر مكعب 
في الساعة لكل مضخة. وتم تشغيل آخر مضخة كبيرة في أبريل 2013م، مما أدى إلى زيادة القدرة إلى 700.000 متر مكعب في الساعة، وهي القدرة 

القصوى لمجموعة مضخات مياه البحر. يوضح الجدول التالي القدرات المركبة لمحطة ينبع 1 كما في تاريخ هذه النشرة:

القدرة المركبة في ينبع 1 للتبريد بمياه البحر كما في تاريخ هذه النشرة(:  32ل4الجدول )

القدرة المركبة )تيرامتر اسم المحطة
مكعب في الساعة(

القدرة المركبة المتوفرة
مالحظاتتاريخ التشغيل التجاري

2022م2019م2012م2009م2006م2003م

1983م، و2003م، و2007م، 700460460580640700700ينبع 1
15 مضخةو2012م، و2013م

700460460580640700700القدرة اإلجمالية املركبة

المصدر: الشركة

تم تشغيل مضخات مياه البحر في ينبع 2 في مايو 2014م حيث إنها جاهزة لتزويد المستهلكين بمياه البحر. ويتم توفير اإلنتاج من خالل ثمانية مضخات 
كاملة الحجم تغطي طلب تحلية المياه وطلب مولدات البخار التوربيني وكذلك الطلب الصناعي. وتبلغ القدرة المركبة لمجموعة مضخات مياه البحر 
412,500 متر مكعب في الساعة، نتيجة لتشغيل سبع مضخات كاملة الحجم بقدرة 55,000 متر مكعب في الساعة لكل مضخة ومضخة واحدة بنصف 
الحجم بقدرة 27,500 متر مكعب في الساعة. وتم تركيب مجموعة مضخات مياه البحر بقدرة 412,000 متر مكعب/ساعة بحد أقصى للتوافر قدره 
275,000 متر مكعب في الساعة مما يلبي ذروة الطلب البالغ 177,000 متر مكعب في الساعة خالل فترة خطة التوريد. وتكفي قدرة الضخ لتلبية الطلب 

المتوقع على ينبع 2.

يتراوح قطر األنابيب المستخدمة في هذه الشبكة تحت األرض من 3,700 ملم إلى 600 ملم ويتم تصنيفها في مجموعات أولية وثانوية وثالثية لتحقيق 
االستقرار والضغط المنتظم والتكرار في شبكة اإلمداد، مع المرونة في توفير التبريد بمياه البحر من خط أنابيب آخر في حالة حدوث أي انقطاع في 

خط أنابيب اإلمداد الرئيسي. يوضح الجدول التالي القدرات المركبة لمحطة ينبع 2 بتاريخ هذه النشرة:

القدرة المركبة في ينبع 2 للتبريد بمياه البحر كما في تاريخ هذه النشرة(:  33ل4الجدول )

القدرة المركبة )تيرامتر اسم المحطة
مكعب في الساعة(

القدرة المركبة المتوفرة
مالحظاتتاريخ التشغيل التجاري

2022م2019م2012م2009م2006م2003م

8 مضخة2014م412412----412ينبع 2

412412----412القدرة اإلجمالية املركبة

المصدر: الشركة

مياه الصرف الصناعي ومياه الصرف الصحي

يتألف ذلك بشكل أساسي من جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي من العمالء. تمتلك المجموعة 89 محطة رفع في مدينة ينبع الصناعية، 
منها 61 محطة مصممة لتجميع مياه الصرف الصحي و28 محطة أخرى مصممة لتجميع مياه الصرف الصناعي. ويبلغ الطول اإلجمالي لشبكة تجميع 

مياه الصرف الصحي 680 كم بينما يبلغ الطول اإلجمالي لشبكة تجميع مياه الصرف الصناعي 65 كم.

تمتلك المجموعة محطتين لمعالجة مياه الصرف في مدينة ينبع الصناعية. وتقع كال المحطتين في مجمع لمعالجة مياه الصرف في المنطقة الصناعية 
الثقيلة. وتبلغ القدرة المركبة لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي في ينبع 48,000 متر مكعب في اليوم بينما تبلغ القدرة المركبة لمحطة معالجة مياه 

الصرف الصحي 47,000 متر مكعب في اليوم.
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في ما يلي تفاصيل معدات وقدرات خدمات مياه الصرف:

معدات وقدرات خدمات مياه الصرف في ينبع(:  34ل4الجدول )

القدرة اإلنتاجيةالمعدات/التقنيةالخدمة

جمع مياه الصرف الصناعي 
ومياه الصرف الصحي

89 محطة رفع - منها 61 محطة رفع لجمع مياه الصرف الصحي و28 محطة رفع 
مصممة لجمع مياه الصرف الصناعي. وتحتوي محطات الرفع الرئيسية على ثالث 

مضخات بينما تحتوي محطات الرفع األخرى على مضختين.

ويبلغ الطول اإلجمالي لشبكة تجميع مياه 
الصرف الصحي 680 كم بينما يبلغ الطول 

اإلجمالي لشبكة تجميع مياه الصرف 
الصناعي 65 كم.

محطة معالجة مياه الصرف 
الصناعي

صهاريج تخزين الزيت الرطب، وأحواض التوازن، وأحواض تعديل درجة الحموضة 
في المرحلة، وأحواض التخثر مع خالطات الشفرات التوربينية، وأحواض التهوية، 

وحوضان الستقرار الحمأة بالهضم الهوائي وعملية أكسدة متقدمة

الطاقة المركبة للمحطة - 48,000 متر 
مكعب في اليوم

محطة معالجة مياه الصرف 
الصحي

منفاخ الهواء، وأجهزة التهوية السطحية، وضواغط الهواء الصلبة، وأوعية الضغط، 
وغرف الحصباء المهواة المتوازية، وصهاريج المعادلة، وصهاريج الترسيب، وصهاريج 
الستقرار الحمأة هوائًيا وأنواع مختلفة من المضخات واألجهزة، وأحواض التجفيف.

الطاقة المركبة للمحطة - 47,000 متر 
مكعب في اليوم

المصدر: الشركة

تتم معالجة مياه الصرف الصناعي في مدينة ينبع الصناعية حالًيا من خالل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي 2. وقبل ذلك، كانت تتم معالجة 
مياه الصرف من خالل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي 1 التي تم تشغيلها ألول مرة في عام 1984م بقدرة مركبة تبلغ 24.000 متر مكعب في 
اليوم. وتم تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصناعي 1- التي قامت بتشغيلها الهيئة الملكية للجبيل وينبع خالل السنوات األولى من إنشاء مدينة ينبع 
الصناعية - لتتوافق مع بعض المعايير األساسية لمياه الصرف مثل الطلب على األكسجين الكيميائي والتكدر. وقد ارتفع الطلب على معالجة مياه الصرف 
الصناعي بالتزامن مع إنشاء المصانع في المنطقة. وأكدت الزيادة في الطلب على معالجة مياه الصرف، إلى جانب اللوائح البيئية الجديدة، على الحاجة 
إلى إنشاء محطة معالجة جديدة. وفي مايو 2014م، تم تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي 2 في مجمع محطة معالجة ينبع 1 بقدرة 48.000 

متر مكعب في اليوم.

تم تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لمعالجة مياه الصرف الصحي المعالجة مسبًقا من مدينة ينبع الصناعية وتوفير المياه المعاد تدويرها 
إعادة  يمكن  بحيث  الصرف  مياه  الملوثات من  أنها مصممة إلزالة  كما  الصناعي،  للشرب لالستخدام  الصالحة  المرافق غير  ومياه  الحرائق  لمكافحة 
استخدامها في الصناعة و/أو تصريفها في البحر األحمر، دون التسبب في أي تأثير بيئي كبير على جودة المياه البحرية الساحلية والنظام البيئي الحساس 
للشعاب المرجانية. يتم تصريف التدفق الوارد للمحطة من تصريف نظام جمع مياه الصرف الصناعي إلى محطة ضخ وارد تحظى بحجم يمكنها من 
استيعاب التدفقات الصناعية القصوى. وتقوم المضخات بالتفريغ في مجرى توزيع القناة المفتوح التهوية، والذي ينقل مياه الصرف إلى فواصل المياه 
من الزيت عن طريق الجاذبية. ويضمن التصميم الهيدروليكي للمجرى توزيًعا متساوًيا لكل فاصل. وتبلغ القدرة الحالية لمحطة معالجة مياه الصرف 
الصناعي 48.000 متر مكعب في اليوم. ويمكن أن تلبي القدرة الحالية الطلب طوال فترة خطة التوريد. وتشمل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي، 

والتي ستكتمل في عام 2024م، توسعة بمقدار 15.000 متر مكعب في اليوم في ينبع.

وتم تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمعالجة مياه الصرف الصحي الخام الناتجة عن المجتمع المحلي والمناطق الصناعية ولتوفير مياه ري 
آمنة لتطوير الحدائق. وتحتوي محطة المعالجة على أربع عمليات معالجة رئيسية، وهي اإلزالة األولية والثانوية والثالثية وإزالة الرواسب الطينية. وكانت 
قدرة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي تبلغ 27,000 متر مكعب في اليوم حتى تم إجراء توسعة جديدة إلى جانب إعادة تأهيل المحطة الحالية مما 

أدى إلى زيادة القدرة إلى 47,000 متر مكعب في اليوم.

غاز البيع

الشركة ُمرخصة من قبل وزارة الطاقة لتوزيع غاز البيع في منطقة توسعة المنطقة الصناعية الخفيفة 1. بدأت أعمال توزيع غاز البيع الخاصة بالشركة 
في ينبع في عام 2009م في حين بدأ التشغيل التجاري في سبتمبر 2011م. ويركز نظام توزيع غاز البيع على توريد غاز البيع مباشرة من خطوط أنابيب 
ذات سعة كبيرة إلى صغار المستفيدين في منطقة الصناعات الخفيفة لضمان توفير عمليات آمنة وموثوقة لشبكة توزيع غاز البيع. وتتكون شبكة غاز البيع 
من مجموعة من خطوط األنابيب، ونظام الرائحة، ومحطات الصمامات، وصناديق الصمامات، ومجموعات المرشحات، ومنظمات الضغط، ومنصات 
القياس. ويبلغ التخصيص األولي من غاز البيع للمجموعة حوالي 35 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من غاز البيع يومًيا ويتم توزيعه على العمالء في 
منطقة توسعة منطقة الصناعات الخفيفة 1 الذين يتطلبون غاز البيع إلجراء عملياتهم التشغيلية. ومع ذلك، فقد حصلت المجموعة على موافقة جديدة 
لتخصيص غاز البيع من وزارة الطاقة إلى 11 عمياًل مما سيزيد الكمية المخصصة إلى 37 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم )حوالي 13 وحدة حرارية 
بريطانية بالمليون متري سنوًيا(. تعتمد قدرة مبيعات الغاز على المخصصات التي تحددها وزارة الطاقة في المملكة وقد تمت زيادة التخصيص مؤخًرا 

إلى 55 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم لتلبية الطلب الجديد المتوقع.
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بالنسبة لنظام توزيع غاز البيع، ال توجد فجوة بين العرض والطلب خالل فترة خطة التوريد. باإلضافة إلى ذلك، ليست هناك حاجة إلجراء أي عملية 
تحسين أساسية لشبكة توزيع غاز البيع باستثناء أعمال محددة لتركيب خطوط أنابيب ثانوية ومنصات قياس لخدمة أي مستثمرين جدد عند قدومهم. 
وتُعتبر سالمة توزيع غاز البيع أولوية مستمرة للمجموعة حيث إنها ملتزمة بسالمة موظفيها وعمالئها وعامة الناس. ويتضمن هذا االلتزام ضمان حصول 
موظفي المجموعة على التدريب المطلوب للقيام بوظائفهم بأمان. ويسمح هذا االلتزام الشامل للمجموعة بتطوير خبرات موظفيها، والتحسين المستمر 

لقدرتها على توصيل غاز البيع لعمالئها بأمان وموثوقية.

أنظمة الخدمة لتشغيل محطات ينبع

تشكل أنظمة الخدمة جزًءا ال يتجزأ من العملية التشغيلية وعنصًرا أساسًيا فيها، حيث تشمل حقل الصهاريج الذي يتم فيها تخزين الوقود، وصهاريج 
تخزين مياه الشرب والمياه المعالجة، ومحطات الضخ، ونظام خدمة مياه الري، ونظام تخزين ومعالجة المواد الكاوية، ونظام التهوية، وأنظمة التدفئة 

والتهوية وتكييف الهواء والتخزين ونظام التوزيع.

نظام إدارة التخزين والتوزيع

تمتلك المجموعة مرافق تخزين وقود مالئمة في ينبع لضمان موثوقية وأمن إمدادات الوقود. 

تمتلك الشركة مخصصات وقود من أرامكو السعودية لمختلف أنواع الوقود. ويوضح الجدول التالي تفاصيل تلك المخصصات:

نظرة عامة على التخزين والتوزيع في ينبع(:  35ل4الجدول )

سعة التخزينالمصدرالكميةنوع الوقودم

130 مليون قدم مكعب غاز البيع1
قياسي في اليوم

من خالل خط أنابيب من محطة سوائل الغاز 
ال ينطبقالطبيعي إلى محطة توليد الكهرباء في ينبع 1

من خالل خط أنابيب من مصفاة ينبع إلى محطة حسب الطلبزيت الوقود الخفيف2
توليد الكهرباء في ينبع 1

صهاريج بسعة 4 × 6,000 متر مكعب، 
وإجمالي 24,000 متر مكعب

16 مليون برميل في زيت الوقود الثقيل 3180
اليوم

من خالل خط أنابيب من مصفاة ينبع إلى محطة 
توليد الكهرباء في ينبع 1

صهاريج بسعة 4 × 6,000 متر مكعب، 
وإجمالي 24,000 متر مكعب

17 مليون برميل في زيت الوقود الثقيل 4380
اليوم

من خالل خط أنابيب من سامرف إلى محطة 
توليد الكهرباء في ينبع 1

صهاريج بسعة 2 × 50,000 متر 
مكعب، وإجمالي 100,000 متر مكعب

17 مليون برميل في الزيت الخام العربي الخفيف5
اليوم

من خالل خط أنابيب من فرضة الزيت الخام في 
ينبع إلى محطة توليد الكهرباء في ينبع 1

* صهريج بسعة 1 × 8,000 متر 
مكعب، وإجمالي 8,000 متر مكعب. 
)قيد المناقشات مع شركة أرامكو(

32 مليون برميل في زيت الوقود الثقيل 6380
اليوم

من خالل خط أنابيب من مصفاة ينبع إلى محطة 
توليد الكهرباء في ينبع 2.

صهاريج بسعة 3 × 72,000 متر 
مكعب، وإجمالي 216,000 متر مكعب

32 مليون برميل في الزيت الخام العربي الخفيف7
اليوم

من خالل خط أنابيب من فرضة الزيت الخام في 
ينبع إلى محطة توليد الكهرباء في ينبع 2.

صهاريج بسعة 2 × 29,000 متر 
مكعب، وإجمالي 58,000 متر مكعب

المصدر: الشركة

محطات ومرافق المجموعة الجديدة الواقعة في مدن أخرى من المملكة 4ل8ل4

مدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية )مدينة جازان للصناعات(

في عام 2006م، ولغرض تطوير قطاع الطاقة والصناعات التحويلية، قامت المملكة بتأسيس مدينة جازان للصناعات والتي وتقع على طول البحر األحمر، 
على بعد 60 كم شمال غرب مدينة جازان على مساحة 103 كيلو متر مربع. وبدأ تطوير مدينة جازان للصناعات كل من شركة بن الدن وشركة إم إم سي 
ماليزيا، في حين تم توجيه شركة أرامكو السعودية لبناء مصفاة جازان بتمويل كامل وتطوير البنية التحتية للمرحلة األولى من مدينة جازان للصناعات 
وفًقا لمرسوم ملكي صادر في عام 2013م. وفي يوليو 2015م، تم اإلعالن بموجب مرسوم ملكي عن إسناد المدينة إلى الهيئة الملكية لتولي مهام إتمام 

تطوير مدينة جازان للصناعات.

أسند المرسوم الملكي رقم )75916( وتاريخ 1438/12/23هـ )الموافق 2017/09/14م( إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع مسؤولية إدارة وتقديم الخدمات 
إلى مدينة جازان للصناعات بطريقة مماثلة لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. وتهدف الشركة، بناًء على موقعها االستراتيجي، إلى أن تكون مزود خدمات 
المرافق في كل المناطق التابعة للهيئة الملكية في المملكة. وبناًء على ذلك، شرعت الشركة في الدخول في مفاوضات مع الهيئة الملكية لتكرار نموذج 

خدمات المرافق في مدينة جازان للصناعات والعمل كمزود حصري لخدمات المرافق في المدينة.

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
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المياه  تنظيم  المعدنية وهيئة  والثروة  الصناعة  ووزارة  الطاقة  وزارة  بين  نوفمبر 2018م(   1 )الموافق  بتاريخ 1440/02/23هـ  اتفاقية مبرمة  وبموجب 
والكهرباء )المعروفة سابًقا باسم هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج( والهيئة الملكية والشركة السعودية للكهرباء والشركة، تم تكليف الشركة بمسؤوليات 
تقديم خدمات المرافق في مدينة جازان للصناعات. ونتيجة لذلك، اتفقت الهيئة الملكية والشركة على تقديم خدمات المرافق بشكل مشترك في المنطقة 

المطورة حديثًا وبدأت كل من الشركة والهيئة بالتفاوض بشأن عملية تسليم األصول مع أصحاب المصلحة المعنيين.

وبموجب قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 2 يوليو 2020م، وجه مجلس اإلدارة إدارة الشركة إلبرام وإتمام كل االتفاقيات ذات الصلة في مدينة 
جازان للصناعات )اتفاقيات تأجير األصول مع الهيئة الملكية، واتفاقية التشغيل والصيانة، واتفاقية نقل العمالء مع الشركة السعودية للكهرباء واتفاقية 
شراء الطاقة مع المشتري الرئيسي(، كما قام مجلس اإلدارة بتفويض الرئيس التنفيذي للشركة للتوقيع على االتفاقيات الالزمة. ونتيجة لذلك، حصلت 
الشركة على تراخيص الخدمات من الجهة الُمنِظمة )توزيع الطاقة وتحلية المياه( وأتمت إبرام االتفاقيات الالزمة )اتفاقية شراء الطاقة مع المشتري 
الرئيسي، وهو الشركة السعودية لشراء الطاقة، وكذلك اتفاقية التشغيل والصيانة مع الشركة السعودية لنقل الكهرباء(، وبناًء على ذلك، بدأت الشركة 

عملها في مبيعات الطاقة في الربع الثاني من عام 2021م.

عالوة على ذلك، بدأت الشركة التفاوض مع الهيئة الملكية بشأن تعديل اتفاقية اإليجار الرئيسية لتشمل مدينة جازان للصناعات بغرض تقديم خدمات 
المرافق و / أو تملك األصول في نهاية المطاف. 

وفيما يلي تفاصيل جميع محطات المجموعة ومرافقها الواقعة في مدينة جازان للصناعات كما في تاريخ هذه النشرة:

نظرة عامة على التشغيل المتوقع والتقنية والقدرات لمدينة جازان للصناعات(:  36ل4الجدول )

التصريح/
الترخيص البيئي الرخصة تاريخ التشغيل التجاري السعة المحطة/المرفق النشاط

الشركة  -1

ال ينطبق

إنتاج المياه المحالة 
)2105/04 إ.م.1(

2022م
تحت اإلنشاء ولم يتم نقلها بعد إلى الشركة

60,000 م3/اليوم التناضح العكسي لمياه 
البحر مياه الشرب

ال ينطبق

2022م
تحت اإلنشاء ولم يتم نقلها بعد إلى الشركة

25,700 م3/اليوم محطة معالجة مياه 
الصرف الصحي معالجة المياه

تحت اإلنشاء ولم يتم نقلها بعد إلى الشركة 265,000 م3/اليوم خزانات مياه العمليات تخزين مياه الشرب

المصدر: الشركة

في اآلونة األخيرة، تم االتفاق بين كل من وزارة الطاقة والهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة تنظيم المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء والشركة على 
نقل خدمات الطاقة في مدينة جازان للصناعات إلى الشركة واتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك بسالسة. ونتيجة لذلك، نقلت الشركة السعودية 
للكهرباء كل عمالئها من قطاع الطاقة في مدينة جازان للصناعات إلى الشركة. وفي مارس 2021م، منحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء الشركة ترخيص 
الطاقة  لشراء  السعودية  الشركة  مع  بالجملة  توريد  اتفاقية  الشركة  وأبرمت  للصناعات.  جازان  مدينة  في  لمنشآتها  القطاعي  والتوريد  الطاقة  توزيع 
)المشتري الرئيسي( في مدينة جازان للصناعات لشراء الطاقة المولدة بكميات كبيرة بغرض بيعها وتوزيعها على العمالء في مدينة جازان للصناعات، كما 

أن الهيئة الملكية وأرامكو السعودية بصدد نقل مرافق المياه ذات الصلة إلى الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

وبناًء على ذلك، يوفر تطوير مدينة جازان للصناعات فرصة للشركة لتقديم خدمات المرافق في المدينة، حيث من المتوقع أن تساعد في توسيع قاعدة 
عمالء المجموعة وتوفير السيطرة على المدينة الصناعية الجديدة. وتتمحور فرص الشركة في مدينة جازان للصناعات حول توزيع الطاقة، وإنتاج وتوزيع 

مياه الشرب، وأنظمة تبريد مياه البحر للصناعات الثقيلة، وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي.

مدينة رأس الخير الصناعية

تقع مدينة رأس الخير الصناعية على بُعد 60 كم تقريًبا من شمال غرب الجبيل. وتتمثل األهداف الرئيسية للشركة في مدينة رأس الخير الصناعية في 
)1( تدشين قطاع اقتصادي جديد وبالتالي تنويع اقتصاد المملكة وخلق فرص عمل وفرص مستدامة، و)2( جعل المملكة مركًزا لصناعة الفلزات والمعادن، 
و)3( استخدام مجمعات المعادن الرئيسية في رأس الخير كحاضنة من شأنها أن تساعد في زيادة خلق القيمة إلى أقصى حد من خالل الصناعات 

التحويلية المتكاملة رأسياً وجغرافياً.
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ومن المتوقع أن توفر مدينة رأس الخير الصناعية رابًطا إستراتيجًيا قوًيا وأوجه تعاون للصناعات القائمة في الجبيل، كما أنه من المتوقع أن تشكل رأس 
الخير، بصفتها مدينة لصناعات الفوالذ والمعادن، ومدينة الجبيل، بصفتها مدينة للصناعات البتروكيماوية الرئيسية، واحدة من أهم المناطق الصناعية 

المتكاملة في العالم. 

أسند قرار مجلس الوزراء رقم )355( وتاريخ 1430/10/30هـ )الموافق 2009/10/30م( إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع مسؤولية إدارة وتقديم الخدمات 
إلى مدينة رأس الخير الصناعية بطريقة مماثلة لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. ويتطلب القرار من الهيئة الملكية تطوير برنامج إلدارة وتشغيل مدينة 

رأس الخير الصناعية وفًقا لسياسة الهيئة الملكية.

أبرمت الشركة مذكرتي تفاهم مع الهيئة الملكية بتاريخ 07 فبراير 2012م و29 أبريل 2019م تم االتفاق بموجبهما على أن تقوم الشركة بتوفير خدمات 
المياه والطاقة في مدينة رأس الخير الصناعية وفًقا لعقد اإليجار الرئيسي المبرم مع الهيئة الملكية. وأجرت كل من الشركة والهيئة الملكية تعدياًل على 

عقد اإليجار الرئيسي المبرم مع الهيئة الملكية لتأجير األراضي واألصول في الهيئة الملكية كما في 07 فبراير 2019م. 

وتقدمت الشركة حالياً بشكل رسمي إلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء للحصول على تراخيص توزيع الطاقة وتوريد التجزئة لتكون مزود خدمة في المنطقة، 
مسترشدة بالنهج المتفق عليه في مدينة جازان للصناعات. وتتعامل الشركة أيًضا مع الشركة السعودية للكهرباء والشركة الوطنية لنقل الكهرباء والشركة 
السعودية لشراء الطاقة )المشتري الرئيسي( لبيع الطاقة للوصول إلى طرق نقل األصول والعمالء ونموذج التشغيل في المنطقة. وتركز فرص الشركة في 

مدينة رأس الخير الصناعية على ما يلي:

توفير خدمات تشغيل وإدارة المرافق في مدينة رأس الخير الصناعية. أ- 
توفير خدمات إنتاج وإمداد مياه الشرب، مع توقع نمو الطلب على مياه الشرب بشكل كبير بنسبة 27% خالل دورة التخطيط 2022م/2023م،  ب- 
وإمدادات المياه المقرر إجراؤها من خالل آلية مبادلة بموجب اتفاقية إمدادات مياه الجبيل المبرم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 

لتلبية متطلبات مدينة رأس الخير الصناعية.
تزويد منشآت جمع ومعالجة مياه الصرف بإمدادات حالية تكفي لتلبية الطلب. ج- 

إنشاء خط أنابيب توصيل لمياه الشرب بين مدينة جازان للصناعات ومدينة رأس الخير الصناعية من أجل توفير مياه الشرب بشكل أكثر  د- 
موثوقية في كلتا المدينتين.

استخدام األراضي إلنشاء محطة لتوليد الطاقة وإنتاج المياه في المستقبل. هـ- 

وفيما يلي تفاصيل جميع محطات المجموعة ومرافقها الواقعة في مدينة رأس الخير الصناعية كما في تاريخ هذه النشرة:

نظرة عامة على التشغيل المتوقع والتقنية والقدرات لمدينة رأس الخير الصناعية(:  37ل4الجدول )

التصريح/الترخيص 
البيئي الرخصة تاريخ التشغيل التجاري السعة المحطة/المرفق النشاط

الشركة  -1

ال ينطبق ال ينطبق

تحت اإلنشاء ولم يتم 
نقلها بعد إلى الشركة 25,000 م3/اليوم مياه الصرف الصناعي

معالجة مياه الصرف
تحت اإلنشاء ولم يتم 
نقلها بعد إلى الشركة 8,333 م3/اليوم مياه الصرف الصحي

تحت اإلنشاء ولم يتم 
نقلها بعد إلى الشركة 60,000 م3/اليوم التبريد باستخدام مياه 

البحر
التبريد باستخدام مياه 

البحر
تحت اإلنشاء ولم يتم 
نقلها بعد إلى الشركة 110,400 م3/اليوم محطة صخ مياه 

العمليات محطة صخ مياه الشرب

تحت اإلنشاء ولم يتم 
نقلها بعد إلى الشركة 170,000 م3/اليوم خزانات مياه العمليات تخزين مياه الشرب

المصدر: الشركة
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التعريفات التنظيمية  9ل4

نظرة عامة

ينص قرار مجلس الوزراء رقم )57( على أن تعريفة الخدمات التي تقدمها الشركة يجب أن تستند إلى التكلفة التجارية للخدمات المقدمة لكل المستخدمين 
الصناعيين. ويتم تحديد التعريفة في ما يتعلق بكل خط أعمال )على سبيل المثال، الطاقة، ومياه الشرب، والغاز، وما إلى ذلك( وفئة العمالء )على سبيل 
المثال، العمالء الصناعيين، والتجاريين، والسكنيين، وما إلى ذلك(. وتعتمد التعريفات السكنية على نظام تعريفات متعدد المستويات، حيث تتوافق بموجبه 
التعريفة لكل وحدة المطبقة مع ما يسمى بشرائح االستخدام اإلجمالية، بحيث تزداد التعريفة بشكل تدريجي مع زيادة إجمالي الحجم السنوي المستهلك 
عن كل سقف لشرائح االستخدام. وقد استمدت الشركة هيكل التعريفة األصلي من الهيئة الملكية للجبيل وينبع عند التخصيص في عام 2003م، باستثناء 

معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، والتي تم تقديم تعريفات جديدة لها في عام 2003م في إطار خطة التخصيص.

وقد تمكنت الشركة، منذ عام 2003م، من الحفاظ على التعريفات دون تغيير بما أن اإليرادات المحققة كانت دائًما كافية لتلبية المتطلبات التشغيلية. ومع 
ذلك، في عام 2009م، قرر مجلس إدارة الشركة -الذي كان المنظم في ذلك الوقت- السماح بزيادة قدرها 10% على جميع تعريفات المياه لالستخدامات 
غير المحلية، والتي تم تنفيذها في يناير 2010م. ومنذ 15 فبراير 2010م، ووفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم )53( لسنة 2010م، فإن كل الخدمات المتعلقة 
بإنتاج الطاقة والمياه )بما في ذلك تحديد التعريفات( أصبح يتم تنظيمها من قبل هيئة تنظيم المياه والكهرباء )المعروفة سابًقا باسم هيئة تنظيم الكهرباء 

واإلنتاج المزدوج(.

وفي عام 2011م، تم تأسيس منظم خدمات المياه بالهيئة الملكية للجبيل وينبع للموافقة على التعريفات في ما يتعلق باألنشطة المتبقية المتعلقة بالمياه 
للشركة والتي ال تنظمها هيئة تنظيم المياه والكهرباء )التي كانت تُعرف باسم هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج في ذلك الوقت(، مثل مياه الشرب 

والمياه المعالجة والتخزين، ونقل المياه وتوزيعها والتبريد بمياه البحر وإمدادات مياه الصرف الصناعي والصحي ومياه الري.

وتم تحديد تعريفة المياه من قبل الهيئة الملكية، كما تمت الموافقة المبدئية على تعريفة جديدة تم تحديدها وفًقا لمعدل العائد التنظيمي االقتصادي 
وفقاً ألفضل الممارسات التنظيمية، ولكن ذلك يعتمد على قرار بشأن اختصاص هيئة تنظيم المياه والكهرباء أو الهيئة الملكية بشأن تعريفات المياه. 
وبالتالي، من الُمقدر أن تغطي هذه التعريفة عند تطبيقها التكاليف باإلضافة إلى معدل العائد االقتصادي الكلي لخطوط أعمال خدمات المياه على 

المدى المتوسط.

بالنسبة للطاقة والنقل والتوزيع، تعتمد التعريفات على تعريفة هيئة تنظيم المياه والكهرباء المقدرة للشركة السعودية للكهرباء. ومن المتوقع أن تكون هذه 
التعريفات كافية لتعويض تكاليف المحاسبة، وليس التكاليف االقتصادية التنظيمية الكاملة التي تغطي المعدل االقتصادي للعائد واالستهالك، ويرجع 

ذلك جزئًيا إلى القدرة الزائدة.

اعتمدت وزارة الطاقة تعريفة مبيعات الغاز.

تعريفة الكهرباء للعمالء غير الصناعيين

يوضح الجدول التالي تعريفة الكهرباء للعمالء السكنيين في ينبع )ال يوجد أي تغيير منذ عام 2018م(:

تعريفة الكهرباء للعمالء السكنيين في ينبع )ال يوجد أي تغيير منذ عام 2018م((:  38ل4الجدول )

خط الخدمة/فئة العميل/شرائح م
األسعار الجديدة 2016م2010م - 2015م2003م-2009موحدة القياساالستهالك الشهري

لعام 2018م

0.05ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 1 إلى 2,000)1(

ال يوجد تغيير

ال يوجد تغيير

0.18 ال يوجد تغيير0.10ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 2,001 إلى 4,000)2(

0.120.20ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 4,001 إلى 6,000)3(

0.15ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 6,001 إلى 7,000)4(

0.300.30

0.20ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 7,001 إلى 8,000)5(

0.22ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 8,001 إلى 9,000)6(

0.24ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 9,001 إلى 10,000)7(

0.26ريال سعودي/كيلو واط بالساعة10,001 فأكثر)8(

المصدر: الشركة
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يوضح الجدول التالي تعريفة الكهرباء للعمالء التجاريين في ينبع )ال يوجد أي تغيير منذ عام 2018م(:

تعريفة الكهرباء للعمالء التجاريين في ينبع )ال يوجد أي تغيير منذ عام 2018م((:  39ل4الجدول )

خط الخدمة/فئة العميل/شرائح م
األسعار الجديدة 2016م2010م - 2015م2003م – 2009موحدة القياساالستهالك الشهري

لعام 2018م

العمالء التجاريونأ2

0.05ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 1 إلى 2,000)1(
0.120.16

0.20 0.10ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 2,001 إلى 4,000)2(
0.12ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 4,001 إلى 6,000)3(

0.200.24 0.15ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 6,001 إلى 7,000)4(

0.30
0.20ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 7,001 إلى 8,000)5(
0.22ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 8,001 إلى 9,000)6(

0.260.30 0.24ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 9,001 إلى 10,000)7(
0.26ريال سعودي/كيلو واط بالساعة10,001 فأكثر)8(

المصدر: الشركة

يوضح الجدول التالي تعريفة الكهرباء للعمالء الحكوميين والمدارس والكليات والمستشفيات في ينبع )ال يوجد أي تغيير منذ عام 2018م(:

تعريفة الكهرباء للعمالء الحكوميين والمدارس والكليات والمستشفيات في ينبع )ال يوجد أي تغيير منذ عام 2018م((:  40ل4الجدول )

خط الخدمة/فئة العميل/شرائح م
2018م2016م2010م-2015م2003م-2009موحدة القياساالستهالك الشهري

الدوائر احلكومية واملدارس والكليات واملستشفياتأ3

0.05ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 1 إلى 2,000)1(

0.260.320.32

0.10ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 2,001 إلى 4,000)2(
0.12ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 4,001 إلى 6,000)3(
0.15ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 6,001 إلى 7,000)4(
0.20ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 7,001 إلى 8,000)5(
0.22ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 8,001 إلى 9,000)6(
0.24ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 9,001 إلى 10,000)7(
0.26ريال سعودي/كيلو واط بالساعة10,001 فأكثر)8(

المصدر: الشركة

يوضح الجدول التالي تعريفة الكهرباء للعمالء الزراعيين والجمعيات الخيرية والمساجد في ينبع )لم تتغير منذ 2018م(:

تعريفة الكهرباء للعمالء الزراعيين والجمعيات الخيرية والمساجد في ينبع )لم تتغير منذ 2018م((:  41ل4الجدول )

خط الخدمة/فئة العميل/شرائح م
األسعار الجديدة 2016م2010م-2015م2003م-2009موحدة القياساالستهالك الشهري

لعام 2018م

األغراض الزراعية واجلمعيات اخليرية واملساجدا4

0.05.ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 1 إلى 2,000)1(

ال يوجد تغيير

0.10
0.16

0.10.ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 2,001 إلى 4,000)2(
0.10.ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 4,001 إلى 5,000

0.12 0.12.ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 5,001 إلى 6,000
0.12.ريال سعودي/كيلو واط بالساعةمن 6,001 إلى 8,000

0.20
0.120.16.ريال سعودي/كيلو واط بالساعة8,001 فأكثر)3(

المصدر: الشركة
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يوضح الجدول التالي تعريفة الكهرباء للعمالء الزراعيين، والقطاع الخيري والمساجد في ينبع )ال يوجد أي تغيير منذ عام 2018م(:

تعريفة الكهرباء للعمالء الزراعيين، والقطاع الخيري والمساجد في ينبع )ال يوجد أي تغيير منذ عام 2018م((:  42ل4الجدول )

خط الخدمة/فئة العميل/شرائح م
األسعار الجديدة 2016م2010م-2015م2003م-2009موحدة القياساالستهالك الشهري

لعام 2018م

العمالء الصناعيونا5

0.0.180.18أنظر أدناه0.12ريال سعودي/كيلو واط بالساعةكل االستهالك)1(

المصدر: الشركة

يوضح الجدول التالي تعريفة الكهرباء للتعريفة الموسمية بدون قياس وقت االستخدام في ينبع )ال يوجد أي تغيير منذ عام 2018م(:

تعريفة الكهرباء للتعريفة الموسمية بدون قياس وقت االستخدام في ينبع )ال يوجد أي تغيير منذ عام 2018م((:  43ل4الجدول )

خط الخدمة/فئة العميل/شرائح م
األسعار الجديدة 2016م2010م-2015م2003م-2009موحدة القياساالستهالك الشهري

لعام 2018م

)التعريفة املوسمية بدون قياس وقت االستخدام(أ6

خالل موسم غير الذروة )يناير - أبريل - أكتوبر - ديسمبر(أ

المصانع الصغيرة ذات األحمال المتعاقد عليها حتى 1,000 كيلو فولت )1(
أمبير )االستهالك اإلجمالي(

ريال سعودي/كيلو 
0.120.180.18واط بالساعة

المصانع الكبيرة ذات الحمولة المتعاقد عليها فوق 1,000 كيلو فولت )2(
أمبير )االستهالك اإلجمالي(

ريال سعودي/كيلو 
0.140.180.18واط بالساعة

ريال سعودي/كيلو خالل موسم الذروة )مايو- سبتمبر( لجميع الصناعاتب
0.150.180.18واط بالساعة

0.18المشاريع الصحية الخاصة، ومشاريع التعليم الوطني )منفصلة عن فئة التعريفة الصناعية(ا7

المصدر: الشركة

تعريفات التبريد بمياه البحر

تفرض الشركة السعر بناًء على حجم المياه البحرية التي يتم تسليمها لكل عميل في كل من ينبع والجبيل. وتبلغ تعريفة تبريد مياه البحر 63.13 ريااًل 
سعودًيا لكل ألف متر مكعب لكل من الجبيل وينبع. 

تعريفة مياه الشرب

تفرض الشركة السعر بناًء على حجم مياه الشرب التي يتم تسليمها لكل عميل في كل من ينبع والجبيل. تبلغ تعريفة مياه الشرب في الجبيل وينبع 7.34 
رياالت سعودية لكل متر مكعب للعمالء غير السكنيين ومتوسط سعر 2.23 ريال سعودي لكل متر مكعب للعمالء السكنيين.

تعريفة مياه الصرف الصحي والصناعي ومياه الري

يتم فرض تعريفة مياه الصرف الصحي والصناعي ومياه الري على كمية مياه الصرف التي تعالجها الشركة لكل فئة من فئات المياه المستلمة من مختلف 
العمالء.

تبلغ تعريفة مياه الصرف الصناعي 3.32 رياالت سعودية للمتر المكعب في ينبع و3.32 رياالت سعودية للمتر المكعب في الجبيل. وتبلغ تعريفة الصرف 
الصحي للعمالء غير السكنيين 2.89 ريال سعودي للمتر مكعب في ينبع و2.89 ريال سعودي للمتر مكعب في الجبيل. وتُفرض رسوم مياه الصرف الصحي 

لالستهالك السكني في الجبيل وينبع على نسبة 100% من كميات استهالك مياه الشرب بنصف التعريفة المطبقة على أساس الشرائح لمياه الشرب.

وتبلغ تعريفة مياه الري 0.67 لكل متر مكعب للهيئة الملكية و1.83 ريال سعودي لكل متر مكعب للعمالء غير السكنيين في ينبع و0.67 ريال سعودي لكل 
متر مكعب للهيئة الملكية و1.83 ريال سعودي لكل متر مكعب للعمالء غير السكنيين في الجبيل.
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يوضح الجدول التالي معدالت التعريفة للعمالء السكنيين وغير السكنيين لمياه الشرب في مدينتي الجبيل وينبع:

تعريفة مياه الشرب - الجبيل وينبع(:  44ل4الجدول )

2021م 2016ممارس 2014م - 2015 م 2010م-2013م 2003م-2009موحدة القياسمياه الشرب )الجبيل وينبع(أ

العمالء السكنيونأ-1

0.10لكل متر مكعب15-1)1(

ال يوجد تغييرال يوجد تغيير

0.100.10

0.101.001.00لكل متر مكعب30-16)2(

0.103.003.00لكل متر مكعب45-31)3(

0.10لكل متر مكعب50-46)4(
4.004.00

0.15لكل متر مكعب60-51)5(

0.15لكل متر مكعب100-61)6(

6.006.00
2.00لكل متر مكعب200-101)7(

4.00لكل متر مكعب300-201)8(

6.00لكل متر مكعب301 فأكثر)9(

5.005.005.00لكل متر مكعبموارد تعبئة الشاحنات)10(

5.005.005.00لكل متر مكعبإمدادات مياه التشييد النشط)11(

العمالء غير السكنيني )العمالء احلكوميون والتجاريون(أ-2

0.10لكل متر مكعب15-1)1(

6.607.347.34

0.10

0.101.00لكل متر مكعب30-16)2(

0.103.00لكل متر مكعب45-41)3(

0.104.00لكل متر مكعب50-46)4(

0.15لكل متر مكعب60-51)5(

6.00

0.15لكل متر مكعب100-61)6(

2.00لكل متر مكعب200-101)7(

4.00لكل متر مكعب300-201)8(

6.00لكل متر مكعب301 فأكثر)9(

العمالء غير السكنيني )العمالء الصناعيون(ا3

0.10لكل متر مكعب50-1)1(

6.607.347.347.34

0.15لكل متر مكعب100-51)2(

2.00لكل متر مكعب200-101)3(

4.00لكل متر مكعب300-201)4(

6.00لكل متر مكعب301 فأكثر)5(

5.005.506.126.126.12لكل متر مكعبموارد تعبئة الشاحنات)6(

5.005.506.126.126.12لكل متر مكعبإمدادات مياه التشييد النشط)7(

التعريفة اخلاصة بالتصدير إلى اجلهة املسؤولة ا4
5.075.075.645.645.64لكل متر مكعبعن املياه يف املدينة املنورة

المصدر: الشركة
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يوضح الجدول التالي معدالت تعريفة المياه المعالجة للعمالء الصناعيين في ينبع:

تعريفة المياه المعالجة - ينبع(:  45ل4الجدول )

2021م 2016ممارس 2014م - 2015 م 2010م-2013م 2003م-2009موحدة القياسالمياه المعالجة )ينبع(ب

العمالء الصناعيون
0.10لكل متر مكعب50-1)1(

6.607.347.347.34
0.15لكل متر مكعب100-51)2(
2.00لكل متر مكعب200-101)3(
4.00لكل متر مكعب300-201)4(
6.00لكل متر مكعب301 فأكثر)5(

المصدر: الشركة

يوضح الجدول التالي معدالت تعريفة التبريد بمياه البحر في الجبيل وينبع:

تعريفة التبريد بمياه البحر(:  46ل4الجدول )

2021م 2016ممارس 2014م - 2015 م 2010م-2013م 2003م-2009موحدة القياسالتبريد بمياه البحر )الجبيل وينبع(جـ
51.6256.7863.1363.1363.13لكل متر مكعبكل العمالء

المصدر: الشركة

يوضح الجدول التالي معدالت تعريفة مياه الصرف الصحي في الجبيل وينبع:

تعريفة مياه الصرف الصحي(:  47ل4الجدول )

2003م وحدة القياسمياه الصرف الصحيد
مارس 2014م 2010م-2013م-2009م

2021م2016م- 2015 م

3.25لكل متر مكعبمياه الصرف الصحي في الجبيل )العمالء الصناعيون(د1-أ
3.582.892.892.89

مياه الصرف الصحي في الجبيل )العمالء التجاريون د1-ب
والحكوميون(

ال ينطبقلكل متر مكعب

مياه الصرف الصحي في الجبيل وينبع - سكنىد1-ج
لكل متر مكعب15-1

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

0.050.05
0.500.50لكل متر مكعب30-16
1.501.50لكل متر مكعب45-31
2.002.00لكل متر مكعب60-46

3.003.00لكل متر مكعبما يزيد على 60
4.885.372.892.892.89لكل متر مكعبمياه الصرف الصحي في ينبع )العمالء الصناعيون(د2-أ

مياه الصرف الصحي في ينبع )العمالء التجاريون د2-ب
والحكوميون(

لكل متر مكعب

5.372.892.89ال ينطبق
0.05لكل متر مكعب15-1

0.50لكل متر مكعب30-16
1.50لكل متر مكعب45-31
2.00لكل متر مكعب60-46

3.00لكل متر مكعبما يزيد على 60

مياه الصرف الصحي في مدينة الجبيل )يتم االستالمها د3
من خالل شبكة خطوط األنابيب(

)1(

سارية اعتباًرا من 01-01-2003م وحتى تاريخ ترسية عقد 
توسعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي 1.61 ريال 
سعودي لكل متر مكعب )بعد أن كانت 1.94 ريال سعودي 

لكل متر المكعب(

1.611.941.991.991.99لكل متر مكعب

مياه الصرف الصحي في مدينة الجبيل )يتم االستالم من د4
خالل الناقالت(
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2003م وحدة القياسمياه الصرف الصحيد
مارس 2014م 2010م-2013م-2009م

2021م2016م- 2015 م

10.00لكل ناقلةسعة الناقلة تصل إلى 5 متر مكعب)1(

ال يوجد ال يوجد تغييرال يوجد تغييرال يوجد تغيير
تغيير

لسعة الناقلة التي تزيد على 5 متر مكعب وحتى 10 متر )2(
15.00لكل ناقلةمكعب

لسعة الناقلة التي تزيد على 10 متر مكعب وحتى 15 متر )3(
20.00لكل ناقلةمكعب

لسعة الناقلة التي تزيد على 15 متر مكعب وحتى 20 متر )4(
30.00لكل ناقلةمكعب

لسعة الناقلة التي تزيد على 20 متر مكعب وحتى 3 متر )5(
35.00لكل ناقلةمكعب

المصدر: الشركة

يوضح الجدول التالي معدالت تعريفة مياه الصرف الصناعي في الجبيل وينبع:

تعريفة مياه الصرف الصناعي (:  48ل4الجدول )

2021م 2016ممارس 2014م - 2015 م 2010م-2013م 2003م-2009موحدة القياسمياه الصرف الصناعيهـ

2.362.60لكل متر مكعبمياه الصرف الصناعي في الجبيل )العمالء الصناعيون(هـ1
3.323.323.32

3.573.93لكل متر مكعبمياه الصرف الصناعي في ينبع )العمالء الصناعيون(هـ2

المصدر: الشركة

يوضح الجدول التالي معدالت تعريفة مياه الري/المياه المعاد تدويرها في الجبيل وينبع:

تعريفة مياه الري/المياه المعاد تدويرها(:  49ل4الجدول )

2021م 2016ممارس 2014م - 2015 م 2010م-2013م 2003م-2009موحدة القياسمياه الري/المياه المعاد تدويرها )الجبيل وينبع(و

الرسوم حسب حجم االستهالك )العمالء غير السكنيني(و1

0.10لكل متر مكعبشريحة االستهالك 1-300 متر مكعب)1(
1.651.831.831.83

1.50لكل متر مكعبشريحة االستهالك فوق 300 متر مكعب)2(

0.600.600.670.670.67لكل متر مكعبالتعريفة اخلاصة للهيئة امللكية للجبيل وينبعو2

المصدر: الشركة

تعريفة توزيع غاز البيع - ينبع

تبلغ تعريفة توزيع غاز البيع على العمالء الصناعيين في ينبع 6.257 ريال سعودي لكل وحدة حرارية بريطانية بالمليون متري. ال توزع الشركة غاز البيع 
للعمالء في الجبيل.

يوضح الجدول التالي الجدول الزمني أسعار التعريفة لفئات المستهلكين الرئيسية في الجبيل وينبع:

تعريفة غاز البيع - ينبع(:  50ل4الجدول )

خط الخدمة/فئة العميل/شرائح م
األسعار الجديدة 2014م2010م-2013م2003م-2009موحدة القياساالستهالك الشهري

لعام 2018م
معدالت عام 

2021م

توزيع غاز البيعأ

لكل وحدة حرارية بريطانية المستهلكون الصناعيونأ-1
3.75254.50006.37506.3750ال ينطبقبالمليون متري

المصدر: الشركة
مالحظة: تم تعديل التعريفة لتصبح 4.5 رياالت سعودية لكل وحدة حرارية بريطانية بالمليون متري اعتباًرا من 1 يناير 2014م إلى 6.375 ريال سعودي لكل وحدة حرارية بريطانية بالمليون 

متري اعتباًرا من 20 ديسمبر 2018م.
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البحث والتطوير واالستثمارات والمبادرات  10ل4

أبرمت الشركة اتفاقية أبحاث تعاونية مدتها خمس سنوات مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث تتضمن هذه االتفاقية الثنائية مشروع بحث 
وتطوير طويل األجل يستهدف االستفادة من استخراج الفلزات والمعادن النادرة من المحلول الملحي المركز لمحطات تحلية المياه. تقوم الشركة بتشغيل 
محطات تحلية ذات سعة كبيرة وتتمتع بخبرة كافية في استخراج الفلزات والمعادن من المحلول الملحي المنتج في محطات التناضح العكسي لمياه البحر.

باستثناء ما ذكر أعاله، ليس لدى الشركة أو أي من شركاتها التابعة أي سياسات بشأن األبحاث والتطوير لمنتجات جديدة والطرق المتبعة في اإلنتاج على 
مدى السنوات المالية الثالث السابقة كما في تاريخ هذه النشرة. 

نظرة عامة على المشاريع خارج خدمات المرافق المنظمة  11ل4

الخدمة  المنظمة ضمن مجاالت  التقليدية  المرافق  تقديم خدمات  بخالف  والخدمات  العمليات  لتعزيز  أعمالها  نموذج  تنويع  المجموعة حديًثا  قررت 
المخصصة )مناطق الهيئة الملكية للجبيل وينبع(. وتماشياً مع استراتيجية النمو هذه، انضمت الشركة بتاريخ 28 سبتمبر 2019م إلى اتحاد شركات يتألف 
من كل من شركة مرافق، وشركة فيوليا الشرق األوسط، وشركة األموال الخليجية الثانية، لتقديم عطاءات لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي 

المستقلة بمطار جدة 2، والذي تمت ترسيته بنجاح على هذا االتحاد بتاريخ 25 فبراير 2019م، ويخضع المشروع حالًيا لمرحلة التشييد. 

سيتكون المشروع من تطوير محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي التي من المقرر أن يكون لها قدرة معالجة قصوى إجمالية تصل إلى 500,000 
متر مكعب في اليوم. ويقع المشروع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. بعد تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، سيتم تعويض شركة المشروع عن 
معالجة التدفقات الواردة من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه بموجب اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي البالغة مدتها 25 عاًما )»اتفاقية معالجة 
مياه الصرف الصحي«(. وسيتم دعم التزامات الشركة السعودية لشراكات المياه المقررة بموجب اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي من خالل اتفاقية 
دعم ائتماني أبرمتها وزارة المالية السعودية نيابة عن حكومة المملكة. وسيقوم هذا المشروع بتوسيع شراكات الشركة لالنضمام إلى الجهات الفاعلة 
الدولية وتبادل المعرفة والخبرات، كما أنه سيعزز القدرات الداخلية من أجل إدارة الشراكات بفعالية وتقليل االعتماد على الشركاء بمرور الوقت. وتعزز 

تلك المشاريع النمو المحتمل للجزء غير المنظم من األعمال وستوفر فرصة لتعزيز حقوق المساهمين.

لمزيد من المعلومات حول هذا المشروع، يرجى مراجعة القسم )4-6-2( )»األنشطة المتعلقة بالمياه«( من هذه النشرة.

هناك عدد من المشاريع األخرى بالمملكة في مرحلة االختيار األولي أو مرحلة تقديم العطاءات، كما أن هناك مشاريع مختلفة في مراحل التخطيط األولي 
ولم يتم اختيار مقدمي خدمات بعد. وقد وقع االختيار األولي على الشركة للعديد من المشاريع، وتقوم الشركة حالياً بالتفاوض بشأن المشاريع للتوصل 
إلى اتفاق نهائي، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أي من هذه المشاريع اإلضافية حتى تاريخ هذه النشرة، )بخالف مشروع محطة معالجة مياه 

الصرف الصحي المستقلة بمطار جدة 2(.

الموظفون وتطوير الموظفين والبرامج األخرى  12ل4

الموظفون 1ل12ل4

كما في تاريخ 31 مارس 2022م، يبلغ عدد موظفي الشركة 1,405 موظًفا )منهم 1,147 سعودًيا(، ويبلغ عدد موظفي الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية 
)أي، شركة توريد و شركة ماسا وشركة جواب مجتمعين 2,095 موظًفا )منهم 1,630سعودًيا(. باإلضافة إلى ذلك، أبرمت المجموعة خمس اتفاقيات توريد 

قوى عاملة والتي بموجبها تقوم الشركة بإشراك 59 عامل. 

أبرمت الشركة عقود عمل مع كل كبار التنفيذيين وأعضاء اإلدارة اآلخرين لديها. وتحدد العقود رواتبهم وبدالتهم األخرى حسب مؤهالتهم وخبراتهم، 
وتشمل عدًدا من المزايا، مثل التأمين الصحي للموظفين وأسرهم. وهذه العقود قابلة للتجديد وتخضع لنظام العمل السعودي. يرجى مراجعة القسم 

)5-7-2( )»العقود المبرمة مع كبار التنفيذيين«( من هذه النشرة للحصول على ملخصات عقود العمل المبرمة مع كبار التنفيذيين.
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يوضح الجدول التالي عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين الذين عينتهم الشركة في أقسامها الرئيسية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019م و2020م 
و2021م ونهاية الربع األول من عام 2022م.

عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين في الشركة (:  51ل4الجدول )

الوظيفة
31 مارس 312022 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019م

غير 
غير اإلجماليسعوديسعودي

غير اإلجماليسعوديسعودي
غير اإلجماليسعوديسعودي

اإلجماليسعوديسعودي

قسم حوكمة 
459459448448الشركات

قسم إستراتيجية 
6511163046133043132942الشركة

عالقات العمالء 
33149182321421742913816728138166والشبكات

42327222242212322224الشؤون المالية

المدير العام 
31720317203141731417لشركة توريد

الموارد البشرية 
67581658644475154752والخدمات

6239245623023662562625255260األمن الصناعي

51924420244192341923تقنية المعلومات

التشغيل والصيانة 
83303386802603407725733477255332- ينبع 1

التشغيل والصيانة 
61182243531662195216822050165215- ينبع 2

الرئيس والرئيس 
31215314174151941519التنفيذي

214768195170164460164258قسم المشاريع

75865656626616756166سلسلة اإلمداد

إدارة األصول 
5257109424486384280364278الفنية

نائب الرئيس 
للهندسة 

والمشاريع
257257156156

نائب الرئيس 
للتشغيل والصيانة 

– الجبيل
133144523282242632528

نائب الرئيس 
للتشغيل والصيانة 

- ينبع
111128102911

3091,2281,5372831,1441,4272631,1531,4162581,1471,405اإلجمالي

المصدر: الشركة
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موظفو الشركات التابعة الجوهرية  2ل12ل4

شركة مرافق لتوريد المياه والطاقة )توريد(

تقوم شركة توريد بانتداب بعض الموظفين من الشركة وإسناد بعض الخدمات المطلوبة للمساعدة في عمليات شركة توريد عند الضرورة، بناًء على طبيعة 
أنشطتها ودورها داخل المجموعة. وكما في تاريخ هذه النشرة، فقد قامت شركة توريد بانتداب سبعة عشر )17( موظف من شركة مرافق، وال يوجد أي 

موظفين مسجلين لدى شركة توريد.

شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )ماسا(

تقوم شركة ماسا بانتداب بعض الموظفين من الشركة وإسناد بعض الخدمات المطلوبة للمساعدة في عمليات شركة ماسا عند الضرورة، بناًء على طبيعة 
أنشطتها ودورها داخل المجموعة. ويوضح الجدول التالي عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين الذين توظفهم شركة ماسا في أقسامها الرئيسية.

عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين في شركة ماسا(:  52ل4الجدول )

الوظيفة
31 مارس 312022 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019م

غير سعودي
غير سعودياإلجماليسعودي

غير سعودياإلجماليسعودي
غير سعودياإلجماليسعودي

اإلجماليسعودي

431558291241301141321244اإلدارة

7776153697114068721405864122األداء والموثوقية

تشغيل المحطات 
وصيانتها - 

الجبيل
15984243147742211356520013564199

تشغيل الشبكة 
وصيانتها - 

الجبيل
16958227146491951484219015647203

التشغيل والصيانة 
9619115931711094131079515110- ينبع

544252796484223707475203678476202678اإلجمالي

المصدر: الشركة

شركة الجبيل للمياه والكهرباء )شركة جواب(

يوضح الجدول التالي عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين الذين توظفهم شركة جواب في أقسامها الرئيسية.

عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين في شركة جواب(:  53ل4الجدول )

القسم
31 مارس 312022 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019م

غير سعودي
غير سعودياإلجماليسعودي

غير سعودياإلجماليسعودي
غير سعودياإلجماليسعودي

اإلجماليسعودي

314314314314األمن والسالمة

الموارد البشرية 
314314314314والشؤون اإلدارية

101101101101تقنية المعلومات

123123123123الشؤون المالية

123112101000الشؤن الفنية

9615951494138412اإلجمالي

المصدر: الشركة
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السعودة  3ل12ل4

كما في تاريخ 31 مارس 2022، كان لدى الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية متوسط نسبة سعودة بنسبة 78%. تّم اعتماد برنامج نطاقات للسعودة بموجب 
قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم 4040 الصادر بتاريخ 1432/10/12هـ )الموافق 10 سبتمبر 2011م(، المبني على قرار مجلس الوزراء 
بتاريخ 1415/05/21هـ )الموافق 27 أكتوبر 1994م(، والذي تم تطبيقه اعتباراً من 1432/10/12هـ )الموافق 10 سبتمبر 2011م(.  رقم 50 الصادر 
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برنامج »نطاقات« لتحفيز المؤسسات على توظيف المواطنين السعوديين، حيث يقيِّم البرنامج أداء أي 
مؤسسة بناًء على نطاقات محددة، وهي البالتيني واألخضر )الذي ينقسم إلى نطاقات منخفضة ومتوسطة ومرتفعة( إلى جانب األصفر واألحمر. وتُعتبر 
المؤسسات التي تقع ضمن تصنيف النطاقين البالتيني واألخضر ممتثلًة لشروط السعودة وعليه فإنها تحصل على امتيازات معينة، مثل إمكانية الحصول 
على تأشيرات العمل للعاملين األجانب وتجديدها أو القدرة على تغيير مهنة العاملين األجانب )وذلك باستثناء المهن المقصورة فقط على المواطنين 
السعوديين(، أما المؤسسات التي تصنَّف ضمن األصفر أو األحمر )اعتماًدا على مدى عدم التزام تلك المؤسسات( فتُعتبر غير متوافقة مع متطلبات 
السعودة ومعرَّضة لفرض بعض اإلجراءات العقابية ضدها، مثل تحديد قدرتها على تجديد تأشيرات العمل للعاملين األجانب أو عجزها التام عن الحصول 

على تأشيرات العمل للعاملين األجانب أو تجديدها.

يوضح الجدول التالي عدد موظفي الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية ونسب السعودة المحققة كما في 31 مارس 2022م:

نسب السعودة لدى الشركة والشركات التابعة الجوهرية كما في 31 مارس 2022م(:  54ل4الجدول )

نسبة / نطاق السعودةالموظفون غير السعوديينالموظفون السعوديونإجمالي الموظفيناسم الشركة

82% / بالتيني1,4051,147258شركة مرافق

82% / بالتيني17143شركة توريد

70% / بالتيني678476202شركة ماسا

67% / بالتيني1284شركة جواب

المصدر: الشركة

الموردون والعمالء الرئيسيون  13ل4

نظرة عامة على الموردين الرئيسيين

يقوم بأعمال التوريد للمجموعة عدد متنوع من الشركات بما في ذلك المساهمين الرئيسيين للمجموعة فيما يتعلق بالوقود والطاقة والغاز؛ التي تمثل 
اإلمدادات الرئيسية التي تحتاجها المجموعة لعملياتها التشغيلية، كما تحصل المجموعة أيًضا على مواد أخرى مثل قطع الغيار من مجموعة متنوعة من 

الشركات السعودية والعالمية.

نظرة عامة على العمالء الرئيسيين

تقوم المجموعة بتوريد وتقديم خدمات المرافق األساسية لعمالئها في القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية والحكومية في مدينتي الجبيل وينبع 
الصناعيتين. وتعتبر مدينة الجبيل مركًزا رئيسًيا لصناعة البتروكيماويات يضم منشآت صناعية رئيسية تعتمد جميعها على خدمات المياه التي تقدمها 
من مصانع  والعديد  بالستيك،  ومنشأة  للنفط،  تكرير  ثالث مصانع  أيًضا  تضم  فإنها  البترول،  لشحن  رئيسية  ينبع هي محطة  أن  وفي حين  الشركة. 
العادة  في  والتجاريون  والحكوميون  الصناعيون  العمالء  ويتمتع  الشركة.  تقدمها  التي  والمياه  الكهرباء  خدمات  على  تعتمد  وجميعها  البتروكيماويات، 
بمستويات استهالك ثابتة. ويتميزون بسرعة تقديم مدفوعاتهم مقارنة بعمالء التجزئة واألسر بشكل عام. باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتحسين 
شروط الدفع بالنسبة للعمالء الحكوميين بشكل كبير في السنوات المالية الثالث الماضية وخاصة مع تقديم برامج اعتماد في عام 2021م، وتم تسريع 

الدفعات وتقليل حاالت التأخير في الدفع.

في عام 2021م، كان حوالي 84% من إيرادات المجموعة من شركة سابك )20% عام 2021م(، وأرامكو السعودية )25% في عام 2021م(، والهيئة الملكية 
)10% في عام 2021م( والمشاريع المشتركة المرتبطة بها )الشركة السعودية لشراء الطاقة 26% في عام 2021م والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 
2% في عام 2021م(. وتُعد شركة سابك وأرامكو السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع من بين العمالء والموردين الرئيسيين للمجموعة ويؤدون دوًرا 
رئيسًيا في استمرار عمليات المجموعة ونموها. كما أن لشركة سابك وأرامكو السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع مصالح كبيرة في ضمان توفير 

خدمات مرافق موثوقة واستمرار األداء التشغيلي والمالي القوي للمجموعة.
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يوضح الجدول التالي اإليرادات المحققة من عمالء الخدمات التي تقدمها المجموعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، والفترة 
المنتهية في 31 مارس 2022م:

العمالء الرئيسيون للمجموعة (:  55ل4الجدول )

العمالء الصناعيون
الفترة المنتهية في 31 مارسللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2022م2021م2020م2019م
)باأللف ريال سعودي(

421,003357,404398,62698,740شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير
390,507406,022418,622103,877شركة صدارة للكيميائيات

290,928287,143269,64256,389شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات
216,066220,564207,75148,730شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات

158,408156,467163,66240,389شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة
138,006145,049157,38238,233الشركة الوطنية للغازات الصناعية

130,970137,533138,28029,843الشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا(
98,677106,494105,59324,002الشركة العربية للبتروكيماويات

95,530105,024104,30925,085الشركة الشرقية للبتروكيماويات - شرق
89,87689,76294,63424,675ساتورب

72,55676,37775,26318,206شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو(
41,02155,72676,44419,073شركة ترونوكس السعودية للتصنيع

61,64273,18774,79716,418الشركة السعودية للحديد والصلب - حديد
67,39864,90065,28214,524الشركة السعودية للميثانول - الرازي
62,58460,02361,12713,844شركة الجبيل للبتروكيماويات - كيميا
60,91061,45461,48914,510شركة كيان السعودية للبتروكيماويات

50,62752,89956,94613,575شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوبريف
19,18256,77557,67312,038الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية )ناتبت(

46,15256,21255,49513,361شركة األسمدة العربية السعودية - سافكو
49,16554,13651,52711,186شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات - التصنيع

30,33050,88953,10011,604شركة الزيت العربية السعودية )واسط(
42,80039,68742,7537,924الشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات

36,75337,75336,0098,817شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
33,98236,94834,8548,762شركة ميثانول الوطنية - ابن سينا
33,84236,72535,7348,696شركة الجبيل لألسمدة - البيروني

31,28336,20542,32011,357شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات
31,11329,86929,8966,776شركة شيفرون السعودية

27,52029,62431,1627,155شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل
23,37521,15224,6985,430الشركة السعودية للبوليمرات

10,27613,71632,7028,233شركة الفارابي ينبع للبتروكيماويات
21,01322,10323,4483,775شركة بوليستر العربية لأللياف الصناعية

18,48522,58122,7745,229الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية - ابن البيطار
17,97918,77918,8826,834الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح
5,16122,03123,7745,320شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة

20,48120,82722,3245,213شركة العبيكان للزجاج
15,68614,54519,4994,072شركة كيمائيات الميثانول

12,40014,48714,9333,347شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو(
96,99675,4632,593602الشركة العربية لأللياف الصناعية )حمض التيريفثاليك المنقى(

11,22715,8899,8692,277شركة الجبيل للصناعات الكيماوية - جنا

المصدر: الشركة
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التقنية والبنية التحتية لتقنية المعلومات  14ل4

المعلومات  لتقنية  الموثوقة  التحتية  والبنية  السيبراني  األمن  أهمية  التقليل من  يمكن  المعلومات وال  تقنية  كبير على  المجموعة بشكل  تعتمد عمليات 
الستمرار عمليات المجموعة. ولذلك، ترتبط استراتيجية تقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة ارتباًطا وثيًقا باستراتيجية الشركة، وتعد تقنية المعلومات 

الركيزة األساسية لبرنامج التحول الرقمي لدى المجموعة.

وتؤدي تقنية المعلومات دوًرا رئيسًيا بصفتها من عوامل تمكين المؤسسة. وتتبنى إدارة تقنية المعلومات بالمجموعة أحدث التقنيات وأفضل الممارسات 
للمساهمة في نجاح المجموعة من خالل االستثمار بكثافة والتأكد من الحفاظ على أعلى مستوى من الموثوقية وتقديم الخدمات. 

ولم تشهد أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة أي انقطاعات كبيرة في توافرها خالل السنوات الخمس الماضية، وتعتقد المجموعة أنها تتمتع 
أنها تتسم بالمرونة وقابلية  المعلومات الخاصة بالمجموعة  أثبتت أنظمة تقنية  النمو المستقبلي ألعمالها. باإلضافة إلى ذلك،  بقدرة كبيرة على دعم 

التطوير، حيث نجحت في تحقيق زيادة كبيرة في الطلب وتعزيز القدرة على تسهيل النمو في المستقبل.

يُعد نظام تخطيط الموارد المؤسسية )SAP( إصدار )ECC6.0EHP8( هو النظام األساسي الرئيسي المستخدم لتنفيذ العمليات اليومية في المجموعة، 
كما تُستخدم - إلى جانب أنظمة )SAP( - تقنيات األجهزة المحمولة المتقدمة القائمة على منصة )SAP( لألجهزة المحمولة للحفاظ على مواكبة أنظمة 
 )FP2.0 2020 HANA S4( إلى منصة الجيل الجديد )SAP( تقنية المعلومات وفًقا لمعايير الصناعة. وقامت المجموعة مؤخراً بترقية تطبيقات األعمال
والتي تعد ركيزة أساسية في خطة التحول الرقمي لدى المجوعة والتي بدورها ستمكن المجموعة من االسهام في تطوير أعمالها في شتى المجاالت 

وتساهم أيضاً في تبني التقنيات الحديثة من الذكاء الصناعي والتحليالت المتطورة.

وتقدم المجموعة أحدث التطبيقات لخدمة العمالء من خالل شبكة االنترنت أو الهواتف الذكية والتي تتيح للعمالء االطالع على الفواتير واالستهالك 
وطلب الخدمات الجديدة والتواصل مع اإلدارات المعنية في حال االستفسارات أو االعتراضات أو في حال وجود خلل في الخدمة.

وتساهم تقنية المعلومات على المحافظة على البيئة من خالل تطبيقات االجتماعات المرئية والتوقيع الرقمي وتطبيق تعقب الملفات والرسائل واستخراج 
البطاقات اإللكترونية وتصاريح الدخول للمنشأت وإنجاز األعمال في جميع المواقع.

وتقوم الخدمات المقدمة من تقنية المعلومات على رفع كفاءة الموظف وزيادة اإلنتاجية من خالل تزويدهم ألحدث األجهزة المحمولة المزودة بأحدث 
التطبيقات إلنجاز األعمال اليومية كما قامت المجموعة أيضاً بإطالق تطبيق »عوامل النجاح« الذي يمكن الموظف من انجاز جميع األعمال المتعلقة 

بالموارد البشرية من خالل األجهزة المحولة أو الذكية عن طريق االتصال باإلنترنت.

برفع كفاءة التشغيل والصيانة من خالل تقنية المعلومات وذلك عن طريق ربط المعلومات في وحدات التحكم لإلنتاج والتوزيع  تقوم المجموعة أيضاً 
بتطبيقات تقنية المعلومات الذكية والتي تقوم بدورها في تحليل المعلومات بطرق حديثه تساهم باتخاذ قرارات أكثر اعتمادية وموثوقية وتقوم بتسهيل 

أعمال التشغيل والصيانة وتقليل التكاليف. 

كما تعد مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات )ITIL( هي اإلطار المستخدم لسياسات وإجراءات تقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة. وقد تبنت الشركة 
العالية. ويتم استخدام مركز بيانات معياري جديد  أنظمة محلية قائمة على األنظمة السحابية لتقود عملية األتمتة لزيادة اإلنتاجية وضمان الربحية 
)تصميم المستوى 3 المعتمد من قبل شركة »أبتايم«( لتمكين الشبكات متعددة الطبقات عالية السرعة ذات خوادم قوية للغاية وفائقة التقارب بالفالش 
الكامل باستخدام منصة افتراضية وتقنيات شبكة منطقة التخزين االفتراضية )vSAN( لتعزيز األداء والتوسع والكفاءة. ويتم استخدام النسخ االحتياطي 
الكوارث لضمان االستدامة  التعافي من  إلى جانب مركز   )Tape Library  ML3و Cyber Recovery Vaultو DELL Data Domain( للبيانات باستخدام

والموثوقية واستمرارية األعمال.

كما تعتمد تقنية المعلومات لدى المجموعة على استراتيجية الحوسبة السحابية حيث أن أكثر من 60% من البنية التحتية تحولت إلى الحوسبة السحابية 
مع وجود خطة لزيادة النسبة مستقباًل مما يسهم في تقليل المصاريف وزيادة الكفاءة من خالل التركيز على تلبية حاجة العمالء والموظفين.

باإلضافة إلى ذلك، يضمن األمن السيبراني للمجموعة سرية وسالمة معلومات المجموعة والبيانات وخدمات تقنية المعلومات وتوافرها. ويركز األمن 
السيبراني للمجموعة على تصميم برنامج قوي ألمن المعلومات وتنفيذه ومراقبته وصيانته لتعزيز المساهمة في أمن األعمال والمعلومات بشكل عام 
بما يتماشى مع احتياجات العمل وبما يتوافق مع اللوائح المعمول بها. وقامت المجموعة أيًضا بإنشاء مركز عمليات أمنية لضمان أن يتوفر لها رؤية 
كاملة لشبكتها مع المراقبة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع، من أجل تحديد أي تهديدات لألمن السيبراني ومواجهتها. كما اعتمد قسم األمن 
بتطبيقات  والتوزيع  لإلنتاج  التحكم  وحدات  في  المعلومات  ربط  عملية  في  األنظمة  مع  المتوافقة  األمنية  المعايير  أعلى  المجموعة  لدى  السيبراني 

المعلومات. تقنية 
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أي انقطاع كبير في أعمال المجموعة  15ل4

لم يكن هناك أي انقطاع ألعمال وأنشطة المجموعة أو أي من شركاتها التابعة ممكن أن يؤثر أو يكون قد أّثر تأثيراً ملحوظاً في المركز المالي خالل الـ 
)12( شهراً األخيرة. وتجدر اإلشارة على أن حدثت بعض االنقطاعات غير الجوهرية في أعمال المجموعة في مدينة ينبع الصناعية خالل السنوات المالية 
المنتهية في 2020م و2021م، مع العلم بأن تقوم شركة مرافق بتخزين احتياطي يتراوح ما بين 11% إلى 12% من الطاقة الكهربائية للمحافظة على قدرة 

المجموعة بتوفير سعة اإلنتاج المطلوبة بموجب اتفاقياتها في حال حدوث أي توقف مفاجئ أو غير مخطط له.

ويرجى الرجوع إلى القسم )2-1-1( )»المخاطر المتعلقة باألعطال واإلنقطاعات التي قد تتعرض لها منشآت المجموعة الصناعية أو إيقاف تشغيلها«( 
من هذه النشرة لمعلومات إضافية حول المخاطر المتعلقة باألعطال واإلنقطاعات التي قد تتعرض لها منشآت المجموعة.

نظرة عامة على الحوكمة البيئية واالجتماعية  16ل4

تخضع عمليات المجموعة لمتطلبات تنظيمية واسعة النطاق، بما في ذلك متطلبات حماية البيئة والصحة والسالمة. وتخضع هذه المتطلبات بشكل 
عام لألنظمة واللوائح السارية على أنشطة المجموعة، بما في ذلك نظام الكهرباء ونظام المياه. في عام 2015م، أصدرت الهيئة الملكية، بصفتها الجهة 
التنظيمية الرئيسية في المدن الصناعية األربعة، وهي الجبيل وينبع ومدينة جازان للصناعات ورأس الخير، ثالثة مجلدات تضم اللوائح التي تحكم المسائل 
البيئية في هذه المدن الصناعية )»اللوائح البيئية للهيئة الملكية«(. وتهدف اللوائح إلى توفير بيئة آمنة ونظيفة للسكان، إلى جانب أمور أخرى. ويجب 
على أي منشأة تعمل أو تقترح العمل في عقارات الهيئة الملكية ضمن هذه المدن الصناعية أن تمتثل للوائح والمعايير المنصوص عليها في المجلد األول، 

والحصول على التصاريح البيئية المطلوبة وفًقا للمجلد الثاني، وستخضع للعقوبات المنصوص عليها في المجلد الثالث في حالة عدم االمتثال. 

يحدد القسم 1 من المجلد الثاني من اللوائح برنامج التصاريح البيئية، وهو الذي يرعى اإلجراءات المرتبطة بالحصول على تصريح بيئي للتشييد وتصريح 
بيئي للتشغيل. وتضمن الهيئة الملكية من خالل برنامج التصاريح البيئية امتثال المصانع لتلك اللوائح البيئية للهيئة الملكية. يرجى الرجوع إلى القسم 

)12-5( )»التراخيص والموافقات الجوهرية«( من هذه النشرة لالطالع على ملخص للتصاريح البيئية التي حصلت عليها المجموعة.

تحافظ المجموعة على المعايير التي تستخدم نهج التحسين المستمر المستخدم بشكل شائع على مستوى القطاع من خالل لجنة األمن والسالمة والصحة 
والبيئة التي توفر التوجيه اإلستراتيجي والحوكمة بشأن مسائل الصحة والسالمة. وتنظر لجنة األمن والسالمة والصحة والبيئة في المسائل المتعلقة 
المهنية، وهو عبارة عن مجموعة من  إدارة الصحة والسالمة  الجبيل وينبع من خالل نظام  الشركة في كل من  بالصحة والسالمة والحرائق لمنشآت 
اإلجراءات المنظمة التي تتكون من سياسات ونماذج توجيهية وموضوعات. كما تشكل لجنة األمن والسالمة والصحة والبيئة لجاًنا فرعية، حسب الضرورة، 
مثل لجنة التوعية بالسالمة ولجنة سالمة المقاولين، حيث يوجد لجنتان للتوعية بالسالمة في كل من الجبيل وينبع. وتتمثل مهام لجان التوعية بالسالمة 
في زيادة مستوى الوعي بالسالمة بين الموظفين من خالل )1( تحديد مجاالت السالمة ذات األولوية والتوصية بها ألغراض برامج تعزيز السالمة لتمكين 
لجنة األمن والسالمة والصحة والبيئة من تخصيص الموارد، و)2( وضع البرامج التثقيفية التي تلبي احتياجات التوعية بالسالمة للموظفين، و)3( تقييم 

فعالية البرامج من خالل االستقصاء عن مستوى الوعي بغية تعزيز ثقافة السالمة الموثوقة داخل المنظمة.

وتتمثل مهام لجنة سالمة المقاولين في )1( تحديد المجاالت وترتيبها حسب األولوية والتوصية بها ألغراض برامج تعزيز السالمة لتمكين لجنة األمن 
والسالمة والصحة والبيئة من تخصيص الموارد، و)2( خلق الوعي بسالمة المقاولين، و)3( غرس مبدأ السالمة القائمة على السلوك لدى المقاولين، 
و)4( إجراء عمليات فحص للسالمة في مكان عمل المقاولين، و)5( وضع معايير لمنح جائزة أفضل المقاولين من حيث السالمة وشهادات تقدير لشركة 
مقاوالت في الجبيل وأخرى في ينبع. وتساهم الشركة في المبادرات المناخية للمملكة وتهدف إلى تحقيق انخفاض تقريبي بنسبة 25% في إنتاج الغازات 
الدفيئة بحلول عام 2030م وانخفاض تقريبي بنسبة 15% في كثافة الطاقة بحلول عام 2030م أيضاً. أما فيما يتعلق بعدادات الطاقة الذكية، فتهدف الشركة 
بالفعل إلى تزويد العمالء بنسبة 100% بعدادات الطاقة الذكية مع نهاية عام 2028م، وتعمل كذلك على تحديد أهداف تتعلق بانخفاض الطاقة المتعلقة 
بإنتاج المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. باإلضافة إلى ذلك ، حققت الشركة ما نسبته 100% من إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة و 55% من 
إعادة استخدام مياه الصرف، وتهدف إلعادة تدوير ما نسبته 100% من ترسبات مياه الصرف وتقوم حالياً بتحديد ودراسة المبادرات الالزمة لتحقيق ذلك.

تضمنت المبادرات المهمة في الماضي )1( دعم المسؤولية االجتماعية في الشركة في مختلف المجاالت من خالل مجموعة من البرامج التي تشمل 
الجمعيات األهلية والخيرية، وغيرها من الجهات المختلفة في المنطقة الشرقية ومحافظة ينبع، و)2( قامت الشركة كذلك بتوسيع برامج الدعم لتشمل 

منطقة جازان. ويوضح الجدول التالي تفاصيل دعم الجهات الخيرية والمبادرات االجتماعية والوطنية التي ساهمت فيها المجموعة:
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تفاصيل دعم الجهات الخيرية والمبادرات االجتماعية والوطنية التي ساهمت فيها المجموعة في السنوات المالية المنتهية (:  56ل4الجدول )

في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م

الجهة المستفيدة منهطبيعة الدعم

إجمالي المبلغ الذي 
أنفقته المجموعة 

بشأن ذلك في السنة 
المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2019م 

)ريال سعودي(

إجمالي المبلغ الذي 
أنفقته المجموعة 

بشأن ذلك في السنة 
المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2020م 

)ريال سعودي(

إجمالي المبلغ الذي 
أنفقته المجموعة 

بشأن ذلك في السنة 
المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2021م 

)ريال سعودي(

إجمالي المبلغ الذي 
أنفقته المجموعة 
بشأن ذلك في فترة 

الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2022م 

)ريال سعودي(

عدد من الجمعيات تبرعات مالية1
3,246,5003,031,062 3,900,000 3,610,000 الخيرية

2

تحمل تكاليف باصات النقل 
المدرسي في مدينة الجبيل و 
ينبع الصناعيتين و أيضاً دعم 

أكاديمية الطاقة الوطنية

عدد من الجهات 
ال يوجدال يوجد5,000,000 6,362,600 التعليمية 

3

دعم لموسم الشرقية لعام 
2019م ودعم لوزارة الصحة 
لمواجهة جائحة كورونا في 

عام 2020م

عدد من المبادرات 
ال يوجدال يوجد3,000,000 5,000,000 الوطنية واالجتماعية

المصدر: الشركة

هيكل الملكية والمساهمون المؤسسون  17ل4

هيكل الملكية 1ل17ل4

يتألف مساهمو المجموعة من أربعة مساهمين مؤسسين، وهم الهيئة الملكية للجبيل وينبع )الهيئة الملكية(، والشركة السعودية للصناعات األساسية 
)شركة سابك(، وشركة أرامكو السعودية للطاقة )سابكو(، وصندوق االستثمارات العامة باإلضافة إلى سبعة مستثمرين من القطاع الخاص.

يوضح الجدول التالي هيكل المساهمين في الشركة قبل الطرح وبعده.

ملكية المساهمين في الشركة(:  57ل4الجدول )

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة عدد األسهم
القيمة عدد األسهمنسبة الملكيةاالسمية

نسبة الملكيةاالسمية

17.5%24,8143,750,000437,500,000%62,023,625620,236,250الهيئة الملكية بالجبيل وينبع )الهيئة الملكية(

17.5%24,8143,750,000437,500,000%62,023,625620,236,250صندوق االستثمارات العامة

17.5%24,8143,750,000437,500,000%62,023,625620,236,250الشركة السعودية للصناعات األساسية )شركة سابك(

17.5%24,8143,750,000437,500,000%62,023,625620,236,250شركة أرامكو السعودية للطاقة )سابكو( 

0.2%0.250,00005,000,000%50,00005,000,000شركة مجموعة الزامل القابضة

0.08%0.08200,0002,000,000%200,0002,000,000شركة اليسر للمقاوالت الصناعية 

0.44%0.441,100,00011,000,000%1,100,00011,000,000شركة الخنيني العالمية 

0.04%0.04100,0001,000,000%100,0001,000,000الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم )كريستل(

0.0022%0.00225,50055,000%5,50055,000شركة ركائز الجبيل القابضة 

29,24%73,094,500730,945,000---الجمهور

100%100250,000,0002,500,000,000%250,000,0002,500,000,000اإلجمالي

المصدر: الشركة
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يوضح الجدول التالي تفاصيل ملكية كبار المساهمين في الشركة )قبل الطرح وبعده(. 

ملكية كبار المساهمين في الشركة(:  58ل4الجدول )

المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
رأس المال 
)بالريال 
السعودي(

نسبة 
عدد األسهمالمساهمة

رأس المال 
)بالريال 
السعودي(

نسبة 
المساهمة

17.5%24,8143,750,000437,500,000%62,023,625620,236,250الهيئة الملكية بالجبيل وينبع )الهيئة الملكية(

17.5%24,8143,750,000437,500,000%62,023,625620,236,250صندوق االستثمارات العامة

17.5%24,8143,750,000437,500,000%62,023,625620,236,250الشركة السعودية للصناعات األساسية )شركة سابك(

17.5%24,8143,750,000437,500,000%62,023,625620,236,250شركة أرامكو السعودية للطاقة )سابكو( 

70%99.2175,000,0001,750,000,000%248,094,5002,480,945,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

كبار المساهمون في الشركة 2ل17ل4

يلخص ما يلي المساهمين الرئيسيين الحاليين في الشركة.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع 

تأسست الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب المرسوم الملكي رقم )م/75( بتاريخ 1395/09/16هـ )الموافق1975/09/21م( ، كهيئة مملوكة بالكامل 
لحكومة المملكة العربية السعودية، وتخضع لتنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/75( وتاريخ 1395/09/16هـ 

)الموافق 1975/09/21م(.

الهيئة الملكية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم مدينتين صناعيتين )الجبيل وينبع(. وتم توسيع االختصاص التنظيمي للهيئة الملكية ليشمل مدينة رأس 
الخير الصناعية ومدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية بناء على المرسوم الملكي رقم )355( وتاريخ 1430/10/30هـ )الموافق 2009/10/19م( 

والمرسوم الملكي رقم )75916( وتاريخ 1438/12/22هـ )الموافق 2017/09/13م(. 

المساهم في الهيئة الملكية للجبيل وينبع(:  59ل4الجدول )

نسبة الملكيةالمساهم

100%حكومة المملكة العربية السعودية1

المصدر: الشركة

صندوق االستثمارات العامة

تأسس صندوق االستثمارات العامة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/24( بتاريخ 1391/06/25هـ )الموافق 1971/08/17م(، كصندوق مملوك بالكامل 
لحكومة المملكة العربية السعودية، ويخضع لنظام صناديق االستثمارات العامة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/92( وتاريخ 1440/08/12هـ 
)الموافق 2019/04/17م(، وقد تم إنشاء الصندوق لغرض استثمار أموال الدولة نيابة عن حكومة المملكة في مختلف المشاريع والشركات، بصفته صندوق 

الثروة السيادية للمملكة.

المساهم في صندوق االستثمارات العامة(:  60ل4الجدول )

نسبة الملكيةالمساهم

100%حكومة المملكة العربية السعودية1

المصدر: الشركة
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الشركة العربية السعودية للصناعات األساسية )شركة سابك(

)الموافق  1396/09/13هـ  بتاريخ  )م/66(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  سابك(  )شركة  األساسية  للصناعات  السعودية  العربية  الشركة  تأسست 
1976/09/06م(، وهي شركة مملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية. وحيث أصبحت شركة سابك شركة مساهمة مدرجة سعودية بموجب 

سجل تجاري رقم )1010010837( بتاريخ 1397/01/14هـ )الموافق 1977/01/04م( برأس مال يبلغ قدره 30 مليار ريال سعودي.

تشمل أنشطة شركة سابك إنتاج البتروكيماويات واألسمدة والحديد والصلب واأللمنيوم وغيرها من الصناعات الهيدروكربونية األساسية، والصناعات 
واالبتكارات البالستيكية، وتسويق منتجاتها، وإجراء البحوث التجارية وتقديم الدعم الفني. يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة العربية السعودية 

للصناعات األساسية كما في تاريخ هذه النشرة.

مساهم في شركة سابك (:  61ل4الجدول )

نسبة الملكيةالمساهم

.1

70%شركة أرامكو للكيماويات

شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(  %100

حكومة المملكة العربية السعودية أ-   %94.186

الجمهور ب-   %5.814

30%الجمهور2.

المصدر: الشركة

شركة أرامكو السعودية للطاقة 

شركة أرامكو السعودية للطاقة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 2052002626 وتاريخ 
1435/12/01هـ )الموافق 2014/09/25م( برأس مال يبلغ 100,000 ريال سعودي.

تشمل أنشطة شركة أرامكو للطاقة أرامكو للطاقة تطوير مشاريع وشركات في مجاالت الطاقة والكهرباء والكيماويات والنفط والبتروكيماويات وتوليد 
ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية من خالل الشركة أو من إحدى الشركات المملوكة كلًيا وجزئًيا وشراء وبيع وتقديم خدمات الطاقة الكهربائية في المملكة 
العربية السعودية من خالل الشركة أو الشركات المملوكة لها كلًيا أو جزئًيا والمشاركة واالستثمار في مشاريع قطاع توليد الطاقة والكهربائية داخل وخارج 

المملكة العربية السعودية. يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة أرامكو السعودية للطاقة كما في تاريخ هذه النشرة.

المساهمون في شركة أرامكو للطاقة(:  62ل4الجدول )

نسبة الملكيةالمساهم

.1

100%شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(

حكومة المملكة العربية السعودية  1-1%94.186

الجمهور  2-1%5.814

المصدر: الشركة

مساهمو األقلية في الشركة 3ل17ل4

شركة مجموعة الزامل القابضة 

شركة مجموعة الزامل القابضة هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 2051002758 وتاريخ 
1397/02/24هـ )الموافق 1977/02/13م( برأس مال يبلغ 522,000,000 ريال سعودي.

القابضة،  للشركات  الالزمة  والمنقوالت  العقارات  وامتالك  القابضة،  للشركات  التابعة  الشركات  إدارة  القابضة  الزامل  مجموعة  أنشطة شركة  تشمل 
وامتالك حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة، وتأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة القابضة. يوضح الجدول التالي 

هيكل ملكية شركة مجموعة الزامل القابضة كما في تاريخ هذه النشرة.
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المساهمون في شركة مجموعة الزامل القابضة(:  63ل4الجدول )

نسبة الملكيةالمساهم

99%شركة الجدارة لالستثمار1.

7.28%1.1 زامل عبداهلل حمد الزامل

7.28%2.1 خالد عبداهلل حمد الزامل

7.13%3.1 فهد عبداهلل حمد الزامل

7.13%4.1 أديب عبداهلل حمد الزامل

7.13%5.1 وليد عبداهلل حمد الزامل

7.13%6.1 توفيق عبداهلل حمد الزامل

6.8%7.1 عبدالرحمن عبداهلل حمد الزامل

6.8%8.1 أحمد عبداهلل حمد الزامل

6.8%9.1 سليمان عبداهلل حمد الزامل

3,64%10.1 فاطمة عبداهلل حمد الزامل

3,4%11.1 لولوة عبداهلل حمد الزامل

3,4%12.1 حصة عبداهلل حمد الزامل

3,4%13.1 بدرية عبداهلل حمد الزامل

3.17%14.1 عبداهلل حمد عبداهلل الزامل

2,84%15.1 عبداهلل محمد عبداهلل الزامل 

1,59%16.1 نواف محمد عبداهلل الزامل

1.36%17.1 شركة عبدالعزيز عبداهلل الزامل وأوالده

1,15%18.1 ياسر حمد عبداهلل الزامل

1,15%19.1 غسان حمد عبداهلل الزامل

0,95%20.1 أسامة عبدالعزيز عبداهلل الزامل 

0,95%21.1 سطام عبدالعزيز عبداهلل الزامل

0,95%22.1 أحمد عبدالعزيز عبداهلل الزامل

0,95%23.1 عمر عبدالعزيز عبداهلل الزامل

0,79%24.1 أمل محمد عبداهلل الزامل

0,79%25.1 مها محمد عبداهلل الزامل

0,79%26.1 نورة محمد عبداهلل الزامل

0,76%27.1 عبداهلل فهد عبداهلل الحمدان

0.68%28.1 حصة إبراهيم فهد البسام

0.66%29.1 آن ماري غوردون بكتون

0,59%30.1 مناهل عبداهلل عبدالعزيز الحمدان 

0,58%31.1 ريم حمد عبداهلل الزامل

0,58%32.1 هيفاء حمد عبداهلل الزامل

0,48%33.1 مضاوي عبدالعزيز عبداهلل الزامل

0,48%34.1 رقية عبدالعزيز عبداهلل الزامل

0,43%35.1 منيرة فهد عبداهلل الحمدان 

132

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ت
ويا

حت
لم

ل ا
دو

ج



نسبة الملكيةالمساهم

1%شركة الشرقية لالستثمار الصناعي2.

100%1.2 شركة الجدارة لالستثمار 

7.28%1.1,2 زامل عبداهلل حمد الزامل

7.28%2.1,2 خالد عبداهلل حمد الزامل

7.13%3.1,2 فهد عبداهلل حمد الزامل

7.13%4.1,2 أديب عبداهلل حمد الزامل

7.13%5.1,2 وليد عبداهلل حمد الزامل

7.13%6.1,2 توفيق عبداهلل حمد الزامل

6.8%7.1,2 عبدالرحمن عبداهلل حمد الزامل

6.8%8.1,2 أحمد عبداهلل حمد الزامل

6.8%9.1,2 سليمان عبداهلل حمد الزامل

3,64%10.1,2 فاطمة عبداهلل حمد الزامل

3,4%11.1,2 لولوة عبداهلل حمد الزامل

3,4%12.1,2 حصة عبداهلل حمد الزامل

3,4%13.1,2 بدرية عبداهلل حمد الزامل

3.17%14.1,2 عبداهلل حمد عبداهلل الزامل

2,84%15.1,2 عبداهلل محمد عبداهلل الزامل 

1,59%16.1,2 نواف محمد عبداهلل الزامل

1.36%17.1,2 شركة عبدالعزيز عبداهلل الزامل وأوالده

1,15%18.1,2 ياسر حمد عبداهلل الزامل

1,15%19.1,2 غسان حمد عبداهلل الزامل

0,95%20.1,2 أسامة عبدالعزيز عبداهلل الزامل 

0,95%21.1,2 سطام عبدالعزيز عبداهلل الزامل

0,95%22.1,2 أحمد عبدالعزيز عبداهلل الزامل

0,95%23.1,2 عمر عبدالعزيز عبداهلل الزامل

0,79%24.1,2 أمل محمد عبداهلل الزامل

0,79%25.1,2 مها محمد عبداهلل الزامل

0,79%26.1,2 نورة محمد عبداهلل الزامل

0,76%27.1,2 عبداهلل فهد عبداهلل الحمدان

0.68%28.1,2 حصة إبراهيم فهد البسام

0.66%29.1,2 آن ماري غوردون بكتون

0,59%30.1,2 مناهل عبداهلل عبدالعزيز الحمدان 

0,58%31.1,2 ريم حمد عبداهلل الزامل

0,58%32.1,2 هيفاء حمد عبداهلل الزامل

0,48%33.1,2 مضاوي عبدالعزيز عبداهلل الزامل

0,48%34.1,2 رقية عبدالعزيز عبداهلل الزامل

0,43%35.1,2 منيرة فهد عبداهلل الحمدان 

المصدر: الشركة
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شركة اليسر للمقاوالت الصناعية 

شركة اليسر للمقاوالت الصناعية هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 2055001244 وتاريخ 
1404/03/23هـ )الموافق 1983/12/28م( برأس مال يبلغ 160,000,000 ريال سعودي.

تشمل أنشطة شركة اليسر للمقاوالت الصناعية تمديد األنابيب باختالف أنواعها للكهرباء واالتصاالت وغيرها، تمديد أنابيب النفط والغاز، إنشاء وإقامة 
محطات الطاقة الكهربائية والمحوالت، وإنشاء محطات التكرير والبتروكيماويات والمصافي، وإعداد وتجهيز المواقع من حفر والتسوية. يوضح الجدول 

التالي هيكل ملكية شركة اليسر للمقاوالت الصناعية كما في تاريخ هذه النشرة.

المساهمون في شركة اليسر للمقاوالت الصناعية(:  64ل4الجدول )

نسبة الملكيةالمساهم

38.3%شركة جوف الخدمات الصناعية القابضة1.

99%1-1 شركة جوف سكيلز 1 القابضة

98.76%1-1-1 شركة صندوق إنفستكورب الخليج للفرص 1

99%1-1-1-1 شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات 

91%1-1-1-1-1 شركة أنفستكروب جو 1

50,50%1-1-1-1-1-1 أبراهيم حسين إبراهيم محمد

49,50%1-1-1-1-1-2 بورالين تالويو الفونسو فبل

9%1-1-1-1-2 شركة أنفستكروب جو 2

50,50%1-1-1-1-2-1 أبراهيم حسين إبراهيم محمد

49,50%1-1-1-1-2-2 بورالين تالويو الفونسو فبل

1%1-1-1-2 شركة أنفستكروب جو 1

50,50%1-1-1-2-1 أبراهيم حسين إبراهيم محمد

49,50%1-1-1-2-2 بورالين تالويو الفونسو فبل

1.24%1-1-2 شركة صندوق إنفستكورب اإلسالمي الخليج للفرص 1

99%1-1-2-1 شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات 

91%1-1-2-1-1 شركة أنفستكروب جو 1

50,50%1-1-2-1-1-1 أبراهيم حسين إبراهيم محمد

49,50%1-1-2-1-1-2 بورالين تالويو الفونسو فبل

9%1-1-2-1-2 شركة أنفستكروب جو 2

50,50%1-1-2-1-2-1 أبراهيم حسين إبراهيم محمد

49,50%1-1-2-1-2-2 بورالين تالويو الفونسو فبل

1%1-1-2-2 شركة أنفستكروب جو 1

50,50%1-1-2-2-1 أبراهيم حسين إبراهيم محمد

49,50%1-1-2-2-2 بورالين تالويو الفونسو فبل

1%1-2 شركة جوف سكيلز 2 القابضة

98.76%1-2-1 شركة صندوق إنفستكورب الخليج للفرص 1

99%1-2-1-1شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات 

91%1-2-1-1-1 شركة أنفستكروب جو 1

50,50%1-2-1-1-1-1 أبراهيم حسين إبراهيم محمد

49,50%1-2-1-1-1-2 بورالين تالويو الفونسو فبل

9%1-2-1-1-2 شركة أنفستكروب جو 2
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نسبة الملكيةالمساهم

50,50%1-2-1-1-2-1 أبراهيم حسين إبراهيم محمد

49,50%1-2-1-1-2-2 بورالين تالويو الفونسو فبل

1%1-2-1-2 شركة أنفستكروب جو 1

50,50%1-2-1-2-1 أبراهيم حسين إبراهيم محمد

49,50%1-2-1-2-2 بورالين تالويو الفونسو فبل

1.24%1-2-2 شركة صندوق إنفستكورب اإلسالمي الخليج للفرص 1

99%1-1-2-1 شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات 

91%1-2-2-1-1 شركة أنفستكروب جو 1

50,50%1-2-2-1-1-1 أبراهيم حسين إبراهيم محمد

49,50%1-2-2-1-1-2 بورالين تالويو الفونسو فبل

9%1-2-2-1-2 شركة أنفستكروب جو 2

50,50%1-2-2-1-2-1 أبراهيم حسين إبراهيم محمد

49,50%1-2-2-1-2-2 بورالين تالويو الفونسو فبل

1%1-2-2-2 شركة أنفستكروب جو 1

50,50%1-2-2-2-1 أبراهيم حسين إبراهيم محمد

49,50%1-2-2-2-2 بورالين تالويو الفونسو فبل

25.1%عمرو مصطفى أحمد بن حليم2.

13.3%األمير/ فيصل عبدالعزيز فيصل آل سعود3.

13.3% د/ علي عبدالرحمن صالح الخلف 4.

10%األمير/ عبداهلل فيصل تركي آل سعود5.

المصدر: الشركة

شركة الخنيني العالمية 

شركة الخنيني العالمية هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 2055000204 وتاريخ 1398/07/05هـ 
)الموافق 1978/06/11م( برأس مال يبلغ 2,000,000 ريال سعودي.

تشمل أنشطة شركة الخنيني العالمية اإلنشاءات العامة للمباني، واإلنشاءات العامة للمباني غير السكنية، واإلنشاءات العامة للمباني الحكومية، وإنشاءات 
المباني الجاهزة في المواقع، وترميمات المباني السكنية والغير سكنية، تشطيب المباني، وأعمال الدهانات والطالء للمباني الداخلية والخارجية. يوضح 

الجدول التالي هيكل ملكية شركة الخنيني العالمية كما في تاريخ هذه النشرة.

المساهمون شركة الخنيني العالمية(:  65ل4الجدول )

نسبة الملكيةالمساهم

25%أحمد حمد سليمان الخنينى 1. 

25%محمد حمد سليمان الخنينى 2.

25%عبدالعزيز حمد سليمان الخنينى 3.

1.8%منصور سليمان الخنينى4.

1.05%خالد سليمان الخنينى5.

1%عبدالرحمن سليمان الخنينى6.

1%متعب سليمان الخنينى7.

0.9%حمد سليمان الخنينى 8.
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نسبة الملكيةالمساهم

0.9%محمد سليمان الخنينى9.

0.9%أحمد سليمان الخنينى10.

0.9%عبدالعزيز سليمان الخنينى11.

0.9%حماد سليمان الخنينى12.

0.9%سلطان سليمان الخنينى13.

0.9%سالم سليمان الخنينى14.

0.9%فهد سليمان الخنينى15.

0.9%سيف سليمان الخنينى16.

0.9%فيصل سليمان الخنينى17.

0.9%سعد سليمان الخنينى18.

0.9%نايف سليمان الخنينى19.

0.9%صالح سليمان الخنينى20.

0.75%منيرة حماد القحطاني 21.

0.75%أمنه مسلم المنصوري22.

0.75%سالمه سالم المنصوري23.

0.75%الزينة سيف المنصوري24.

0.5%سارة سليمان حمد الخنينى25.

0.45%حصه سليمان الخنينى26.

0.45%نجال سليمان الخنينى27.

0.45%جواهر سليمان الخنينى28.

0.45%نورة سليمان حمد الخنينى29.

0.45%فاطمة سليمان حمد الخنينى30.

0.45%عبير سليمان حمد الخنينى31.

0.45%نوف سليمان حمد الخنينى32.

0.45%نعيمة سليمان حمد الخنينى33.

0.45%لطيفة سليمان حمد الخنينى34.

0.5%سارة سليمان حمد الخنينى35.

0.45%موضي سليمان حمد الخنينى36.

0.45%شما سليمان حمد الخنينى37.

المصدر: الشركة

الشركة الوطنية لثاني وأكسيد التيتانيوم )شركة كريستل(

الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 4020062296 
وتاريخ 1409/03/20هـ )الموافق 1988/11/01م( برأس مال يبلغ 2,362,500,000 ريال سعودي.

تشمل أنشطة الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم البيع بالجملة للكيماويات الصناعية. يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة الوطنية لثاني 
أوكسيد التيتانيوم كما في تاريخ هذه النشرة.
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المساهمون في الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم )شركة كريستل((:  66ل4الجدول )

نسبة الملكيةالمساهم

79%شركة التصنيع الوطنية 1.

6.23%1-1 شركة المملكة القابضة

78.13%1-1-1 األمير/ الوليد طالل عبدالعزيز ال سعود

16.87%1-1-2 صندوق االستثمارات العامة

 100%1-1-2-1 حكومة المملكة العربية السعودية

5%1-1-3 الجمهور

93.77%1-2 الجمهور

20%مؤسسة الخليج لالستثمار2.

16.67%1-1 حكومة مملكة البحرين

16.67%1-2 حكومة دولة الكويت

16.67%1-3 حكومة سلطنة عمان

16.67%1-4 حكومة دولة قطر

16.67%1-5 حكومة المملكة العربية السعودية

16.67%1-6 حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة

1%د/ طالل علي الشاعر3.

المصدر: الشركة

شركة ركائز الجبيل المحدودة

شركة ركائز الجبيل المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 2055000028 وتاريخ 
1395/10/10هـ )الموافق 1975/10/16م( برأس مال يبلغ 100,000 ريال سعودي.

تشمل أنشطة شركة شركة ركائز الجبيل المحدودة إنشاء المباني، وأعمال صيانة وتشغيل المباني، وأنشطة خدمات التنظيف العام للمباني، وخدمات 
صيانة المباني. يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة ركائز الجبيل المحدودة كما في تاريخ هذه النشرة.

المساهمون في شركة ركائز الجبيل المحدودة(:  67ل4الجدول )

نسبة الملكيةالمساهم

30%راشد عيد بن علي خاطر 1.

30%عبداهلل عيد بن علي خاطر2.

30%محمد عيد بن علي خاطر3.

10%هند علي سعد الرقطان 4.

المصدر: الشركة

نظرة عامة على أي تغييرات جوهرية في طبيعة أعمال الشركة  18ل4

كما في تاريخ هذه النشرة، ال يوجد هناك أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال المجموعة مما قد يترتب عليه، بشكل منفرد أو جماعي، تأثيراً جوهرياً على 
أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.
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الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها-  5

الهيكل التنظيمي   1ل5

يتألف الهيكل التنظيمي للشركة من مجلس اإلدارة )»مجلس اإلدارة« أو »المجلس«( واللجان المنبثقة منه وهي اللجنة التنفيذية وإدارة المخاطر، ولجنة 
المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، حيث تتولى هذه اللجان الصالحيات المفوضة إليها من قبل مجلس اإلدارة وفق قواعد حوكمة الشركة ويتولى 
المجلس المسؤولية النهائية للتوجيه واإلشراف العام والرقابة العامة على الشركة وعلى اإلدارة العليا للشركة. ويوضح الرسم التالي الهيكل التنظيمي 

للشركة:

الهيكل التنظيمي للشركة(:  1ل5الشكل )

لجنة  المراجعة الجمعية العامة

مجلس
اإلدارة

اللجنة التنفيذية
و إدارة المخاطر

لجنة الترشيحات
والمكافآت

الرئيس التنفيذي

مدير التدقيق
 الداخلي

المدير العام
التنفيذي

لمشروع جدة

نائب الرئيس
للمالية

نائب رئيس
المشاريع
والهندسة

مدير عام البيئة
 والصحة والسالمة
 واألمن الصناعي

مدير عام
استراتيجية

الشركة

مدير عام
تقنية

المعلومات

مدير عام
سلسلة
اإلمداد

مدير عام
الشؤون
القانونية
والحوكمة

نائب الرئيس
للتشغيل
والصيانة 

مدير عام
الموارد البشرية

والخدمات
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نظرة عامة 1ل1ل5

كما في تاريخ هذه النشرة، يبلغ رأس مال الشركة مبلغ وقدره ملياران وخمسمائة مليون ) 2,500,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل، مقسم إلى مائتين 
وخمسين مليون )250,000,000( سهم عادي جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة )10( رياالت سعودية.

كما يوضح الجدول اآلتي هيكل الملكية المباشرة وغير المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده:

هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح (:  1ل5الجدول )

المساهمون
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة عدد األسهم
االسمية )ريال(

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية
القيمة عدد األسهمغير المباشرة*

االسمية )ريال(
نسبة الملكية 

المباشرة
نسبة الملكية 
غير المباشرة*

الهيئة الملكية 
-17.5%43,750,000437,500,000-24,81%62,023,625620,236,250للجبيل وينبع 

صندوق 
االستثمارات 

العامة
62,023,625620,236,250%24,81-43,750,000437,500,000%17.5-

شركة 
الصناعات 
األساسية 

)سابك(

62,023,625620,236,250%24,81-43,750,000437,500,000%17.5-

شركة أرامكو 
السعودية 

للطاقة
62,023,625620,236,250%24,81-43,750,000437,500,000%17.5-

شركة مجموعة 
-0,2%500,0005,000,000-0,2%500,0005,000,000الزامل القابضة 

شركة اليسر 
للمقاوالت 
الصناعية 

200,0002,000,000%0,08-200,0002,000,000%0,08-

شركة الخنيني 
-0.44%1.100.00011,000,000-0.44%1.100.00011,000,000العالمية 

الشركة الوطنية 
لثاني أكسيد 

التيتانيوم 
المحدودة 
)كريستل(

100,0001,000,000%0.04-100,0001,000,000%0.04-

شركة ركائز 
-0,0022%5,50055,000-0,0022%5,50055,000الجبيل القابضة

-29,24%73,094,500730,945,000----الجمهور

-100%250,000,0002,500,000,000-100%250,000,0002,500,000,000اإلجمالي

تشمل الملكية غير المباشرة ألغراض هذا الجدول األسهم المملوكة للمساهمين بشكل غير مباشر من خالل الشركات أو األشخاص الذين يسيطر عليهم المساهم المعني.  *
المصدر: الشركة
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أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس   2ل5

تشكيل مجلس اإلدارة  1ل2ل5

يتألف مجلس إدارة الشركة من سبعة )7( أعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية، ويحدد نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والنظام 
األساس وقواعد حوكمة الشركة مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة. وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة - بما فيهم رئيس المجلس- ثالث )3( سنوات 
كحد أقصى لكل دورة. كما يجوز إعادة انتخابهم لدورات الحقة. أن جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة غير تنفيذيين، ويضم عضوين )2( مستقلين كما في 

تاريخ هذه النشرة، ويوضح الجدول التالي أسماء وتفاصيل أعضاء مجلس اإلدارة وملكيتهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة:

مجلس إدارة الشركة (:  2ل5الجدول )

المنصباالسم )1(
الجهة التي 

يمثلها 
العضو

الصفةالجنسية
نسبة الملكية غير نسبة الملكية المباشرة

تاريخ المباشرة*
التعيين**

بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

المهندس/خالد بن 
محمد بن عبدالرحمن 

السالم 

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

سعودي
غير تنفيذي 

/ غير 
مستقل

21 أبريل ----
2022م

أحمد بن محمد بن 
أحمد الجبر

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

الشركة 
السعودية 
للصناعات 
األساسية 
)سابك(

سعودي
غير تنفيذي 

/ غير 
مستقل

21 أبريل ----
2022م

 بدر بن عبد اهلل بن 
سعد الغريري

 عضو 
مجلس 
اإلدارة

صندوق 
االستثمارات 

العامة
سعودي

غير تنفيذي 
/ غير 
مستقل

21 أبريل ----
2022م

مساعد بن أحمد بن 
عبداهلل السيوحي

عضو 
مجلس 
اإلدارة

شركة 
أرامكو 

السعودية 
للطاقة

سعودي
غير تنفيذي 

/ غير 
مستقل

21 أبريل ----
2022م

 سليمان بن خالد بن 
عبدالرحمن المزروع

عضو 
مجلس 
اإلدارة

ال يمثل أي 
غير تنفيذي سعوديجهة معينة

21 أبريل ----/ مستقل
2022م

عمرو بن عبدالعزيز بن 
عبداهلل الجالل

عضو 
مجلس 
اإلدارة

ال يمثل أي 
غير تنفيذي سعوديجهة معينة

21 أبريل ----/ مستقل
2022م

 سليمان بن عبد 
العزيز بن سليمان 

الحصين

عضو 
مجلس 
اإلدارة

ال يمثل أي 
سعوديجهة معينة

غير تنفيذي 
/ غير 
مستقل15

21 أبريل ----
2022م

تشمل الملكية غير المباشرة ألغراض هذا الجدول األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر من خالل الشركات أو األشخاص الذين يسيطر عليهم العضو المعني.  *
توضح التواريخ بداية تعييين كل عضو في الشركة آلخر لدورة المجلس الحالية.  **

المصدر: الشركة

إن أمين سر مجلس إدارة الشركة الحالي هو األستاذ محمد عبدالحميد إبراهيم الملحم والذي تم تعيينه في هذا المنصب لدورة المجلس الحالية بموجب 
قرار مجلس اإلدارة رقم )2022/2( وتاريخ 2022/05/12م وال يملك أي أسهم في الشركة.

تجدر اإلشارة إلى أن عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين يعتبر عضو غير مستقل كما في تاريخ هذه النشرة وذلك كونه عضو في مجلس إدارة   15
شركة سابك للمغذيات الزراعية والتي تعد تابع للمصدر وفًقا ألحكام المادة 20)ج()5( من الئحة حوكمة الشركات، وذلك نظراً إلى ملكية شركة الزيت العربية السعودية )شركة أرامكو( 
غير المباشرة لما نسبته أكثر من 30% في كل من شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركة مرافق. كما تجدر اإلشارة إلى أن ملكية شركة أرامكو اإلجمالية ستقل لما دون 30% من رأس 
مال شركة مرافق بعد الطرح، وسيؤدي ذلك إلى عدم انطباق أحكام المادة 20)ج()5( من الئحة حوكمة الشركات حيث أن شركة سابك للمغذيات الزراعية لن تعتبر من تابعي المصدر، 
وبالتالي ستتغير صفة عضوية عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين ليصبح عضو مستقل اعتباراً من تاريخ اإلدراج، فستكون الشركة متوافقة مع 

متطلبات الفقرة ) 3( من المادة ) 16( من الئحة حوكمة الشركات بعد الطرح.
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ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 2ل2ل5

فيما يلي نظرة عامة عن الخبرات والمؤهالت والمناصب الحالية والسابقة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس.

ملخص السيرة الذاتية لخالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم– رئيس مجلس اإلدارة(:  3ل5الجدول )

خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم االسم

53 سنة العمر 

سعودي اجلنسية

رئيس مجلس اإلدارةاملنصب احلالي

املؤهالت العلمية
حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال، جامعة ثندربيرد، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2013م. 	
حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1991م.  	

املناصب احلالية 
األخرى

رئيس بمرتبة وزير، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهي هيئة حكومية، تعمل في قطاع إدارة وتطوير مدينة ينبع والجبيل الصناعية، وذلك من عام  	
2022م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهي مؤسسة حكومية سعودية، تعمل في قطاع التدريب والتعليم، وذلك من عام  	
2022م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهو مركز حكومي سعودي، يعمل في قطاع كفاءة الطاقة، وذلك من عام 2020م حتى اآلن. 	
رئيس، لجنة الفريق الفني المختص بالسلع بدول مجلس التعاون، وهي لجنة حكومية، تعمل في قطاع قيادة المفاوضات الفنية للسلع في دول  	

مجلس التعاون، وذلك من عام 2020م حتى اآلن.
عضو، اللجنة الوطنية آللية التنمية النظيفة، وهي لجنة حكومية سعودية، تعمل في قطاع التنمية النظيفة، وذلك من عام 2020م حتى اآلن. 	
عضو اللجنة اللوجستية، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو برنامج حكومي سعودي، يعمل في قطاع متابعة تنفيذ  	

االستراتيجية اللوجستية، وذلك من عام 2020م حتى اآلن.
عضو، لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة األجنبية، وهي لجنة حكومية سعودية، تعمل في قطاع متابعة تطبيق اجراءات وتنظيم سكن العمالة، وذلك  	

من عام 2020م حتى اآلن.
عضو، لجنة مراجعة االجراءات االحترازية والوقائية، وهي لجنة حكومية سعودية، تعمل في قطاع تطبيق االجراءات االحترازية، وذلك من عام  	

2020م حتى اآلن.
عضو مجلس إدارة، المعهد العالي للبالستيك، وهي مؤسسة تعليمية غير ربحية سعودية، تعمل في قطاع التدريب والتعليم، وذلك من عام 2017م  	

حتى اآلن.
رئيس تنفيذي، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن(، وهي هيئة حكومية سعودية، تعمل في قطاع التطوير واإلشراف على المدن  	

الصناعية، وذلك من عام 2017م حتى اآلن.
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املناصب السابقة

عضو مجلس إدارة، هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهي هيئة حكومية سعودية، تعمل في قطاع المواصفات، وذلك من عام 2018م إلى  	
عام 2021م.

وكيل وزارة، وزارة الطاقة )المعروفة سابًقا باسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية(، وهي جهة حكومية سعودية، تعمل في القطاع الصناعي،  	
وذلك من عام 2018م إلى عام 2019م.

عضو مجلس إدارة تنفيذي، المعهد العالي للصناعات المطاطية، وهو معهد حكومي سعودي، يعمل في قطاع التعليم، وذلك من عام 2015م إلى  	
عام 2018م.

الرئيس التنفيذي، البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، وهو برنامج حكومي سعودي، يعمل في القطاع الصناعي، وذلك من عام 2015م إلى عام  	
2017م.

نائب الرئيس للبالستك والتغليف، البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وهو برنامج حكومي سعودي، يعمل في القطاع الصناعي، وذلك  	
من عام 2014م إلى عام 2015م.

مدير عام تقنيات الكيمياء، الشركة السعودية للصناعات األساسية )شركة سابك(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع المواد  	
األساسية، وذلك من عام 2010م إلى عام 2014م.

القطاع  	 في  تعمل  ذات مسؤولية محدودة سعودية،  وهي شركة  للبتروكيماويات،  األوروبية  السعودية  الشركة  تنفيذي،  المديرين  عضو مجلس 
الصناعي، وذلك من عام 2010م إلى عام 2013م.

رئيس مجلس المديرين، مركز سابك لألبحاث والتقنية، وهي شركة ذات مسئولية محدودة في الهند، تعمل في قطاع األبحاث، وذلك من عام  	
2007م إلى عام 2010م.

مدير عام التقنية والتنسيق، الشركة السعودية للصناعات األساسية )شركة سابك(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع المواد  	
األساسية، وذلك من عام 2006م إلى عام 2010م.

عضو مجلس إدارة، شركة ساينتفك ديزاين، وهي شركة ربحية خاصة في الواليات المتحدة األمريكية، تعمل في القطاع التقني، وذلك من عام  	
2006م إلى عام 2009م.

عضو مجلس المديرين تنفيذي، الشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في القطاع  	
الصناعي، وذلك من عام 2003م إلى عام 2006م.

نائب الرئيس لألبحاث الكيميائية، الشركة السعودية للصناعات األساسية )شركة سابك(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع  	
المواد األساسية، وذلك من عام 1999م إلى عام 2006م.

مدير قسم تقنية البوليستر، الشركة السعودية للصناعات األساسية )شركة سابك(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع المواد  	
األساسية، وذلك من عام 1995م إلى عام 1999م.

مهندس عمليات، الشركة السعودية للصناعات األساسية )شركة سابك(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع المواد األساسية،  	
وذلك من عام 1991م إلى عام 1995م.

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية ألحمد بن محمد بن أحمد الجبر – نائب رئيس مجلس اإلدارة(:  4ل5الجدول )

أحمد بن محمد بن أحمد الجبراالسم

58 سنةالعمر 

سعودياجلنسية

نائب رئيس مجلس اإلدارةاملنصب احلالي

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 1987م.املؤهالت العلمية

املناصب احلالية 
األخرى

نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع، الشركة السعودية للصناعات األساسية )شركة سابك(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع  	
المواد األساسية، وذلك من عام 2021م حتى اآلن.

رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي، الشركة الوطنية للغازات الصناعية )غاز(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في القطاع  	
الصناعي، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.
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املناصب السابقة

الرئيس التنفيذي، شركة سابك للمغذيات الزراعية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع المواد األساسية، وذلك من عام 2015م  	
إلى عام 2021م.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، وهي شركة مساهمة مدرجة في البحرين، تعمل في قطاع صناعة األلمنيوم، وذلك  	
من عام 2017م إلى عام 2020م.

الرئيس التنفيذي، الشركة الشرقية للبتروكيماويات )شرق(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع البتروكيماويات، وذلك من  	
عام 2013م إلى عام 2015م.

الرئيس التنفيذي، شركة الجبيل لألسمدة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع األسمدة، وذلك من عام 2009م إلى 2012م. 	
عضو مجلس المديرين غير تنفيذي، الشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في القطاع  	

الصناعي، وذلك من عام 2004م إلى عام 2009م.
عضو مجلس المديرين غير تنفيذي، الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )ان البيطار(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع  	

األسمدة الكيماوية، وذلك من عام 2002م إلى عام 2009م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لبدر بن عبدالله بن سعد الغريري – عضو مجلس اإلدارة(:  5ل5الجدول )

بدر بن عبداهلل بن سعد الغريري االسم

30 سنة العمر 

سعودي اجلنسية

عضو مجلس اإلدارةاملنصب احلالي

حاصل على شهادة البكالوريوس في اإلدارة المالية، جامعة والية أريزونا، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2013م.املؤهالت العلمية

املناصب احلالية 
األخرى

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة إدارة خدمات البيئة العالمية المحدودة، هي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع إدارة  	
النفايات الصناعية الخطرة، وذلك من عام 2022م حتى اآلن. 

نائب رئيس غير تنفيذي، صندوق االستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي سعودي، يعمل في قطاع االستثمارات، وذلك من عام 2016م حتى  	
اآلن.

املناصب السابقة
مساعد مدير محفظة ، شركة إتش إس بي سي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع االستثمارات، وذلك من عام  	

2014م إلى عام 2016م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـمساعد بن أحمد بن عبدالله السيوحي – عضو مجلس اإلدارة(:  6ل5الجدول )

مساعد بن أحمد بن عبداهلل السيوحياالسم

 40 سنةالعمر 

سعودياجلنسية

عضو مجلس اإلدارةاملنصب احلالي

املؤهالت العلمية

حاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد، مجلس المحاسبة بوالية واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2016م.  	
حاصل على شهادة محاسب إداري معتمد، معهد المحاسبة اإلدارية، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2010م. 	
حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال، جامعة بنتلي، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2010م. 	
حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة كولورادو، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2005م. 	

املناصب احلالية 
األخرى

مراقب الحسابات المساعد بالوكالة، شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع  	
الطاقة، وذلك من عام 2022م حتى اآلن.

عضو مجلس المديرين، شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل )ساسرف(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع الطاقة،  	
وذلك من عام 2021م حتى اآلن.

عضو مجلس المديرين، شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة )سامرف(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع  	
الطاقة، وذلك من عام 2018م حتى اآلن. 

عضو مجلس المديرين، شركة ستيالر للتأمين، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في برمودا، تعمل في قطاع التأمين، وذلك من عام 2018م  	
حتى اآلن.
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مدير عام مركز التخطيط وإعداد الميزانيات وإدارة األداء، شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية،  	
تعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2020م إلى عام 2021م.

مراقب الحسابات المساعد بالوكالة، شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع  	
الطاقة، وذلك من سبتمبر 2019م إلى ديسمبر 2019م.

مدير إدارة المحاسبة المالية، شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع الطاقة،  	
وذلك من عام 2018م إلى عام 2019م.

مدير إدارة الجاهزية وااللتزام المالي، شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع  	
الطاقة، وذلك من عام 2016م إلى عام 2019م.

محلل مالي، شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2005م  	
إلى عام 2016م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لسليمان بن خالد بن عبدالرحمن المزورع– عضو مجلس اإلدارة(:  7ل5الجدول )

سليمان بن خالد بن عبدالرحمن المزروعاالسم

45 سنة العمر 

سعودي اجلنسية

عضو مجلس اإلدارةاملنصب احلالي

املؤهالت العلمية
حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال، جامعة هال، المملكة المتحدة، عام 2006م. 	
حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة النظم، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2001م. 	

املناصب احلالية 
األخرى

عضو غير تنفيذي، شركة وادي طيبة، وهي شركة سعودية تابعة لجامعة طيبة، تعمل في قطاع التقنية، وذلك من عام 2021م حتى اآلن. 	
تنفيذ  	 متابعة  قطاع  في  يعمل  سعودي،  حكومي  برنامج  وهو  اللوجستية،  والخدمات  الوطنية  الصناعة  تطوير  برنامج  التنفيذي،  الرئيس 

االستراتيجية اللوجستية، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.
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املناصب السابقة 

مدير العمليات، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو برنامج حكومي سعودي، يعمل في قطاع متابعة تنفيذ االستراتيجية  	
اللوجستية، وذلك من فبراير 2019م إلى اغسطس 2019م. 

المدير العام، مركز اإلنجاز والتدخل السريع، وهو مركز حكومي سعودي، يعمل في قطاع اإلشراف والمتابعة، وذلك من عام 2018م إلى عام  	
2019م.

مدير تنفيذي، مركز اإلنجاز والتدخل السريع، وهو مركز حكومي سعودي، يعمل في قطاع اإلشراف والمتابعة، وذلك من عام 2017م إلى عام  	
2018م.

مدير قسم تخطيط الطلب وإدارة استراتيجية تقنية المعلومات وتخطيط التقنية، شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة  	
مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2016م إلى عام 2017م.

مشرف عمليات وإدارة شبكات االتصال، شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في  	
قطاع الطاقة، وذلك من اغسطس 2016م إلى اكتوبر 2016م.

الرئيس التنفيذي للتقنية، مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، وهو مركز صحي بالشراكة ما بين شركة أرامكو وجونز هوبكنز سعودي، يعمل في  	
القطاع الصحي، وذلك من عام 2015م إلى عام 2016م.

مدير تخطيط تقنية المعلومات، مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، وهو مركز صحي بالشراكة ما بين شركة أرامكو وجونز هوبكنز سعودي،  	
يعمل في القطاع الصحي، وذلك من عام 2015م إلى عام 2016م.

أرامكو وجونز هوبكنز  	 بالشراكة ما بين شركة  الطبي، وهو مركز صحي  أرامكو  المكلف، مركز جونز هوبكنز  للمعلومات  التنفيذي  الرئيس 
سعودي، يعمل في القطاع الصحي، وذلك من اغسطس 2015م إلى سبتمبر 2015م.

رئيس قسم مكلف، شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع الطاقة، وذلك من  	
سبتمبر 2015م إلى اكتوبر 2015م.

مشرف أنظمة دعم شبكات االتصال، شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع  	
الطاقة، وذلك من عام 2014م إلى عام 2015م.

مشرف لوحدة التواصل وعمليات شبكات االتصال، شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية،  	
تعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2012م إلى عام 2014م.

مستشار شبكات االتصال، شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع الطاقة،  	
وذلك من عام 2007م إلى عام 2011م.

مهندس السلكي، شركة أروبا للشبكيات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في الواليات المتحدة األمريكية، تعمل في قطاع شبكات االتصال  	
والتقنية، وذلك من عام 2006م إلى عام 2007م.

مهندس ضمان الجودة، شركة كاسبين للشبكات، وهي شركة خاصة مؤسسة في الواليات المتحدة األمريكية، تعمل في قطاع شبكات االتصال  	
والتقنية، وذلك من يناير 2006م إلى اكتوبر 2006م.

مهندس أمن واتصال، شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع الطاقة، وذلك  	
من عام 2001م إلى عام 2006م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـعمرو بن عبدالعزيز بن عبدالله الجالل – عضو مجلس اإلدارة(:  8ل5الجدول )

عمرو بن عبدالعزيز بن عبداهلل الجاللاالسم

 43 سنةالعمر 

سعودياجلنسية

عضو مجلس اإلدارةاملنصب احلالي

املؤهالت العلمية
حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال، جامعة رايس، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2010م. 	
حاصل على شهادة البكالوريوس في نظام إدارة المعلومات، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2002م. 	

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
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املناصب احلالية 
األخرى

عضو مجلس إدارة، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع إنتاج األغذية، وذلك من عام  	
2021م حتى اآلن.

عضو اللجنة التنفيذية، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع إنتاج األغذية، وذلك من  	
عام 2021م حتى اآلن.

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع إنتاج األغذية،  	
وذلك من عام 2021م حتى اآلن.

نائب رئيس مجلس اإلدارة، مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية )مجموعة الحكير(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في  	
قطاع الخدمات اإلستهالكية، وذلك من عام 2021م حتى اآلن.

عضو لجنة المراجعة، مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية )مجموعة الحكير(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع  	
الخدمات اإلستهالكية، وذلك من عام 2021م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة، شركة أكتوبر فارما، وهي شركة مساهمة مدرجة في مصر، تعمل في قطاع الصناعات الدوائية، وذلك من عام 2021م حتى  	
اآلن.

الرئيس التنفيذي، شركة ثبات األعمال المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع االستثمار في األسواق المالية، وذلك  	
من عام 2021م حتى اآلن.

الرئيس التنفيذي، شركة واجهة الحمراء لالستثمار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع االستثمارات المباشرة، وذلك من  	
عام 2021م حتى اآلن.

الرئيس التنفيذي، شركة واجهة المنار لالستثمار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع االستثمارات العقارية، وذلك من  	
عام 2021م حتى اآلن.

الرئيس التنفيذي، شركة تحالف الحبيب لالستثمار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع االستثمارات المباشرة، وذلك من  	
عام 2021م حتى اآلن.

الرئيس التنفيذي، شركة ساقي لالستثمار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع االستثمارات العقارية، وذلك من عام  	
2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة، شركة هامات القابضة، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع االستثمار العقاري، وذلك من عام 2020م حتى اآلن. 	
العضو المنتدب، شركة نمارا لالستثمار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع االستثمارات، وذلك من عام 2020م حتى اآلن. 	
الرئيس التنفيذي، شركة نمارا لالستثمار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع االستثمارات، وذلك من عام 2020م حتى  	

اآلن.
عضو لجنة االستثمار، الشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني )سالك(، شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع االستثمار الزراعي  	

واإلنتاج الحيواني، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.
عضو مجلس إدارة، جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وهي جمعية سعودية مؤسسة بقرار مجلس الوزراء، تعمل في قطاع رأس المال  	

الجريء والملكية الخاصة، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.
عضو مجلس اإلدارة، الشركة السعودية المصرية لالستثمارات الصناعية، وهي شركة مساهمة غير مدرجة في مصر، تعمل في قطاع االستثمار  	

الصناعي، وذلك من عام 2018م حتى اآلن.
رئيس لجنة االستثمار، الشركة السعودية المصرية لالستثمارات الصناعية، وهي شركة مساهمة غير مدرجة في مصر، تعمل في قطاع االستثمار  	

الصناعي، وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

املناصب السابقة

عضو مجلس إدارة، شركة صندوق الصناديق )جدا(، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في قطاع االستثمار، وذلك من عام 2018م إلى  	
عام 2021م.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة صندوق الصناديق )جدا(، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في قطاع االستثمار، وذلك من  	
عام 2018م إلى عام 2021م.

قطاع  	 في  تعمل  مقفلة سعودية،  وهي شركة مساهمة  لالستثمار،  االستثمارية، شركة جدوى  والمصرفية  الخاصة  الملكية  استثمارات  رئيس 
االستثمارات، وذلك من عام 2014م إلى عام 2020م.

نائب الرئيس لألعمال المصرفية االستثمارية ، شركة السعودي الفرنسي كابيتال، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في قطاع المالية،  	
وذلك من عام 2012م إلى عام 2014م.

رئيس وحدة اإلدراج لقطاع الخدمات والصناعة، هيئة السوق المالية، وهي جهة حكومية سعودية، تنظم وتشرف على قطاع السوق المالية، وذلك  	
من عام 2004م إلى عام 2012م.

مسؤول ائتمان، مجموعة سامبا المالية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع المالية، وذلك من عام 2002م إلى عام 2004م. 	

المصدر: الشركة
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ملخص السيرة الذاتية لـسليمان بن عبدالعزيز بن سليمان الحصين – عضو مجلس اإلدارة(:  9ل5الجدول )

سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان الحصيناالسم

61 سنة العمر 

سعودي اجلنسية

عضو مجلس اإلدارةاملنصب احلالي

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال والتسويق، جامعة هيوستن تليتسون، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1983م. 	املؤهالت العلمية

املناصب احلالية 
األخرى

عضو مجلس إدارة، شركة سابك للمغذيات الزراعية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع المواد األساسية، وذلك من عام  	
2020م حتى اآلن. 

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، شركة سابك للمغذيات الزراعية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع المواد األساسية،  	
وذلك من عام 2020م حتى اآلن. 

عضو مجلس إدارة، جمعية أجواد للخدمات المجتمعية، وهي جمعية أهلية خيرية سعودية، تعمل في القطاع الغير ربحي، وذلك من عام 2020م  	
حتى اآلن.

شريك، شركة تقنيات مركبات البالستيك المحدودة، وهي شركة مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع الكيماويات التحويلية، وذلك من  	
عام 2018م حتى اآلن. 

رئيس مجلس األمناء، مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري )بر(، وهي مؤسسة أهلية خيرية سعودية، تعمل في القطاع الغير ربحي، وذلك  	
من عام 2016م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة، شركة تقنيات مركبات البالستيك المحدودة، وهي شركة مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع الكيماويات التحويلية،  	
وذلك من عام 2011م حتى اآلن.

املناصب السابقة

عضو مجلس المديرين، الشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في القطاع الصناعي،  	
وذلك من عام 2008م إلى عام 2016م.

عضو مجلس إدارة، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )بترو رابغ(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع الطاقة، وذلك من  	
عام 2012م إلى عام 2015م.

عضو لجنة المراجعة، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )بترو رابغ(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع الطاقة، وذلك  	
من عام 2012م إلى عام 2015م.

الرئيس التنفيذي، شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )ينبت(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في القطاع الصناعي، وذلك  	
من عام 2005م إلى عام 2011م.

عضو مجلس المديرين، الشركة الشرقية للبتروكيماويات )شرق(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع البتروكيماويات،  	
وذلك من عام 2004م إلى عام 2008م.

مدير عام الشؤون المالية والموارد، شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )ينبت(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في القطاع  	
الصناعي، وذلك من عام 1997م إلى عام 2005م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـمحمد بن عبدالحميد بن إبراهيم الملحم – أمين سر مجلس اإلدارة(:  10ل5الجدول )

محمد بن عبدالحميد بن إبراهيم الملحم االسم

 40 سنةالعمر 

سعودياجلنسية

أمين سر مجلس اإلدارة ونائب الرئيس للماليةاملنصب احلالي

حاصل على شهادة بكالوريوس في المالية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2004م. 	املؤهالت العلمية
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املناصب احلالية 
األخرى

عضو مجلس المديرين غير تنفيذي، شركة مرافق لتوريد الماء والكهرباء )توريد(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع  	
المياه والطاقة، وذلك من عام 2021م حتى اآلن.

عضو مجلس المديرين غير تنفيذي، شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع  	
التشغيل والصيانة، وذلك من عام 2021م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة جدة الثانية للمياه، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في قطاع المياه، وذلك من عام 2021م  	
حتى اآلن.

نائب رئيس المالية، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك  	
من عام 2021م حتى اآلن.

عضو مجلس المديرين غير تنفيذي، شركة مرافق للتأمين، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بريطانية، تعمل في قطاع التأمين، وذلك من  	
عام 2018م حتى اآلن.

املناصب السابقة

عضو مجلس المديرين، شركة كالريانت السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع البالستيك، وذلك من عام  	
2017م إلى عام 2018م.

عضو مجلس المديرين تنفيذي، الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني )فحص(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع  	
الفحص والتدقيق، وذلك من عام 2017م إلى عام 2018م.

عضو مجلس المديرين، شركة البطاريات الوطنية )بطاريات(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع الصناعة، وذلك من  	
عام 2016م إلى عام 2018م.

مدير عام المالية، شركة التصنيع الوطنية )تصنيع(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع المواد األساسية، وذلك من عام  	
2015م إلى عام 2018م.

مدير األداء والتقارير، الشركة السعودية للصناعات األساسية )شركة سابك(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع المواد  	
األساسية، وذلك من عام 2014م إلى عام 2015م.

مدير الميزانية والتقارير، الشركة الشرقية للبتروكيماويات )شرق(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع البتروكيماويات،  	
وذلك من عام 2009م إلى عام 2014م.

محاسب المالي، الشركة الشرقية للبتروكيماويات )شرق(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع البتروكيماويات، وذلك  	
من عام 2004م إلى عام 2009م.

المصدر: الشركة

مسؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة  3ل2ل5

فيما يلي مسؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة وفق النظام األساس للشركة:

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها بما يحقق أغراضها - 1
داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 

تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية أو الخاصة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر هيئات الحقوق المدنية - 
وكافة صناديق  المال  وبيوت  أنواعها  اختالف  على  والمؤسسات  والشركات  الخاصة  والهيئات  والصناعية  التجارية  والغرف  والشرطة 

ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها والمؤسسات المالية بكافة أنواعها.
القبض والتسديد واإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة نيابة عن الشركة وقبول االستئناف ضد األحكام، - 

والمطالبة بتنفيذ األحكام، وقبض ما يُحصل من تنفيذ األحكام.
التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وله حق الشراء وقبوله، ودفع الثمن، والرهن، وفك الرهن، والبيع، واإلفراغ، وقبض - 

الثمن، وتسليم المثمن، واستالم الصكوك، واالستئجار والتأجير لصالح الشركة على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة حيثيات قرار 
التصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة مع مراعاة الشروط التالية:

أن يحدد المجلس في قرار التصرف األسباب والمبررات لهذا التصرف.أ- 
أن يكون ثمن األصل المبيع – في حالة البيع – مقارباً لثمن المثل محدداً طبقاً لألصول المحاسبية المرعية. ب- 
في حالة التصرف بالبيع، أن يكون البيع حاضراً إال في حاالت الضرورة وبضمانات كافية. ج- 
أال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة، أو نقص كفايتها، أو تحميلها التزامات أخرى. د- 
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الدخول في المناقصات والمنافسات وإجراء التعامالت نيابة عن الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة، على كافة أنواع العقود واالتفاقيات - 
والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة أو تملكها بالكامل أو تشترك فيها الشركة مع 
كافة تعديالت عقود تأسيسها ومالحقها وجميع قرارات الشركاء في تلك الشركات أمام كتاب العدل والجهات الرسمية والخاصة بما في 
ذلك القرارات الخاصة بتصفيتها أو االنسحاب منها أو زيادة أو خفض رأس المال والتنازل عن الحصص وشرائها وتوثيق عقود التأسيس 
والتوقيع لدى إدارة الشركات بوزارة التجارة، وإثباتها لدى كاتب العدل المختص والموثقين، وحضور الجمعيات العمومية في تلك الشركات 

والتصويت نيابة عن الشركة في تلك الجمعيات و التوقيع على قرارات الشركاء.
كما يكون لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها والقروض التي ال تجاوز آجالها نهاية - 

مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالية عند عقد القروض: 
أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده. أ- 
أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. ب- 

كما يكون لمجلس اإلدارة حق الصلح وقبوله والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة ونيابة عنها ولمجلس اإلدارة القيام بجميع - 
األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة.

التوقيع على اتفاقيات القروض والتنازل عن األولوية في سداد ديون الشركة، وإصدار كفالة التزامات اآلخرين ومنح كافة الضمانات - 
والتعويضات وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة.

يكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها وفق المعايير - 2
المحاسبية المتبعة في حالة إعدام الديون، على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة حيثيات قراره مع مراعاة الشروط التالية: 

أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى. أ- 
أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.ب- 
اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه. ج- 

فتح وإدارة وتشغيل وإغالق الحسابات البنكية، وفتح خطابات االعتماد، والقبض والدفع والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات - 
المصرفية والتوقيع على كافة األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفية.

تعيين المدراء والموظفين والعمال وعزلهم واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد واجباتهم ومرتباتهم.- 
إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانياتها السنوية.- 

يجوز لمجلس اإلدارة التفويض بتوظيف أموال الشركة السائلة.- 3

ولمجلس اإلدارة أن يوكل نيابة عنه أو يوفض في حدود اختصاصه واحداً أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في اتخاذ إجراء أو تصرف - 
معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة.

تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجاًنا، أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته. وفي - 
جميع األحوال، ال يجوز لمجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.

باإلضافة إلى ما ورد أعاله، يتمتع مجلس اإلدارة بجميع المسؤوليات واالختصاصات الواردة في الفصل الثاني والفصل الثالث من الئحة - 
حوكمة الشركات. 

مسؤوليات ومهام رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس المجلس 4ل2ل5

بحسب النظام األساس للشركة، مع مراعاة نظام الشركات يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس، ويحدد اختصاصه، كما - 
يعين نائباً للرئيس ليحل محل رئيس المجلس عند غيابه، ويكون لرئيس مجلس اإلدارة صالحية دعوة أعضاء المجلس لالجتماع وترأس 
اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ولرئيس المجلس بقرار 
مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي للشركة أو الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. 
كما يعين مجلس اإلدارة مديراً تنفيذياً للشركة من غير أعضاء المجلس، ويحدد القرار الصادر بالتعيين اختصاصاته وواجباته وحقوقه 
أو أكثر له ويحدد القرار الصادر اختصاصاتهم وواجباتهم  المالية، كما يعين المجلس بناًء على اقتراح المدير التنفيذي للشركة نائباً 

وحقوقهم المالية. 
يرأس الجمعيات العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضاءه لذلك في حال غياب رئيس - 

مجلس اإلدارة ونائبه.
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مسؤوليات ومهام أمين سر المجلس 5ل2ل5

تشمل مسؤوليات أمين سر مجلس إدارة الشركة ما يلي:

يعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية ويكون أمين السر مسؤوالً عن جميع األعمال اإلدارية للمجلس واجتماعاته 
واللجان المنبثقة عنه، ويختص أمين سر مجلس إدارة الشركة حسب دليل حوكمة الشركة الداخلي بما يلي:

توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت في االجتماعات، وبيان مكان االجتماع وتاريخه ووقت   -
بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات 

والتوجيهات التي أبدوها – إن وجدت – وتوقيع هذه المحاضر من رئيس المجلس بعد اعتمادها من األعضاء الحاضرين.
تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.  -

تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.   -
تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات ذات العالقة، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي   -

من أعضاء مجلس اإلدارة بشأن الموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس.   -

التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة.  -
تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة.  -

عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة وإبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.  -
التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.  -

حفظ التقارير التي تُرفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعّدها المجلس.  -

كبار التنفيذيين  3ل5

نظرة عامة على إدارة الشركة  1ل3ل5

تتألف اإلدارة التنفيذية من أعضاٍء مؤهلين وذوي خبرة ويتمتعون بالمعرفة والخبرات الالزمة إلدارة أعمال الشركة بما يتماشى مع أهداف وتوجيهات 
مجلس اإلدارة. وقد نجحت الشركة في الحفاظ على فريق اإلدارة العليا لديها وعملت على تنمية قدرات الموظفين المؤهلين وترقيتهم إلى مناصب عليا 

فيها. ويوضح الجدول التالي أسماء وتفاصيل كبار التنفيذيين وملكيتهم في الشركة كما في تاريخ إصدار هذه النشرة.

تفاصيل كبار التنفيذييين (:  11ل5الجدول )

تاريخ التعيين العمرالجنسيةالمنصباالسم
في المنصب

عدد األسهم المملوكة 

بعد الطرحقبل الطرح

صفرصفر2020/10/01م52 سنةسعوديالرئيس التنفيذي محمد بركي سطام الزعبي

صفرصفر2017/01/01م54 سنةسعودينائب الرئيس للتشغيل والصيانة جمال عبدالرحمن محمد عمر

صفرصفر2017/01/01م54 سنةسعودينائب رئيس المشاريع والهندسةسلطان تركي نهار الرحيلي

صفرصفر2021/04/12م40 سنةسعودينائب الرئيس للماليةمحمد عبدالحميد ابراهيم الملحم

صفرصفر 2019/04/01م51 سنةسعوديالمدير العام التنفيذي لمشروع جدةمحمد أصمعي عبدالرؤف منديلي

صفرصفر2019/10/01م45 سنةسعوديمدير عام استراتيجية الشركةأحمد محمد محمود الشنقيطي

صفرصفر2018/01/01م46 سنةسعوديمدير عام البيئة والصحة والسالمة واألمن الصناعيفهد مهجع سليمان العنزي

صفرصفر2021/08/01م43 سنةسعوديمدير عام الشؤون القانونية والحوكمةبندر أحمد محمد بن عبيد

صفرصفر2017/06/01م54 سنةسعوديمدير عام سلسلة اإلمدادفهد عبداهلل مفرح الشمري

صفرصفر2021/07/01م44 سنةسعوديمدير عام تقنية المعلوماتمصعب صالح سعد المعيلي

صفرصفر2019/10/01م42 سنةسعوديمدير عام الموارد البشرية والخدماتأحمد خليوي يعقوب الخليوي

صفرصفر2019/09/01م40 سنةباكستانيمدير التدقيق الداخليبالل أرشاد محمد أرشاد

المصدر: الشركة
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ملخص السير الذاتية لكبار التنفيذيين 2ل3ل5

ملخص السيرة الذاتية لـمحمد بركي سطام الزعبي - الرئيس التنفيذي(:  12ل5الجدول )

محمد بركي سطام الزعبياالسم

52 سنةالعمر 

سعودياجلنسية

الرئيس التنفيذياملنصب احلالي

املؤهالت العلمية

حاصل على شهادة ماجستير في الطاقة الكهربائية المستدامة، معهد جورجيا للتقنية، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2016م.  	
حاصل على شهادة ماجستير في هندسة التشييد واإلدارة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 1999م. 	
حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 1993م. 	

املناصب احلالية 
األخرى

رئيس مجلس المديرين، شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع التشغيل والصيانة،  	
وذلك من عام 2020م حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة، شركة الجبيل للمياه والكهرباء، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2020م  	
حتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة، شركة جدة الثانية للمياه، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في قطاع المياه، وذلك من عام 2020م حتى اآلن. 	

املناصب السابقة

عضو مجلس إدارة، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك  	
من عام 2018م إلى عام 2020م.

عضو لجنة المراجعة، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2018م إلى عام 2020م.

عضو اللجنة التنفيذية، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2018م إلى عام 2020م.

شغل محمد بركي سطام الزعبي عدد من المناصب كموظف في شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة  	
مدرجة سعودية، تعمل في قطاع الطاقة، من منصب مهندس كهربائي إلى منصب مدير ادارة عمليات الطاقة للمنطقة الشمالية، وذلك من عام 

1993م إلى عام 2020م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـجمال عبدالرحمن محمد عمر - نائب الرئيس للتشغيل والصيانة (:  13ل5الجدول )

جمال عبدالرحمن محمد عمراالسم

54 سنةالعمر 

سعودياجلنسية

نائب الرئيس للتشغيل والصيانةاملنصب احلالي

املؤهالت العلمية

حاصل على شهادة البرنامج التنفيذي للتفاوض االستراتيجي في التفاوض والتأثير، جامعة ستانفورد، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2017م. 	
حاصل على شهادة برنامج اإلدارة العامة في اإلدارة التنفيذية، جامعة هارفرد، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2012م. 	
حاصل على شهادة ماجستير في الهندسة الكهربائية والتحكم، جامعة يونيون، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1996م. 	
حاصل على شهادة برنامج ألنظمة الكهرباء والطاقة )PSEC(، شركة جنرال الكتريك، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1995م. 	
حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 1991م. 	

املناصب احلالية 
األخرى

عضو مجلس المديرين غير تنفيذي، شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع  	
التشغيل والصيانة، وذلك من عام 2022م حتى اآلن.

عضو مجلس المديرين غير تنفيذي، شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع التشغيل  	
والصيانة، وذلك من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس المديرين غير تنفيذي، شركة الجبيل وينبع لتبريد المناطق، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع تبريد  	
المناطق، وذلك من عام 2020م حتى اآلن.
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املناصب السابقة

مدير عام مشروع مجمع ينبع 2 للتشغيل والصيانة، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل  	
في قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2015م إلى عام 2016م

مدير عام التخطيط االستراتيجي، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه  	
والطاقة، وذلك من عام 2009م إلى عام 2015م.

مدير تطوير االعمال، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2008م إلى عام 2009م.

مدير تخطيط المنشآت، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2004م إلى عام 2008م.

كبير مهندسي الكهرباء واألجهزة الدقيقة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهي هيئة حكومية، تعمل في قطاع إدارة وتطوير مدينة ينبع والجبيل  	
الصناعية، وذلك من عام 1999م إلى 2003م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـسلطان تركي نهار الرحيلي - نائب رئيس المشاريع والهندسة (:  14ل5الجدول )

سلطان تركي نهار الرحيلياالسم

54 سنةالعمر 

سعودياجلنسية

نائب رئيس المشاريع والهندسةاملنصب احلالي

حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 1992م. 	املؤهالت العلمية

املناصب احلالية 
األخرى

نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة، شركة جدة الثانية للمياه، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في قطاع المياه، وذلك من عام 2019م  	
حتى اآلن.

عضو مجلس المديرين، شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع التشغيل والصيانة،  	
وذلك من عام 2017م حتى اآلن.

املناصب السابقة

المياه  	 تعمل في قطاع  ذات مسؤولية محدودة سعودية،  )توريد(، وهي شركة  والكهرباء  الماء  لتوريد  المديرين، شركة مرافق  عضو مجلس 
والطاقة، وذلك من عام 2015م إلى عام 2020م.

مدير عام مشروع ينبع 2، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2013م إلى عام 2016م.

مدير عام الشؤون الفنية، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2010م إلى عام 2012م.

مدير المشاريع شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك من  	
عام 2003م إلى عام 2009م.

مدير الهندسية بمحطة الطاقة و المياه، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهي هيئة حكومية، تعمل في قطاع إدارة وتطوير مدينة ينبع والجبيل  	
الصناعية، وذلك من عام 2000م إلى عام 2002م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـمحمد عبدالحميد ابراهيم الملحم - نائب الرئيس للمالية (:  15ل5الجدول )

محمد عبدالحميد إبراهيم الملحم االسم

نائب الرئيس للماليةاملنصب احلالي

لالطالع على السيرة الذاتية لمحمد عبدالحميد إبراهيم الملحم ، يرجى مراجعة القسم )5-2-2( )»ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة السيرة الذاتية
وأمين السر«( من هذه النشرة.

المصدر: الشركة
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ملخص السيرة الذاتية لـمحمد أصمعي عبد الرؤف منديلي - المدير العام التنفيذي لمشروع جدة (:  16ل5الجدول )

محمد أصمعي عبد الرؤف منديلياالسم

51 سنة العمر 

سعودياجلنسية

المدير العام التنفيذي لمشروع جدةاملنصب احلالي

املؤهالت العلمية
حاصل على شهادة ماجستير في العلوم في الهندسة، جامعة االتحاد، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1999م. 	
حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، عام 1994م. 	

املناصب احلالية 
األخرى

الرئيس التنفيذي، شركة جدة الثانية للمياه، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في قطاع المياه، وذلك من عام 2019م حتى اآلن. 	
المدير العام التنفيذي لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة بجدة، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(،  	

وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.

املناصب السابقة

المياه  	 وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع  بالجبيل  والمياه  الكهرباء  التشغيل والصيانة، شركة مرافق  مدير عام 
والطاقة، وذلك من عام2017م إلى عام 2019م.

المياه  	 قطاع  في  تعمل  وهي شركة مساهمة سعودية،  )مرافق(،  وينبع  بالجبيل  والمياه  الكهرباء  مرافق  الفنية، شركة  الخدمات  إدارة  مدير 
والطاقة، وذلك من عام 2014م إلى عام 2017م.

مدير إدارة عالقات العمالء، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة  	
، وذلك من عام 2008م إلى عام 2014م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية ألحمد محمد محمود الشنقيطي - مدير عام استراتيجية الشركة (:  17ل5الجدول )

أحمد محمد محمود الشنقيطياالسم

45 سنةالعمر 

سعودياجلنسية

مدير عام استراتيجية الشركةاملنصب احلالي

حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية التطبيقية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 1999م. 	املؤهالت العلمية

املناصب احلالية 
األخرى

عضو مجلس المديرين غير تنفيذي، شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع  	
التشغيل والصيانة، وذلك من عام 2021م حتى اآلن.

أمين سر وسكرتير اللجنة التنفيذية والمخاطر، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في  	
قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2021م حتى اآلن.

مدير عام التخطيط االستراتيجي، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه  	
والطاقة، وذلك من عام 2020م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة جدة الثانية للمياه، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في قطاع المياه، وذلك من عام 2019م  	
حتى اآلن.

عضو مجلس المديرين غير تنفيذي، شركة الجبيل وينبع لتبريد المناطق، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع تبريد  	
المناطق، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.

املناصب السابقة

مدير عام تطوير األعمال، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2019م إلى عام 2020م.

مدير تطوير األعمال، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة ،  	
وذلك من عام 2014م إلى عام 2019م.

مدير توزيع الغاز، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك  	
من عام 2009م إلى عام 2014م.

مدير تطوير األعمال، شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في قطاع المياه و الطاقة،  	
وذلك من عام 2008م إلى عام 2009م.

المصدر: الشركة
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ملخص السيرة الذاتية لـفهد مهجع سليمان العنزي - مدير عام البيئة والصحة والسالمة واألمن الصناعي(:  18ل5الجدول )

فهد مهجع سليمان العنزياالسم

46 سنةالعمر 

سعودياجلنسية

مدير عام البيئة والصحة والسالمة واألمن الصناعياملنصب احلالي

املؤهالت العلمية
حاصل على شهادة ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2014م.  	
حاصل على شهادة بكالوريوس في هندسة تكنولوجيا الحماية من الحريق والسالمة، جامعة والية أوكالهوما، الواليات المتحدة األمريكية،  	

عام 2002م.
املناصب احلالية 

ال يوجداألخرى

املناصب السابقة

مدير إدارة تخطيط األعمال واألداء، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه  	
والطاقة، وذلك من عام 2016م إلى عام 2017م. 

مدير إدارة التنظيم الفَعال، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2014م إلى عام 2016م. 

مدير إدارة األمن الصناعي، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2010م إلى عام 2014م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـبندر أحمد محمد بن عبيد - مدير عام الشؤون القانونية والحوكمة (:  19ل5الجدول )

بندر أحمد محمد بن عبيد االسم

43 سنةالعمر 

سعودياجلنسية

مدير عام الشؤون القانونية والحوكمةاملنصب احلالي

املؤهالت العلمية
حاصل على شهادة ماجستير في القانون، جامعة فالبريزو، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2008م.  	
حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2002م. 	

املناصب احلالية 
ال يوجداألخرى

املناصب السابقة

مدير عام الشؤون القانونية والقضائية، الهيئة العامة لألوقاف، وهي هيئة حكومية، تعمل في قطاع األوقاف، وذلك من عام 2020م إلى عام 2021م. 	
المدير التنفيذي للشؤون القانونية، شركة الجميح للسيارات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع السيارات، وذلك من عام  	

2016م إلى عام 2019م.
مدير عام الشؤون القانونية، شركة قنوات االتصاالت السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع االتصاالت، وذلك من  	

عام 2013م إلى عام 2016م.
مدير عام إدارة الدعاوى، مكتب ناجي للمحاماة واالستشارات القانونية، منشأة قانونية مهنية مرخصة من الهيئة السعودية للمحامين، تعمل في  	

قطاع المحاماة واالستشارات القانونية، وذلك من عام 2011م إلى عام 2013م.
أخصائي قانوني أول، شركة المياه الوطنية، وهي شركة مساهمة سعودية ، تعمل في قطاع خدمات المياه والصرف الصحي، وذلك من عام 2009م  	

إلى عام 2011م

المصدر: الشركة
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ملخص السيرة الذاتية لـفهد عبدالله مفرح الشمري - مدير عام سلسلة اإلمداد(:  20ل5الجدول )

فهد عبداهلل مفرح الشمرياالسم

54 سنةالعمر 

سعودياجلنسية

مدير عام سلسلة اإلمداداملنصب احلالي

حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكيمائية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 1993م. 	املؤهالت العلمية

املناصب احلالية 
األخرى

المدير العام التنفيذي، شركة مرافق لتوريد الماء والكهرباء )توريد(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

مدير عام سالسل اإلمداد، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2017م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة مرافق للتأمين، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بريطانية، تعمل في قطاع التأمين، وذلك من عام  	
2017م حتى اآلن.

املناصب السابقة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة مرافق لتوريد الماء والكهرباء )توريد(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع المياه  	
والطاقة، وذلك من عام 2015م إلى عام 2020م.

مدير عام الموارد البشرية، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2017م إلى عام 2019م.

مدير عام البيئة والصحة والسالمة واألمن الصناعي، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية،  	
تعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2016م إلى عام 2017م.

مدير المشاريع الضخمة للتناضح العكسي لمياه البحر ومحطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي في مجمع صدارة، وهي أحد مشاريع مرافق  	
الرئيسية إلمداد المياه، شركة صدارة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الكيماويات، وذلك من عام 2015م إلى عام 2016م.

مدير إدارة دعم التشغيل والصيانة، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه  	
والطاقة، وذلك من عام 2012م إلى عام 2014م.

مدير إدارة الصيانة مرافق الجبيل، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه  	
والطاقة، وذلك من عام 2009م إلى عام 2011م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـمصعب صالح سعد المعيلي - مدير عام تقنية المعلومات (:  21ل5الجدول )

مصعب صالح سعد المعيلي االسم

44 سنةالعمر 

سعودياجلنسية

مدير عام تقنية المعلوماتاملنصب احلالي

حاصل على شهادة بكالوريوس في علوم الحاسب اآللي، جامعة ويبر ستات، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2003م. 	املؤهالت العلمية

املناصب احلالية 
ال يوجداألخرى

املناصب السابقة

المياه  	 تعمل في قطاع  )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية،  وينبع  بالجبيل  والمياه  الكهرباء  مرافق  المعلومات، شركة  تقنية  إدارة  مدير 
والطاقة، وذلك من عام 2014م إلى عام 2021م.

مدير إدارة التخطيط االستراتيجي وتقييم األداء، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل  	
في قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2011م إلى عام 2014م.

استشاري أنظمة ساب )SEM(، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه  	
والطاقة، وذلك من عام 2005م إلى عام 2011م.

استشاري أنظمة ساب )SEM(، شركة هيلوت باكرد )HP(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ، تعمل في قطاع التقنية، وذلك من عام 2003م  	
إلى عام 2005م.

المصدر: الشركة
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ملخص السيرة الذاتية ألحمد خليوي يعقوب الخليوي - مدير عام الموارد البشرية والخدمات(:  22ل5الجدول )

أحمد خليوي يعقوب الخليوياالسم

43 سنةالعمر 

سعودياجلنسية

مدير عام الموارد البشرية والخدماتاملنصب احلالي

حاصل على شهاد بكالوريوس في الشبكات و االتصاالت، جامعة والية تينيسي، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2002م. 	املؤهالت العلمية

املناصب احلالية 
األخرى

عضو لجنة الترشيحات والتعويضات، شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في قطاع  	
التشغيل والصيانة، وذلك من عام 2022م حتى اآلن.

سكرتير لجنة الترشيحات والتعويضات، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع  	
المياه والطاقة، وذلك من عام 2021م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة، األكاديمية الوطنية للطاقة، وهي جهة حكومية تعمل في قطاع التدريب، وذلك من عام 2020م حتى اآلن. 	

املناصب السابقة

مدير إدارة تنمية رأس المال البشري، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع  	
المياه والطاقة، وذلك من عام 2016م إلى عام 2019م.

مدير مكتب الرئيس التنفيذي، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه  	
والطاقة، وذلك من عام 2014م إلى عام 2016م.

مستشار التنمية والتطوير، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2012م إلى عام 2014م.

أخصائي التنمية والتطوير، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2010م إلى عام 2012م.

أخصائي تقنية معلومات، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع المياه والطاقة،  	
وذلك من عام 2005م إلى عام 2010م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لبالل أرشاد محمد أرشاد - مدير التدقيق الداخلي(:  23ل5الجدول )

بالل أرشاد محمد أرشاداالسم

40 سنةالعمر 

باكستانياجلنسية

مدير التدقيق الداخلياملنصب احلالي

املؤهالت العلمية

حاصل على شهادة ماجستير في التجارة في المحاسبة والمالية، هيئة التعليم العالي، باكستان، 2014م. 	
حاصل على شهادة محاسب معتمد في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، التدقيق، وتحليالت األعمال ، جمعية المحاسبين المعتمدين  	

في المملكة المتحدة، المملكة المتحدة، 2008م.
المحاسبين  	 جمعية  األعمال،  وتحليالت  التدقيق،  المالية،  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  في  معتمد  محاسبة  فني  شهادة  على  حاصل 

القانونيين المعتمدين في المملكة المتحدة، المملكة المتحدة، عام 2002م.
املناصب احلالية 

األخرى
رئيس التدقيق الداخلي وأمين لجنة المراجعة، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في  	

قطاع المياه والطاقة، وذلك من عام 2019م حتى اآلن.

املناصب السابقة

رئيس التدقيق الداخلي وأمين لجنة المراجعة، شركة الجبيل لخدمات الطاقة، وهي شركة مساهمة محدودة سعودية، تعمل في قطاع الحديد،  	
وذلك من عام 2017م إلى عام 2019م.

كبير المدققين الداخليين، شركة العربية لألنابيب، وهي شركة مساهمة محدودة سعودية، تعمل في قطاع الحديد، وذلك من عام 2014م إلى  	
عام 2016م.

مدير التدقيق الداخلي، شركة مشروبات البنجاب، وهي شركة مساهمة محدودة باكستانية، تعمل في قطاع صناعة المشروبات، وذلك من عام  	
2012م إلى عام 2014م.

مساعد أول، شركة إرنست و يونغ، وهي شركة مساهمة محدودة بريطانية، تعمل في قطاع التدقيق والخدمات المالية، وذلك من عام 2008م  	
إلى عام 2012م.

المصدر: الشركة
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين السر  4ل5

يقر كل من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس اإلدارة بما يلي:

أنه لم يتم اإلعالن عن إفالسه وال يخضع ألي إجراءات إفالس.- 1
أنه لم يتم اإلعالن عن أي إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس - 2

اإلدارة معيناً من قبل الشركة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها.
باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم )5-6-2( )»مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر المجلس في أسهم وأدوات - 3

دين الشركة والشركات التابعة«( من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو أمين 
السر أو ألي من أقربائهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم أو أدوات دين الشركة وشركاتها التابعة أو أٍيّ مصلحة في أٍيّ أمر آخر 

يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  5ل5

وفقاً للنظام األساس للشركة، تكون مكافآت و بدالت أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لنظام الشركات والضوابط التي تضعها الجهة المختصة، سواء كانت 
هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من األرباح )بما ال يزيد على )10 %( من صافي األرباح 
السنوية( ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما ال يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ويجوز أن تكون متفاوتة المقدار وفي ضوء 
سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات بموافقة المجلس والجمعية العامة للشركة. ويجب أن يشتمل التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة الذي 
يتم تقديمه إلى الجمعية العامة 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. 

يوضح الجدول أدناه إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين من قبل الشركة وأي تابع لها، وتشمل تلك 
المكافآت الرواتب والمزايا والبدالت للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

مكافآت مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي(:  24ل5الجدول )

للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021مللفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020مللفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

4,331,327084,173,2604,424,400أعضاء مجلس اإلدارة

8,910,9458,860,9328,033,312كبار التنفيذيني

المصدر: الشركة

وال يحصل أي من أعضاء مجلس اإلدارة على أي مزايا عينية. أما بالنسبة لكبار التنفيذيين وأمين سر المجلس فإن الرئيس التنفيذي يحصل على تأمين 
طبي وسائق. وفيما يتعلق بنائب الرئيس التنفيذي للمالية فإنه يحصل على تأمين طبي. وفيما يتعلق بباقي التنفيذيين فإنهم يحصلون على تأمين طبي.

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يحق ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر المجلس 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.

تعارض المصالح  6ل5

ال يتيح النظام األساس للشركة أو اللوائح والسياسات الداخلية للشركة أية صالحيات تمكن عضو مجلس اإلدارة من التصويت على عقد أو عمل أو عرض 
له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك طبقاً ألحكام المادة الحادية والسبعون )71( من نظام الشركات والتي تنص على أنه ال يجوز أن يكون لعضو 
مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية. باإلضافة إلى ذلك، 
تحظر المادة الثانية والسبعين )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 ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة. 

ووفقاً للمواد المذكورة أعاله، فإنه يتعين على عضو مجلس اإلدارة اإلفصاح وتبليغ مجلس اإلدارة بما له من مصالح شخصية في األعمال والعقود التي تتم 
لحساب الشركة أو إذا كان لديه مصلحة تتنافس مع الشركة. ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي 

يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي يُعد لهذا الغرض.
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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.

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، وذلك لضمان وجود آلية واضحة يتم تطبيقها لتحديد حاالت تعارض المصالح ومعايير منافسة 
الشركة والحاالت التي تستوجب الحصول على موافقة الجمعية العامة. وتضع سياسة تعارض المصالح والتعامالت مع األطراف ذو العالقة إجراءات 
مشددة تهدف إلى االمتثال للقواعد العامة بموجب نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والضوابط التنظيمية الخاصة بالشركات المدرجة والمتطلبات 
األخرى ذات الصلة. وافق مجلس اإلدارة على سياسة تعارض المصالح وتعامالت األطراف ذو العالقة بتاريخ 1443/01/24هـ )الموافق 2022/05/25م(. 

وتم الحصول على موافقة الجمعية العامة خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 1443/11/03هـ )الموافق 2022/06/02م(.

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين السر في العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركة والشركات التابعة16 1ل6ل5

كما في تاريخ هذه النشرة، ال يوجد لكبار التنفيذيين وال أمين السر مصلحة في أي من العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركة، إال أنه يوجد لدى بعض 
من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة في عدد من العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركة والمبينة أدناه.

العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركة 1ل1ل6ل5

العقود واالتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(أ- 

قامت الشركة بإبرام عدد من العقود واالتفاقيات مع شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( )ولمزيد من التفاصيل حول هذه االتفاقيات، يرجى 
مراجعة القسم )12-6-4( )»االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة«( من هذه النشرة(. وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد لدى عضو مجلس 
اإلدارة األستاذ/ مساعد أحمد عبداهلل السيوحي مصلحة غير مباشرة في هذه العقود واالتفاقيات المبرمة بين الشركة وشركة الزيت العربية السعودية 
)أرامكو السعودية( بصفته موظف لدى شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، علًما بأنه ال يوجد شروط تفضيلية في أي من هذه االتفاقيات، 

والتي تشمل ما يلي: 

16  مالحظة: تشمل المصلحة غير المباشرة ألغراض هذا القسم األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أمين السر بشكل غير مباشر من خالل الشركات أو األشخاص 
الذين يسيطر عليهم العضو المعني.

اتفاقية إمداد غاز البيع المتعلقة بتزويد غاز البيع لمحطة مرافق القائمة في مدينة ينبع الصناعية إلنتاج المياه والكهرباء المبرمة بين الشركة - 1
وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 2010/07/10م، علًما بأن قيمة هذه االتفاقية بلغت مبلغ وقدره 147,767,386 ريال 

سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
2011/01/01م - 2 بتاريخ  السعودية(  )أرامكو  السعودية  العربية  الزيت  وشركة  الشركة  بين  المبرمة  )ينبع(  العامة  المرافق  استخدام  اتفاقية 

وتعديالتها، علًما بأن قيمة هذه االتفاقية بلغت مبلغ وقدره 118,728,462 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
اتفاقية إمداد غاز البيع المتعلقة بتوريد غاز البيع إلى شبكة التوزيع الثانوي لشركة مرافق )للصناعات الخفيفة في ينبع الصناعية( المبرمة بين - 3

الشركة وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 2011/04/02م، علًما بأن قيمة هذه االتفاقية بلغت مبلغ وقدره 44,417,359 
ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

اتفاقية إمداد زيت الوقود المتعلقة بتزويد زيت الوقود لمحطة شركة مرافق القائمة في مدينة ينبع الصناعية إلنتاج المياه والكهرباء المبرمة - 4
بين الشركة وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 2013/01/01م، علًما بأن قيمة الدفعات التي دفعتها الشركة بموجب 
هذه االتفاقية واتفاقية إمداد بزيت الوقود المبرمة بتاريخ 1435/04/01هـ )الموافق 2014/02/01م( معاً بلغت مبلغ وقدره 58,908,255 ريال 

سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
اتفاقية إمداد الوقود الخاصة بتزويد الوقود السائل لوحدات توليد الكهرباء )STC 5&6( في مدينة ينبع الصناعية المبرمة بين الشركة وشركة - 5

الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 2014/02/01م، علًما بأن قيمة الدفعات التي دفعتها الشركة بموجب هذه االتفاقية واتفاقية 
بلغت مبلغ وقدره 58,908,255 ريال سعودي في السنة  إمداد بزيت الوقود المبرمة بتاريخ 1434/02/19هـ )الموافق 2013/01/01م( معاً 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 2014/08/17م - 6 الزيت  العامة )واسط( المبرمة بين الشركة وشركة  اتفاقية استخدام المرافق 

وتعديالتها، علًما بأن قيمة هذه االتفاقية بلغت مبلغ وقدره 53,099,739 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
اتفاقية إمداد الوقود السائل المتعلقة بتزويد الوقود السائل لوحدات محطة توليد الكهرباء والمياه في ينبع 2 )21 و22 و23( في مدينة ينبع - 7

الصناعية المبرمة بين الشركة وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 2016/06/07م، علًما بأن قيمة هذه االتفاقية بلغت 
مبلغ وقدره 241,089,962 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
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اتفاقية استخدام المرافق العامة المبرمة بين الشركة وشركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة )سامرف( بتاريخ 2008/08/31م، علًما - 8
بأن قيمة هذه االتفاقية بلغت مبلغ وقدره 163,661,620 ريال سعودي سنوًيا في عام 2021م. 

اتفاقية التشغيل والصيانة لمرفق عداد منطقة الصناعات الخفيفة في ينبع المبرمة بين الشركة وشركة الزيت العربية السعودية بتاريخ 2 أبريل - 9
2011م، علًما بأن قيمة هذه االتفاقية بلغت مبلغ وقدره 619,965 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

اتفاقية التشغيل والصيانة لمرفق عداد نقل العهدة لقياس غاز البيع لمحطة الشركة في ينبع والمبرمة بين الشركة وشركة الزيت العربية - 10
السعودية بتاريخ 10 يوليو 2010م، علًما بأن قيمة هذه االتفاقية بلغت مبلغ وقدره 310,615 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2021م.
اتفاقية التشغيل والصيانة لمرافق عدادات العهدة الخاص بقياس زيت الوقود العربي الخفيف لخط أنابيب الشركة في ينبع 1 و 2 المبرمة بين - 11

الشركة وشركة الزيت العربية السعودية بتاريخ 6/15/ 2016م، علًما بأن قيمة هذه االتفاقية بلغت مبلغ وقدره 292,700 ريال سعودي في عام 
2017م . ولم تدفع أي مبالغ بموجب هذه االتفاقية في عام 2021م.

وعليه، فإن أحكام المادة 71 من نظام الشركات تنطبق على هذه االتفاقيات مما يتطلب الحصول على ترخيص من الجمعية العامة للشركة. وتجدر اإلشارة 
إلى أنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة باإلجماع على هذه االتفاقيات وذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1444/02/02هـ 

)الموافق 2022/08/29م(.

العقود واالتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبعب- 

قامت الشركة بإبرام عدد من اتفاقيات اإليجار مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع )ولمزيد من التفاصيل حول هذه االتفاقيات، يرجى مراجعة القسم )12-
6-4( )»االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة«( من هذه النشرة(. وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد لدى عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 
خالد محمد عبدالرحمن السالم مصلحة غير مباشرة في العقود واالتفاقيات المبرمة بين الشركة والهيئة الملكية للجبيل وينبع بصفته ممثل للهيئة الملكية 
للجبيل وينبع في مجلس إدارة الشركة، علًما بأنه ال يوجد شروط تفضيلية في أي من هذه االتفاقيات. وعليه، فإن أحكام المادة 71 من نظام الشركات 
تنطبق على هذه االتفاقيات مما يتطلب الحصول على ترخيص من الجمعية العامة للشركة. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة 

غير العادية للشركة باإلجماع على هذه االتفاقيات وذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1444/02/02هـ )الموافق 2022/08/29م(.

العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركات التابعة 2ل1ل6ل5

كما في تاريخ هذه النشرة، ال يوجد ألعضاء مجلس اإلدارة وال كبار التنفيذيين وال أمين السر مصلحة في أي من العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركات 
التابعة للشركة.

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر المجلس في أسهم وأدوات دين الشركة والشركات التابعة 2ل6ل5

ال يوجد ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين أو أمين سر المجلس أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الشركة أو أدوات الدين للشركة أو 
شركاتها التابعة.

أعمال أعضاء مجلس اإلدارة المنافسة للشركة 3ل6ل5

كما في تاريخ هذه النشرة ال يمارس أعضاء مجلس إدارة الشركة أي أعمال منافسة أو مشابهة ألعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو أي أعمال تنافس الشركة 
أو شركاتها التابعة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. مع ذلك، تجدر اإلشارة بأن عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ مساعد بن أحمد بن عبداهلل السيوحي 
بصفته عضو ممثل لشركة أرامكو السعودية للطاقة )مساهم مباشر في الشركة يملك ما نسبته 24.81% من رأس مال الشركة قبل الطرح( في مجلس إدارة 
الشركة يعمل حالياً كموظف )مراقب حسابات( لدى شركة أرامكو السعودية )مساهم غير مباشر في الشركة تصل إجمالي نسبة ملكيته في الشركة كما في 
تاريخ هذه النشرة 42.18% من رأس مالها( والتي تمارس أعمال من خالل شركاتها التابعة قد يكون من شأنها منافسة الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن هذه 
العالقة ال تدخل في مفهوم االشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة باعتبار أن شركة أرامكو السعودية تعد من تابعي الشركة قبل الطرح، وذلك وفق أحكام 
المادة السابعة واألربعون )47( من الئحة حوكمة الشركات )والتي تستثني كون العضو عضو مجلس إدارة أو يشغل منصب إداري في شركة منافسة للشركة، في 
حال كانت هذه الشركة األخرى من تابعي الشركة، من مفهوم االشتراك في أعمال من شأنها منافسة الشركة(، كما أن منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة 
أرامكو السعودية ليس منصب إداري. وكون عضو مجلس اإلدارة مساعد السيوحي ممثل لشركة أرامكو السعودية للطاقة -والتي تملك حصة مؤثرة في بعض 
من الشركات التي قد تنافس شركة مرافق- فإننا ال نرى أن ذلك يعد نشاط من شأنه منافسة الشركة باعتبار أن نص المادة )47( من الئحة حوكمة الشركات 
ال يشمل حاالت تمثيل مساهم يعمل في نشاط من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله بشكل غير مباشر، كما أنه ال يوجد 
لعضو مجلس اإلدارة المعني أي مصلحة شخصية في الشركات التابعة لشركة أرامكو السعودية للطاقة ذات الصلة. إال أنه سيقوم المجلس بعد الطرح بإعادة 
النظر في هذه العالقة مع العضو المعني لتحديد مدى انطباق أحكام المادة الثانية والسبعون )72( من نظام الشركات، وسيتم إتباع اإلجراءات المذكورة في 
تلك المادة باإلضافة إلى المواد ذات الصلة في الئحة حوكمة الشركات والحصول على الموافقات المطلوبة إن لزم ذلك. ولمزيد من التفاصيل عن المخاطر 
المرتبطة بهذه العالقة، يرجى مراجعة القسم )2-1-25( ) »المخاطر المتعلقة بمنافسة أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين للشركة ألعمال أو 

أنشطة الشركة«( من هذه النشرة.
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وبناء على ما سبق، يقر ويؤكد مجلس اإلدارة قيام كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

االلتزام بالمادتين الحادية والسبعون )71( والثانية والسبعون )72( من نظام الشركات والمادتين الرابعة واألربعون )44( والسادسة واألربعون - 1
)46( من الئحة حوكمة الشركات.

االمتناع عن التصويت على قرارات مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة المتعلقة باألعمال والعقود المبرمة أو المعامالت المبرمة مع أطراف ذو - 2
عالقة التي تتم لحساب الشركة إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في هذه األعمال والعقود أو له مصلحة تنافسية مباشرة أو غير 

مباشرة فيها.
عدم المشاركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله إال بترخيص من الجمعية العامة - 3

العادية تطبيقاً لنص المادة الثانية والسبعون )72( من نظام الشركات.
التي يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة فيها، وفًقا ألحكام نظام - 4 التعامالت والعقود المستقبلية، بما في ذلك تلك  إبرام جميع  التأكد من 

الشركات والئحة حوكمة الشركات والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 
واألنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة وأال تتضمن شروط تفضيلية لعضو مجلس اإلدارة وأن تكون بنفس األوضاع والشروط التي تتبعها 

الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.

العقود المبرمة مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  7ل5

العقود المبرمة مع أعضاء مجلس اإلدارة 1ل7ل5

كما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم إبرام أي عقود بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة.

العقود المبرمة مع كبار التنفيذيين 2ل7ل5

أبرمت الشركة عقود عمل مع كافة أعضاء اإلدارة التنفيذية في الشركة، وتنص هذه العقود على رواتبهم ومكافآتهم وفقاً لمؤهالتهم وخبراتهم. وتتضمن 
هذه العقود عدد من المزايا مثل منح بدل شهري للنقل أو بدل سكن أو كالهما. وهذه العقود قابلة للتجديد وخاضعة لنظام العمل في المملكة. ويوضح 

الجدول أدناه نبذة مختصرة عن عقود العمل المبرمة مع كبار التنفيذيين بالشركة:

ملخص عقود عمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي وكبار التنفيذيين (:  25ل5الجدول )

مدة العقدتاريخ العقدالوظيفةاالسم

غير محدد المدة1441/11/07هـ )الموافق 2020/06/28م(الرئيس التنفيذي محمد بركي سطام الزعبي

غير محدد المدة1423/10/17هـ )الموافق 2002/12/21م(نائب الرئيس للتشغيل والصيانةجمال عبدالرحمن محمد عمر

غير محدد المدة1423/10/17هـ )الموافق 2002/12/21م(نائب رئيس المشاريع والهندسةسلطان تركي نهار الرحيلي

غير محدد المدة1439/11/24هـ )الموافق 2018/08/05م(نائب الرئيس للماليةمحمد عبدالحميد ابراهيم الملحم

غير محدد المدة1423/10/17هـ )الموافق 2002/12/21م(المدير العام التنفيذي لمشروع جدةمحمد أصمعي عبدالرؤف منديلي

غير محدد المدة1430/10/28هـ )الموافق 2009/10/17م(مدير عام استراتيجية الشركةأحمد محمد محمود الشنقيطي

غير محدد المدة1426/02/24هـ )الموافق 2005/04/03م(مدير عام البيئة والصحة والسالمة واألمن الصناعيفهد مهجع سليمان العنزي

غير محدد المدة1442/12/22هـ )الموافق 2021/08/01م(مدير عام الشؤون القانونية والحوكمةبندر أحمد محمد بن عبيد

غير محدد المدة1425/08/01هـ )الموافق 2004/09/15م(مدير عام سلسلة اإلمدادفهد عبداهلل مفرح الشمري

غير محدد المدة1426/10/13هـ )الموافق 2005/11/15م(مدير عام تقنية المعلوماتمصعب صالح سعد المعيلي

غير محدد المدة1429/03/17هـ )الموافق 2008/03/25م(مدير عام الموارد البشرية والخدماتأحمد خليوي يعقوب الخليوي

1441/01/02هـ )الموافق 2019/08/01م(مدير التدقيق الداخليبالل أرشاد محمد أرشاد
لمدة عامين ميالديين، 
تتجدد لمدة أو مدد 

أخرى مماثلة.

المصدر: الشركة
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لجان مجلس اإلدارة ومسؤولياتها  8ل5

ينبثق من مجلس إدارة الشركة عدد من اللجان التي تساهم في تأدية مهام الشركة بفعالية باإلضافة إلى الوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العالقة، وتتكون 
هذه اللجان من اللجنة التنفيذية وإدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت باإلضافة إلى لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة للشركة. 

لجنة المراجعة  1ل8ل5

بموجب أحكام المادة )101( من نظام الشركات ووفًقا لالئحة حوكمة الشركات، تم تشكيل لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة 
بتاريخ 1443/11/03هـ )الموافق 2022/06/02م(، والذي وافق كذلك على الئحة عمل لجنة المراجعة المعدلة.

تتألف لجنة المراجعة الحالية من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس اإلدارة تم تعيينهم من قبل مجلس إدارة الشركة بناًء على توصية لجنة 
الترشيحات والمكافآت. ووفق الئحة لجنة المراجعة تكون مدة عضوية اللجنة ثالث )3( سنوات قابلة للتمديد لفترتين إضافيتين مماثلتين بموجب موافقة 
الجمعية العامة السنوية. وتختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، 

وتشمل مهام اللجنة ما يلي:

إعداد التقارير المالية  1ل1ل8ل5

تتولى اللجنة مسؤولية مراقبة والتأكد من نزاهة وصحة القوائم المالية للشركة ومراجعة أي معلومات مالية وردت في وثائق أخرى. كما تقوم اللجنة ضمن 
مهامها االعتيادية بمراجعة المسائل التالية:

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها  	
وشفافيتها.

إبداء الرأي الفني – بناًء على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن  	
المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية. 	
البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات. 	
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. 	
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. 	

التدقيق الداخلي 2ل1ل8ل5

تتولى اللجنة مهام التي تتعلق بالتدقيق الداخلي، والتي تشمل ما يلي:

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. 	
دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. 	
الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المدقق الداخلي وإدارة التدقيق الداخلي في الشركة – إن وجدت –؛ للتحقق من توافر المزارد الالزمة  	

وفعاليتها في أداء اإلعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مدقق داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى 
الحاجة إلى تعيينه.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة التدقيق الداخلي أو المدقق الداخلي واقتراح مكافآته. 	

مراجع الحسابات 3ل1ل8ل5

تتولى اللجنة مهام التي تتعلق بمراجع الحسابات ، والتي تشمل ما يلي:

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم  	
وشروط التعاقد معهم.

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجع، مع األخذ في اإلعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة. 	
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمااًل فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء  	

مرئياتها حيال ذلك.
اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. 	
دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. 	
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ضمان االلتزام 4ل1ل8ل5

تتولى اللجنة مهام التي تتعلق بضمان االلتزام، والتي تشمل ما يلي:

تجدر اإلشارة إلى أن عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين يعتبر عضو غير مستقل كما في تاريخ هذه النشرة وذلك كونه عضو في مجلس إدارة   17
شركة سابك للمغذيات الزراعية والتي تعد تابع للمصدر وفًقا ألحكام المادة 20)ج()5( من الئحة حوكمة الشركات، وذلك نظراً إلى ملكية شركة الزيت العربية السعودية )شركة أرامكو( 
غير المباشرة لما نسبته أكثر من 30% في كل من شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركة مرافق. كما تجدر اإلشارة إلى أن ملكية شركة أرامكو اإلجمالية ستقل لما دون 30% من رأس 
مال شركة مرافق بعد الطرح، وسيؤدي ذلك إلى عدم انطباق أحكام المادة 20)ج()5( من الئحة حوكمة الشركات حيث أن شركة سابك للمغذيات الزراعية لن تعتبر من تابعي المصدر، 
وبالتالي ستتغير صفة عضوية عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين ليصبح عضو مستقل اعتباراً من تاريخ اإلدراج، فستكون الشركة متوافقة مع 

متطلبات الفقرة ) 3( من المادة ) 16( من الئحة حوكمة الشركات بعد الطرح.

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. 	
التحقق من التزام الشركة باألنطمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. 	
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة. 	
رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها. 	

وفيما يلي بيان بخبرات كل عضو في لجنة المراجعة ومؤهالتهم ومناصبهم الحالية والسابقة:

أعضاء لجنة المراجعة (:  26ل5الجدول )

المنصباالسم
رئيس – غير مستقل /غير تنفيذيمساعد بن أحمد بن عبداهلل السيوحي

عضو غير مستقل17/ غير تنفيذيسليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين
عضو مستقل/ غير تنفيذيعمرو بن عبدالعزيز بن عبداهلل الجالل

أمين سر اللجنة، مدير التدقيق الداخلي للشركةبالل أرشاد محمد أرشاد

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة 2ل8ل5

وفيما يلي بيان بخبرات كل عضو في لجنة المراجعة ومؤهالتهم ومناصبهم الحالية والسابقة:

ملخص السيرة الذاتية لمساعد بن أحمد بن عبدالله السيوحي (:  27ل5الجدول )

مساعد بن أحمد بن عبداهلل السيوحي االسم 
40 سنةالعمر 

سعودياجلنسية 
رئيس لجنة المراجعةاملنصب احلالي 

املؤهالت العلمية 
لالطالع على السيرة الذاتية لمساعد بن أحمد بن عبداهلل السيوحي، يرجى مراجعة القسم )5-2-2( )»ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس 

اإلدارة وأمين سر المجلس«( من هذه النشرة.
املناصب احلالية 

األخرى

املناصب السابقة 

المصدر: الشركة 

ملخص السيرة الذاتية لسليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين (:  28ل5الجدول )

سليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين االسم 
61 سنةالعمر 

سعودياجلنسية 
عضو لجنة المراجعةاملنصب احلالي 

املؤهالت العلمية 
لالطالع على السيرة الذاتية لسليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين، يرجى مراجعة القسم )5-2-2( )»ملخص السير الذاتية ألعضاء 

مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس«( من هذه النشرة.
املناصب احلالية 

األخرى

املناصب السابقة 

المصدر: الشركة
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ملخص السيرة الذاتية لعمرو بن عبدالعزيز بن عبدالله الجالل (:  29ل5الجدول )

عمرو بن عبدالعزيز بن عبداهلل الجاللاالسم 

43 سنةالعمر 

سعودياجلنسية 

عضو لجنة المراجعةاملنصب احلالي 

املؤهالت العلمية 

لالطالع على السيرة الذاتية لعمرو بن عبدالعزيز بن عبداهلل الجالل، يرجى مراجعة القسم )5-2-2( )»ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس 
اإلدارة وأمين سر المجلس«( من هذه النشرة.

املناصب احلالية 
األخرى

املناصب السابقة 

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لبالل أرشاد محمد أرشاد (:  30ل5الجدول )

بالل أرشاد محمد أرشاداالسم 

40 سنةالعمر 

باكستانياجلنسية 

أمين سر لجنة المراجعةاملنصب احلالي 

املؤهالت العلمية 

لالطالع على السيرة الذاتية لبالل أرشاد محمد أرشاد، يرجى مراجعة القسم )5-3-2( )»ملخص السير الذاتية لكبار التنفيذيين«( من هذه 
النشرة.

املناصب احلالية 
األخرى

املناصب السابقة 

المصدر: الشركة

لجنة الترشيحات والمكافآت 3ل8ل5

تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم )2022/3/2( بتاريخ 1443/10/11هـ )الموافق 2022/05/12م( ووافق 
المجلس على الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 1443/10/24هــ )الموافق 2022/05/25م(. وصادقت عليها الجمعية العامة غير العادية 

خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 1443/11/03هـ )الموافق 2022/06/02م(.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت الحالية من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس اإلدارة تم تعيينهم من قبل مجلس إدارة الشركة. ووفق 
الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت تكون مدة عضوية اللجنة ثالث )3( سنوات قابلة للتمديد لفترتين إضافيتين مماثلتين على أن تكون غالبية أعضاء 
اللجنة من األعضاء المستقلين وغير التنفيذيين. وتجدر اإلشارة إلى أن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز بن سليمان 
الحصين( ليس عضو مستقل كما في تاريخ هذه النشرة، وذلك ال يتوافق مع أحكام المادة 51)ب( من الئحة حوكمة الشركات والتي تتطلب أن يكون رئيس 
لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء المستقلين، حيث أنه يعتبر عضو غير مستقل كما في تاريخ هذه النشرة وذلك كونه عضو في مجلس إدارة 
شركة سابك للمغذيات الزراعية والتي تعد تابع للمصدر وفًقا ألحكام المادة 20)ج()5( من الئحة حوكمة الشركات، وذلك نظراً إلى ملكية شركة الزيت 
العربية السعودية )شركة أرامكو( غير المباشرة لما نسبته أكثر من 30% في كل من شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركة مرافق. كما تجدر اإلشارة 
إلى أن ملكية شركة أرامكو اإلجمالية ستقل لما دون 30% من رأس مال شركة مرافق بعد الطرح، وسيؤدي ذلك إلى عدم انطباق أحكام المادة 20)ج()5( 
من الئحة حوكمة الشركات حيث أن شركة سابك للمغذيات الزراعية لن تعتبر من تابعي المصدر، وبالتالي ستتغير صفة عضوية عضو مجلس اإلدارة 
األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين ليصبح عضو مستقل اعتباراً من تاريخ اإلدراج، فستكون الشركة متوافقة مع متطلبات المادة 51)ب( 

من الئحة حوكمة الشركات بعد الطرح.

وتختص اللجنة في تأدية عدد من المهام المتعلقة بالشركة والتي تشمل ما يلي:

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 	
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت  	

إدانته بجريمة مخله باألمانة.
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. 	
تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. 	
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تقييم المهارات والخبرات المطلوبة لمجلس اإلدارة بشأن المرشحين لعضوية المجلس، وتقديم التوصيات للجمعية العامة في هذا الشأن.  	
تقييم احتياجات اإلدارة العليا للشركة بما يحقق استمرارها على المنافسة بفعالية في السوق.  	
المراجعة السنوية الحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية. 	
المراجعة السنوية للميزانيات المخصصة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا بالشركة، وتوصية مجلس اإلدارة  	

بشأن إجراء أي تغييرات على سياسات مكافأة الموظفين في الشركة. 
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغيريات التي يمكن إجراؤها. 	
تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء المرشحين لعضوية المجلس.  	
التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. 	
وضع وصف وظيفي ألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين. 	
وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين. 	
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. 	
إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها  	

تمهيًدا العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. 	
المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها. 	
تحديد سياسة اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا في الشركة.  	
توصية مجلس اإلدارة بشأن المكافآت المقترحة ألعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة، والسياسات المتعلقة بها  	

وفقاً للسياسة المعتمدة.
تحديد إجمالي المكافأة الفردية لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.  	
تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بشأن عدد لجان المجلس ومسؤولياتهم وعدد أعضائهم. 	
تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بشأن سياسات التوظيف والمحافظة على الكفاءات أو اإلنهاء.  	
تقديم تقرير سنوي إلى مجلس اإلدارة والذي يتضمن تقييم اللجنة ألداء المجلس. 	
التقييم السنوي ألداء مجلس اإلدارة وتحديد ما إذا كان أعضاء المجلس لديهم الوقت الكافي للقيام بواجباتهم. 	
تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن خطط اإلحالل ألعضاء المجلس والمستشارين، والمعايير الختيار مرشحين لعضوية مجلس اإلدارة  	

والمستشارين.
تحديد الشروط المرجعية الستشاريي اللجنة.  	
تحديد الشروط المرجعية للجنة حيث تضع هذه الشروط المسئوليات المناطة باللجنة، ومراجعة هذه الشروط وتحديثها سنوياً عند الضرورة. 	

تجدر اإلشارة إلى أن عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين يعتبر عضو غير مستقل كما في تاريخ هذه النشرة وذلك كونه عضو في مجلس إدارة   18
شركة سابك للمغذيات الزراعية والتي تعد تابع للمصدر وفًقا ألحكام المادة 20)ج()5( من الئحة حوكمة الشركات، وذلك نظراً إلى ملكية شركة الزيت العربية السعودية )شركة أرامكو( 
غير المباشرة لما نسبته أكثر من 30% في كل من شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركة مرافق. كما تجدر اإلشارة إلى أن ملكية شركة أرامكو اإلجمالية ستقل لما دون 30% من رأس 
مال شركة مرافق بعد الطرح، وسيؤدي ذلك إلى عدم انطباق أحكام المادة 20)ج()5( من الئحة حوكمة الشركات حيث أن شركة سابك للمغذيات الزراعية لن تعتبر من تابعي المصدر، 
وبالتالي ستتغير صفة عضوية عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين ليصبح عضو مستقل اعتباراً من تاريخ اإلدراج، فستكون الشركة متوافقة مع 

متطلبات الفقرة ) 3( من المادة ) 16( من الئحة حوكمة الشركات بعد الطرح.

وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء التاليين كما في تاريخ هذه النشرة:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (:  31ل5الجدول )

المنصباالسم

رئيس – عضو غير مستقل18/ غير تنفيذيسليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين

عضو – غير مستقل /غير تنفيذيخالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم

عضو – مستقل /غير تنفيذيسليمان بن خالد بن عبدالرحمن المزروع

أمين سر اللجنة، مدير عام الموارد البشرية والخدمات أحمد خليوي يعقوب الخليوي

المصدر: الشركة
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ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  4ل8ل5

وفيما يلي بيان بخبرات كل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومؤهالتهم ومناصبهم الحالية والسابقة:

ملخص السيرة الذاتية لسليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين (:  32ل5الجدول )

سليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين االسم 

61 سنةالعمر 

سعودياجلنسية 

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآتاملنصب احلالي 

املؤهالت العلمية 
لالطالع على السيرة الذاتية لسليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين، يرجى مراجعة القسم )5-2-2( )»ملخص السير الذاتية 

ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس«( من هذه النشرة. املناصب احلالية األخرى

املناصب السابقة 

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لخالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم (:  33ل5الجدول )

خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالماالسم 

53 سنة العمر 

سعودياجلنسية 

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتاملنصب احلالي 

املؤهالت العلمية 
لالطالع على السيرة الذاتية لخالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم، يرجى مراجعة القسم )5-2-2( )»ملخص السير الذاتية 

ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس«( من هذه النشرة. املناصب احلالية األخرى

املناصب السابقة 

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لسليمان بن خالد بن عبدالرحمن المزروع (:  34ل5الجدول )

سليمان بن خالد بن عبدالرحمن المزروعاالسم 

45 سنة العمر 

سعودياجلنسية 

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتاملنصب احلالي 

املؤهالت العلمية 
لالطالع على السيرة الذاتية لسليمان بن خالد بن عبدالرحمن المزروع، يرجى مراجعة القسم )5-2-2( )»ملخص السير الذاتية 

ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس«( من هذه النشرة. املناصب احلالية األخرى

املناصب السابقة 

المصدر : الشركة

ملخص السيرة الذاتية ألحمد خليوي يعقوب الخليوي (:  35ل5الجدول )

أحمد خليوي يعقوب الخليوياالسم 

42 سنةالعمر 

سعودياجلنسية 

أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآتاملنصب احلالي 

املؤهالت العلمية 
لالطالع على السيرة الذاتية ألحمد خليوي يعقوب الخليوي، يرجى مراجعة القسم )5-3-2( )»ملخص السير الذاتية لكبار 

التنفيذيين«( من هذه النشرة. املناصب احلالية األخرى

املناصب السابقة 

المصدر: الشركة

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

165

ت
ويا

حت
لم

ل ا
دو

ج



اللجنة التنفيذية وإدارة المخاطر 5ل8ل5

تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية وإدارة المخاطر بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم )2022/3/2( بتاريخ 1443/10/11هـ )الموافق 2022/05/12م( ووافق 
المجلس على الئحة عمل اللجنة بتاريخ 1443/10/24هــ )الموافق 2022/05/25م(. 

تتألف اللجنة التنفيذية وإدارة المخاطر الحالية من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس اإلدارة تم تعيينهم من قبل مجلس إدارة الشركة بناًء 
على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت. تكون مدة عضوية اللجنة ثالث )3( سنوات قابلة للتمديد لفترتين إضافيتين مماثلتين. وتختص اللجنة في تأدية 

عدد من المهام المتعلقة بالشركة والتي تشمل بشكل عام ما يلي:

وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها  	
بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له . 	
التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهراً القادمة. 	
اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك  	

لتحديد أوجه القصور بها.
إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري )من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال(. 	
إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس اإلدارة. 	
تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. 	
ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر. 	
مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة. 	
التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر. 	
التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر. 	
مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة. 	
مراجعة الخطط الخمسية ألعمال الشركة وخططها التشغيلية وبرامج اإلنفاق الرأسمالي. 	
مراجعة خطط وسياسات الشركة االستثمارية فيما يتعلق بأصولها المالية. 	
مراجعة خطط وسياسات الشركة بشأن اإلدارة البيئية. 	
مراجعة خطط وسياسات بشأن إدارة الصحة والسالمة. 	
مراقبة التزام الشركة بقيود التراخيص المتعلقة بإنتاج مياه الشرب والمياه المعالجة ومياه الصرف الصحي ومياه الصرف الصناعي وتبريد  	

مياه البحر وخدمات الكهرباء في المدن الصناعية في الجبيل وينبع بما يتوافق مع النظام األساس للشركة. 
إنشاء وصيانة ومراجعة وتعديل المعايير التقنية واألداء لقطاعات المياه والصرف الصحي وتبريد مياه البحر وقطاع الكهرباء والتحقق من  	

التزام الشركة بهذه المعايير. 
مراجعة وتعديل معايير الشركة فيما يتعلق بعناية العمالء.  	
تنظيم أسعار البيع على عمالء الشركة من مستهلكي مياه الشرب والمياه المعالجة ومياه الصرف الصحي و تبريد مياه البحر وخدمات الكهرباء.  	
البحر  	 مياه  وتبريد  الصحي  الصرف  ومياه  المعالجة  ومياه  الشرب  مياه  بتوريد  الخاصة  والشروط  األحكام  وإنفاذ  ومراقبة  وتعديل  اعتماد 

والكهرباء للعمالء.
إصدار اللوائح والقرارات على النحو المنصوص عليه في نظام الشركة األساس.  	
التحقق من ضمان جودة الخدمات المقدمة من الشركة.  	
التحقق من تلبية جميع الطلبات المعقولة لخدمات الشركة.  	
مراجعة األسعار والتعرفة التي تخضع لها الشركة على أساس منتظم. 	
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وتتألف اللجنة التنفيذية وإدارة المخاطر من األعضاء التاليين كما في تاريخ هذه النشرة:

أعضاء اللجنة التنفيذية وإدارة المخاطر(:  36ل5الجدول )

المنصباالسم

رئيس – غير مستقل /غير تنفيذيأحمد بن محمد بن أحمد الجبر

عضو - مستقل/ غير تنفيذيسليمان بن خالد بن عبدالرحمن المزروع

عضو - غير مستقل /غير تنفيذيبدر بن عبداهلل بن سعد الغريري

أمين سر اللجنة، مدير عام استراتيجية الشركةأحمد محمد محمود الشنقيطي 

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية وإدارة المخاطر 1ل5ل8ل5

وفيما يلي بيان بخبرات كل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية وإدارة المخاطر ومؤهالتهم ومناصبهم الحالية والسابقة:

ملخص السيرة الذاتية ألحمد بن محمد بن أحمد الجبر (:  37ل5الجدول )

أحمد بن محمد بن أحمد الجبراالسم 

58 سنةالعمر 

سعودياجلنسية 

رئيس اللجنة التنفيذية وإدارة المخاطراملنصب احلالي 

املؤهالت العلمية 
لالطالع على السيرة الذاتية ألحمد بن محمد بن أحمد الجبر، يرجى مراجعة القسم )5-2-2( )»ملخص السير الذاتية ألعضاء 

مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس«( من هذه النشرة. املناصب احلالية األخرى

املناصب السابقة 

المصدر: الشركة 

ملخص السيرة الذاتية لسليمان بن خالد بن عبدالرحمن المزروع (:  38ل5الجدول )

سليمان بن خالد بن عبدالرحمن المزروعاالسم 

45 سنة العمر 

سعودياجلنسية 

عضو اللجنة التنفيذية وإدارة المخاطراملنصب احلالي 

املؤهالت العلمية 
لالطالع على السيرة الذاتية لسليمان بن خالد بن عبدالرحمن المزروع، يرجى مراجعة القسم )5-2-2( )»ملخص السير الذاتية 

ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس«( من هذه النشرة. املناصب احلالية األخرى

املناصب السابقة 

المصدر: الشركة 

ملخص السيرة الذاتية لبدر بن عبدالله بن سعد الغريري (:  39ل5الجدول )

بدر بن عبداهلل بن سعد الغريرياالسم 

30 سنة العمر 

سعودياجلنسية 

عضو اللجنة التنفيذية وإدارة المخاطراملنصب احلالي 

املؤهالت العلمية 
لالطالع على السيرة الذاتية لبدر بن عبداهلل بن سعد الغريري، يرجى مراجعة القسم )5-2-2( )»ملخص السير الذاتية ألعضاء 

مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس«( من هذه النشرة. املناصب احلالية األخرى

املناصب السابقة 

المصدر: الشركة 
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ملخص السيرة الذاتية ألحمد محمد محمود الشنقيطي (:  40ل5الجدول )

أحمد محمد محمود الشنقيطي االسم 

45 سنةالعمر 

سعودياجلنسية 

أمين سر لجنة المراجعةاملنصب احلالي 

املؤهالت العلمية 
لالطالع على السيرة الذاتية ألحمد محمد محمود الشنقيطي، يرجى مراجعة القسم )5-3-2( )»ملخص السير الذاتية لكبار 

التنفيذيين«( من هذه النشرة. املناصب احلالية األخرى

املناصب السابقة 

المصدر: الشركة

حوكمة الشركة   9ل5

نظرة عامة  1ل9ل5

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 في تاريخ هذه النشرة، يتألف مجلس إدارة الشركة من سبعة )7( أعضاء تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 21 أبريل 2022م، ويحدد 
نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والنظام األساس وقواعد حوكمة الشركة مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة. وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس 

اإلدارة ثالث )3( سنوات كحد أقصى لكل دورة. كما أن جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة غير تنفيذيين. 

المادة )16( من الئحة حوكمة  الفقرة )3( من  يتوافق مع متطلبات  المجلس عضوين )2( مستقلين فقط، وذلك ال  النشرة، يضم  تاريخ هذه  وكما في 
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 سبعة )7( أعضاء، وبحسب متطلبات الئحة حوكمة الشركات، فإن الشركة عند إدراجها ستكون ملزمة بوجود عدد ال يقل عن ثالثة 
)3( أعضاء مستقلين في مجلس اإلدارة وذلك وفقاً للمعايير الموضحة في الئحة حوكمة الشركات. وبالرغم من ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن عضو مجلس 
اإلدارة األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز بن سليمان الحصين يعتبر عضو غير مستقل كما في تاريخ هذه النشرة وذلك كونه عضو في مجلس إدارة شركة 
سابك للمغذيات الزراعية والتي تعد تابع للمصدر وفًقا ألحكام المادة )20()ج()5( من الئحة حوكمة الشركات، وذلك نظراً إلى ملكية شركة الزيت العربية 
السعودية )شركة أرامكو( غير المباشرة لما نسبته أكثر من30% في كل من شركة سابك للمغذيات الزراعية وشركة مرافق. كما تجدر اإلشارة إلى أن 
ملكية شركة أرامكو ستقل لما دون 30% من رأس مال شركة مرافق بعد الطرح، وسيؤدي ذلك إلى عدم انطباق أحكام المادة )20()ج()5( من الئحة حوكمة 
الشركات حيث أن شركة سابك للمغذيات الزراعية لن تعتبر من تابعي المصدر، وبالتالي ستتغير صفة عضوية عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ سليمان بن 
عبد العزيز بن سليمان الحصين ليصبح عضو مستقل اعتباراً من تاريخ اإلدراج، فستكون الشركة متوافقة مع متطلبات الفقرة )3( من المادة )16( من 

الئحة حوكمة الشركات بعد الطرح.

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 عاماًل هاًما في استمرار نجاحها، وستواصل 
الشركة تحديث الئحة حوكمة الشركة الداخلية عند الحاجة لتعكس أفضل الممارسات. وتَُعد أحكام الئحة حوكمة الشركات إلزامية، باستثناء األحكام 

التي يشار فيها إلى أنها استرشادية.
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المتطلبات الرئيسية لحوكمة الشركة 2ل9ل5

إن المتطلبات الرئيسية للحوكمة والتي تتقيد -وسوف تتقيد- بها الشركة محددة في الئحة حوكمة الشركات، وتغطي هذه المتطلبات - على سبيل المثال 
ال الحصر - 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(. 	

نظام الحوكمة الخاص بالشركة واللوائح الداخلية 3ل9ل5

وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1443/10/24هـ )الموافق 2022/05/25م( على دليل حوكمة الشركة الداخلي.

يتضمن دليل حوكمة الشركة الداخلي أحكاًما تتعلق بما يلي:

حقوق المساهمين. 	
مجلس اإلدارة بما في ذلك تشكيله وقواعد العضوية واجتماعات المجلس وإجراءات عمله واختصاصاته وصالحياته ومكافآته. 	
لجان الشركة بما في ذلك تشكيلها وقواعد العضوية واجتماعات اللجان وإجراءات عملها واختصاصاتها وصالحياتها ومكافآتها. 	
الرقابة والمراجعة الداخلية ومراجع الحسابات. 	
تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح. 	
المعايير المهنية واألخالقية. 	
سياسات اإلفصاح والشفافية. 	
االحتفاظ بالوثائق. 	

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة كما في تاريخ هذه النشرة ملتزمة باألحكام اإللزامية لالئحة حوكمة الشركات، باستثناء األحكام التالية:

الفقرة )أ( من المادة )8( والمتعلقة باإلعالن في الموقع االلكتروني للسوق 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 والموقع االلكتروني للشركة وفي صحيفة يومية  	
توزع في المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس.

الفقرة )ح( من المادة )13( والمتعلقة بتسجيل بيانات المساهمين الراغبين في الحضور الجتماعات الجمعية العامة. 	
الفقرة )جـ( من المادة )14( والمتعلقة بإتاحة المعلومات المتعلقة ببنود الجمعية العامة للمساهمين من خالل الموقع االلكتروني للسوق والموقع  	

االلكتروني للشركة والحصول على معلومات متعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات 
والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة.

الفقرة )د( من المادة )15( وذلك فيما يتعلق بتزويد الهيئة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة. 	
الفقرة )هـ( من المادة )15( والمتعلقة باإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها. 	
الفقرة ) 3( من المادة ) 16( المتعلقة بعدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين. 	
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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.

الفقرة )ب( من المادة )19( والمتعلقة بإشعار الهيئة والسوق عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة فوراً مع بيان األسباب. 	
الفقرة )ب( من المادة )51( والمتعلقة بالمتطلب أن يكون رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت من بين األعضاء المستقلين. 	
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 اإلعالن.

ال تلتزم الشركة حالياً باألحكام المذكورة أعاله من الئحة حوكمة الشركات نظًرا لكون أسهم الشركة غير مدرجة بعد في السوق كما في تاريخ هذه النشرة. 
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بتلك األحكام اعتباراً من تاريخ إدراج أسهم الشركة في السوق، ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حالياً ملتزمة 

بجميع األحكام األخرى الواردة في الئحة حوكمة الشركات واألحكام الواردة في نظام الشركات. 

برنامج أسهم العاملين  10ل5

كما في تاريخ هذه النشرة، ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين قائمة أو أي ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.
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مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج االعمال-  6

المقدمة  1ل6

يوفر قسم مناقشة اإلدارة وتحليلها للمجموعة عرًضا تحليلًيا لألداء التشغيلي المجمع لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )»مرافق«( وشركاتها 
للمياه والكهرباء )جواب(،  الجبيل  المشترك لشركة  للتشغيل والصيانة، والمشروع  الكهرباء والماء، وشركة خدمات ماسا  لتوريد  التابعة )شركة مرافق 
»المجموعة«( والوضع المالي للمجموعة خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م و2022م. وقد تم إعداد هذا القسم واإليضاحات المرفقة بناًء على القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية 2019م و2020 و2021م وفترة الثالثة 
أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م، وقد تم مراجعة القوائم المالية وفًقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية 
من قبل كي بي ام جي لالستشارات المهنية )سابًقا كي بي إم جي الفوزان وشركاه( للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و 2021م وفترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م. طبقت المجموعة المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها 
من المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها مجتمعة فيما بعد بـ »المعايير الدولية للتقرير 
المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية«( في إعداد القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و 2021م والقوائم 

المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م.

ال تمتلك كي بي ام جي لالستشارات المهنية وال أي من الشركات التابعة لهم أو أِي من موظفيهم وال أي من أقاربهم، أي أسهم أو حصص من أي نوع في 
المجموعة بما قد يؤثر في استقاللها كما في تاريخ اصدار تقرير مراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية. قدموا كي بي ام جي لالستشارات 
المهنية كما في تاريخ هذه النشرة موافقتهم الخطية على اإلشارة في نشرة اإلصدار إلى دورهم كجهة مدققة لحسابات المجموعة للسنوات المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م، ولم تعدل عن تلك الموافقة.

تعد القوائم المالية المذكورة أعاله جزًءا أساسًيا من هذه النشرة ويجب قراءتها جنباً الى جنب مع هذه القوائم وشروحها التكميلية، ويمكن االطالع على 
هذه القوائم المالية في القسم رقم  19 »القوائم المالية وتقرير المحاسبين القانونيين حولها« من هذه النشرة.

تم تقريب كل المبالغ الواردة في هذا القسم إلى أقرب ألف ريال سعودي ما لم يُذكر خالف ذلك، وتم تقريب األرقام والنسب إلى أقرب رقم عشري. ولهذا، 
فإن مجموع تلك األرقام قد يختلف عما هو وارد بالجداول. وعليه، تستند كل النسب والمؤشرات والنفقات السنوية ومعدالت النمو السنوي المركب إلى 

أرقام مقربة.

تم استخدام المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من المعلومات المالية لسنة المقارنة المعروضة في القوائم المالية المدققة 
الموحدة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. وتم استخدام المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من 
المعلومات المالية لسنة المقارنة المعروضة في القوائم المالية المدققة الموحدة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وتم استخراج 
المعلومات المالية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م من المعلومات المالية لفترة المقارنة المعروضة في القوائم المالية المفحوصة 

الموحدة للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م.

قد يتضمن هذا القسم بيانات افتراضية تتعلق بالتوقعات المستقبلية للمجموعة، بناًء على خطط اإلدارة وتوقعاتها بشأن نمو المجموعة ونتائج عملياتها 
ومركزها المالي فضاًل عن المخاطر والشكوك المرتبطة بها. وقد تختلف النتائج الفعلية للمجموعة بشكل جوهري عن النتائج المتوقعة نتيجة للعديد من 
العوامل والمخاطر واألحداث المستقبلية، بما في ذلك تلك الوارد مناقشتها في هذا القسم من النشرة أو في أي موضع آخر منها، ال سيما القسم رقم  2 

»عوامل المخاطرة« من هذه النشرة.
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إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية  2ل6

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة قد تم استخراجها من القوائم المالية المدققة الموحدة للمجموعة والقوائم المالية المدققة - 1
للشركات التابعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، واإليضاحات المشمولة معها ولم يتم إجراء أي تعديل جوهري 
عليها في السنوات الثالث الماضية التي سبقت تاريخ طلب التسجيل وطرح األوراق المالية، وأنها تشتمل على معلومات مالية مقدمة على 
أساس موحد في شكل يتفق مع القوائم المالية التي تقرها المجموعة سنوًيا بحسب معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين 
والمحاسبين )SOCPA( وبحسب المعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( للسنوات المالية المنهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 

وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م.
أن الشركة وشركاتها التابعة تمتلك رأس مال عامل يكفي مدة )12( شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار.- 2
أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري سلبي على المركز المالي أو التجاري للمجموعة في األعوام المالية الثالث التي تسبق مباشرة طلب التسجيل - 3

وطرح األوراق المالية وحتى تاريخ الموافقة على هذه النشرة والفترة التي يغطيها تقرير مراجعي الحسابات حتى اعتماد النشرة. ويؤكد أعضاء 
مجلس اإلدارة بأن كل الحقائق الجوهرية المتعلقة بالمجموعة وأدائها المالي تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو 

مستندات أو حقائق أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة.
أنه ليس لدى المجموعة أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد - 4

من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي.
لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل المجموعة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو كبار التنفيذيين، - 5

أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية او الخبراء خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل والطرح.
أنه ال يوجد لدى المجموعة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، كما يقر بعدم - 6

وجود أي التزامات ضمان )بما في ذلك الضمان الشخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن( 
أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-7( »اتفاقيات التمويل 

والقروض والتسهيالت« من هذه النشرة. 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال يوجد لدى الشركة أدوات دين صادرة وقائمة، أو موافق عليها ولم يتم إصدارها، كما في تاريخ هذه النشرة.- 7
أنه – على حد علمهم – ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات المجموعة كما في تاريخ هذه النشرة باستثناء ما - 8

تم اإلفصاح عنه في هذا القسم )2( )»عوامل المخاطرة«( والقسم )12( )»المعلومات القانونية«( من هذه النشرة.
أن رأس مال المجموعة ال يخضع لحق الخيار.- 9

ليس هناك تحفظ في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة عن أٍيّ من السنوات المالية الثالث السابقة - 10
مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.

ليس هناك أي تغيير جوهري في السياسات المحاسبية للشركة والشركات التابعة في السنوات الثالث الماضية التي سبقت تاريخ تقديم طلب - 11
التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.

نبذة عن الشركة  3ل6

إن شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )»مرافق« أو »الشركة األم«( هي شركة تم تأسيسها بموجب المرسوم الملكي رقم م / 29 بتاريخ 21 رجب 
1421هـ )الموافق 18 أكتوبر 2000م( كشركة مساهمة سعودية وفقاً للقرار الوزاري رقم 2101م بتاريخ 26 ذو الحجة 1421هـ )الموافق 21 مارس 2001م( 

الذي أقر النظام األساسي للشركة األم.

يتمثل الغرض الرئيسي للشركة األم في القيام بأعمال التشغيل والصيانة واإلدارة وأعمال التوسعة وأعمال اإلنشاءات ألنظمة التبريد بمياه البحر وأنظمة 
المياه المحالة والمعالجة، وأنظمة الصرف الصحي والصناعي، وأنظمة الكهرباء لتوفير تلك الخدمات للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية والقيام 

بأي أعمال الزمة لتلك األغراض بما فيها من استيراد المواد وغيره.

تعمل الشركة األم بموجب السجل التجاري رقم 2055004968 بتاريخ 17 جمادى الثاني 1422هـ )الموافق 5 سبتمبر 2001م( الصادر في مدينة الجبيل 
الصناعية. يقع المقر المسجل للشركة األم في منطقة الصناعات المساندة بمدينة الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأس مال الشركة 

األم 2,500,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 250.000.000 سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي.
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أساس اإلعداد  4ل6

تم إعداد القوائم المالية الُموّحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة 
النقدية  التدفقات  التاريخية ما عدا تحوط  التكلفة  المالية الموحدة على أساس مبدأ  القوائم  الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. تم إعداد  من 
للشركات المستثمر فيها المسجلة بالقيمة العادلة والتزامات المنافع المحددة بعد التوظيف الُمقاسة بطريقة ائتمان الوحدة المقدرة. تم عرض القوائم 
المالية الُموّحدة بالريال السعودي، وهو أيضاً العملة الوظيفية للمجموعة، وتم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف ريال سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.

أساس التوحيد

تتكون القوائم المالية من القوائم المالية الُموّحدة لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )»الشركة األم«، »مرافق«( وشركاتها التابعة )شركة مرافق 
للتأمين المحدودة، وشركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء، وشركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة، ومشروع العمليات المشتركة لشركة الجبيل للمياه 
والكهرباء، »المجموعة«( لها كما في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في 
عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر 

فيها. تتحقق السيطرة على الشركة المستثمر فيها، على وجه التحديد، عندما يكون لدى المجموعة:

القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فيها(. 	
تعرضات أو حقوق على العوائد المتغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها؛ و 	
القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار العوائد. 	

بصورة عامة، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. لتأييد هذا االفتراض المسبق وعندما يكون لدى المجموعة حقوق 
أقل في أغلبية التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان 

لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛ 	
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ 	
حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. 	

ستقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث تغيرات 
على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما يكون للمجموعة سيطرة على الشركة التابعة وال يتم التوحيد 
عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات والدخل ومصروفات الشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل 

السنة في القوائم المالية الُموّحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ فقدان السيطرة على الشركة التابعة.

يوزع الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على مساهمي الشركة األم للمجموعة والحصة غير المسيطرة، حتى إذا أدت النتائج 
إلى عجز في رصيد الحصة غير المسيطرة. 

إذا لزم األمر، يتم عمل تعديالت في القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة. تم استبعاد الموجودات والمطلوبات 
والحقوق والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت التي تتم بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.

يُحتسب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، سينتج عنها ما يلي:

استبعاد الموجودات )متضمنة الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة؛ 	
استبعاد القيمة الدفترية ألي حصة غير مسيطرة؛ 	
استبعاد فروق التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛ 	
إثبات القيمة العادلة للمقابل المادي المستلم؛ 	
إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛ 	
إثبات أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر؛ 	

إعادة تصنيف حصة المجموعة للبنود المثُبتة مسبقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر أو األرباح المبقاة، أيهما أنسب. حيث سيكون 
مطلوباً إذا قامت المجموعة باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة مباشرة.

تقاس الحصة غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ. تُحتسب التغيرات في حصة المجموعة 
في شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة ضمن معامالت حقوق الملكية.
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يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك أي دخل ومصروفات غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة. يتم استبعاد األرباح غير المحققة 
الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى درجة حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها بطريقة 
حقوق الملكية. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد فيها األرباح غير المحققة ولكن فقط إلى حد عدم وجود دليل على 

انخفاض في القيمة. تقوم المجموعة باحتساب حصتها في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالعملية المشتركة.

السياسات المحاسبية الهامة  5ل6

استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك وعملية مشتركة أ- 

المالية  القرارات  المشاركة في  الشركة على  الهام هو قدرة  النفوذ  نفوذاً جوهرياً.  المجموعة  تمارس عليها  التي  الشركات  تلك  الزميلة هي  الشركات 
والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها ال تُعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.

إن المشروع المشترك هو ترتيب يكون للمجموعة فيه سيطرة مشتركة حيث يكون للمجموعة حقوقاً في صافي موجودات الترتيب، وليس حق في موجوداتها 
والتزامها تجاه مطلوباتها.

تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في شركات زميلة أو مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية. وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم تسجيل 
ل القيمة الدفترية لالستثمار بغرض االعتراف بالتغيُّرات في حصة المجموعة من  االستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك مبدئياً بالتكلفة. وتُعدَّ
صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك منذ تاريخ االستحواذ. تُْدَرُج الشهرة المتعلقة بالشركات الزميلة أو المشروع المشترك في القيمة 

الدفترية لالستثمار وال تُختَبر بشكل منفصل لتحديد االنخفاض في القيمة.

تعكس قائمة الدخل الُموّحدة حصة المجموعة في نتائج أعمال الشركات الزميلة والمشروع المشترك. يتم عرض أي تغير في الدخل الشامل اآلخر لتلك 
الشركات المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغير يُعترف به مباشرة في حقوق ملكية الشركات 
الزميلة أو المشروع المشترك، تعترف المجموعة بحصتها في أي تغيرات، عند اللزوم، في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الُموّحدة. وتُحذف األرباح والخسائر 
غير المحققة الناشئة عن المعامالت فيما بين المجموعة والشركات الزميلة أو المشروع المشترك في حدود حصتها في الشركات الزميلة أو المشروع المشترك.

يتم عرض مجموع حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركات الزميلة والمشروع المشترك في قائمة الدخل الُموّحدة خارج الربح التشغيلي ويمثل ربح 
أو خسارة بعد الضريبة والحصة غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركات الزميلة. 

تم إعداد القوائم المالية للشركات الزميلة لنفس الفترة المالية للمجموعة. وعند الضرورة، تُجرى تعديالت على السياسات المحاسبية كي تتماشى مع 
تلك السياسات المتبعة من ِقبل المجموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة انخفاض القيمة على استثماراتها في الشركة الزميلة أو 
المشروع المشترك. تحدد المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع 
المشترك قد تنخفض قيمته. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركات 
الزميلة وقيمتها الدفترية وتعترف بالخسارة ضمن بند »حصة الشركة من أرباح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية« في قائمة الدخل الُموّحدة.

عند فقدان النفوذ الهام على الشركات الزميلة أو المشروع المشترك، المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، تقيس الشركة وتسجل أي استثمار محتفظ 
به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان النفوذ الجوهري والقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها والمبالغ 

المحققة من البيع في قائمة الربح أو الخسارة.

إن العملية المشتركة هي ترتيب تمتلك فيه المجموعة سيطرة مشتركة ولها حقوق في الموجودات والتزامات المطلوبات المتعلقة بترتيب العملية المشتركة. 
العملية  الخاصة بحقوقها في  المشتركين.  المشغلين  بالتعاون مع مشغلين آخرين مشاركين في استخدام موجودات وموارد  باألنشطة  المجموعة  تقوم 

المشتركة، تعترف المجموعة كمشغل مشترك بما يلي:

موجوداتها، بما في ذلك حصتها في أي موجودات مملوكة بشكل مشترك.  	
مطلوباتها، بما في ذلك حصتها في أي مطلوبات متكبدة بشكل مشترك.  	
إيراداتها من بيع حصتها في المخرجات الناشئة عن العملية المشتركة. 	
حصتها من اإليرادات من بيع مخرجات العملية المشتركة؛ و 	
مصروفاتها، بما في ذلك حصتها في أي مصروفات متكبدة بشكل مشترك. 	

يتم إجراء تقييم األهمية النسبية للمنشآت ذات السيطرة المشتركة والشركات الزميلة بصفة عامة باستخدام نفس األساليب المستخدمة للشركات التابعة، 
ولكنها تنحصر في معايير ربح/ خسارة السنة والموجودات والمطلوبات المحتملة وااللتزامات المالية األخرى.
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تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولةب- 

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الُموّحدة بناًء على تصنيفها كمتداولة / غير متداولة. يتم تصنيف األصل كمتداول عندما:

يتوقع أن يتحقق أو يقصد أن يتم بيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية. 	
في حالة اقتنائه بشكل أساسي بغرض المتاجرة، 	
يتوقع أن يتحقق خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي، أو 	
نقد أو ما في حكمه ما لم يحظر أن يتم تبادله أو استخدامه لتسوية مطلوبات لمدة أقلها اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي.  	

تُصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

يتم تصنيف االلتزام كمتداول عندما:

يتوقع أن يتم تسويته في دورة التشغيل العادية. 	
في حالة االحتفاظ به بشكل أساسي بغرض المتاجرة. 	
عندما يستحق السداد خالل اثني عشر شهراً من تاريخ التقرير المالي، أو 	
ال يوجد حق غير مشروط يؤخر تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي. 	

تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى غير متداولة.

قياس القيمة العادلةج- 

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة متكافئة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس 
القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام يتم إما: 

في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 	
في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي. 	

وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا على افتراض 
أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى. يراعي قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي قدرة المشاركين في السوق على 

توليد منافع اقتصادية باستخدام األصل بأعلى وأفضل منفعة أو بيعه ألحد المشاركين اآلخرين في السوق بحيث يستخدمه بأعلى وأفضل منفعة. 

استخدام  من  يضاعف  مما  العادلة،  القيمة  لقياس  الكافية  البيانات  لها  تتوفر  والتي  المحيطة  للظروف  مناسبة  تعد  تقييم  طرق  المجموعة  تستخدم 
المدخالت الملحوظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أدنى حد. إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها 
العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية الُموّحدة مصنفة ضمن مستويات القيمة العادلة وبيان ذلك كما يلي بناًء على أدنى مستوى من المدخالت التي 

تعتبر هامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى 1 - األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة.  	
المستوى 2 - أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة قاباًل للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 	
المستوى 3 - أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.  	

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في القوائم المالية الُموّحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تمت تحويالت بين المستويات في 
هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير 

مالي. تحدد المجموعة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وغير المتكرر.

للسياسات  وفقا  تقييمها  إعادة  أو  قياسها  إعادة  المراد  والمطلوبات  الموجودات  قيم  في  الحركة  بتحليل  المجموعة  تقوم  مالي،  تقرير  كل  تاريخ  وفي 
المحاسبية للمجموعة. ولهذا التحليل، تتولى المجموعة التحقق من المدخالت الرئيسية في أحدث تقييم من خالل مطابقة المعلومات الواردة في حسابات 
التقييم للعقود والوثائق األخرى ذات العالقة. كما تقوم المجموعة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر الخارجية وذلك لتحديد 

ما إذا كان التغيير معقوالً. 

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات 
ومستوى تسلسل القيمة العادلة على النحو المبين أعاله. 
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االعتراف باإليراداتد- 

يتم إثبات اإليرادات من العقود مع عمالء بمرور الوقت إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه منافع اقتصادية إلى المجموعة بحيث يمكن قياس مبالغ 
اإليرادات بموثوقية، بغض النظر عن متى يتم استالم المدفوعات. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، مع األخذ في االعتبار 
الشروط التعاقدية المحددة للدفع باستثناء الضرائب أو الرسوم. لقد استنتجت المجموعة بأنها هي األصل في ترتيبات اإليرادات ألنها الملتزم الرئيسي 

في جميع ترتيبات اإليرادات ولديها أسعار العروض وكما أنها تتعرض لمخاطر المخزون واالئتمان في جميع ترتيبات إيراداتها.

جميع عمالء المجموعة موجودون داخل المملكة العربية السعودية. يتمثل نشاط المجموعة في تقديم خدمات المرافق بما في ذلك المياه والكهرباء وبيع 
الغاز المخصص للبيع لمختلف العمالء. 

ويجب كذلك استيفاء معايير التحقق المحددة أدناه قبل تحقق اإليرادات.

خدمات المنافع

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عندما يتم تقديم الخدمات للعمالء واعتبار أنهم استلموا منافعها واستهلكوها في نفس الوقت. وفقا لشروط عقود 
المنافع مع العمالء، تصدر المجموعة فواتيراً إلى العمالء بناًء على وحدة المخرجات المقدمة لهم. تستخدم المجموعة طريقة المخرجات لقياس مدى 
التقدم الذي تم إحرازه لتلبية التزام األداء المنصوص عليه في كل عقد، وتقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة بالمبالغ التي لها الحق في إصدار 
فواتير بها ألن المجموعة لها الحق في الحصول على مقابل مادي من عمالئها بمقدار المبلغ المقابل مباشرة لقيمة أداء الشركة المنجز حتى تاريخه. وفقا 
التفاقيات مستخدم المنافع، يتم تحديد المقابل المالي لكل وحدة المخرجات. ال يوجد مقابل مالي متغير أو تمويل أو مقابل مالي غير نقدي أو مقابل 

مالي مستحق للعميل في سعر المعاملة.

السعة المحجوزة غير المستخدمة

وفقاً  المحجوزة(  )السعة  عليها  المتفق  الكمية  من  أقل  المنافع  خدمات  استخدام  كان  إذا  للعمالء  المقدمة  الفواتير  المحجوزة  السعة  إيرادات  تمثل 
للمنصوص عليه في اتفاقية مستخدم المنافع مع العمالء. يتم إصدار فواتير بهذه اإليرادات واالعتراف بها في الفترة التي يصبح من المحتمل أن تتدفق 
منافع اقتصادية للمجموعة. لم يعد يحق للشركة األم المطالبة بمثل هذه اإليرادات عن الفواتير الصادرة بعد سنة 2014م وفقاً لتعليمات هيئة تنظيم 

الكهرباء والمياه.

مصروفات توصيل

يُعترف باإليرادات المتعلقة برسوم التوصيل المحصلة من العمالء في تاريخ إبرام االتفاقية كإيرادات مؤجلة ويتم إطفاؤها على مدى العمر المتوقع للعالقة 
بالعميل.

عمالء صناعيون   20 سنة

عمالء غير صناعيين   5 سنوات

إيرادات الفوائد

بالنسبة لجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم تسجيل إيرادات أو مصروفات الفوائد باستخدام معدل الفائدة الفعلي. وهو المعدل الذي 
يخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع لألدوات المالية إلى صافي القيمة المدرجة لذلك األصل عند االعتراف األولي. يتم 

إدراج إيرادات الفوائد في إيرادات التمويل بقائمة الدخل الُموّحدة.

توزيعات أرباح

يتم قيد توزيعات األرباح عند ثبوت حق المجموعة في استالم المدفوعات والتي تكون عموماً عند الموافقة عليها من قبل المساهمين.

إيرادات أخرى

يُعترف باإليرادات األخرى عندما يكون تحقق اإليرادات مؤكداً وتكون مكتسبة من قبل المجموعة على حسابها. يُعترف بالمقابل غير النقدي المستلم من 
عمالء أولياً بالقيمة العادلة. في وقت الحٍق لالعتراف األولي، يتم االعتراف بالمقابل غير النقدي كإيراد على مدى الفترة المتوقعة التي يتم فيها استيفاء 

التزامات األداء ذات العالقة.
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العمالت األجنبية	- 

يتم عرض القوائم المالية الُموّحدة للمجموعة بالريال السعودي، وهو أيضاً العملة الوظيفية المستخدمة من قبل الشركة األم. تحدد كل شركة من شركات 
المجموعة عملتها الوظيفية وأن البنود المدرجة في القوائم المالية لكل شركة تقاس باستخدام تلك العملة الوظيفية. 

المعامالت واألرصدة

تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية في البداية من قبل شركات المجموعة حسب أسعار الصرف الفورية لعملتها الوظيفية المعنية في التاريخ الذي تكون 
فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف ألول مرة. إن الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية تحول بأسعار الصرف الفورية للعملة المستخدمة بتاريخ 

القوائم المالية.

يُعترف بالفروق الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الُموّحدة باستثناء البنود النقدية التي تم تعيينها كجزء من تحوط صافي 
استثمار المجموعة في عملية أجنبية. يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر حتى يتم استبعاد صافي االستثمار في الوقت الذي يتم تصنيف المبلغ 

المتراكم في الربح أو الخسارة. 

يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملة األّولّية. تُحّول البنود 
غير النقدية، التي تُقاس بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة. إن األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل 
البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتوافق مع االعتراف باألرباح أو الخسائر من التغيرات في القيمة العادلة للبند )أي أن 
فروق التحويل على البنود التي تم االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة لها ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الدخل يُعترف بها أيضاً ضمن 

بنود الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الدخل على الترتيب(.

شركات المجموعة

عند توحيد القوائم المالية، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية، إن وجدت، إلى الريال السعودي بسعر الصرف السائد بتاريخ القوائم المالية 
ويتم تحويل قائمة الربح أو الخسارة بسعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة. يُعترف بفروق التحويل الناتجة من توحيد القوائم المالية ضمن بنود الدخل الشامل 

اآلخر. عند استبعاد عملية أجنبية، يُعترف بالصرف ببنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة الُموّحدة.

الممتلكات واآلالت والمعداتو- 

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات، فيما عدا األرض واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ، بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم و / أو خسائر االنخفاض 
المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف القروض المتعلقة بمشروعات 
اإلنشاء طويل األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات. عند ضرورة استبدال أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت والمعدات على فترات زمنية، فإن 
المجموعة تقوم بإثبات هذه األجزاء بشكل فردي كموجودات لها أعمار إنتاجية محددة، وتستهلك وفقا لذلك. وبالمثل، عندما يتم إجراء فحص رئيسي، 
يتم إثبات في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كاستبدال في حالة استيفاء معايير اإلثبات. يتم إثبات جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة 
الربح أو الخسارة عند تكبدها. يُعترف بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل األصل بعد إدراج استخدامه في تكلفة األصل المعني في حالة 

استيفاء معايير االعتراف بالمخصص.

يتم إثبات مساهمات العمالء في بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي تتطلب التزاماً من الشركة إما بتوصيل العميل بشبكة أو تزويد العميل بإمكانية الوصول 
لمرافق الكهرباء أو الماء أو كليهما، بالقيمة العادلة عندما يكون للمجموعة سيطرة على هذه البنود. يتم اعتماد ائتمان مقابل لإليرادات المؤجلة بالمطلوبات 

المتداولة وغير المتداولة مجتمعة. يتم إثبات اإليرادات واستهالكها الحقاً على مدى الفترة التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية مستخدم المنافع.

يتم التوقف عن االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستعمال 
أو االستبعاد. إن المكاسب أو الخسائر الناتجة من التوقف عن االعتراف ببند الممتلكات واآلالت والمعدات يتم قياسها بالفرق بين صافي عوائد االستبعاد 

والقيمة المدرجة لألصل ويُعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الُموّحدة عند التوقف عن االعتراف باألصل.

يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل سنة مالية وتعديلها بأثر مستقبلي عند اللزوم.

يتم قياس األرض واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم الخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة، وال يتم استهالكها حتى يكون األصل 
متاحاً لالستخدام بالشكل الذي تريده اإلدارة.

تمارس المجموعة أحكاما عند تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض احتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد 
دراسة االستخدام المتوقع لألصل أو اإلهالك المادي الناشئ عن االستعمال العادي. تقوم الشركة بمدققة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ويتم 

تعديل مصروف االستهالك المستقبلي عندما ترى الشركة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

177

ت
ويا

حت
لم

ل ا
دو

ج



موجودات غير ملموسةز- 

الموجودات غير الملموسة المشتراة بصورة منفصلة تقاس أولياً بالتكلفة. بعد االعتراف األولي، تسجل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة مطروحاً منها 
أي إطفاء متراكـم وأي خسائر انخفاض متراكمة.

تراخيص برامج حاسب آلي

غير  الموجودات  على  المطبقة  بالسياسات  ملخص  يلي  فيما  اآللي.  الحاسب  برامج  ترخيص  تكاليف  رئيسي  بشكل  الملموسة  غير  الموجودات  تمثل 
الملموسة للمجموعة:

تراخيص برامج حاسب آلي

5 سنوتاالعمار اإلنتاجية

مطفأة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجيطريقة اإلطفاء المستخدمة

مشتراةمنتجة داخليا أو مشتراة

تقاس األرباح او الخسائر الناتجة من التوقف عن االعتراف باألصل غير الملموس بالفرق بين متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، وتسجل في 
قائمة الدخل الُموّحدة عند التوقف عن االعتراف باألصل.

عقود اإليجارح- 

تحدد المجموعة عند بداية اإليجار ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار. ويعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد 
ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية معينة مقابل عوض مادي. لتقييم ما إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل 

محدد، تستعين المجموعة بتعريف اإليجار وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )16(. 

كمستأجر أ- 

تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. يُقاس موجودات حق االستخدام أولياً بالتكلفة، والذي يشمل المبلغ 
األولي اللتزام اإليجار الذي يُعّدل وفقاً ألي مدفوعات إيجار تتم في أو قبل تاريخ البدء، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة أولية تم تكبدها وتقدير لتكاليف 

تفكيك وإزالة األصل محل العقد أو الستعادة األصل محل العقد أو الموقع الذي يوجد عليه، مخصوماً منه أي حوافز إيجار مستلمة.

يتم استهالك موجودات حق االستخدام الحقاً باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية مدة عقد اإليجار، ما لم ينقل عقد اإليجار ملكية 
هذا األصل إلى المجموعة بنهاية مدة عقد اإليجار أو أن تعكس تكلفة موجودات حق االستخدام أن المجموعة سوف تمارس خيار شراء. في هذه الحالة، 
يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدار العمر اإلنتاجي لهذا األصل، والذي يتم تحديده على نفس األساس الخاص بالممتلكات والمعدات. 
باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض موجودات حق االستخدام بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها من أجل إجراء بعض إعادة 

القياس اللتزامات عقود اإليجار. 

يتم قياس التزام اإليجار أولياً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، والتي يتم خصمها باستخدام سعر الفائدة المتضمن 
في عقد اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل، بمعدل االقتراض المتزايد للمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض 

المتزايد كمعدل خصم.

يُقاس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويُعاد قياسها عند وجود تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة 
عن تغيير في مؤشر أو معدل، أو في حال وجود تغير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا غيرت المجموعة 
تقييمها حول ما إذا كانت ستمارس خيار شراء أو تمديد أو إنهاء أو إذا كان هناك مدققة للمدفوعات الثابتة الجوهرية لإليجار. عند إعادة قياس التزام 
اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام، أو يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة إذا تم خفض القيمة 

الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى صفر.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة مثل معدات تكنولوجيا المعلومات 
وعقود اإليجار قصيرة األجل. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المتعلقة بهذه العقود كمصروفات بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
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كمؤجر  ب- 

عندما تتصرف المجموعة كمؤجر، فإنها تحدد عند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.

ولتصنيف كل عقد إيجار، تقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل حول ما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية 
هذا األصل. إذا كان هذا هو الحال، فإن عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويلي؛ وإذا لم يكن كذلك، فهو عقد إيجار تشغيلي. كجزء من هذا التقييم، تضع 

المجموعة في االعتبار مؤشرات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار يغطي الجزء األكبر من الحياة االقتصادية لألصل.

عندما تكون المجموعة مؤجراً وسيطاً، فإنها تقوم بالمحاسبة عن حقوق ملكيتها في عقد اإليجار الرئيسي وعقد اإليجار من الباطن بشكل منفصل. وتقوم 
بتقييم تصنيف عقد اإليجار لعقد اإليجار من الباطن بالرجوع إلى موجودات حق االستخدام الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي، وليس بالرجوع إلى هذا 
األصل. إذا كان عقد اإليجار عقد إيجار قصير األجل تطبق فيه المجموعة اإلعفاء الموضح أعاله، فإنها تصنف عقد اإليجار من الباطن على أنه عقد 

إيجار تشغيلي.

إذا كان الترتيب يتضمن مكونات إيجارية وغير إيجارية، فإن المجموعة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( لتخصيص المقابل المالي في العقد. 
تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود إيجار تشغيلي كإيرادات على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

تكاليف االقتراضط- 

تكاليف االقتراض العائدة مباشرة الستحواذ وإنشاء وإنتاج الموجودات التي تستغرق بالضرورة وقتاً طوياًل لتكون جاهزة لالستخدام للغرض المقصود 
منها يتم رسملتها كجزء من تكلفة األصل المتعلق بها. يتم تحميل كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي حدثت فيها. تتكون تكاليف 

االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تكّبدتها الشركة في سبيل الحصول على القرض. 

األدوات المالية - االعتراف األولي والقیاس الالحق ي- 

إن األداة المالية هي أي عقد ينشأ منه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. تطبق المجموعة متطلبات التصنيف والقياس 
لألدوات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )9( »األدوات المالية«.

يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تكون المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة، ويكون في تاريخ التداول عموماً.

ويتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية عند االعتراف األولّي بالقيمة العادلة. يتم إضافة أو طرح تكاليف المعامالت العائدة مباشرة إلى اقتناء أو 
إصدار الموجودات والمطلوبات المالية )بخالف الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( إلى القيمة العادلة 

للموجودات المالية أو المطلوبات المالية للموجودات إذا اقتضى األمر، عند االعتراف األولي.

الموجودات المالية 

التصنيف والقیاس الالحق للموجودات المالية- 1

تصنف المجموعة موجوداتها المالية كتلك التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة إذا استوفت المعايير التالية:

يُحتفظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية. و  	
تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة على أصل  	

المبلغ القائم. 

يعتمد التصنيف على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات المالية.

تقيس المجموعة عند االعتراف األولي الذمم المدينة التجارية بسعر المعاملة حيث إن الذمم المدينة التجارية ال تحتوي على مكون تمويل كبير.

الشامل  الدخل  العادلة من خالل  »القيمة  أو  أو الخسارة«  الربح  العادلة من خالل  »القيمة  بند  المالية ضمن  أي من موجوداتها  الشركة  ال تصنف 
اآلخر«.
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الموجودات المالية - نموذج األعمال والتقييم- 2

تقوم المجموعة بإجراء تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه باألصل المالي على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس أفضل طريقة إلدارة 
األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:

السياسات واألهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً. وهي تشتمل على مدى تركز استراتيجية اإلدارة على تحقيق  	
إيرادات العمولة المتعاقد عليها، والحفاظ على معدل فائدة معينة، ومطابقة هذه الموجودات المالية مع مدة المطلوبات المالية ذات العالقة 

أو التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.
كيفية تقويم أداء المحفظة وإبالغ إدارة المجموعة بذلك. 	
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وكيفية إدارة تلك المخاطر. 	
كيفية تعويض مدراء األعمال، على سبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية  	

التعاقدية والتي يتم تحصيلها، و
تكرار وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. 	

تُقاس الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو اإلدارة والتي يُقاس أداؤها على أساس القيمة العادلة، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية - 3

تقوم المجموعة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة 
على مدى العمر المتوقع أو مدة اثني عشر شهراً. الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع هي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن 
جميع أحداث التعثر المحتملة في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية. في المقابل، تمثل الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرا جزءاً 
من الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث تعثر محتملة عن السداد خالل فترة 12 شهرا من تاريخ القوائم المالية. إن تقييم 
ما إذا كانت فرضية إثبات الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر تستند إلى الزيادات الكبيرة في احتمالية أو خطر حدوث تعثر في السداد منذ 

االعتراف األولي بدالً من وجود دليل على انخفاض القيمة االئتمانية لألصل المالي في تاريخ القوائم المالية أو حدوث تعثر فعلي في السداد. 

تضع المجموعة في االعتبار احتماالت التعثر في السداد عند االعتراف األولّي لألصل وما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان بشكل منتظم 
خالل كل فترة مالية. ولتقييم ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر التعثر في السداد كما في تاريخ القوائم 
المالية مع مخاطر التعثر في السداد في تاريخ االعتراف األولي. تضع في االعتبار معلومات النظرة المستقبلية المعقولة والداعمة المتاحة. وتم، على 

وجه الخصوص، إدراج المؤشرات التالية:

التغيرات المعاكسة الهامة الفعلية أو المتوقعة في الظروف التجارية أو المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تؤدي إلى تغيير كبير في  	
قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته.

التغيرات الهامة الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية للعميل  	
الزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس العميل 	
التغيرات الهامة في األداء المتوقع وسلوك المقترض، بما في ذلك التغيرات في حالة السداد للعمالء والتغيرات في النتائج التشغيلية للعميل 	
معلومات االقتصاد الكلي )مثل أسعار الفائدة في السوق أو معدالت النمو(  	
معلومات فترات سابقة تم تعديلها من أجل معلومات مستقبلية 	

بغض النظر عن التحليل المذكور أعاله، يفترض حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان إذا تجاوز المدين موعد االستحقاق بأكثر من 360 يوما من تاريخ 
السداد التعاقدي، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة تثبت خالف ذلك.

اعتمدت المجموعة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي )9( ويقيس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة 
على مدى العمر المتوقع لجميع الذمم المدينة التجارية الناتجة عن عقود مع العمالء. تحدد المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة 
التجارية باستخدام مصفوفة المخصصات والتي يتم تقديرها بناًء على الخبرة السابقة لخسائر االئتمان بناًء على حاالت تأخر المدينين عن السداد والذي 

يتم تعديله حسب االقتضاء لتعكس الظروف الحالية وتقديرات الظروف االقتصادية المستقبلية.

يتم تقييم الموجودات المالية على أنها منخفضة القيمة االئتمانية عند وقوع حدث أو أكثر يكون له أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
لذلك األصل.
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يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األصول المالية صعوبة مالية كبيرة أو تعثر أو تأخير في سداد الطرف اآلخر وإعادة هيكلة للمبالغ 
المستحقة بشروط ال تفكر فيها المجموعة، ومؤشرات على أن العميل سوف يدخل في حالة افالس، أو بيانات أخرى ملحوظة تتعلق بالعمالء، كتغيرات 

سلبية في الظروف االقتصادية التي ترتبط بالتعثر في السداد من قبل العمالء.

تضع المجموعة في االعتبار دليل االنخفاض في القيمة على مستوى األصل أو مجموعة األصول. إذا وجد أن جميع األدوات المالية الهامة لم تنخفض 
قيمتها بشكل فردي، يتم إدراجها في مجموعة أدوات مالية ذات خصائص مخاطر متماثلة وتقييم انخفاضها مجتمعة. 

يتم إثبات خسائر انخفاض قيمة األدوات المالية في قائمة الدخل الُموّحدة ضمن بند انخفاض القيمة لخسائر االئتمان. وعندما تسبب األحداث الالحقة 
نقصاً في مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة، يتم رد النقص في خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل الُموّحدة.

عندما يكون األصل غير قابل للتحصيل، يتم شطبه مقابل المخصص المتعلق به. تُشطب هذه الموجودات بعد إتمام جميع اإلجراءات الالزمة وتحديد مبلغ 
الخسارة. االسترداد الالحق للمبالغ المدينة المشطوبة مسبقاً يقلل مبلغ المصروف في قائمة الدخل الُموّحدة. إذا انخفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة 
في فترة الحقة وكان من الممكن ربط هذا االنخفاض بصورة موضوعية بحدث وقع بعد إثبات االنخفاض في القيمة، تُرّد خسارة االنخفاض في القيمة 

المعترف بها سابقاً عن طريق تعديل المخصص. يُعترف بمبلغ الرد في قائمة الدخل الُموّحدة.

التوقف عن االعتراف بالموجودات المالية - 4

تتوقف المجموعة عن االعتراف باألصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو إذا قامت بتحويل حقوق استالم التدفقات 
النقدية التعاقدية لألصل المالي في المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع مخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. ويتم إثبات أي مصلحة بالموجودات المالية 
المحولة التي تم انشاؤها او االحتفاظ بها من قبل المجموعة كأصل أو التزام منفصل. يتم التوقف عن االعتراف بالتزام مالي في قائمة المركز المالي 

الُموّحدة عندما تخلي المجموعة مسؤوليتها أو عند إلغاء أو انتهاء مدته.

المطلوبات المالية

التصنيف والقیاس الالحق للمطلوبات المالية- 1

تصنف الشركة مطلوباتها المالية كتلك التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي إذا لم تكن:

مقابل مالي محتمل لمشتٍر في دمج أعمال  	
محتفظ بها للمتاجرة، أو  	
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 	

ال تقوم المجموعة بتأهيل أي من مطلوباتها المالية ضمن بند »القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة«.

التوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية- 2

تتوقف المجموعة عن االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عند الوفاء بالتزاماتها أو إلغائها أو انتهاء مدتها. الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية 
التي توقف االعتراف بها والمقابل المادي المسدد والمستحق السداد، بما في ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المتكبدة، يتم إثباتها 

في قائمة الدخل الُموّحدة.

اإلصالحات المعيارية لسعر الفائدة- 3

إذا تغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لموجودات مالية أو مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة نتيجة لتعديل معيار سعر الفائدة، فقد تقوم 
المجموعة بتحديث معدل الفائدة الفعلي لهذه الموجودات المالية أو المطلوبات المالية ليعكس التغيير الذي يتطلبه اإلصالح. ويكون التغيير في أساس 

تحديد التدفقات النقدية التعاقدية مطلوباً من خالل اإلصالح المعياري لسعر الفائدة إذا تم استيفاء الشروط التالية:

التغيير ضروري كنتيجة مباشرة لإلصالح. 	
األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئ اقتصادًيا لألساس السابق الذي كان معتمداً مباشرة قبل التغيير. 	

عند حدوث تغيير لموجودات مالية أو مطلوبات مالية باإلضافة إلى تغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إلصالح معيار سعر الفائدة، فقد 
تقوم المجموعة أوالً بتحديث معدل الفائدة الفعلي لهذه الموجودات المالية أو المطلوبات المالية ليعكس التغيير الذي يتطلبه اإلصالح. وتقوم المجموعة 

بعد ذلك بتطبيق سياسات المحاسبة للتعديالت على التغيرات اإلضافية.
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المقاصة - 4

يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويُعرض المبلغ الصافي قائمة المركز المالي الُموّحدة فقط عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني 
بمقاصة المبالغ والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام في وقت واحد.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير الماليةك- 

تجري المجموعة تقييما بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصاًل ما قد تنخفض قيمته. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر أو 
عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل. إن المبلغ القابل لالسترداد لألصل 
هو القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد أو قيمته أثناء االستخدام، أيهما أعلى. ويتم تحديد القيمة االستردادية لكل أصل على أساس فردي ما 
لم يكن األصل منتجا لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تتجاوز 

القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد فإن األصل يعتبر منخفضاً ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.

عند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق للقيمة 
الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. عند تحديد القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع، يتم مراعاة المعامالت التي تمت مؤخراً في السوق. 
ر تحديد هذه المعامالت، تُستخَدم طريقة تقييم مالئمة. إن هذه العمليات الحسابية يتم تأييدها بمضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المعلنة  وفي حال تعذُّ

للشركات المتداولة علناً أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة.

يستند احتساب المجموعة النخفاض القيمة على الموازنات المفصلة والحسابات المتوقعة والتي تم إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من الوحدات 
المولدة للنقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية عليها. تغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة فترة خمس سنوات. يُحتسب معدل 

نمو طويل المدى ويتم تطبيقه لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.

تتحقق خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل غير الُموّحدة ضمن فئات المصروفات التي تتسق مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.

بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقدير بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة 
سابقا لم تعد موجودة أو قد انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد. 
ويتم رد خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقاً فقط في حالة حدوث تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد لألصل 
منذ اخر خسارة انخفاض قيمة تم تسجيلها. ويكون عكس خسائر االنخفاض محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد 
وال تتجاوز القيمة الدفترية التي تم تحديدها بالصافي بعد خصم االستهالك كما لو كان لم يُعترف بخسائر انخفاض لألصل في السنوات السابقة. يتم 

إثبات هذا العكس في قائمة الدخل الُموّحدة.

يتم أيضاً تطبيق المعايير المحددة أدناه في تقييم انخفاض قيمة موجودات معينة:

الموجودات غير الملموسة

يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة سنوياً لتحديد االنخفاض في القيمة كما في 31 ديسمبر عند مستوى الوحدة 
المولدة للنقد، عندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.

المخـزونل- 

يتم قياس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد، أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة المخزون على أساس طريقة متوسط السعر المرجح 
وتتضمن المصروفات المتكبدة القتناء المخزون والتكاليف األخرى المتكبدة لتوصيل المخزون لموقعه وحالته الراهنة. 

صافي القيمة القابلة للتحقق هي السعر المقدر للبيع من خالل العمليات العادية، مطروحاً منه مصروفات البيع المقدرة.

يتم تكوين مخصص للمخزون بطيء الحركة والمتقادم أخذاً باالعتبار عوامل متعددة بما في ذلك عمر بنود المخزون واالستخدام السابق واالستخدام 
المتوقع في المستقبل وتقييم الفرق الفنية الداخلية.

نقد وما في حكمهم- 

يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي الُموّحدة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي يكون تاريخ 
استحقاقها األصلي عند الشراء ثالثة أشهر أو أقل.
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ودائع قصيرة األجلن- 

يتم تصنيف الودائع التي يزيد استحقاقها األصلي عن ثالثة أشهر ويقل عن عام كوديعة قصيرة األجل ضمن الموجودات المتداولة.

توزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية على المساهمينس- 

تعترف المجموعة بالتزام التوزيعات النقدية أو غير النقدية على أصحاب الملكية عندما يتم اعتمادها وتخرج من تصرف المجموعة يتم اعتماد التوزيع 
عندما تتم الموافقة عليه من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية. 

يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع إثبات إعادة قياس القيمة العادلة مباشرة في حقوق الملكية. 

عند تسوية توزيع الموجودات غير النقدية، يُعترف بأي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة في قائمة الدخل الُموّحدة.

المخصصاتع- 

يقيد المخصص عندما يكون على المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي نتيجة لحدث سابق ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك تدفقاً للموارد التي 
تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع المجموعة استرداد جزء من المخصص أو استرداد 
المخصص بالكامل، بموجب عقد تأمين على سبيل المثال، يتحقق االسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون هذا االسترداد مؤكداً. يتم عرض 

المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل الُموّحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة. 

إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل خصم يعكس المخاطر المتعلقة بااللتزام، عندما يكون مالئماً. عند 
استخدام الخصم، يتم االعتراف بالزيادة في المخصص بسبب مرور الزمن كتكاليف تمويل.

مخصصات إعادة الهيكلة

يُعترف بمخصصات إعادة الهيكلة فقط عندما يكون لدى المجموعة التزام حكمي، والذي يكون عندما تحدد خطة رسمية مفصلة العمل أو جزء من العمل المعني، 
وموقع وعدد الموظفين المتأثرين، وتقديراً مفصاًل للتكاليف المصاحبة، وجدول زمني مناسب، وقد تم إخطار الموظفين المتأثرين بالسمات الرئيسية للخطة.

التزام إيقاف التشغيل

يتم احتساب تكاليف إيقاف التشغيل بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إدراجها كجزء من 
تكلفة األصل ذي الصلة. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل يعكس المخاطر الخاصة بالتزام إيقاف التشغيل. يتم قيد إطفاء الخصم كمصروف في قائمة 
الدخل الُموّحدة ضمن التكلفة التمويلية. تتم مدققة التكاليف المستقبلية المقدرة إليقاف التشغيل سنوياً ويتم تعديلها عند اللزوم. يتم إضافة التغيرات 

في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق أو يتم خصمها من تكلفة األصل.

الزكاة وضريبة الدخلف- 

تخضع المجموعة ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )»الهيئة«( )سابقاً الهيئة العامة للزكاة والدخل( في المملكة العربية السعودية. وتقيد الزكاة 
وضريبة الدخل على أساس تقديري. المبالغ اإلضافية، إن وجدت، والتي تكون مستحقة عند إنهاء الربط يتم تسجيلها في السنة التي تم فيها إصدار 
الربط النهائي. تمثل الزكاة الُمحّملة على قائمة الربح أو الخسارة الُموّحدة زكاة المجموعة. تدرج الزكاة وضريبة الدخل الُمحّملة، إن وجدت، المستحقة 

على مساهم الحصة غير المسيطرة، ضمن الحصة غير المسيطرة.

الضريبة المؤجلةص- 

يتم، باستخدام طريقة االلتزام، تكوين مخصص بالضرائب المؤجلة على الفروق المؤقتة بين األسس الضريبية والقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات 
ألغراض التقرير المالي بتاريخ التقرير المالي. 

القابلة  يتم إثبات مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة لكافة الفروق الضريبية المؤقتة. تحسب موجودات ضريبة الدخل المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة 
لالستقطاع، واإلعفاءات والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة، وذلك بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه أرباحا خاضعة للضريبة يمكن استخدام 

هذه الموجودات مقابلها.
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تتم مدققة القيم الدفترية لموجودات / مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة بتاريخ إعداد القوائم المالية وتخفض إلى الحد الذي لم يعد فيه من المحتمل 
توفر ربح خاضع للضريبة كافي يسمح باستغالل جميع او جزء من موجودات / مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة. تتم إعادة تقييم موجودات / مطلوبات 
ضريبة الدخل المؤجلة التي لم يتم إثباتها بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، ويتم إثباتها بالقدر الذي يحتمل أن ينتج عنه أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة 

تسمح باسترداد موجودات الضريبة المؤجلة.

تقاس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام المعدالت الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل السنة التي تتحقق فيها الموجودات أو تسدد 
فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية واألنظمة الضريبية الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية.

إن ضريبة الدخل المؤجلة المتعلقة بالبنود المثُبتة خارج الربح أو الخسارة، يتم إدراجها خارج الربح أو الخسارة. يتم إثبات بنود ضريبة الدخل المؤجلة 
والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة.

تتم مقاصة موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالية مقابل مطلوبات الضريبة الحالية 
وتتعلق مطلوبات الضرائب المؤجلة بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس الجهة الضريبية.

لم يُعترف بضريبة مؤجلة لما يلي:

الفروق المؤقتة عن االعتراف األولي لموجودات أو مطلوبات في معاملة ال تعتبر عملية تجميع اعمال، وأنها ال تؤثر على الربح المحاسبي أو  	
الدخل أو الخسائر الخاضعة للضريبة.

الفروق المؤقتة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والترتيبات المشتركة إلى حد مقدرة المجموعة على التحكم  	
في عكس الفروق المؤقتة واحتمال عدم عكس الفروق المؤقتة في المستقبل المنظور. و

الفروق المؤقتة الناشئة عن االعتراف األولي بالشهرة. 	

ربحية السهمق- 

تُحتسب ربحية السهم بقسمة الربح أو الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين بالشركة األم على المتوسط المرجح لألسهم القائمة خالل الفترة. بلغ 
المتوسط المرجح لألسهم القائمة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م عدد 250.000.000 سهم.

منافع الموظفينر- 

منافع الموظفين قصيرة األجل

يتم تحميل منافع الموظفين قصيرة األجل كمصروف عند تقديم الخدمة ذات العالقة. يُعترف بااللتزام بالمبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى المجموعة التزام 
حالي قانوني أو حكمي بدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة قدمها الموظف ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.

خطة المنافع المحددة

تطبق المجموعة خطة غير ممولة لمنافع محددة بعد انتهاء التوظيف. يتم تحديد تكلفة تقديم المنافع بموجب خطة المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة 
االئتمان المقدرة. يُعترف بأرباح وخسائر إعادة القياس بالكامل في الفترة التي تحدث فيها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُموّحدة. 

يُعترف بتكاليف الخدمة السابقة في قائمة الدخل الُموّحدة في:

تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها؛ و  	
التاريخ الذي تعترف فيه المجموعة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة، أيهما أقرب. 	

يُحتسب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي أصل أو التزامات المنافع المحددة. تعترف المجموعة بالتغيرات التالية في صافي التزامات 
المنافع المحددة ضمن »تكلفة اإليرادات« و »المصروفات اإلدارية« في قائمة الدخل الُموّحدة:

تكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التخفيضات والتسويات غير الروتينية 	
صافي مصروفات أو إيرادات فوائد 	

تتكون التزامات المنافع المحددة من القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة، ناقصا تكاليف الخدمة السابقة، ويتم منها تسوية االلتزامات. مع ذلك، 
الخطة غير ممولة وليس لديها أي أصول.
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برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين

قامت الشركة األم بوضع برامج تملك وحدات سكنية والتي توفر للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات السكنية التي شيدتها الشركة األم. عند توقيع 
عقد البيع مع الموظفين السعوديين المؤهلين، يتم تصنيف الوحدات السكنية ذات العالقة ضمن الموجودات غير المتداولة األخرى كمبالغ مستحقة من 
الموظفين بالقيمة الحالية. يتم إظهار المبالغ المستحقة من الموظفين بالصافي ضمن الموجودات غير المتداولة األخرى بعد خصم الدفعات األولى 
واألقساط المسددة.يتم إزالة تكلفة المنازل وسعر الشراء ذي العالقة من الموجودات غير المتداولة األخرى عند تحويل ملكية الوحدات السكنية الى 

الموظفين عند سداد األقساط بالكامل، وفي ذلك وقت ال يتوقع أن ينتج عن ذلك أي ربح أو خسارة جوهرية على المجموعة. 

خطة ادخار للموظفين

تدير الشركة األم خطة ادخار للموظفين )خطة المساهمات المحددة( لصالح موظفيها. يتم تكوين مخصص بالمساهمات التي تقدمها المجموعة نيابة 
عن موظفيها. تسجل المساهمات الواردة من المشاركين كالتزام وتودع في حساب مصرفي منفصل وفقاً للخطة، تصل مساهمة الموظف إلى 15% من 
راتبه األساسي حسب تقديره المطلق. ويتم تكوين مخصص للمساهمات المقدمة من الشركة األم والتي تمثل 10% من مساهمة الموظف في السنة األولى 

وتزيد في النهاية إلى نسبة 100% في السنة العاشرة.

التقارير القطاعية	- 

قطاع األعمال هو مجموعة من األصول أو العمليات أو المنشآت التي:

تقوم بأنشطة تجارية تحقق منها إيرادات وتتكبد مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي من األجزاء األخرى  	
بالشركة األم.

سيتم  	 التي  بالموارد  تتعلق  قرارات  باتخاذ  يقوم  الذي  الرئيس  التشغيلية  القرارات  متخذ  قبل  من  مستمر  بشكل  عملياتها  نتائج  تحليل  يتم 
تخصيصها للقطاع وتقويم أدائه.

تتوفر بشأنها معلومات مالية. 	

يعتبر الرئيس التنفيذي للشركة األم هو متخذ القرارات التشغيلية الرئيس. تتضمن نتائج القطاعات التي يتم رفع تقارير بها إلى متخذ القرارات التشغيلية 
الرئيس البنود العائدة مباشرة إلى قطاع ما باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول. 

المصروفاتت- 

يتم توزيع جميع المصروفات، بخالف أتعاب التمويل، األخرى على أساس منتظم بين تكلفة اإليرادات والمصروفات واإلدارية والمصروفات األخرى وفقاً 
لعوامل التوزيع التي تحددها إدارة الشركة حسب اللزوم.

تحوط التدفقات النقديةث- 

تستخدم المجموعة مبادالت أسعار الفائدة للتحوط من مخاطرها المرتبطة بمعدالت الفائدة لشركة جواب وشركة جدة الثانية للمياه. يتم تسجيل هذه 
األدوات المالية المشتقة أولياً بالتكلفة في التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد المشتقات ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة. تدرج األدوات المشتقة كموجودات 
عندما تكون القيمة العادلة بالموجب وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة بالسالب. تدرج تكاليف المعاملة، إن وجدت، للحصول على التحوط في قائمة 

المركز المالي الُموّحدة كرسوم إنشاء تحوط وتطفأ على مدى فترة التحوط.

لغرض التحوط تجاه التدفقات النقدية، تقوم المجموعة بالتحوط تجاه تعرضها للتغيرات في التدفقات النقدية التي تعزى إما إلى مخاطر معينة مرتبطة 
بموجودات أو مطلوبات معترف بها أو معاملة متوقعة للغاية أو مخاطر العمالت األجنبية في التزام ثابت غير معترف به.

ضريبة القيمة المضافة	- 

يتم إثبات المصروفات والموجودات بالصافي من ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا:

عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء موجودات أو خدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية، وفي هذه الحالة  	
يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من بنود المصروفات، حيثما ينطبق ذلك.

عند إثبات الذمم المدينة والدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدرجة. يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد  	
من، أو المستحقة الدفع إلى، السلطة الضريبية كجزء من الذمم المدينة أو الدائنة في قائمة المركز المالي الُموّحدة.
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التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   6ل6

والمصروفات  لإليرادات  المعلنة  المبالغ  على  تؤثر  التي  واالفتراضات  والتقديرات  األحكام  عمل  اإلدارة  من  للمجموعة  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة، وإفصاحات االلتزامات المحتملة. إن عدم التأكد حول هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى 

نتائج تتطلب تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.

قامت اإلدارة، من خالل لجنة إدارة األزمات، بإجراء تقييم استباقي للتأثير المحتمل لوباء كوفيد-19 للوقوف على أي تأثير سلبي على سلسلة التوريد 
وقدرات اإلنتاج وطلب العمالء وكذلك شبكة التوزيع مما قد يتسبب في تأثير سلبي على األداء المالي للمجموعة. قررت اإلدارة إلى أن األحكام والتقديرات 

واالفتراضات المحاسبية الهامة المستخدمة في القوائم المالية الُموّحدة ما زالت مناسبة في ظل الظروف الحالية. 

إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ القوائم المالية والتي لها مخاطر هامة 
قد تتسبب في إجراء تعديالت جوهرية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة تم مناقشتها أدناه. استندت المجموعة في 
افتراضاتها وتقديراتها على المعطيات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الُموّحدة. على الرغم من ذلك، قد تتغير الظروف الحالية واالفتراضات بشأن 

التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو ظروف خارجة عن نطاق سيطرة المجموعة. تظهر هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

قياس القيمة العادلة لألدوات المالية- 1

عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الُموّحدة على أساس األسعار المدرجة في سوق 
نشط، يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام أساليب تقييم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق 
القابلة للمالحظة متى كان ذلك ممكناً، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكناً، فإنه يتطلب درجة من إصدار األحكام من أجل تحديد القيمة العادلة. تتضمن األحكام 
العادلة  القيمة  تؤثر على  العوامل قد  االفتراضات حول هذه  التغيرات في  إن  والتقلبات.  االئتمان  السيولة ومخاطر  المدخالت مثل مخاطر  اعتبارات 

المدرجة لألدوات المالية. 

خطط المنافع المحددة )منافع بعد التوظيف(- 2

يتم تحديد تكلفة المنافع المحددة ومنافع بعد التوظيف والقيمة الحالية لاللتزامات ذات العالقة باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري 
الرواتب  المستقبلية في  والزيادات  الخصم  المستقبل. وهي تشتمل على تحديد معدل  الفعلية في  التطورات  افتراضات متنوعة قد تختلف عن  وضع 
التزام  التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعته طويلة األجل، فإن  لتعقيد  الوفيات وغيرها. ونظرا  التقاعد االعتيادي ومعدالت  واالستقاالت قبل سن 

المنافع المحددة يكون شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل تقرير مالي.

المعيار األكثر عرضة للتغير هو معدل الخصم. عند تحديد معدل الخصم المناسب، يتم استخدام عائد ومدة التزام السندات الحكومية السعودية بتصنيف 
»A« على األقل أو أعلى، وفقاً للتصنيف المحدد من قبل وكالة تصنيف عالمية، ويتم استقراءه حسب الحاجة على مدى منحنى العائد ليتوافق مع الفترة 
المتوقعة من التزامات المنافع المحددة. يتم إجراء مزيد من المراجعة على السندات األساسية من أجل التأكد من نوعيتها. ويتم حذف تلك التي يكون لها 

فروق ائتمان شديدة من تحليل السندات التي يستند إليها معدل الخصم، على أساس أنها ال تعتبر سندات ذات جودة عالية.

وتستخدم معدالت سحب حسب العمر »منخفض وبناًء على الخدمة« عند إجراء التقييم. وتستخدم معدالت السحب حسب العمر في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا من أجل إجراء تقييم اكتواري لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين في قطاعي النفط والغاز والطاقة.

وتستند المعدالت المفترضة إلى جداول معدالت وفيات إعادة التأمين الجماعي مع تخفيضها بمعدل سنة واحدة. وفي غياب أي جداول موحدة للوفيات 
في المنطقة، تستخدم هذه المعدالت عموماً في المملكة العربية السعودية عند إجراء التقييم االكتواري لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين. إذا تم استخدام 

أي جدول وفيات آخر، فإنه لن يكون هناك أي فرق جوهري في النتائج.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية- 3

يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد والذي يمثل القيمة العادلة ناقصا 
تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. إن حساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع يتم بناًء على البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة 
التي تتم في معامالت تجارية بحتة من أصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة مطروحاً منها التكاليف اإلضافية الالزمة الستبعاد األصل. يتم 

تقدير القيمة المستخدمة بناًء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. 

تستمد تلك التدفقات النقدية من الموازنة التقديرية وتوقعات التسويق للخمس سنوات المقبلة والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها 
المجموعة بعد أو أي استثمارات جوهرية في المستقبل والتي من شأنها أن تعزز أداء األصل للوحدة المولدة للنقد التي يتم اختبارها في المستقبل. إن 
القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر حساسية لمعدل الخصم المستخدم من خالل نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية 

المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستدالل.
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األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات- 4

تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض احتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد دراسة االستخدام المتوقع 
لألصل أو اإلهالك المادي الناشئ عن االستعمال العادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ويتم تعديل مصروف االستهالك 

المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، قامت الشركة األم بمراجعة األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات. بناًء على التقييم الفني المستقل، 
والمشورة من الفرق الفنية للشركة األم، جرى تعديل األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات على النحو التالي:

ابتداًء من 1 يناير 2021محتى 31 ديسمبر 2020م

االعمار اإلنتاجية )بالسنوات(

25 - 12.530 - 20آالت وماكينات

10 - 12.540 - 33.3مباني وآبار وبنية تحتية مدنية

20 - 12.525 - 20عدادات وشبكات أنابيب ومحطات رفع

30 - 14.340 - 33.3خطوط كهرباء وكابالت وعدادات وشبكات 

2020مرافق خارجية مشتركة

3 - 325 - 10معدات أخرى

كان تأثير هذه التغيرات على مصروف االستهالك الفعلي والمتوقع، المدرجة في »تكلفة اإليرادات«، و«المصروفات العمومية واإلدارية«، على النحو التالي:

2025م2024م2023م2022م2021م)ألف ريال سعودي(

267,968266,175261,020229,234216,114االنخفاض في مصروف االستهالك

القيمة المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات- 5

تتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي لألصل على األقل في نهاية كل سنة مالية، وإذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة، يُحتسب التغير 
)التغيرات( كتغير في التقدير المحاسبي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )8( - »السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء«.

األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة- 6

تقوم المجموعة بمراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية. إذا اختلف 
العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل عن التقديرات السابقة، تقوم المجموعة بتغيير فترة اإلطفاء تبعاً لذلك. إذا كان هناك تغيير في النمط المتوقع الستهالك 
المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل، ينبغي على المجموعة تغيير طريقة اإلطفاء لتعكس النمط المتغير. يتم اعتبار هذه التغيرات كتغيرات 

في التقديرات المحاسبية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )8(.

انخفاض قيمة المخزون- 7

يتم تسجيل المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديماً أو تالفاً، يتم عمل تقدير لصافي 
لنوع  ببنود المخزون عديم الحركة والمتقادم وفقاً  التقدير على أساس كل بند على حدة ويتم تكوين مخصص  للتحقق. يتم إجراء هذا  القابلة  القيمة 

المخزون ودرجة التدهور أو التقادم.

الزكاة وضريبة الدخل- 8

تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )»الهيئة«(. وتقيد الزكاة وضريبة الدخل على أساس االستحقاق. 
يتضمن احتساب الزكاة وضريبة الدخل معرفة وتقدير لقوانين ولوائح الزكاة لتقييم أثر التزام الزكاة وضريبة الدخل في نهاية فترة معينة. يعتبر هذا 

االلتزام تقديرياً حتى يتم إصدار الربط النهائي من الهيئة وحتى ذلك الحين تظل المجموعة معرضة لتكبد التزام زكاة وضريبة دخل إضافي.
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االنخفاض في قيمة الموجودات المالية- 9

تقوم المجموعة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. تقيس المجموعة مخصصات الخسارة 
بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع، باستثناء الحاالت التالية، والتي يتم قياسها على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

على مدى 12 شهراً:

أوراق الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة بتاريخ التقرير المالي. 	
ادوات الدين األخرى واألرصدة لدى البنوك التي لم تتزايد فيها مخاطر االئتمان )أي مخاطر التعثر في السداد على مدى العمر المتوقع لألداة  	

المالية( الخاصة بها بشكل جوهري منذ االعتراف األولي.

تقاس مخصصات الخسائر للذمم المدينة التجارية والموجودات التعاقدية دائماً بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع. عند 
تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل مالي ما قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف األولي وعند تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة، فإن المجموعة 
تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر. ويشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، 
استناداً إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المطلع بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية. تعتبر المجموعة أن األصل المالي في حالة 

تعثر عندما:

من غير المرجح أن يقوم المقترض بدفع التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، دون لجوء المجموعة إلى استخدام الضمانات المحجوزة،  	
إن وجد. أو

أن األصل المالي قد تجاوز تاريخ االستحقاق بمدة 360 يوماً.  	

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر 
المتوقع لألداة المالية.

إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث تعثر محتملة خالل 12 شهراً من تاريخ 
القوائم المالية )أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من 12 شهراً(.

في جميع الحاالت، تعتبر الفترة القصوى التي يتم وضعها في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفترة التعاقدية القصوى التي تتعرض 
فيها الهيئة لمخاطر االئتمان.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعةأ- 

إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل لخسائر االئتمان. تُقاس خسائر االئتمان بالقيمة الحالية لجميع حاالت النقص النقدي )أي الفرق 
بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(.

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانيةب- 

تقوم المجموعة، بتاريخ كل تقرير مالي، بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر، إن وجد، منخفضة القيمة االئتمانية. يتم تقييم الموجودات المالية على أنها منخفضة القيمة االئتمانية عند وقوع حدث أو أكثر يكون له 
أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي. تتضمن األدلة على أن األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية البيانات التالية 

القابلة للمالحظة:

صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر. 	
مخالفة العقد مثل التعثر في السداد أو التأخر لمدة 360 يوماً أو أكثر من تاريخ االستحقاق؛ 	
إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل المجموعة بشروط ال تراها المجموعة خالف ذلك؛ 	
من المحتمل أن يدخل المقترض في إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى.  	
اختفاء السوق النشطة لألداة المالية بسبب الصعوبات المالية. 	

عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الُموّحدةج- 

يُخصم مخصص الخسارة للموجودات المالية التي تُقاس بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.

188
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الشطبد- 

يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي )جزئياً أو كلياً( إلى الحد الذي ال يوجد فيه احتمال واقعي لالسترداد. وتكون هذه هي الحالة عموماً 
عندما تقرر المجموعة أن المدين ليس لديه موجودات أو مصادر دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. ومع ذلك، فإن 

الموجودات المالية المشطوبة ال تزال تخضع ألنشطة التنفيذ من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة. 

مخصصات- 10

يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم ما قبل الضريبة يعكس التقييمات الحالية في السوق للقيمة 
الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يتم إثبات إطفاء الخصم كتكلفة تمويلية.

يُعترف بمخصص إعادة الهيكلة عند موافقة المجموعة على خطة إعادة هيكلة مفصلة ورسمية، وإذا كانت إعادة الهيكلة قد بدأت أو تم اإلعالن عنها. ال 
يتم تكوين مخصص لخسائر التشغيل المستقبلية. يتم قياس مخصص العقود الُمحّملة بخسائر بناًء على القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلنهاء العقد أو 
صافي التكلفة المتوقعة لالستمرار في العقد، أيهما أقل. قبل تكوين المخصص، تعترف المجموعة بأي خسائر انخفاض على األصول المتعلقة بهذا العقد.

مدة عقد اإليجار وتقدير معدل االقتراض المتزايد- 11

تُدرج خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود االيجار. عند تحديد مدة عقد اإليجار، تضع اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تشكل 
حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء في مدة اإليجار 
فقط إذا كان عقد اإليجار مؤكداً إلى حٍد ما أو )لم يتم إنهاؤه( وأيضاً عندما يمكن ممارسة هذه الخيارات المحتفظ بها فقط من قبل المجموعة وليس 
من قبل المؤجر المعنّي. ال تُدرج الخيارات في التزامات عقود اإليجار حيث يمكن استبدال الموجودات المستأجرة دون أي تكلفة كبيرة أو تعطل لألعمال.

ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر الفائدة المدرج في عقد اإليجار، وبالتالي، فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزايد لقياس التزامات اإليجار. 
معدل االقتراض المتزايد هو معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه القتراض األموال الالزمة خالل مدة مماثلة، وبضمان مماثل، للحصول على 
أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق استخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. لذلك فإن معدل االقتراض المتزايد يعكس ما »يجب على المجموعة دفعه«، وهو 
األمر الذي يتطلب تقديراً عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة، مثل عدم إبرام الشركات التابعة معامالت تمويلية أو عند الحاجة لتعديل لتعكس شروط 
وأحكام عقد اإليجار )على سبيل المثال، عندما ال تكون عقود اإليجار بالعملة الوظيفية للشركة التابعة(. تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض المتزايد 

باستخدام مدخالت قابلة للمالحظة، مثل أسعار الفائدة في السوق عندما تكون متاحة ومطلوبة إلجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة.

معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة- 12

المعايير الجديدة والمعدلة التي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الُموّحدة - 1

تم تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة التالية. لم يكن العتماد هذه المعايير المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ الُمثبتة في الفترة   
الحالية والفترات السابقة.

تخفيضات اإليجار استجابة لتأثيرات كوفيد-19 )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )16((، يُطّبق على الفترات السنوية التي تبدأ  	
في 1 يناير 2021م أو بعد ذلك التاريخ. و

ل الفائدة المعياري - المرحلة 2 )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )9( والمعيار الدولي للمحاسبة )39( والمعيار الدولي  	 إصالح معدَّ
للتقرير المالي )7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )16((، يُطّبق على الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2021م 

أو بعد ذلك التاريخ. تشتمل تعديالت المرحلة الثانية على الوسائل العملية التالية:
المحاسبة عن التغيرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إلصالح معيار سعر الفائدة عن طريق تحديث فعالية معدل - 

الفائدة الذي ال ينتج عنه تأثير مباشر على الربح أو الخسارة. ينطبق هذا فقط عندما يكون التغيير ضرورًيا بشكل مباشر على نتيجة 
اإلصالح، واألساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية يعادل اقتصادًيا األساس السابق؛

السماح بتغيرات في تغطية مخاطر التخصيص والتوثيق كنتيجة إلصالح معيار سعر الفائدة دون توقف عالقة التحوط القائمة.- 
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معايير المحاسبة الصادرة والتي لم ُتطّبق بعد- 2

اختارت إدارة المجموعة عدم التطبيق المبكر للمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية والتي سوف تصبح سارية المفعول للفترات التي تبدأ بعد 
1 يناير 2021م.

العقود الُمحّملة بخسائر - تكلفة استيفاء عقد )التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة )37((، يُطّبق على الفترات السنوية التي تبدأ في 1  	
يناير 2022م أو ما بعدها.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 2018-2020م - يُطّبق على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022م أو بعد  	
ذلك التاريخ.

الفترات  	 على  يُطّبق   ،))16( للمحاسبة  الدولي  المعيار  على  )التعديالت  المخصص  االستخدام  قبل  المتحصالت  ومعدات:  وآالت  ممتلكات 
السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022م أو بعد ذلك التاريخ.

الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3((، يُطّبق على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022م  	
أو بعد ذلك التاريخ.

المعيار الدولي للتقرير المالي )17( - »عقود التأمين«، يُطّبق على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2023م أو بعد ذلك التاريخ. 	
تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة )تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة )1(( يطّبق على الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2023م  	

أو بعد ذلك التاريخ.
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )17(، يُطّبق على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2023م أو بعد ذلك التاريخ. 	
إفصاح السياسات المحاسبية - تعديل على المعيار الدولي للمحاسبة )1( وبيان ممارسة المعايير الدولية للتقرير المالي )2(، ويُطّبق على  	

الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2023م أو بعد ذلك التاريخ.
تعريف التقدير المحاسبي )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )8((، يسري على الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2023م أو بعد ذلك التاريخ. 	
الضريبة المؤجلة المتعلقة باألصول والخصوم الناشئة عن معاملة واحدة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 12 - ضريبة الدخل( يسري  	

للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2023م أو بعد ذلك التاريخ. و
بيع أو مساهمة في األصول بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك )تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  	

10 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28(، لم تُحّدد فترة السريان السنوية بعد.
المعايير المذكورة أعاله ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية الُموّحدة للمجموعة. 	

الشركات التابعة الجوهرية  7ل6

تم تحديد شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )»ماسا«( وشركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«( كشركات تابعة جوهرية ومشروع العمليات 
المشتركة لشركة الجبيل للمياه والكهرباء )جواب( بناًء على مساهمتهم في إيرادات وموجودات المجموعة كما هو مبين في التحليل أدناه:

التنظيم واألنشطة الرئيسية للشركات التابعة: (:  1ل6الجدول )

بلد التأسيسالشركة
نسبة الملكية 

الفعلية كما في 31 
ديسمبر 2019م

نسبة الملكية 
الفعلية كما في 31 

ديسمبر 2020م

نسبة الملكية 
الفعلية كما في 31 

ديسمبر 2021م

نسبة الملكية 
الفعلية كما في 31 

مارس 2022م

100%100%100%100%جزيرة غيرنسيشركة مرافق للتأمين المحدودة )»ميل«(
100%100%100%100%المملكة العربية السعوديةشركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«(

100%100%51%51%المملكة العربية السعوديةشركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )»ماسا«(
مشروع العمليات املشتركة

30%30%30%30%المملكة العربية السعوديةشركة الجبيل للمياه والكهرباء )»جواب«(
استثمار يف شركة زميلة

20%20%20%20%المملكة العربية السعوديةشركة الجبيل وينبع لتبريد المناطق المحدودة )»تبريد«(
49%49%49%ال ينطبقالمملكة العربية السعوديةشركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة 

استثمار يف مشروع مشترك
45%45%45%45%المملكة العربية السعوديةشركة جدة الثانية للمياه 

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م
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الموجودات حسب الشركات التابعة: (:  2ل6الجدول )

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معلومات اإلدارة(

31 ديسمبر 2020م
)معلومات اإلدارة(

31 ديسمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

22,895,261 21,734,99222,256,72222,572,761شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )»مرافق« أو »الشركة«(

33,779 19,86329,32633,949شركة مرافق للتأمين المحدودة )»ميل«(

503,872 477,265458,291444,426شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«(

307,250 280,352306,863362,858شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )»ماسا«(

22,512,47223,051,20223,413,99423,740,162املجموع الفرعي للشركات التابعة

2,391,214 2,761,0692,642,2842,412,319شركة الجبيل للمياه والكهرباء )»جواب«(

25,273,54125,693,48625,826,31326,131,376اإلجمالي قبل التوحيد

)1,860,824()1,716,406()1,581,679()1,763,071(تعديالت مرتبطة بالتوحيد*

23,510,47024,111,80724,109,90724,270,552اإلجمالي بعد التوحيد

املوجودات بحسب الشركة بعد التوحيد

22,895,261 21,734,99222,256,72222,572,761شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )»مرافق« أو »الشركة«(

4,79224,30025,82627,917شركة مرافق للتأمين المحدودة )»ميل«(

392,147381,038373,237469,412شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«(

30,672194,670168,66736,933شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )»ماسا«(

22,162,60322,856,73023,140,49123,429,523املجموع الفرعي للشركات التابعة

1,347,8671,255,077969,416841,029شركة الجبيل للمياه والكهرباء )»جواب«(

23,510,47024,111,80724,109,90724,270,552اإلجمالي

كنسبة مئوية من االجمالي بعد التوحيد

94.3% 93.6% 92.3%92.4%شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )»مرافق« أو »الشركة«(

0.1% 0.1%0.1% 0.0%شركة مرافق للتأمين المحدودة )»ميل«(

1.9%1.5%1.6%1.7%شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«(

0.2% 0.7% 0.8% 0.1%شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )»ماسا«(

3.5%4.0% 5.2%5.7%شركة الجبيل للمياه والكهرباء )»جواب«(

المصدر: معلومات االدارة.
تتعلق التعديالت باإليرادات بين الشركات التي تم استبعادها نتيجة التوحيد )جميع الشركات التابعة بخالف شركة توريد(  *

تجدر االشارة أن الشركة تقوم بتوحيد نتائج العمليات واالرصدة المالية الخاصة بمشروع العمليات المشتركة جواب على أساس التوحيد النسبي تماشيا« مع نسبة الملكية للشركة في   
جواب 30% لذا ان عمليات وارصدة جواب الموحدة ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة تمثل ما نسبته 30% من القوائم المالية لجواب.

اإليرادات بحسب الشركات التابعة(:  3ل6الجدول )

السنة المالية 2019ألف ريال سعودي
)معلومات اإلدارة(

السنة المالية 2020م
)معلومات اإلدارة(

السنة المالية 2021م
)معلومات اإلدارة(

31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

3,852,6303,853,7833,973,221941,398شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )»مرافق« أو »الشركة«(

8,32714,4455,8942,120شركة مرافق للتأمين المحدودة )»ميل«(

2,607,0892,595,5172,577,128610,770شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«(

508,677532,563508,540111,940شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )»ماسا«(

6,976,7236,996,3087,064,7831,666,228املجموع الفرعي للشركات التابعة

342,312339,030330,79182,987شركة الجبيل للمياه والكهرباء )»جواب«(

7,319,0357,335,3387,395,5741,749,215اإلجمالي قبل التوحيد

)287,190()1,203,287()1,243,774()1,211,194(تعديالت مرتبطة بالتوحيد*

6,107,8416,091,5646,192,2871,462,025اإلجمالي بعد التوحيد

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
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السنة المالية 2019ألف ريال سعودي
)معلومات اإلدارة(

السنة المالية 2020م
)معلومات اإلدارة(

السنة المالية 2021م
)معلومات اإلدارة(

31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

اإليرادات بحسب الشركة بعد التوحيد

3,852,6303,853,7833,973,221941,398شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )»مرافق« أو »الشركة«(

----شركة مرافق للتأمين المحدودة )»ميل«(

2,255,2112,237,7812,219,066520,627شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«(

----شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )»ماسا«(

6,107,8416,091,5646,192,2871,462,025املجموع الفرعي للشركات التابعة

----شركة الجبيل للمياه والكهرباء )»جواب«(

6,107,8416,091,5646,192,2871,462,025اإلجمالي

كنسبة مئوية من االجمالي بعد التوحيد 

64.4%64.2%63.3%63.1%شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )»مرافق« أو »الشركة«(

0.0%0.0%0.0%0.0%شركة مرافق للتأمين المحدودة )»ميل«(

35.6%35.8%36.7%36.9%شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«(

0.0%0.0%0.0%0.0%شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )»ماسا«(

0.0%0.0%0.0%0.0%شركة الجبيل للمياه والكهرباء )»جواب«(

المصدر: معلومات اإلدارة.
تتعلق التعديالت باإليرادات بين الشركات التي تم استبعادها نتيجة التوحيد )جميع الشركات التابعة بخالف شركة توريد(  *

تجدر االشارة أن الشركة تقوم بتوحيد نتائج العمليات واالرصدة المالية الخاصة بمشروع العمليات المشتركة جواب على أساس التوحيد النسبي تماشيا« مع نسبة الملكية للشركة في   
جواب 30% لذا ان عمليات وارصدة جواب الموحدة ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة تمثل ما نسبته 30% من القوائم المالية لجواب.

المنتهية في 31 (:  4ل6الجدول ) الثالثة أشهر  المنتهية في 2019م و2020م و2021م وفترة  المالية  الرئيسية للسنوات  مؤشرات األداء 

مارس2022م

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 2019
)معلومات 

اإلدارة(

السنة المالية 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 2021م

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 

مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

األرباح قبل الفائدة والضرائب واالستهالك 
)EBITDA( 2,044,4322,004,4812,166,849واإلطفاء)%3.0504,458%8.1%)2.0

15.1%14.61.84.36.1%10.3%8.5%هامش مجمل الربح 

2.4%)1.5()0.1()1.5(2.3%2.4%3.9%نسبة المصروفات إدارية من اإليرادات 

14.8%5.24.5)0.8(16.1%11.0%11.7%هامش الربح التشغيلي

هامش األرباح قبل الفائدة والضرائب 
)EBITDA( 35.0%32.9%33.5%واالستهالك واإلطفاء)34.5%2.11.5)0.6

11.2%12.72.76.59.2%6.2%3.4%هامش الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

9.7%10.71.36.07.2%4.8%3.5%هامش ربح السنة / الفترة

56)5(0.0)5.0(585353متوسط ايام الذمم المدينة

4662.00.026متوسط عمر المخزون 

27)8()3.0()5.0(363128متوسط أيام الذمم الدائنة

2.6%3.00.31.72.0%1.3%1.0%العائد على الموجودات 

12.5%10.10.56.97.4%3.2%2.7%العائد على حقوق الملكية

1.6)0.3()0.3(1.91.91.60.0نسبة الدين إلى حقوق الملكية

المصدر: معلومات االدارة.
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العوامل الرئيسية المؤثرة على عمليات المجموعة  8ل6

فيما يلي مناقشة ألهم العوامل التي أثرت أو من المتوقع أن تؤثر على الوضع المالي للمجموعة ونتائج عملياتها. وتستند هذه العوامل إلى المعلومات 
المتوفرة حاليا للمجموعة وقد ال يكون ألي منها تأثير على أعمال المجموعة:

العوامل التنظيمية 	
العوامل البيئية 	
العوامل الموسمية 	
العوامل االقتصادية والسياسية 	
اعتماد المجموعة على األطراف ذوي العالقة 	
عقود اإليجار التمويلي غير الموقعة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع  	
المخاطر المتعلقة بالشركاء في المشاريع المشتركة واتفاقيات المساهمين التي تبرمها الشركة 	
توقفات الشبكة غير المتوقعة 	
تأثير التقلبات في أسعار الفائدة على ربحية المجموعة  	
جائحة كوفيد-19 	

العوامل التنظيمية 1ل8ل6

قد تشكل التغييرات التنظيمية التي قد تطرأ على الشركة قيود تحد من توسع وتطور الشركة، قد يكون التأثير مرتبط ارتباطاً مباشراً على إيرادات 
المجموعة وشركاتها التابعة وخدماتها المقدمة أو ارتفاع مستويات المنافسة في السوق. وتجدر اإلشارة بأن معظم إيرادات المجموعة )باستثناء إيرادات 
المجموعة من شركة صدارة ومشروع شركة جواب والتي ال تخضع للتعرفة التي تحددها الجهات التنظيمية( مصدرها العمليات التي تخضع للتعرفة التي 
تحددها الجهات التنظيمية ذات العالقة للمياه والكهرباء والتي قد ال يتم تعديلها بشكل مناسب في المستقبل. وبصفة المجموعة المورد الوحيد حالياً 
لخدمات المياه والكهرباء وبيع الغاز في المدن الصناعية األربعة والتي تعتبر خدمات أساسية لعمالء المجموعة، فإن التعرفة التي تفرضها المجموعة 

على عمالئها تخضع للتنظيم االقتصادي. 

ولم يتم خالل السنوات الماضية حتى تاريخ هذه النشرة تعديل التعريفات التي تخضع لها خدمات الشركة بتقديم المياه والكهرباء. فإن الشركة معرضة لمخاطر 
عدم قيام الجهات المنظمة في المستقبل بتعديل وزيادة التعرفة بشكل يتناسب مع التكاليف التي تتكبدها المجموعة أو عدم قيامها بتعديل التعرفة على 
اإلطالق. وقد يكون للقرارات التي تصدرها الجهات التنظيمية فيما يتعلق بتحديد التعرفة التي تفرضها على الشركة على عمالئها ليست في صالح المجموعة.

العوامل البيئية 2ل8ل6

من المتوقع أن تصبح األنظمة البيئية أكثر صرامة في المستقبل، وإذا كانت الحماية القانونية من تغيرات األنظمة غير منصوص عليها في االتفاقيات التي 
تبرمها المجموعة التي قد تمنح لها حق الحصول على تعويض حول ما ينتج من تكاليف التزام بالمتطلبات هذه، فإن أي تغييرات في النظام البيئي قد 
تؤدي إلى زيادة المسؤوليات وتكاليف االلتزام والنفقات الرأسمالية أو صعوبة في قدرة المجموعة على االلتزام بالمتطلبات السارية أو الحصول على تمويل 
لمشاريعها. وفيما يتعلق بهذه األنظمة والمتطلبات البيئية، قد تحتاج المجموعة للحصول على تصاريح جديدة أو معدلة أو شراء بدائل أو مخصصات أو 

تركيب وسائل تكنلوجية مكلفة للسيطرة على االنبعاثات.

العوامل الموسمية  3ل8ل6

تتعرض المجموعة لموسمية اإليرادات والربحية بناء على التوافر الذي يعد المحرك الرئيسي إليرادات السعة اإلنتاجية. تختلف متطلبات السعة اإلنتاجية 
بين الشتاء )موسم منخفض( والصيف )موسم مرتفع( حيث أن الطلب على الطاقة والمياه عادة ما يكون أعلى في أشهر الصيف. وفقا لذلك، فإن اإليرادات 
واألرباح اإلجمالية تميل إلى االرتفاع خالل موسم الصيف الذي يمتد عادة خالل الربع الثاني والربع الثالث مقارنة بموسم الشتاء ويرجع ذلك بشكل رئيسي 
إلى ارتفاع السعة اإلنتاجية. نتيجة لذلك، قد تواجه الشركة صعوبة في التخطيط ألعمالها كما قد يحد ذلك من قدرتها على توقع إيراداتها في المستقبل 

بشكل دقيق أو عن وضع ميزانية دقيقة لتكاليفها التشغيلية.

العوامل االقتصادية والسياسية 4ل8ل6

يعتمد أداء المجموعة بشكل كبير على الوضع االقتصادي والسياسي في المملكة. 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 وميزانية الحكومة. وقد تؤثر التقلبات في أسعار النفط، وعلى وجه التحديد االنخفاض الجوهري 

والكبير في األسعار بشكل مباشر على النشاط االقتصادي في المملكة بما في ذلك قطاع المياه والكهرباء والغاز الذي تعمل به المجموعة.
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اعتماد المجموعة على األطراف ذوي العالقة 5ل8ل6

تتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع العديد من األطراف ذوي العالقة والمتمثلين في مساهمي الشركة وتابعيها كالهيئة الملكية وشركة أرامكو 
السعودية وشركاتها التابعة وصندوق االستثمارات العامة والشركات التابعة لشركة سابك وشركة توريد وشركة جواب وشركة ماسا والتي تتم على أسس 
تجارية بحتة. وتتمثل أهم هذه التعامالت في اتفاقيات تأجير العقارات واألصول المبرمة مع الهيئة الملكية واتفاقيات إمداد الغاز والوقود المبرمة مع 
شركة أرامكو السعودية واتفاقيات التشغيل والصيانة المبرمة مع شركة ماسا واتفاقية إمداد المياه المبرمة مع شركة جواب واتفاقية بيع الطاقة والمياه 

المبرمة مع شركة توريد واتفاقيات االنتفاع بالمرافق المبرمة مع شركة أرامكو السعودية.

يتم تحديد صفقات األطراف ذات العالقة وتسجيلها في القوائم المالية وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية واألنظمة والتعليمات واألسس المعمول بها 
في المملكة العربية السعودية. ويعتمد نجاح المجموعة بشكل كبير على استمرار العالقات مع األطراف ذات العالقة، وذلك باعتبار أن الهيئة الملكية هي 
المؤجر الوحيد في المدن الصناعية األربعة التي تعمل فيها الشركة )أي الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان الصناعية(، وكذلك شركة أرامكو السعودية 

تكون المورد الوحيد للغاز وللوقود في المملكة.

عقود اإليجار التمويلي غير الموقعة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع 6ل8ل6

الجبيل وينبع  لها تأجيرها في كل من مدينتي  التجهيزات األساسية والتي يحق  للعقارات والمواقع ومرافق  المالكة  الوحيدة  الجهة  الملكية  الهيئة  تعد 
الصناعية، ومدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية، ومدينة رأس الخير الصناعية. وتقوم الشركة باستئجار كافة تلك العقارات والمواقع ومرافق 

التجهيزات األساسية واألصول من الهيئة الملكية.

وتعتمد الشركة في أعمالها التشغيلية على العقارات واألصول المستأجرة من قبل الهيئة الملكية )علماً بأنه هناك أصول منشأة ومملوكة من قبل الشركة( 
وذلك بموجب عقد اإليجار الرئيسي المبرم مع الهيئة الملكية الذي ينظم العالقة التعاقدية بين الشركة والهيئة الملكية فيما يتعلق بمنح الشركة حق 
استعمال األصول والمنشآت الصناعية الالزمة ألعمالها من الهيئة الملكية وآلية تحديد مبلغ اإليجار إضافة إلى شروط وأحكام أخرى من ضمنها حق 
الشركة في شراء األصول في أي وقت أثناء نفاذ اتفاقية إيجار األصول مقابل سداد مجموع القيم اإليجارية المتبقية والمطلوب تسديدها سنوياً بموجب 

اتفاقية إيجار األصول، كما أشار عقد اإليجار الرئيسي إلى أن تؤول ملكية هذه األصول إلى الشركة عند انتهاء مدة اإليجار. 

وتجدر اإلشارة ان هذه االحكام تتضمن بنوداً تتيح للهيئة الملكية )بصفتها المؤجر( حق إنهاء عقود اإليجار ومطالبة الشركة بالمستحقات اإليجارية في 
حال قيام الشركة بأي من حاالت اإلخالل المشار إليها في تلك العقود. كما أن اتفاقية إيجار األراضي لم تتضمن بنود تتعلق بكيفية تشغيل المجموعة 
لألصول المقامة على األراضي المستأجرة من الهيئة الملكية في حال إنهاء اتفاقية إيجار األراضي. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قامت باستالم عدة 

أصول من الهيئة الملكية دون التوقيع على عقود إيجار بشأنها، وال تغطي االحتياطات المخصصة من الشركة كامل قيمة االيجار. 

المخاطر المتعلقة بالشركاء في المشاريع المشتركة واتفاقيات المساهمين التي تبرمها الشركة  7ل8ل6

تعتمد الشركة عند تنفيذ بعض مشاريعها الحالية )مثل مشروع جواب ومشروع جده الثانية( والمستقبلية على االستثمار المشترك والمشاريع المشتركة 
مع الشركاء اآلخرين، وقد ال يكون للشركة الحق بالسيطرة الكاملة على تلك المشاريع أو ال تتولى إدارة كامل المشروع، فإن ذلك المشروع قد ال يتم 
تشغيله بالكفاءة والفعالية التي ترغب فيها الشركة، أو قد ال يتم تشغيله بالطريقة المثلى لخدمة المصالح العليا للمجموعة. وال يوجد ضمان بأن الشركاء 

سيتصرفون بشكل يخدم مصالح المجموعة.

باإلضافة إلى ذلك، تؤدي االستثمارات والمشاريع المشتركة إلى تعرض الشركة إلى المخاطر المعتادة في مثل هذه الترتيبات والتي تشمل على سبيل المثال 
ال الحصر المخاطر المتمثلة في إخالل أحد المستثمرين أو الشركاء في استثمارات الشركة لألنظمة أو عدم وفائه بالتزاماته مما قد يضر بالمجموعة.

توقفات الشبكة غير المتوقعة 8ل8ل6

المنشآت  تلك  فإن  والغاز،  والطاقة  المياه  خدمات  توفير  في  متخصصة  منشآت صناعية  تشغيل  على  تعتمد  والتي  المجموعة  أعمال  لطبيعة  نظراً 
الصناعية قد تتعرض ألعطال فنية ومخاطر تشمل – على سبيل المثال ال الحصر – توقف بعض منشآت المجموعة عن العمل بشكل ال يمكن التنبؤ به 
وغير مخطط له وخارج عن إرادتها، وقد حدثت بعض االنقطاعات الغير جوهرية في أعمال المجموعة في مدينة ينبع الصناعية خالل السنوات المالية 
المنتهية في 2020م و2021م، وعلى الرغم من أن هذه االنقطاعات ال تعد جوهرية ألعمال المجموعة، إال أنه ال يوجد ما يضمن عدم حدوث هذه 
االنقطاعات في المستقبل أو أي انقطاعات جوهرية ألعمال المجموعة بسبب أي أعطال فنية قد تتعرض لها منشآت المجموعة )ولمزيد من التفاصيل 
حول األعطال التي قد تتعرض منشآت المجموعة، يرجى مراجعة القسم )4-15( )»أي انقطاع كبير في أعمال المجموعة«( من هذه النشرة(. وقد 
تكون المجموعة عرضة لعدم تشغيل المنشآت الصناعية بالمستوى المتوقع لتلبية حاجة المستفيدين من حيث اإلنتاج أو من حيث الكفاءة والفعالية، 

أو تشغيلها بأقل من قدرتها االستيعابية.
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تأثير التقلبات في أسعار الفائدة على ربحية المجموعة  9ل8ل6

وفقاً لشروط ترتيبات التمويل، تدفع المجموعة فوائد على أساس األسعار المعتمدة بين البنوك، مثل سايبور )سعر الفائدة بين البنوك السعودية(، إضافة 
إلى هامش ربح. ووفقاً لمعظم ترتيبات التمويل الخاصة بالمجموعة، يتعين على المجموعة أو الشركات التابعة لها حماية تعرضهم لتقلبات أسعار الفائدة 
أثناء فترة التشغيل بشكل كلي أو جزئي. وتكون المجموعة والشركات التابعة 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 فشلت المجموعة والشركات التابعة 
في تنفيذ استراتيجياتها بنجاح للحد من مخاطر أسعار الفائدة. ولم تقم المجموعة أو شركاتها التابعة بالتحوط من أسعار الفائدة، وذلك باستثناء شركة 
جواب. وفي حال قررت المجموعة مستقباًل بالعمل على الحصول على ترتيبات الحماية أو التحوط، فقد يصبح التحوط أكثر كلفة على المجموعة، وقد 

ال تكون بعض أنواع أنشطة التحوط االقتصادي مستوفية لشروط محاسبة التحوط وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

جائحة كوفيد-19 10ل8ل6

تسببت جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( في حدوث اضطرابات اقتصادية ومالية على مستوى العالم -على الرغم من أن أعمال المجموعة قد تأثرت 
بشكل أقل سلبية من القطاعات األخرى- ودفعت الجهات الحكومية إلى اتخاذ تدابير غير مسبوقة للتخفيف من انتشار الجائحة، بما في ذلك حظر السفر 

وإغالق الحدود وإغالق األعمال والحجر الصحي وأوامر التزام المنازل واتخاذ إجراءات تهدف إلى استقرار األسواق وتعزيز النمو االقتصادي.

نتائج العمليات  9ل6

قوائم الدخل الموحدة 1ل9ل6

قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر (:  5ل6الجدول )

المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م :

ألف ريال 
سعودي

السنة المالية 
2019م

)المدققة(

السنة المالية 
2020م

)المدققة(

السنة المالية 
2021م

)المدققة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)المفحوصة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)المفحوصة(

التغير للفترة
2021م-2022م

2.8%0.71,422,1741,462,025%1.7%)0.3%(6,107,8416,091,5646,192,287 اإليرادات

0.5%)1,240,546()1,233,793()2.7%()3.2%()2.2%()5,287,609()5,463,295()5,588,179(تكلفة اإليرادات

17.6%31.9188,381221,479%44.0%20.9%519,662628,269904,678اجمالي الربح

مصروفات 
49.9%)34,094()22,748()21.7%()1.2%()37.9%()144,996()146,799()236,467(إدارية

رد/ )مصروف( 
انخفاض قيمة 

ذمم مدينة 
تجارية

ال ينطبق---)162.4%(ال ينطبق1,873)3,000(-

أرباح تشغيلية 
)34.0%(44,01829,041)25.7%(10.5%)50.0%(444,771222,301245,574أخرى

مصروفات 
)32.8%()502()747()11.9%()74.4%(202.6%)9,413()36,700()12,128(تشغيلية أخرى

الربح 
3.4%18.1208,904215,924%50.2%)7.2%(715,838664,071997,716التشغيلي

36.3%4,8296,582)29.8%()14.3%()42.5%(39,81422,88419,606إيرادات تمويلية 

)5.6%()59,172()62,713()34.1%()24.9%()42.2%()236,518()314,896()545,215(تكاليف تمويل

الحصة في 
نتائج شركات 
مستثمر فيها 

بطريقة حقوق 
الملكية

)504.5%(542)134(ال ينطبقال ينطبقال ينطبق849--
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ألف ريال 
سعودي

السنة المالية 
2019م

)المدققة(

السنة المالية 
2020م

)المدققة(

السنة المالية 
2021م

)المدققة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)المفحوصة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)المفحوصة(

التغير للفترة
2021م-2022م

الربح قبل 
الزكاة وضريبة 

الدخل
210,437372,059781,653%76.8%110.1%92.7150,886163,876%8,6

الزكاة وضريبة 
 )55.1%()20,928()46,659(ال ينطبق43.4%)3230.9%()116,999()81,591(2,606الدخل

ربح السنة / 
37.2%76.6104,227142,948%128.8%36.3%213,043290,468664,654الفترة

بنود الدخل الشامل اآلخر التي يتم اعادة تبويبها الى قائمة الدخل يف فترات الحقة:

حصة الشركة 
من ربح/

)خسارة( 
التحوط تجاه 

التدفقات 
النقدية 

للعمليات 
المشتركة، 

بالصافي بعد 
خصم الضريبة 

المؤجلة

ال ينطبق--ال ينطبق)%235.3(80,394%79.0)59,401()33,176(

الحصة في 
ربح التحوط 

تجاه التدفقات 
النقدية لشركة 
مستثمر فيها 

بطريقة حقوق 
الملكية، 

بالصافي 
من الضريبة 

المؤجلة

99.7%50,610101,054ال ينطبقال ينطبقال ينطبق10,448--

بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن يتم إعادة تبويبها الى قائمة الدخل يف فترات الحقة:

ربح/ )خسارة( 
إعادة القياس 

عن التزام 
المنافع 

المحددة، 
بالصافي بعد 

خصم الضريبة

ال ينطبق--%53.0)%229.8()%280.2(6,107)4,704(2,610

الدخل الشامل 
اآلخر للسنة / 

الفترة
99.7%50,610101,054ال ينطبق)%251.2(96,949%109.7)64,105()30,566(

إجمالي الدخل 
الشامل للسنة 

/ الفترة
182,477226,363761,603%24.1%236.5%104.3154,837244,002%57.6

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م
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المنتهية في 31 (:  6ل6الجدول ) الثالثة أشهر  المنتهية في 2019م و2020م و2021م وفترة  المالية  الرئيسية للسنوات  مؤشرات األداء 

مارس 2021م و2022م :

ألف ريال 
سعودي

السنة المالية 
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

األرباح قبل 
الفائدة 

والضرائب 
واالستهالك 

واإلطفاء 
)EBITDA(

2,044,4322,004,4812,166,849)%2.0(%8.1%3.0509,234504,458)%0.9(

كنسبة مئوية من اإليرادات

15.11.9%13.2%14.61.84.36.1%10.3%8.5%مجمل الربح 

مصروفات 
2.30.7%1.6%)1.5()0.1()1.5(2.3%2.4%3.9%إدارية

14.80.1%14.7%5.24.5)0.8(16.2%11.0%11.7%الربح التشغيلي

األرباح قبل 
الفائدة 

والضرائب 
واالستهالك 

واإلطفاء 
)EBITDA(

%33.5%32.9%35.0)0.6(2.11.5%35.8%34.5)1.3(

الربح قبل 
الزكاة وضريبة 

الدخل
%3.4%6.1%12.72.76.59.2%10.6%11.20.6

ربح السنة/ 
9.72.4%7.3%10.71.35.97.2%4.8%3.5%الفترة

المصدر: معلومات االدارة.

اإليرادات

تتكون إيرادات المجموعة بشكل رئيسي من إيرادات المياه الصالحة للشرب ومياه العمليات، وإيرادات مياه الصرف الصحي والصناعي والمستصلحة، 
وإيرادات تبريد مياه البحر، وإيرادات الكهرباء، وإيرادات مياه العمليات من شركة صدارة، وإيرادات توزيع الغاز الطبيعي، باإلضافة إلى إيرادات الكهرباء 

والمياه الصالحة للشرب ومياه العمليات في شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء.

انخفضت اإليرادات بنسبة 0.3% من 6,107.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 6,091.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، 
ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات الكهرباء بمقدار 44.0 مليون ريال سعودي تماشًيا مع انخفاض الكميات المباعة من 8,396,845 ألف 
كيلوواط ساعي في السنة المالية 2019م إلى 7,850,394 ألف كيلوواط ساعي في السنة المالية 2020م نتيجة انخفاض الطلب واالستهالك من قبل 
الكميات  الكهرباء والماء )»توريد«( بمقدار 17.4 مليون ريال سعودي تماشًيا مع انخفاض  لتوريد  إيرادات شركة مرافق  العمالء، باإلضافة النخفاض 
المباعة للشركة السعودية للكهرباء من 23,300,288 ألف كيلوواط ساعي في السنة المالية 2019م إلى 21,842,724 ألف كيلوواط ساعي في السنة المالية 
إيرادات مياه  ارتفاع  المياه بمقدار 38.0 مليون ريال سعودي بسبب  إيرادات  ارتفاع  2020م نتيجة انخفاض الطلب واالستهالك من قبلهم. قابل ذلك 
صالحة للشرب ومياه العمليات بمقدار 47.5 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع الكميات المباعة من 194,464,095 متر مكعب في السنة المالية 2019م 
إلى 199,956,686 متر مكعب في السنة المالية 2020م حيث كان هذا االرتفاع مدعوًما بارتفاع اإليرادات لمنطقة الجبيل بمقدار 48.4 مليون ريال سعودي 

تماشًيا مع ارتفاع الكميات المباعة لعمالء القطاع الحكومي خالل نفس الفترة. 
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ارتفعت اإليرادات بنسبة 1.7% من 6,091.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م لتصل إلى 6,192.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2021م، وذلك يعود إلى: )1( ارتفاع إيرادات الكهرباء بمقدار 88.7 مليون ريال سعودي مدعوًما بارتفاع اإليرادات لمنطقة ينبع تماشًيا مع ارتفاع الكميات 
المباعة من 7,850,394 ألف كيلوواط ساعي إلى 8,404,749 ألف كيلوواط ساعي نتيجة فائض التصدير )عملية يتم من خاللها تصدير فائض الطاقة 
إلى الشبكة الوطنية، وتوليد الطاقة من منشآت ينبع إلى الجبيل للمشتريين الرئيسيين( باألخص الشركة السعودية للكهرباء وبعض العمالء الصناعيين، 
)2( بدء تشغيل محطة تشغيل الطاقة/الكهرباء الجديدة في مدينة جازان والتي حققت إيرادات بقيمة 17.6 مليون ريال سعودي، )3( ارتفاع إيرادات الغاز 
بمقدار 26.2 مليون ريال سعودي تماشًيا مع الزيادة في الكميات المباعة في منطقة ينبع من 5,988,188 مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 10,098,736 
مليون وحدة حرارية بريطانية نتيجة الطلب المتزايد من العمالء الحاليين والجدد. قابل ذلك انخفاض في إيرادات شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء 
)»توريد«( بمقدار18.7 مليون ريال سعودي تماشًيا مع انخفاض الكميات المباعة من شركة توريد إلى الشركة السعودية للكهرباء بمقدار 812,920 ألف 

كيلوواط ساعي وحجم المياه المباعة من توريد إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمقدار 2,409,840 متر مكعب.

ارتفعت اإليرادات بنسبة 2.8% من 1,422.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 1,462.0 مليون ريال سعودي في 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، ويعزى ذلك لتحسن األداء التشغيلي لجميع القطاعات حيث ارتفعت: )1( إيرادات قطاع الطاقة بمقدار 
14.1 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع الكميات المباعة من 1,899,632 ألف كيلوواط ساعي إلى 1,986,972 ألف كيلوواط ساعي حيث كان هذا االرتفاع 
مدفوًعا ببدء العمليات في منطقة جازان والتي بدأت في النصف األول من السنة المالية 2021م حيث بلغت 17.2 مليون ريال سعودي، )2( إيرادات قطاع 
المياه بمقدار 11.4 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع إيرادات صدارة بمقدار4.0 مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع متوسط سعر البيع لصدارة حيث تتم 
فهرسة وتحديد اسعار تعرفة صدارة بناء على مؤشرات محلية ودولية )مؤشر أسعار المنتجين في الواليات المتحدة ومؤشر أسعار المنتجين في المملكة 
العربية السعودية(، )3( إيرادات شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«( بمقدار 10.0 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع الكميات المباعة للمؤسسة 
العامة لتحلية المياه المالحة من 40,650,304 متر مكعب إلى 43,027,276 متر مكعب، )4( إيرادات قطاع الغاز بمقدار 4.9 مليون ريال سعودي تماشًيا مع 

ارتفاع الكميات المباعة من 3,141,417 مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3,147,887 مليون وحدة حرارية بريطانية خالل نفس الفترة.

تكلفة اإليرادات

تتكون تكلفة اإليرادات من تكاليف الكهرباء والمياه ممثلة مانسبته 27.1% من إجمالي تكلفة اإليرادات في السنة المالية 2021م، ومصاريف الوقود والمواد 
الكيماوية ممثلة ما نسبته 26.7% من إجمالي تكلفة اإليرادات في السنة المالية 2021م، ومصاريف استهالك ممثلة ما نسبته 21.5% من إجمالي تكلفة 
اإليرادات في السنة المالية 2021م ، وتكاليف موظفين ممثلة ما نسبته 13.3% من إجمالي تكلفة اإليرادات في السنة المالية 2021م ، ومصروفات تشغيل 

وصيانة ممثلة ما نسبته 4.1% من إجمالي تكلفة اإليرادات في السنة المالية 2021م باإلضافة لمصاريف أخرى.

انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة 2.2% من 5,588.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 5,463.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف الموظفين بمقدار 97.4 مليون ريال سعودي تماشًيا مع االنخفاض في عدد الموظفين بمقدار 
192 موظف أثر مبادرة توفير التكاليف التي نفذتها المجموعة لتعزيز الهيكل التنظيمي للموظفين، باإلضافة النخفاض مصاريف الوقود والمواد الكيماوية 
بمقدار 33.1 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض مشتريات واستهالك الغاز من شركة أرامكو بسبب إغالق أحد مصانع الشركة في مدينة ينبع خالل 
السنة المالية 2020م أثر توقف جزئي، مما ساهم في انخفاض مصاريف الوقود والمواد الكيماوية باإلضافة الى انخفاض احتياجات المجموعة نظرا 
الستهالك العمالء خالل نفس الفترة. قابل ذلك ارتفاع في تكاليف الكهرباء والمياه بمقدار 36.2 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع الكميات المشتراه 

لمقابلة اإلنتاج والطلب من العمالء.

استمرت تكلفة اإليرادات باالنخفاض بنسبة 3.2% من 5,463.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 5,287.6 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2021م، وذلك يعود إلى انخفاض: مصاريف االستهالك بمقدار 196.0 مليون ريال سعودي بسبب التغيير في تقدير العمر اإلنتاجي 
واآلالت  للممتلكات  اإلنتاجية  األعمار  بمراجعة  2021م  ديسمبر   31 في  المنتهية  السنة  خالل  األم  الشركة  قيام  نتيجة  والمعدات  واآلالت  للممتلكات 
والمعدات. بناًء على التقييم الفني المستقل، والمشورة من الفرق الفنية للشركة األم، جرى تعديل األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات 

حيث تم اعتبار معظم فئات أصول الممتلكات واآلالت والمعدات ذات عمر أطول.

ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 0.5% من 1,233.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 1,240.5 مليون ريال 
ريال  مليون   21.1 بمقدار  والمياه  الكهرباء  تكاليف  الرتفاع  رئيسي  بشكل  ذلك  ويعزى  2022م  مارس   31 في  المنتهية  أشهر  الثالثة  فترة  في  سعودي 
سعودي تماشًيا مع ارتفاع اإلنتاج وحجم العمليات، ومصاريف االستهالك بمقدار 10.4 مليون ريال سعودي تماشًيا مع اإلضافات على الممتلكات واآلالت 
والمعدات، باإلضافة الرتفاع مصاريف التشغيل والصيانة بمقدار 6,3 مليون ريال سعودي. قابل ذلك انخفاض مصاريف اإلطفاء بمقدار 22.9 مليون ريال 
سعودي نتيجة االعتراف المتأخر بمصاريف إطفاء عن فترات سابقة في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م حيث تعلقت هذه المصاريف 

بأصول غير ملموسة لم يتم نقل ملكيتها للمجموعة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع حتى فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م.
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اجمالي الربح

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 20.9% من 519.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 628.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م 
)ارتفع هامش إجمالي الربح من 8.5% إلى 10.3%(، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى: )1( ارتفاع ربحية قطاع الكهرباء نتيجة انخفاض تكلفة الموظفين 
في قطاع الكهرباء اثر انخفاض عدد الموظفين، باإلضافة الرتفاع ربحية قطاع المياه بالكامل نتيجة ارتفاع الكميات المباعة لعمالء القطاع الحكومي 
تماشًيا مع ارتفاع الطلب واالستهالك من قبلهم، )2( إلى انخفاض تكلفة اإليرادات من 5,588.2 مليون ريال سعودي إلى 5,463.3 مليون ريال سعودي 
نتيجة انخفاض تكاليف الموظفين تماشًيا مع االنخفاض في عدد الموظفين اثر مبادرة توفير التكاليف التي نفذتها المجموعة لتعزيز الهيكل التنظيمي 
للموظفين، وانخفاض مصاريف الوقود والمواد الكيماوية اثر انخفاض مشتريات واستهالك الغاز من شركة ارامكو بسبب انخفاض استهالك العمالء 

خالل نفس الفترة.

استمر إجمالي الربح باالرتفاع بنسبة 44.0% من 628.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ليصل إلى 904.7 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م )ارتفع هامش إجمالي الربح ليصل إلى 14.6%(، وذلك يعود إلى ارتفاع ربحية معظم قطاعات المجموعة التشغيلية )باستثناء توريد(، 
حيث كان محرك ربحية القطاعات األساسي هو انخفاض مصاريف االستهالك في جميع القطاعات نتيجة قيام الشركة األم خالل السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م، بمراجعة األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات. بناًء على التقييم الفني المستقل، والمشورة من الفرق الفنية للشركة األم، جرى 
تعديل األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات، كما ساهم أيًضا في ارتفاع ربحية المجموعة التالي: )1( ارتفاع ربحية قطاع الكهرباء حيث 
شهد القطاع زيادة في الطلب واالستهالك مما أدى الرتفاع الكميات المباعة من 7,850,394 ألف كيلوواط ساعي إلى 8,404,749 ألف كيلوواط ساعي، 
)2( ارتفاع ربحية مياه صالحة للشرب ومياه العمليات لصدارة نتيجة الرتفاع اإليرادات تماشًيا مع ارتفاع الكميات المباعة وارتفاع متوسط سعر لصدارة 
حيث تتم فهرسة وتحديد اسعار تعرفة صدارة بناء على مؤشرات محلية ودولية )مؤشر أسعار المنتجين في الواليات المتحدة و مؤشر أسعار المنتجين 

في المملكة العربية السعودية( خالل نفس الفترة.

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 17.6% من 188.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 221.5 مليون ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م )ارتفع هامش إجمالي الربح من 13.2% إلى 15.1%(، ويعزى ذلك إلى: )1( ارتفاع ربحية قطاع المياه 
الصالحة للشرب ومياه العمليات نتيجة ارتفاع اإليرادات باإلضافة النخفاض المصاريف التشغيلية للقطاع تماشًيا مع انخفاض المياه المشتراه، )2( ارتفاع 
ربحية قطاع المياه الصالحة للشرب ومياه العمليات لصدارة نتيجة الرتفاع اإليرادات تماشًيا مع ارتفاع متوسط سعر البيع لصدارة بسبب عملية فهرسة 
سعر البيع، )3( ارتفاع ربحية شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«( نتيجة ارتفاع اإليرادات بمقدار 10.0 مليون ريال سعودي تماشًيا مع ارتفاع 

الكميات المباعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمقدار 11.3 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

مصروفات إدارية

باإلضافة  الملموسة  غير  الموجودات  ِاطفاء  ومصاريف  والتبرعات،  الخدمات،  عقود  ومصاريف  الموظفين،  تكاليف  من  اإلدارية  المصروفات  تتكون 
لمصاريف أخرى.

انخفضت المصروفات اإلدارية بنسبة 37,9% من 236.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 146.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تسجيل مخصص غير متكرر يتعلق بتحسين تكلفة الموظفين في السنة المالية 2019م ويمثل هذا المخصص 
خطة لتقديم حزم التقاعد المبكر بدًءا من السنة المالية 2019م للموظفين الذين يستوفون معايير محددة، وتم اتباع هذا المخصص لتحسين نهاية خدمة 
الموظفين مع الهدف العام المتمثل في خفض تكاليف الموظفين في المستقبل. يمثل المخصص في السنة المالية 2019م أفضل تقدير لإلدارة للدفعات 
المستقبلية عند تاريخ القوائم المالية. خالل السنة المالية 2020م دفعت المجموعة 97.1 مليون ريال سعودي من حزم التقاعد المبكر وبالتالي تكبدت 

مصاريف قدرها 10.1 مليون ريال سعودي تسجيلها ضمن التكاليف المتعلقة بالموظفين تحت تكلفة اإليرادات.

استمرت المصروفات اإلدارية باالنخفاض بنسبة 1.2% من 146.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 145.0 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2021م، وذلك يعود إلى انخفاض تكاليف الموظفين بمقدار 5.7 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض المصاريف التقنية المقدمة من 
شركة ماسا، باإلضافة إلى انخفاض المكافآت المدفوعة وانخفاض عدد الموظفين بنحو موظف واحد، باإلضافة النخفاض التبرعات بمقدار 3.1 مليون 

ريال سعودي حيث تم دعم وزارة الصحة بتبرعات استثنائية تتعلق بجائحة كورونا خالل السنة المالية 2020م.

ارتفعت المصاريف اإلدارية بنسبة 49.9% من 22.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 34.1 مليون ريال سعودي 
في في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة ارتفاع: )1( تكاليف الموظفين بمقدار 2.9 مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع متوسط 
الرواتب اإلدارية الشهرية من 9.9 ألف ريال سعوديالى 11.5 ألف ريال سعودي، )2( عقود الخدمات بمقدار 2.7 مليون ريال سعودي تماشًيا مع ارتفاع 
العقود المبرمة من قبل المجموعة في تكنولوجيا وتقنية المعلومات، )3( التبرعات بمقدار 2.3 مليون ريال سعودي حيث تعلق هذا االرتفاع بتوقيت طلب 

التبرعات من قبل الجمعيات الخيرية المتعاقد معها خالل نفس الفترة.
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رد/ )مصروف( انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية

يتعلق رد/ )مصروف( انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية بالخسائر المتوقعة من الذمم المدينة نتيجة قيام المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
)9( على النهج المبسط على أساس متوسط مخصص ديون مشكوك في تحصيلها المتوقعة على مدى أعمار الذمم المدينة بتاريخ كل القوائم المالية 
حسب فئة العمر حسب نوع العميل )حكومي، تجاري، سكني، صناعي، إلخ(. بلغ مصروف انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 3.0 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2020م. في السنة المالية 2021م، لم يتم تسجيل خسارة انخفاض إضافية على الذمم المدينة التجارية، حيث تم رد مبالغ بقيمة 1.9 

مليون ريال سعودي تتعلق بالذمم المدينة القائمة ألكثر من عامين من العمالء التجاريين والسكنيين.

أرباح تشغيلية أخرى

تتعلق األرباح التشغيلية األخرى بشكل رئيسي بهامش ربح الشركة السعودية للكهرباء والذي يمثل التعويض الذي تتلقاه الشركة عن بيع كامل انتاج الكهرباء 
من محطة شركة جواب إلى الشركة السعودية للكهرباء وفقاً لقرار المجلس االقتصادي األعلى وتبلغ قيمة التعويض 7.5 ريال سعودي لكل كيلو واط ساعي، 

باإلضافة إلى إيرادات غرامات من مقاولين وموردين وربح عن بيع خردة وأرباح تشغيليه أخرى.

انخفضت األرباح التشغيلية األخرى بنسبة 50.0% من 444.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 222.3 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م بسبب وجود دخل غير متكرر بقيمة 265.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م تمثل بالدخل من تغير التعرفة حيث تعلق بخالف 
التعرفة بين شركة »مرافق« و »الشركة السعودية للكهرباء« بشأن فوترة الشركة السعودية للكهرباء بمعدالت العمالء الصناعيين أو العمالء التجاريين حيث 
تم االعتراف بتغير التعرفة كدخل عند حل هذا الخالف بين مرافق والشركة السعودية للكهرباء. قابل ذلك زيادة في أرباح تشغيليه أخرى بمقدار 49.9 
مليون ريال سعودي ويرجع ذلك إلى الدخل المستلم من وفورات المشروع بين المساهمين المحليين في شركة جواب بقيمة 25.6 مليون ريال سعودي 

خالل نفس الفترة.

ارتفعت األرباح التشغيلية األخرى بنسبة 10.5% من 222.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 245.6 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م، و يعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات الغرامات بمقدار 43.4 مليون ريال سعودي بسبب غرامة لمرة واحدة تم استردادها من مقاول برنامج 
تمليك وحدات سكنية للموظفين، باإلضافة الرتفاع أرباح بيع الخردة بمقدار 11.7 مليون ريال سعودي نتيجة استبعاد قطع الغيار في المخزون، قابل 
ذلك انخفاض في األرباح التشغيلية األخرى بمقدار 25.7 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض الوفورات المحصلة من مدخرات المشروع بين المساهمين 

المحليين في شركة جواب.

انخفضت األرباح التشغيلية األخرى بنسبة 34.0% من 44.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 29.0 مليون 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة انخفاض الدخل من بيع الخردة، باإلضافة إلى انخفاض هامش ربح الشركة 
السعودية للكهرباء بمقدار 5.2 مليون ريال سعودي تماشًيا مع انخفاض الكميات المباعة للشركة السعودية للكهرباء من 4,626 ألف كيلو واط ساعي إلى 

3,927 ألف كيلو واط ساعي خالل نفس الفترة.

مصروفات تشغيلية أخرى

تتعلق المصروفات التشغيلية األخرى بـالموجودات المشطوبة والمصاريف التشغيلية األخرى. ارتفعت المصاريف التشغيلية األخرى بنسبة 202.6% من 
12.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 36.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م بسبب ارتفاع الموجودات المشطوبة بمقدار 
24.3 مليون ريال سعودي حيث تم االعتراف بشطب: )1( مخصص بقيمة 30.0 مليون ريال سعودي ألصول البنية التحتية فيما يتعلق ببرنامج تمليك 
وحدات سكنية للموظفين في ينبع بعد مراجعة األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ للمجموعة في ديسمبر 2020م ، )2( شطب مخصص بقيمة 11.0 مليون 

ريال سعودي فيما يتعلق بشطب أحد األنظمة واألجهزة لقطاع الماء في مدينة ينبع تجاه مشكلة بيئية. 

انخفضت المصاريف التشغيلية األخرى بنسبة 74.4% من 36.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 9.4 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي النخفاض الموجودات المشطوبة بمقدار 27.8 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

انخفضت المصروفات التشغيلية األخرى بنسبة 32.8% من 747 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 502 ألف 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة االنخفاض في اختالفات تكاليف التوصيل. 
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إيرادات تمويلية 

تتمثل اإليرادات التمويلية باإليرادات من ودائع قصيرة األجل وإطفاء خصم عن سلف برنامج تملك المنازل. انخفضت اإليرادات التمويلية من 39.8 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 22.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ثم إلى 19.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، 
حيث كان هذا االنخفاض بشكل رئيسي نتيجة انخفاض إيرادات الودائع قصيرة األجل تماشًيا مع انخفاض معدل السايبور في المملكة العربية السعودية 

على الرغم من ارتفاع حجم الودائع التي تم استثمارها من قبل المجموعة خالل نفس الفترة.

ارتفعت اإليرادات التمويلية بنسبة 36.3% من 4.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 6.6 مليون ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزى ذلك بشكل رئيسي الرتفاع اإليرادات من الودائع قصيرة األجل بمقدار 2.3 مليون ريال سعودي، 

قابل ذلك انخفاض في إطفاء عن سلف برنامج تملك المنازل بمقدار 585 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

تكاليف تمويل

تتعلق تكاليف التمويل بقروض طويلة األجل وإطفاء تكلفة معامالت القروض والسلف البنكية، وتكلفة عقود التأجير التمويلية باإلضافة لمصاريف تمويلية 
أخرى. خالل السنة المالية 2019م، تمت إعادة هيكلة قروض المرابحة للمجموعة بقرض واحد للبنك السعودي الفرنسي ليتم سدادها بالكامل بحلول 
السنة المالية 2034م مع فترة سماح مدتها 5 سنوات تبدأ من أكتوبر 2019م. انخفضت تكاليف التمويل من 545.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2019م إلى 314.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ثم إلى 236.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، حيث كان هذا االنخفاض 
مدعوًما بشكل رئيسي بانخفاض تكاليف تمويل القروض طويلة األجل نتيجة إلعادة جدولة قروض المرابحة، باإلضافة النخفاض معدل السايبور في 

المملكة العربية السعودية حيث ان قروض المجموعة تحمل مصاريف تمويل بسعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية )سايبور( زائًدا هامش.

انخفض  تكاليف التمويل بنسبة 5.6% من 62.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 59.2 مليون ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزى ذلك بشكل رئيسي النخفاض وإطفاء تكلفة معامالت القروض والسلف البنكية بمقدار 3.1 

مليون ريال سعودي تماشياً مع انخفاض رصيد مبلغ التزام القروض والسلف البنكية خالل نفس الفترة. 

الحصة في نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

المحدودة  المناطق  لتبريد  الجبيل وينبع  بإيرادات شركة: )1(  المجموعة  الملكية بحصة  نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق  تتعلق الحصة في 
)»تبريد«(، وهي مملوكة بنسبة 20,0% تتمثل أنشطتها الرئيسية في تطوير وتوفير ودعم أنظمة تبريد المناطق الصناعية والتجارية والسكنية للعمالء في 
مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين )2( شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة، وهي مملوكة من قبل المجموعة بنسبة 49%، تتمثل أنشطتها الرئيسية بأعمال 
التشغيل والصيانة في محطة تجميع ومعالجة مياه الصرف في مدينة جدة. )لم تبدأ أعمال التشغيل التجاري للشركة بعد(. بلغت الحصة في نتائج شركات 

مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ما قيمته 849 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م.

ارتفعت الحصة في نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية من خسائر بقيمة 134 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 
مارس 2021م إلى أرباح بقيمة 542 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع نتائج عمليات شركة جدة الثانية 

للتشغيل والصيانة.

الزكاة وضريبة الدخل

ارتفعت مصاريف الزكاة وضريبة الدخل من دخل بقيمة 2.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى مصروف بلغ 81.6 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2020م نتيجة زيادة رسوم الضرائب المؤجلة بمقدار 17.0 مليون ريال سعودي ورسوم الزكاة للعام بمقدار 16.4 ريال سعودي ورسوم 

ضريبة الدخل للسنة بمقدار 3.5 مليون ريال سعودي.

ارتفعت مصاريف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 43.4% من 81.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م لتصل إلى 117.0 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م نتيجة ارتفاع مصاريف الضرائب المؤجلة بمقدار 28.1 مليون ريال سعودي، ومصروف الزكاة المحملة للسنة بمقدار 4.6 مليون 

ريال سعودي، ومصروف الزكاة عن السنوات السابقة بمقدار 5.6 ريال سعودي بعد التغيير في الوعاء الزكوي خالل نفس الفترة. 

انخفضت مصاريف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 55.1% من 46.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 20.9 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعود ذلك بشكل رئيسي النخفاض رصيد الضريبة المؤجلة تماشًيا مع انخفاض 

المخصصات خالل نفس الفترة.
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ربح السنة / الفترة

ارتفع ربح السنة بنسبة 36.3% من 213.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 290.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م )ارتفع 
هامش صافي الربح من 3.5% إلى 4.8%( ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى: )1( انخفاض تكاليف التمويل من 545.2 مليون ريال سعودي إلى 314.9 مليون 
ريال سعودي حيث كان هذا االنخفاض مدعوًما بشكل رئيسي بانخفاض تكاليف تمويل القروض طويلة األجل تماشًيا مع انخفاض معدل السايبور في 
المملكة العربية السعودية، )2( ارتفاع إجمالي الربح من 519.7 مليون ريال سعودي إلى 628.3 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض تكلفة اإليرادات بسبب 
انخفاض تكاليف الموظفين تماشًيا مع االنخفاض في عدد الموظفين أثر مبادرة توفير التكاليف التي نفذتها المجموعة لتعزيز الهيكل التنظيمي للموظفين، 
)3( انخفاض المصاريف اإلدارية من 236.5 مليون ريال سعودي إلى 146.8 مليون ريال سعودي نتيجة أخذ مخصص غير متكرر يتعلق بتحسين تكلفة 
الموظفين في السنة المالية 2019م. قابل ذلك انخفاض األرباح التشغيلية األخرى من 444.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 222.3 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م بسبب وجود دخل غير متكرر تعلق بالدخل من تغير التعرفة بلغ 265.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 

2019م حيث تعلق بتسوية نزاع مع الشركة السعودية للكهرباء خالل نفس السنة.

استمر ربح السنة باالرتفاع بنسبة 128.8% من 290.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ليصل إلى 664.7 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م )ارتفع هامش صافي الربح ليصل إلى 10.7%( ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 276.4 مليون ريال سعودي وذلك 
يعود إلى انخفاض تكلفة اإليرادات نتيجة انخفاض مصاريف االستهالك في جميع القطاعات التشغيلية بسبب التغيير في تقدير العمر اإلنتاجي للممتلكات 
واآلالت والمعدات نتيجة قيام الشركة األم خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بمراجعة األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات. بناًء 
على التقييم الفني المستقل، والمشورة من الفرق الفنية للشركة األم، جرى تعديل األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات، باإلضافة إلى 
استمرار انخفاض تكاليف التمويل نتيجة إلعادة جدولة قروض المرابحة باإلضافة الى انخفاض تكاليف تمويل القروض طويلة األجل تماشًيا مع انخفاض 

معدل السايبور في المملكة العربية السعودية. 

ارتفع ربح الفترة بنسبة 37.2% من 104.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 142.9 مليون ريال سعودي في 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م )ارتفع هامش صافي الربح من 7.3% إلى 9.8%( ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى: )1( ارتفاع إجمالي 
الربح بمقدار 33.1 مليون ريال سعودي وذلك يعود إلى ارتفاع ربحية معظم قطاعات المجموعة حيث ارتفعت ربحية قطاع المياه الصالحة للشرب ومياه 
العمليات نتيجة ارتفاع اإليرادات وانخفاض المصاريف التشغيلية للقطاع، وارتفاع ربحية قطاع المياه الصالحة للشرب ومياه العمليات لصدارة نتيجة 
الرتفاع اإليرادات تماشًيا مع ارتفاع متوسط سعر البيع بسبب عملية فهرسة األسعار ، وارتفاع ربحية شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«( نتيجة 
ارتفاع اإليرادات تماشًيا مع ارتفاع الكميات المباعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. )2( انخفاض مصاريف الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 25.7 
مليون ريال سعودي تماشًيا مع انخفاض المخصصات، )3( انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 3.5 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض مصروف إطفاء 
تكلفة معامالت القروض والسلف البنكية بما يتماشى مع انخفاض رصيد القروض. قابل ذلك ارتفاع المصاريف اإلدارية بمقدار 11.3 مليون ريال سعودي 
نتيجة ارتفاع تكاليف بالموظفين بسبب ارتفاع متوسط الرواتب اإلدارية، وارتفاع عقود الخدمات تماشًيا مع ارتفاع العقود المبرمة من قبل المجموعة في 

تكنولوجيا وتقنية المعلومات، وارتفاع التبرعات خالل نفس الفترة.

اإليرادات- 1

االيرادات بحسب الشركات  أ- 

يبين الجدول التالي اإليرادات بحسب الشركات التابعة للسنوات المنتهية في 2019م و2020م و2021م:

اإليرادات بحسب الشركات للسنوات المالية المنتهية في 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 (:  7ل6الجدول )

مارس 2021م و2022م :

ألف ريال 
سعودي

السنة المالية 
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

شركة مرافق 
الكهرباء والمياه 

بالجبيل وينبع 
)»مرافق« أو 

»الشركة«(

3,852,6303,853,7833,973,221%0.0%3.1%1.6911,547941,398%3.3
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ألف ريال 
سعودي

السنة المالية 
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

شركة مرافق 
للتأمين 

المحدودة 
)»ميل«(

8,32714,4455,894%73.5)%59.2()%15.9(932,120%2,177.4

شركة مرافق 
لتوريد 

الكهرباء والماء 
)»توريد«(

2,607,0892,595,5172,577,128)%0.4()%0.7()%0.6(596,473610,770%2.4

شركة خدمات 
ماسا للتشغيل 

والصيانة 
)»ماسا«(

508,677532,563508,540%4.1)%4.0()%0.0(123,287111,940)%9.2(

مشروع 
العمليات 
المشتركة 

شركة الجبيل 
للمياه والكهرباء 

)»جواب«(

342,312339,030330,791)%1.0()%2.4()%1.7(78,32382,987%6.0

تعديالت 
مرتبطة 

بالتوحيد*
)1,211,194()1,243,774()1,203,287(%2.4)%3.0()%0.3()287,549()287,190()%0.1(

2.8%0.71,422,1741,462,025%1.7%)0.3%(6,107,8416,091,5646,192,287 اإلجمالي

اإليرادات بحسب الشركة بعد تعديالت التوحيد 

شركة مرافق 
الكهرباء والمياه 

بالجبيل وينبع 
)»مرافق« أو 

»الشركة«(

3,852,6303,853,7813,973,222%0.0%3.1%1.6911,547941,398%3.3

شركة مرافق 
لتوريد 

الكهرباء والماء 
)»توريد«( 

2,255,2112,237,7832,219,065)%0.8()%0.8()%0.8(510,627520,627%2.0

2.8%0.71,422,1741,462,025%1.7%)0.3%(6,107,8416,091,5646,192,287اإلجمالي

نقطة مئويةكنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات 

شركة مرافق 
الكهرباء والمياه 

بالجبيل وينبع 
)»مرافق« أو 

»الشركة«(

%63.1%63.3%64.20.20.91.1%64.1%64.40.3

شركة مرافق 
لتوريد 

الكهرباء والماء 
)»توريد«( 

%36.9%36.7%35.8)0.2()0.9()1.1(%35.9%35.6)0.3(

المصدر: معلومات اإلدارة.
تتعلق التعديالت باإليرادات بين الشركات التي تم استبعادها نتيجة التوحيد )جميع الشركات التابعة بخالف شركة توريد(  *
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شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )»مرافق« أو »الشركة«(

تتتمثل إيرادات شركة مرافق في إيرادات الكهرباء في مدينة ينبع وإيرادات المياه المحالة وإيرادات الصرف الصحي والصناعي وإيرادات تبريد مياه 
البحر في مدينتي الجبيل وينبع. استقرت إيرادات شركة مرافق عند 3,852.6 مليون ريال سعودي للسنوات المالية 2019م و3,853.7 مليون ريال سعودي  
في2020م حيث انخفضت إيرادات الكهرباء بمقدار 44.0 مليون ريال سعودي تماشًيا مع انخفاض الكميات المباعة من 8,396,845 ألف كيلوواط ساعي 
إلى 7,850,394 ألف كيلوواط ساعي نتيجة انخفاض الطلب واالستهالك من قبل العمالء الصناعيين مدفوًعا بتبعات جائحة كورونا العالمية. قابل ذلك 
ارتفاع إيرادات المياه بمقدار 38.0 مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع إيرادات المياه الصالحة للشرب ومياه العمليات بمقدار 47.5 مليون ريال سعودي 
نتيجة ارتفاع اإليرادات لمنطقة الجبيل بمقدار 48.4 مليون ريال سعودي تماشًيا مع ارتفاع الكميات المباعة لعمالء القطاع الحكومي خالل نفس الفترة.

ارتفعت إيرادات شركة مرافق بنسبة 3.1% من 3,853.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 3,973.2 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى: )1( ارتفاع إيرادات الكهرباء بمقدار 88.7 مليون ريال سعودي مدعومة بارتفاع اإليرادات لمنطقة ينبع 
تماشًيا مع ارتفاع الكميات المباعة من 7,850,394 ألف كيلوواط ساعي إلى 8,404,749 ألف كيلوواط ساعي نتيجة فائض التصدير )عملية تبادل وتصدير 
الطاقة إلى الشبكة الوطنية(، )2( بدء تشغيل محطة تشغيل الطاقة/الكهرباء الجديدة في مدينة جازان والتي حققت إيرادات بقيمة 17.6 مليون ريال 
سعودي، )3( ارتفاع إيرادات الغاز بمقدار 26.2 مليون ريال سعودي تماشًيا مع الزيادة في الكميات المباعة في منطقة ينبع من 5,988,188 مليون وحدة 

حرارية بريطانية إلى 10,098,736 مليون وحدة حرارية بريطانية نتيجة الطلب المتزايد من العمالء الحاليين والجدد.

ارتفعت إيرادات شركة مرافق بنسبة 3.3% من 911.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 941.4 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، ويعزى ذلك الرتفاع إيرادات جميع القطاعات حيث ارتفعت إيرادات قطاع الطاقة بمقدار 
14.1 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع الكميات المباعة من 1,899,632 ألف كيلوواط ساعي إلى 1,986,972 ألف كيلوواط ساعي حيث كان هذا االرتفاع 
مدفوًعا ببدء العمليات في منطقة جازان، وارتفاع إيرادات قطاع المياه بمقدار 11.4 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع إيرادات صدارة بمقدار4.0 مليون 
ريال سعودي بسبب ارتفاع متوسط سعر البيع لصدارة حيث تتم فهرسة وتحديد اسعار تعرفة صدارة بناء على مؤشرات محلية ودولية، باإلضافة الرتفاع 
إيرادات قطاع الغاز بمقدار 4.9 مليون ريال سعودي تماشًيا مع ارتفاع الكميات المباعة من 3,141,417 مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3,147,887 

مليون وحدة حرارية بريطانية خالل نفس الفترة.

شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«(

تدير شركة الجبيل للمياه والكهرباء )جواب( تشغيل محطة إنتاج المياه والطاقة المستقلة بالجبيل بموجب المرسوم الملكي رقم م/27 الصادر بتاريخ 21 
رجب 1428هـ )الموافق 9 أبريل 2007م(. تتعهد شركة توريد بمشتريات هذا المشروع وفقاً التفاقية شراء الطاقة والمياه مع شركة جواب، حيث تقوم 
بتوزيع 100.0% من الكهرباء التي تنتجها المحطة للشركة السعودية للكهرباء، وبتوزيع 37.5% من انتاج المياه إلى شركة مرافق لتوزيعه في مدينة الجبيل 

الصناعية وتوزيع 62.5% من انتاج المياه إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلمداد مناطق أخرى من المنطقة الشرقية بالمياه.

تملك شركة مرافق 100.0% من شركة توريد. حيث تم إنشاء شركة توريد لغرض شراء الماء والكهرباء من شركة الجبيل للمياه والكهرباء وبيع هذه المنافع 
إلى: الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة مرافق، كما وتقوم شركة توريد بشراء الوقود من شركة أرامكو ومن ثم 
توريده لشركة جواب. حيث تبيع شركة توريد الكهرباء والمياه إلى الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة مرافق بنفس 
سعر تكلفتها التي تم شراؤها من شركة جواب، وتبيع الوقود الذي تم شراؤه من شركة أرامكو إلى شركة جواب بنفس سعر تكلفتها. تنقسم إيرادات شركة 

توريد إلى قسمين: إيرادات الكهرباء وإيرادات المياه. 

انخفضت إيرادات شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«( بنسبة 0.8% من 2,255.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 2,237.8 
إلى  كيلوواط ساعي  للكهرباء من 23,300,288  السعودية  للشركة  المباعة  الكميات  انخفاض  تماشًيا مع  المالية 2020م  السنة  ريال سعودي في  مليون 
21,842,724 كيلوواط ساعي نتيجة انخفاض الطلب واالستهالك. قابل ذلك ارتفاع اإليرادات إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تماشًيا مع ارتفاع 

الكميات المباعة من 174,613,248 ألف متر مكعب إلى 178,762,256 متر مكعب خالل نفس الفترة.

استمرت اإليرادات باالنخفاض بنسبة 0.8% من 2,237.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 2,219.1 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م تماشًيا مع انخفاض الكميات المباعة إلى الشركة السعودية للكهرباء بمقدار 812,920 كيلوواط ساعي باإلضافة النخفاض حجم المياه 

المباعة إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمقدار 2,409,840 متر مكعب إثر انخفاض الطلب من قبلهم خالل نفس الفترة.

ارتفعت إيرادات شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«( بنسبة 2.0% من 510.6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م إلى 520.6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، ويعزى ذلك الرتفاع الكميات المباعة للمؤسسة العامة لتحلية 

المياه المالحة من 40,650,304 ألف متر مكعب إلى 43,027,276 متر مكعب خالل نفس الفترة.
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اإليرادات بحسب القطاعات التشغيلية ب- 

اإليرادات بحسب القطاعات التشغيلية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة (:  8ل6الجدول )

أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م :

ألف ريال سعودي

السنة المالية 
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

4.5%1.7358,663374,666%6.0%)2.3%(1,506,1901,471,2861,558,996كهرباء
مياه صالحة 
للشرب ومياه 

العمليات
1,057,9511,088,5051,077,710%2.9)%1.0(%0.9246,383258,934%5.1

مياه صالحة 
للشرب ومياه 

العمليات – 
صدارة 

359,110376,097387,974%4.7%3.2%3.992,26096,290%4.4

مياه الصرف 
)الصحي، 
الصناعية، 

المستصلحة( 

302,524311,526311,311%3.0)%0.1(%1.474,46775,673%1.6

مياه البحر 
)5.9%(3.1112,927106,259%0.1%6.3%489,333519,952520,625المبردة

توزيع الغاز 
0.2%41.920,02720,068%68.6%20.2%31,75538,17564,379الطبيعي

39.4%6,8209,509)29.7%(8.3%)54.4%(105,76748,24152,227تعديالت
اإلجمالي 

3.3%1.5911,547941,399%3.1%0.0%3,852,6303,853,7823,973,222)مرافق(

كهرباء – الشركة 
السعودية 
للكهرباء 

1,667,5391,636,2261,618,765)%1.9()%1.0()%1.5(368,048366,755)%0.4(

مياه صالحة 
للشرب ومياه 

العمليات – 
المؤسسة العامة 

لتحلية المياه 
المالحة

587,672601,556600,300%2.4)%0.2(%1.1142,579153,871%7.9

اإلجمالي 
2.0%510,627520,626)0.8%()0.8%()0.8%(2,255,2112,237,7822,219,065)توريد(

2.8%0.71,422,1741,462,025%1.7%)0.3%(6,107,8416,091,5646,192,287 اإلجمالي

مؤشرات األداء الرئيسية

الوحدات املباعة )مرافق(
كهرباء – ألف 

4.6%0.61,899,632,3071,986,971,568%8.3%)6.5%(8,396,845,3307,850,394,0858,501,414,917كيلوواط ساعي 

مياه صالحة 
للشرب ومياه 

عمليات – متر 
مكعب

159,449,193164,869,679163,061,032%3.4)%1.1(%1.136,747,45739,071,356%6.3

مياه صالحه 
للشرب ومياه 

عمليات لصداره 
– متر مكعب

35,014,90235,087,00734,425,267%0.2)%1.9()%0.8(7,562,7067,481,729)%1.1(
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ألف ريال سعودي

السنة المالية 
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

مياه الصرف 
)الصحي، 
الصناعية، 

المستصلحة( – 
متر مكعب

144,699,782151,188,372153,725,795%4.5%1.7%3.136,044,19335,282,424)%2.1(

مياه البحر 
المبردة – متر 

مكعب
7,751,318,3788,237,822,7108,246,876,680%6.3%0.1%3.11,788,800,6801,683,178,309)%5.9(

الغاز – مليون 
وحدة حرارية 

بريطانية
5,056,7695,988,18810,098,736%18.4%68.6%41.33,141,4173,147,887%0.2

متوسط سعر البيع )مرافق( - ريال سعودي
كهرباء – ألف 

)0.0(0.40.190.19)0.4(0.180.190.180.8كيلوواط ساعي 

مياه صالحة 
للشرب ومياه 

عمليات – متر 
مكعب

6.646.606.61)3.3(0.7)2.6(6.706.63)0.1(

مياه صالحه 
للشرب ومياه 

عمليات لصداره 
– متر مكعب

10.2610.7211.2746.355.1101.412.2012.870.7

مياه الصرف 
)الصحي، 
الصناعية، 

المستصلحة( – 
متر مكعب

2.092.062.03)3.0()3.5()6.6(2.072.140.1

مياه البحر 
المبردة – متر 

مكعب
0.060.060.060.00.00.00.060.060.0

الغاز – مليون 
وحدة حرارية 

بريطانية
6.286.386.379.5)0.1(9.56.386.37)0.0(

الوحدات املباعة )توريد(
كهرباء )الشركة 

السعودية 
للكهرباء( – ألف 
كيلوواط ساعي 

23,300,28821,842,72421,029,804)%6.3()%3.7()%5.0(4,625,5843,927,108)%15.1(

مياه )المؤسسة 
العامة لتحلية 

المياه المالحة( – 
متر مكعب

174,613,248178,762,256176,352,416%2.4)%1.3(%0.540,650,30443,027,276%5.8

متوسط سعر البيع )توريد( – ريال سعودي
كهرباء )الشركة 

السعودية 
للكهرباء( – ألف 
كيلوواط ساعي 

0.070.070.080.00.00.00.080.090.0
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ألف ريال سعودي

السنة المالية 
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

مياه )المؤسسة 
العامة لتحلية 

المياه المالحة( – 
متر مكعب

3.373.373.400.03.93.83.513.580.1

كنسبة من إجمالي اإليرادات

25.60.4%25.2%1.00.5)0.5(25.2%24.2%24.7%كهرباء
مياه صالحة 
للشرب ومياه 

العمليات
%17.3%17.9%17.40.5)0.5(0.1%17.3%17.70.4

مياه صالحة 
للشرب ومياه 

العمليات – 
صدارة 

%5.9%6.2%6.30.30.10.4%6.5%6.60.1

مياه الصرف 
)الصحي، 
الصناعية، 

المستصلحة( 

%5.0%5.1%5.00.1)0.1(0.0%5.2%5.20.0

مياه البحر 
)0.6(7.3%7.9%0.4)0.1(8.40.5%8.5%8.0%المبردة

توزيع الغاز 
)0.0(1.4%1.4%1.00.10.40.5%0.6%0.5%الطبيعي

0.70.2%0.5%)0.9(0.0)0.9(0.8%0.8%1.7%تعديالت
اإلجمالي 
64.40.3%64.1%64.20.20.91.1%63.3%63.1%)مرافق(

املساهمة إلجمالي اإليرادات )توريد(
كهرباء – الشركة 

السعودية 
للكهرباء 

%27.3%26.9%26.1)0.4()0.8()1.2(%25.9%25.1)0.8(

مياه صالحة 
للشرب ومياه 

العمليات – 
المؤسسة العامة 

لتحلية المياه 
المالحة

%9.6%9.9%9.70.3)0.2(0.1%10.0%10.50.5

)0.3(35.6%35.9%)1.1()0.9()0.2(35.8%36.7%36.9%اإلجمالي )توريد(

المصدر: معلومات اإلدارة.

تحدد الجهات التنظيمية تسعير تعرفة المجموعة للكهرباء والمياه )مياه الشرب ومياه المعالجة ومياه الصرف الصحي وتبريد مياه البحر( وخطوط خدمة 
الغاز، باستثناء القطاع التشغيلي لمياه صالحه للشرب ومياه عمليات لصداره، باإلضافة لقطاع شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«( حيث لديهما 
ترتيب تسعير مختلف. حتى عام 2020م، كانت هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج هي الهيئة التنظيمية الوحيدة لتنظيم قطاع الكهرباء والمياه في 
المملكة العربية السعودية، وفي يناير 2021م، أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية نظاًما جديًدا للقطاعين حيث تم استبدال هيئة تنظيم الكهرباء 
واإلنتاج المزدوج بثالث هيئات تنظيمية مستقلة جديدة هم هيئة تنظيم الكهرباء والمياه، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية. 

ظل متوسط سعر البيع مستقر نسبًيا لجميع القطاعات التشغيلية الخاضعة للجهات التنظيمية )قطاع الكهرباء، وقطاع المياه بخالف شركة صدارة، وقطاع 
توزيع الغاز( خالل الفترة التاريخية نظًرا لعدم وجود تغيير بتسعير التعرفة من قبل الجهات التنظيمية. يجدر الذكر أن التغير الطفيف في متوسط سعر 

البيع هو ناتج عن مزيج العمالء خالل الفترة حيث يوجد اختالف في تعرفة القطاعات ما بين العمالء الصناعيين، والتجاريين، والحكوميين، والسكني.
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إيرادات شركة مرافق

كهرباء

تتعلق إيرادات الكهرباء في شركة مرافق باإليرادات من إنتاج الكهرباء في مدينة ينبع ومدينة جازان التي تم البدء بنشاطاتها في السنة المالية 2021م 
حيث شكلت إيرادات الكهرباء ما نسبته 25.0% من إجمالي إيرادات المجموعة. 

انخفضت إيرادات الكهرباء بنسبة 2.3% من 1,506.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 1,471.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي النخفاض الكميات المباعة من 8,396,845,330 ألف كيلوواط ساعي إلى7,850,394,085 ألف كيلوواط ساعي حيث تعلق 
هذا االنخفاض بشكل رئيسي بانخفاض الطلب من قبل العمالء الصناعيين مدفوًعا بتبعات جائحة كورونا العالمية خالل نفس الفترة. قابل ذلك ارتفاع 

متوسط سعر البيع من 0.18 ريال سعودي إلى 0.19 ريال سعودي نتيجة تغير مزيج العمالء خالل الفترة.

ارتفعت إيرادات الكهرباء بنسبة 6.0% من 1,471.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 1,559.0 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م نتيجة ارتفاع الكميات المباعة بمقدار 651,020,832 ألف كيلوواط ساعي حيث تعلق هذا االرتفاع بشكل رئيسي بفائض التصدير )عملية 
يتم من خاللها تصدير فائض الطاقة إلى الشبكة الوطنية، وتوليد الطاقة من منشآت ينبع إلى الجبيل للمشتريين الرئيسيين( وبارتفاع الطلب من قبل 

العمالء الصناعيين خالل نفس الفترة.

ظل متوسط سعر البيع مستقر عند ما يقارب 0.18 ريال لكل كيلوواط الساعي خالل الفترة التاريخية نظًرا لعدم وجود تغيير بتسعير التعرفة من قبل 
الجهات التنظيمية.

ارتفعت إيرادات الكهرباء بنسبة 4.5% من 358.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 374.7 مليون ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة من 1,899,632 ألف كيلوواط ساعي إلى 
1,986,972 ألف كيلوواط ساعي حيث كان هذا االرتفاع مدفوًعا ببدء العمليات في منطقة جازان والتي بدأت في النصف األول من السنة المالية 2021م 
حيث بلغت 17.2 مليون ريال سعودي، حيث ظل متوسط سعر البيع مستقر عند ما يقارب 0.19 ريال لكل كيلوواط الساعي نظًرا لعدم وجود تغيير بتسعير 

التعرفة من قبل الجهات التنظيمية خالل نفس الفترة.

مياه صالحة للشرب ومياه العمليات

تتمثل إيرادات المياه الصالحة للشرب ومياه العمليات في المياه المباعة للقطاع الصناعي والسكني والحكومي في مدينة الجبيل ومدينة ينبع. كما يتم 
إزالة الملح من مياه البحر في محطات شركة مرافق من خالل عملية تقطير وتكثيف دقيقة ومن ثم يتم بيع جزء منها كمياه عمليات للعمالء الصناعيين، 
ويتم تزويد الجزء األخر بالمعادن وتطهيرها بثاني أكسيد الكلور ليتم بيعها كمياه صالحة للشرب للعمالء اآلخرين. ارتفعت إيرادات المياه الصالحة للشرب 
ومياه العمليات بنسبة 2.9% من 1,058.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 1,088.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ويعزى 
ذلك بشكل رئيسي الرتفاع الكميات المباعة من 159,449,193 متر مكعب إلى 164,869,679 متر مكعب كان االرتفاع في الكميات المباعة مدعوًما بارتفاع 
الطلب في الجبيل من العمالء الصناعيين والعمالء الحكوميين، قابل ذلك انخفاض في الطلب في ينبع من العمالء الحكوميين والعمالء الصناعيين خالل 

نفس الفترة. قابل ذلك انخفاض متوسط سعر البيع من 6.64 ريال سعودي إلى 6.60 ريال سعودي نتيجة تغير مزيج العمالء خالل الفترة.

انخفضت إيرادات المياه الصالحة للشرب ومياه العمليات بنسبة 1.0% من 1,088.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 1,077.7 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة انخفاض الكميات المباعة بمقدار 1,808,647 متر مكعب نتيجة انخفاض الطلب في الجبيل من العمالء 

الحكوميين وعمالء القطاع السكني خالل نفس الفترة. قابل ذلك ارتفاع متوسط سعر البيع إلى 6.61 ريال سعودي نتيجة تغير مزيج العمالء خالل الفترة.

ارتفعت إيرادات المياه الصالحة للشرب ومياه العمليات بنسبة 5.1% من 246.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م 
إلى 258.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة من 36,747,457 
متر مكعب إلى 39,071,356 متر مكعب نتيجة الرتفاع الطلب في الجبيل وينبع، باإلضافة لتحقيق إيرادات إضافية في منطقة رأس الخير على خلفية 
اتفاقية التوريد الموقعة مابين المجموعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوريد مياه في منطقة رأس الخير. قابل ذلك انخفاض متوسط سعر 

البيع من 6.70 ريال سعودي إلى 6.63 ريال سعودي نتيجة تغير مزيج العمالء خالل الفترة.

مياه صالحة للشرب ومياه العمليات – صدارة 

قامت شركة مرافق بإبرام اتفاقية لتوريد المياه الصناعية إلى مرافق شركة صدارة في مدينة الجبيل على أساس »البناء والتملك والتشغيل« لمدة 20 
سنة. ويمثل هذا المشروع أول منشأة تقوم مرافق ببنائها وتشغيلها داخل المنشآت التابعة للعميل. وتقوم المحطة بتحلية مياه البحر باستخدام تقنية 
التناضح العكسي، والتي تقع داخل حدود شركة صدارة وتتلقى إمدادات مياه البحر من الشبكة التابعة لشركة مرافق، ويتم تحديد الكميات المباعة وفقاً 

لالتفاقية الموقعة بين شركة صدارة وشركة مرافق.
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ارتفعت إيرادات المياه الصالحة للشرب ومياه العمليات لصدارة بنسبة 4.7% من 359.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 376.1 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي الرتفاع الكميات المباعة من 35,014,902 متر مكعب إلى 35,087,007 متر مكعب، 
باإلضافة الرتفاع متوسط سعر البيع لصدارة من 10.3 ريال سعودي إلى 10.7 ريال سعودي حيث تتم فهرسة وتحديد اسعار تعرفة صدارة بناء على 

مؤشرات محلية ودولية )مؤشر أسعار المنتجين في الواليات المتحدة ومؤشر أسعار المنتجين في المملكة العربية السعودية(.

استمرت إيرادات المياه الصالحة للشرب ومياه العمليات لصدارة باالرتفاع بنسبة 3.2% لتصل إلى 388.0 مليون ريال سعودي تماشًيا مع ارتفاع حجم 
الكميات المباعة وارتفاع متوسط سعر البيع لصدارة إلى 11.3 ريال سعودي نتيجة عملية الفهرسة المذكورة أعاله خالل نفس الفترة.

ارتفعت إيرادات المياه الصالحة للشرب ومياه العمليات لصدارة بنسبة 4.4% من 92.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م إلى 96.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عملية الفهرسة السعرية المذكورة 

أعاله. قابل ذلك انخفاض الكميات المباعة من 7,562,706 متر مكعب إلى 7,481,729 متر مكعب خالل نفس الفترة.

مياه الصرف )الصحي، الصناعية، المستصلحة( 

تتمثل اإليرادات من مياه الصرف في مياه الصرف الصحي والصناعي والمياه المستصلحة ويتم تجميع مياه الصرف من خالل شبكة من خطوط األنابيب 
إلى محطات الضخ والرفع في مواقع مختلفة في المناطق السكنية والصناعية ومن ثم يتم نقل مياه الصرف إلى محطات معالجة للصرف الصحي والصناعي 

بشكل منفصل ومن ثم يتم بيعه كمياه مستصلحة لتستخدم في أعمال الري ألغراض البستنة وتعد الهيئة الملكية للجبيل وينبع هي المستخدم الرئيسي لها.

والجدير بالذكر أن محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي تستخدم عمليات معالجة رئيسية وثانوية وبيولوجية تقوم على تقنيات الترشيح والتطهير، 
الثالثة من معالجة الصرف الصناعي مجهزة بتقنيات المعالجة بأكسدة الفنتون وحبيبات الكربون المنشط للوفاء بأحدث المتطلبات  كما أن المرحلة 
النظامية للهيئة الملكية، نتيجة لذلك تعتبر تكلفة هذه المعالجة عالية جداً مما نتج عنه هامش خسارة على مدى الفترة التاريخية. ترتبط الكميات المباعة 
في قطاع المياه الصالحة للشرب ومياه العمليات بعالقة طردية مع الكميات المباعة في قطاع مياه الصرف، وبناًء على ذلك، يتضمن سعر تعريفية المياه 

الصالحة للشرب ومياه العمليات إعانة بينية بين الخدمات )cross-subsidization( يعوض بشكل غير مباشر عن الخسارة في قطاع مياه الصرف.

ارتفعت إيرادات مياه الصرف بنسبة 3.0% من 302.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 311.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي الرتفاع الكميات المباعة من 144,699,782 متر مكعب إلى 151,188,372 متر مكعب نتيجة: )1( ارتفاع الكميات المباعة 
من مياه الصرف الصحي لمدينة الجبيل نتيجة زيادة الطلب من العمالء التجاريين وعمالء القطاع السكني، )2( ارتفاع الكميات المباعة من مياه الصرف 
الصناعي نتيجة زيادة الطلب من عمالء القطاع الصناعي خالل نفس الفترة. قابل ذلك انخفاض متوسط سعر البيع من 2.09 ريال سعودي إلى 2.06 

ريال سعودي نتيجة تغير مزيج العمالء خالل نفس الفترة.

انخفضت إيرادات مياه الصرف بشكل جزئي بنسبة 0.1% من 311.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 311.3 مليون ريال سعودي 
نتيجة انخفاض متوسط سعر البيع من 2.06 ريال سعودي إلى 2.03 ريال سعودي نتيجة تغير مزيج العمالء. قابل ذلك ارتفاع الكميات المباعة لتصل إلى 

153,725,795 متر مكعب تماشًيا مع ارتفاع الطلب واالستهالك.

ارتفعت إيرادات مياه الصرف بنسبة 1.6% من 74.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 75.7 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط سعر البيع من 2.07 ريال سعودي إلى 2.14 
ريال سعودي نتيجة تغير مزيج العمالء. قابل ذلك انخفاض الكميات المباعة من 36,044,193 متر مكعب إلى 35,282,424 متر مكعب نتيجة انخفاض 

الطلب خالل نفس الفترة.

مياه البحر المبردة

تتعلق إيرادات مياه البحر المبردة بمياه البحر التي يتم تنقيتها عبر مرشحات ثابتة ومن ثم يتم إضافة الكلور إليها قبل أن يتم إرسالها إلى العمالء عبر 
قناة التوزيع والتي يتم استخدامها ألغراض التبريد في مصانع العمالء.

ارتفعت إيرادات مياه البحر المبردة بنسبة 6.3% من 489.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 520.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي الرتفاع الكميات المباعة من 7,751,318,378 متر مكعب إلى 8,237,822,710 متر مكعب مدفوًعا بارتفاع الكميات 

المباعة في مدينة الجبيل ومدينة ينبع تماشًيا مع ارتفاع الطلب واالستهالك من عمالء القطاع الصناعي خالل نفس الفترة.

ارتفعت إيرادات مياه البحر المبردة بشكل جزئي بنسبة 0.1% من 520.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 520.6 مليون ريال سعودي 
نتيجة ارتفاع الكميات المباعة بمقدار 9,053,970 متر مكعب مدفوعة بارتفاع الكميات المباعة لمدينة الجبيل تماشًيا مع زيادة الطلب واالستهالك من القطاع 

الصناعي. قابل ذلك انخفاض في الكميات المباعة في مدينة ينبع بسبب انخفاض الطلب واالستهالك من قبل العمالء خالل نفس الفترة.

استقر متوسط سعر البيع لمياه البحر المبردة عند 0.06 ريال سعودي طوال الفترة التاريخية.
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انخفضت إيرادات مياه البحر المبردة بنسبة 5.9% من 112.9مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 106.3 مليون 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة من 1,788,800,680 متر مكعب 
إلى 1,683,178,309 متر مكعب نتيجة انخفاض الطلب في الجبيل وينبع من قبل العمالء الصناعيين وبالتحديد شركة سابك وشركاتها التابعة، حيث 

ظل متوسط سعر البيع مستقر عند ما يقارب 0.06 ريال سعودي نظًرا لعدم وجود تغيير بتسعير التعرفة من قبل الجهات التنظيمية خالل نفس الفترة.

توزيع الغاز الطبيعي

توزع الشركة الغاز الطبيعي الذي يتم شراؤه من شركة أرامكو من دون أي معالجة إضافية. حيث وقعت الشركة اتفاقية شراء مع شركة أرامكو تنتهي في 
يوليو 2030م وتنص االتفاقية على أال تتجاوز الكمية التي يتم شراؤها 140,400 مليون وحدة حرارية بريطانية يومياً أي ما يمثل 51,246,000 مليون وحدة 
حرارية بريطانية سنوياً، وتم تحديد سعر البيع من قبل حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة 0.75 دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أي 
ما يعادل 2.8 ريال سعودي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خالل الفترة التاريخية. ارتفعت إيرادات الغاز بنسبة 20.2% من 31.8 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2019م إلى 38.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، وكما ارتفعت إيرادات الغاز في السنة المالية 2021م لتصل إلى 64.4 
مليون ريال سعودي وما نسبته 68.5% من السنة المالية 2020م، وبمعدل نمو مركب قدره 41.9% من السنة المالية 2019م وحتى السنة المالية 2021م، 
نتيجة ارتفاع الكميات المباعة من 5,056,769 مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 10,098,736 مليون وحدة حرارية بريطانية بسبب ارتفاع الطلب من 

العمالء وحصول المجموعة على عمالء جدد خالل نفس الفترة. 

ارتفعت إيرادات الغاز الطبيعي بنسبة 0.2% من 20.0مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 20.1 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة من 3,141,417 مليون وحدة حرارية 
بريطانية إلى 3,147,887 مليون وحدة حرارية بريطانية نتيجة ارتفاع الطلب من العمالء، حيث ظل متوسط سعر البيع مستقر عند ما يقارب 6.37 ريال 

سعودي نظًرا لعدم وجود تغيير بتسعير التعرفة من قبل الجهات التنظيمية خالل نفس الفترة.

تعديالت

تضمنت إيرادات المجموعة تعديالت مسجلة من قبل اإلدارة على مدار الفترة التاريخية، تتعلق برسوم التركيب على معدات الطاقة، والتعديالت على 
إيرادات السعة المحجوزة للطاقة المتعلقة بفترات سابقة، واألصول الممولة من قبل العمالء، والدخل المؤجل، والمبيعات المستحقة التي لم يتم فوترتها 
قبل نهاية العام من أجل االعتراف الفعلي باإليراد خالل تقديم الخدمة حيث ان جميع هذه التعديالت مدققة من قبل المراجع القانوني وتتماشى مع 
السياسات المحاسبية للمجموعة وتم عرضها بشكل منفصل لعدم وجود كميات مباعة مقابلها وال يمكن تخصيصها بدقة للقطاعات التشغيلية. بلغت 
التعديالت ما قيمته 105.8 مليون ريال سعودي و48.2 مليون ريال سعودي و52.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م و2020م و2021م على 

التوالي، وبلغت ماقيمته 6.8 مليون ريال سعودي و9.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م على التوالي.

إيرادات شركة توريد

كهرباء – الشركة السعودية للكهرباء 

تتعلق إيرادات الكهرباء في شركة توريد بالكهرباء التي يتم شراؤها من شركة جواب وبيعها إلى الشركة السعودية للكهرباء وفقاً التفاقية شراء الطاقة 
والمياه مع شركة جواب. حيث انخفضت إيرادات الكهرباء في شركة توريد للشركة السعودية للكهرباء بنسبة 1.9% من 1,667.5 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2019م إلى 1,636.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماشًيا مع انخفاض الكميات المباعة للشركة السعودية للكهرباء من 

23,300,288 ألف كيلوواط ساعي إلى 21,842,724 ألف كيلوواط ساعي نتيجة انخفاض الطلب واالستهالك خالل نفس الفترة.

استمرت إيرادات الكهرباء للشركة السعودية للكهرباء باالنخفاض بنسبة 1.0% من 1,636.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 
1,619.3 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض الكميات المباعة إلى الشركة السعودية للكهرباء بمقدار 812,920 ألف كيلوواط ساعي بسبب انخفاض 

الطلب من قبل الشركة السعودية للكهرباء.

انخفضت إيرادات الكهرباء للشركة السعودية للكهرباء بنسبة 0.4% من 368.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م 
إلى 366.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع انخفاض الكميات المباعة للشركة السعودية للكهرباء من 

4,625,584 ألف كيلوواط ساعي إلى 3,927,108 ألف كيلوواط ساعي نتيجة انخفاض الطلب واالستهالك خالل نفس الفترة.
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مياه صالحة للشرب ومياه العمليات – المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

تقوم محطة إنتاج الطاقة والمياه في مدينة الجبيل بتوريد المياه إلى شركة مرافق والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويتعلق هذا البند باإليرادات من 
بيع المياه للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. حيث ارتفعت إيرادات المياه الصالحة للشرب ومياه العمليات في شركة توريد للمؤسسة العامة لتحلية 
المياه المالحة بنسبة 2.4% من 587.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 601.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماشًيا مع 

ارتفاع الكميات المباعة من 174,613,248 متر مكعب إلى 178,762,256 متر مكعب نتيجة ارتفاع الطلب واالستهالك خالل نفس الفترة.

وانخفضت إيرادات المياه الصالحة للشرب ومياه العمليات للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بنسبة 0.2% من 601.6 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م، لتصل إلى 600.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة النخفاض الكميات المباعة إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه 

المالحة بمقدار 2,409,840 متر مكعب إثر انخفاض الطلب خالل نفس الفترة.

ارتفعت إيرادات المياه الصالحة للشرب ومياه العمليات في شركة توريد للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بنسبة 7.9% من 142.6 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 153.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا 

مع ارتفاع الكميات المباعة من 40,650,304 متر مكعب إلى 43,027,276 متر مكعب نتيجة ارتفاع الطلب واالستهالك خالل نفس الفترة.

إيرادات شركة مرافق بحسب العمالء الرئيسيين ج- 

إيرادات المجموعة بحسب العمالء الرئيسيين للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة (:  9ل6الجدول )

الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م :

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

الكهرباء:

شركة سابك 
والشركات التابعة 

لها
588,236558,816526,971)%5.0()%5.7()%5.4(131,314119,837)%8.7(

شركة أرامكو 
السعودية 

والشركات التابعة 
لها

559,705480,467550,467)%14.2(%14.6)%0.8(130,182135,499%4.1

الهيئة الملكية 
3.9%2.413,61314,146%2.1%2.8%69,05070,95372,441للجبيل وينبع 

الشركة السعودية 
)0.4%(368,205366,756)2.5%()1.2%()3.9%(1,704,2671,638,3921,618,923للكهرباء

26.1%27.383,397105,184%14.0%42.2%252,471358,885408,960أخرى

2.0%0.1726,711741,422%2.3%)2.1%(3,173,7293,107,5133,177,762اإلجمالي

املياه:

شركة سابك 
والشركات التابعة 

لها
991,8171,026,8621,004,851%3.5)%2.1(%0.7223,506227,296%1.7

شركة أرامكو 
السعودية 

والشركات التابعة 
لها

676,914689,050718,129%1.8%4.2%3.0169,337177,211%4.7

الهيئة الملكية 
)12.9%(3.011,89710,359%3.4%2.6%51,04152,36454,164للجبيل وينبع 

الشركة السعودية 
)3.0%(17.63332%100.0%)30.9%(553876للكهرباء
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ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

المؤسسة العامة 
لتحلية المياه 

المالحة
587,672601,556600,300%2.4)%0.2(%1.1142,579153,871%7.9

0.8%3.2121,264122,257%)1.4%(7.9%489,090527,765520,399أخرى

3.4%1.8668,616691,026%0.0%3.6%2,796,5892,897,6352,897,919اإلجمالي

توزيع الغاز 
0.2%42.420,02720,068%68.6%20.2%31,75538,17564,379الطبيعي

39.4%6,8209,509)29.7%(8.3%)54.4%(105,76848,24152,227تعديالت

اإلجمالي 
2.8%0.71,422,1741,462,025%1.7%)0.3%(6,107,8416,091,5646,192,287)املجموعة(

كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات املجموعة

شركة سابك 
والشركات التابعة 

لها
%25.9%26.0%24.70.1)1.3()1,2(%24.9%23.7)1,2(

شركة أرامكو 
السعودية 

والشركات التابعة 
لها

%20.2%19.2%20.5)1.0(1.30.3%21.1%21.40.3

الهيئة الملكية 
)0.1(1.7%1.8%2.00.00.00.0%2.0%2.0%للجبيل وينبع 

الشركة السعودية 
)0,8(25.1%25.9%)1.8()0.8()1.0(26.1%26.9%27.9%للكهرباء

المؤسسة العامة 
لتحلية المياه 

المالحة
%9.6%9.9%9,70,3)0,2(0,1%10.0%10.50,5

17.61.3%16.3%16.91.60.92,5%16.0%14.4%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة.

المساهمين  من  كبير  بشكل  والمياه  الكهرباء  لقطاعًي  اإليرادات  تركزت  و  العالقة،  ذات  األطراف  إيرادات  في  كبير  بشكل  المجموعة  إيرادات  تتركز 
واألطراف ذات العالقة حيث تمثلت اإليرادات بشكل رئيسي من شركة سابك والشركات التابعة لها )حيث شكلت ما نسبته 25.9% في السنة المالية 
2019م و26.0% في السنة المالية 2020م و24.7% في السنة المالية 2021م و23.7% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م من إجمالي 
إيرادات المجموعة( ، وشركة أرامكو السعودية وشركاتها التابعة )حيث شكلت ما نسبته 20.2% في السنة المالية 2019م و19.2% في السنة المالية 
2020م و20.5% في السنة المالية 2021م و21.4% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م من إجمالي إيرادات المجموعة(، والهيئة الملكية 
للجبيل وينبع )حيث شكلت ما نسبته 2.0% في السنة المالية 2019م و2020م و2021م و1.7% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م من 
إجمالي إيرادات المجموعة(، باإلضافة للشركة السعودية للكهرباء التي مثلت ما نسبته 27.9% في السنة المالية 2019م و26.9% في السنة المالية 2020م 
و26.1% في السنة المالية 2021م و25.1% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م من إجمالي إيرادات المجموعة. باإلضافة لذلك، تعلقت 

إيرادات العمالء اآلخرون بشكل رئيسي من العمالء الصناعيين والعمالء السكنيين غير المنتسبين إلى األطراف ذات العالقة المذكورة أعاله.

والجدير بالذكر أن التغيرات في إيرادات مرافق من األطراف ذات العالقة تتقلب خالل الفترة التاريخية تماشًيا مع التقلبات في الطلب من الشركات 
التابعة لألطراف ذات عالقة بحسب الطلب واحتياجات هذه الشركات الصناعية، والتي تُرجمت إلى كميات مباعة أعلى أو أقل، مع ثبات معدالت التعرفة 

خالل نفس الفترة.
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تكلفة اإليرادات- 2

تكلفة اإليرادات بحسب الشركات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر (:  10ل6الجدول )

المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م:

ألف ريال 
سعودي

السنة المالية 
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

شركة مرافق 
الكهرباء والمياه 

بالجبيل وينبع 
)»مرافق« أو 

»الشركة«(

3,601,1913,510,9803,342,060)%2.5()%4.8()%3.7(802,800792,349)%1.3(

شركة مرافق 
للتأمين 

المحدودة 
)»ميل«(

ال ينطبق--0.0%ال ينطبق)%100.0(--884

شركة مرافق 
لتوريد 

الكهرباء والماء 
)»توريد«(

2,599,1682,587,1532,568,451)%0.5()%0.7()%0.6(594,532608,648%2.4

شركة خدمات 
ماسا للتشغيل 

والصيانة 
)»ماسا«(

427,283437,441409,460%2.4)%6.4()%2.1(82,84788,352%6.6

مشروع 
العمليات 
المشتركة 

شركة الجبيل 
للمياه والكهرباء 

)»جواب«(

122,730134,172148,876%9.3%11.0%10.134,79936,942%6.2

تعديالت 
مرتبطة 

بالتوحيد*
)1,163,077()1,206,451()1,181,238(%3.7)%2.1(%0.8)281,184()285,745(%1.6

0.5%1,233,7931,240,546)2.7%()3.2%()2.2%(5,588,1795,463,2955,287,609اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.
تتعلق التعديالت بالتكلفة بين الشركات التي تم استبعادها نتيجة التوحيد  *

لمزيد من المناقشة حول كل شركة تابعة، يرجى الرجوع الى القسم )نتائج العمليات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 
الكهرباء والماء  لتوريد  للتشغيل والصيانة )»ماسا«(، وشركة مرافق  المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م لشركة خدمات ماسا  الثالثة أشهر  وفترة 

)»توريد«(، وشركة الجبيل للمياه والكهرباء )»جواب«(( من هذه النشرة.
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تكلفة اإليرادات بحسب القطاعات التشغيلية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة (:  11ل6الجدول )

الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م:

ألف ريال 
سعودي

السنة المالية 
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

4.1%326,212339,574)5.7%()8.0%()3.3%(1,411,6871,364,7301,256,004كهرباء

مياه صالحة 
للشرب ومياه 

العمليات
1,072,7011,058,430964,251)%1.3()%8.9()%5.2(216,285221,742%2.5

مياه صالحة 
للشرب ومياه 

العمليات – 
صدارة 

134,374131,475124,986)%2.2()%4.9()%3.6(22,16222,098)%0.3(

مياه الصرف 
)الصحي، 
الصناعية، 

المستصلحة( 

419,420375,539416,658)%10.5(%10.9)%0.3(78,19377,119)%1.4(

مياه البحر 
)18.4%(105,84586,380)1.4%()3.6%(0.8%424,849428,343412,938المبردة

توزيع الغاز 
22.9%30.815,75319,366%44.6%18.3%35,85042,39961,312الطبيعي

0.6%469,343471,963)0.4%()0.3%()0.5%(2,063,6932,052,9042,046,390توريد / جواب

ال ينطبق2,304-)55.5%()46.5%()63.0%(25,6059,4755,070تسويات*

0.5%1,233,7931,240,546)2.7%()3.2%()2.2%(5,588,1795,463,2955,287,609اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.
تتعلق التسويات بالتكاليف التي ال يمكن تخصيصها لقطاعات معينة بسبب طبيعتها.  *

أشهر (:  12ل6الجدول ) الثالثة  وفترة  و2021م  و2020م  2019م  ديسمبر   31 المنتهية في  المالية  للسنوات  النوع  بحسب  اإليرادات  تكلفة 

المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م:

ألف ريال 
سعودي

السنة المالية 
2019م

)المدققة(

السنة المالية 
2020م

)المدققة(

السنة المالية 
2021م

)المدققة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

تكاليف كهرباء 
6.2%0.7340,830361,940%)1.1%(2.6%1,414,6301,450,8461,435,486ومياه

وقود ومواد 
)3.0%(319,312309,854)1.4%()0.5%()2.3%(1,453,7291,420,6791,413,853كيماوية

3.8%275,597285,975)7.1%()14.7%(1.1%1,318,2391,333,1681,137,181استهالك

تكاليف 
)0.3%(160,960160,481)7.6%()3.3%()11.8%(824,338726,941703,123موظفين

مصروفات 
13.1%5.548,54154,881%5.5%5.5%193,184203,824214,936تشغيل وصيانة

)1.5%(34,65034,116)3.5%(1.9%)8.5%(194,657178,079181,407إصالح وصيانة
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ألف ريال 
سعودي

السنة المالية 
2019م

)المدققة(

السنة المالية 
2020م

)المدققة(

السنة المالية 
2021م

)المدققة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

مخصص 
مخزون عديم 

الحركة ومتقادم
11,34711,53225,162%1.6%118.2%48.94702,303%390.0

إطفاء 
موجودات غير 

ملموسة
1,5721,66723,698%6.0%1321.6%288.323,481573)%97.6(

1.6%29,95230,423)7.0%(11.9%)22.6%(176,483136,559152,763أخرى

إجمالي تكلفة 
0.5%1,233,7931,240,546)2.7%()3.2%()2.2%(5,588,1795,463,2955,287,609اإليرادات

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليراداتنقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

تكاليف كهرباء 
24.80.8%24.0%0.0)0.6(23.20.6%23.8%23.2%ومياه

وقود ومواد 
)1.3(21.2%22.5%)1.0()0.5()0.5(22.8%23.3%23.8%كيماوية

19.60.2%19.4%)3.2()3.5(18.40.3%21.9%21.6%استهالك

تكاليف 
)0.3(11.0%11.3%)2.1()0.6()1.6(11.4%11.9%13.5%موظفين

مصروفات 
3.80.4%3.4%3.50.10.20.3%3.3%3.2%تشغيل وصيانة

)0.1(2.3%2.4%)0.3(0.0)0.3(2.9%2.9%3.2%إصالح وصيانة

مخصص 
مخزون عديم 

الحركة ومتقادم
%0.2%0.2%0.40.00.20.2%0.0%0.20.2

إطفاء 
موجودات غير 

ملموسة
%0.0%0.0%0.40.00.40.4%1.7%0.0)1.7(

)0.0(2.1%2.1%)0.4(0.3)0.7(2.5%2.2%2.9%أخرى

)1.9(84.9%86.8%)6.1()4.3()1.8(85.4%89.7%91.5%اإلجمالي

متوسط عدد 
)17(1,3701,353)271()79()192(1,6791,4871,408الموظفين

متوسط الراتب 
الشهري لكل 
موظف )ريال 

سعودي( 

17,12118,17919,240%6.2%5.8%6.019,53419,874%1.7

متوسط التكلفة 
الشهرية لكل 
موظف )ريال 

سعودي(

40,91440,73941,615)%0.4(%2.2%0.939,16339,537%1.0

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة.
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تكاليف كهرباء ومياه

تتمثل تكاليف الكهرباء والمياه في: )1( تكاليف إنتاج الكهرباء والمياه من شركة جواب الذي يتم بيعه إلى الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة 
لتحلية المياه المالحة، )2( وتكاليف المياه المحالة المشتراة من قبل شركة الفتح وشركة جواب لمساندة عمليات مياه الشرب والكهرباء والمياه في الجبيل 

)شركة مرافق(، )3( تكاليف استهالك الكهرباء والمياه من قبل شركة مرافق.

ارتفعت تكاليف الكهرباء والمياه بنسبة 2.6% من 1,414.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 1,450.8 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي الرتفاع مصروف المياه المحالة المشتراة من قبل شركة الفتح تماشًيا مع ارتفاع الطلب خالل نفس الفترة.

انخفضت تكاليف الكهرباء والمياه بنسبة 1.1% من 1,450.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 1,435.5 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م نتيجة انخفاض مصروف المياه المحالة المشتراة من قبل شركة الفتح وشركة جواب تماشًيا مع انخفاض الطلب من قبل المؤسسة 
العامة لتحلية المياه، باإلضافة النخفاض استهالك الكهرباء من قبل شركة مرافق نتيجة تفعيل اتفاقية نقل الكهرباء بين شركة مرافق والشركة الوطنية 

للنقل خالل نفس الفترة.

ارتفعت تكاليف الكهرباء والمياه بنسبة 6.2% من 340.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 361.9 مليون 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع ارتفاع حجم العمليات وزيادة نشاط القطاعات لدى المجموعة مما ساهم 

في هذه الزيادة خالل نفس الفترة.

وقود ومواد كيماوية

تتعلق تكلفة الوقود والمواد الكيماوية بالوقود المستخدم إلنتاج الطاقة والغاز بشكل رئيسي. انخفضت تكلفة الوقود والمواد الكيماوية بنسبة 2.3% من 
1,453.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 1,420.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انقطاع 
غير عادي للتيار الكهربائي في مدينة ينبع نتيجة حادثة توقف الشبكة خالل السنة المالية 2020م، مما ساهم في انخفاض مصاريف الكهرباء. الجدير 

بالذكر ان مع ذلك الكميات المباعة لم تتأثر بهذه األحداث وكان هذا مدفوعاً بتوفر سعة عالية وانخفاض الطلب من العمالء خالل نفس الفترة.

انخفضت تكلفة الوقود والمواد الكيماوية بشكل جزئي بنسبة 0.5% من 1,420.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 1,413.9 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة: )1( عكس لمصاريف معالجة الوقود الثقيل بقيمة 25.4 مليون ريال سعودي حيث كانت المجموعة 
تعمل مخصص لمصاريف مناولة الوقود في السنوات السابقة على الرغم من أن هذه المصاريف لم تذكر في االتفاقية مع شركة أرامكو وبناء على ذلك 
تمت مراجعة هذه المصروفات وتوقفت المجموعة عن تسجيل أي مصاريف لها وتم تسجيل عكس لهذا المصروف بقيمة 25.4 مليون ريال سعودي خالل 
السنة المالية 2021م من قبل اإلدارة، )2( حريق في السنة المالية 2021م ساهم في انخفاض استهالك الوقود، )3( باإلضافة الى انخفاض في الكميات 

المشتراة والمستهلكة من الوقود من قبل المجموعة تماشًيا مع احتياجات المجموعة خالل نفس الفترة.

انخفضت تكلفة الوقود والمواد الكيماوية بنسبة 3.0% من 319.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 309.9 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض استهالك الغاز بسبب انخفاض انتاج 

الكهرباء في شركة جواب نتيجة النخفاض الطلب من شركة الكهرباء السعودية.

استهالك

ارتفعت تكاليف االستهالك بنسبة 1.1% من 1,318.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 1,333.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلضافات قامت بها المجموعة على اآلالت والممتلكات والمعدات بقيمة 711.1 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

انخفضت تكاليف االستهالك بنسبة 14.7% من 1,333.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 1,137.2 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م نتيجة التغيير في تقدير العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات بعد عملية إلعادة تقييم األصول الثابتة تم من قبل المجموعة حيث 
تم اعتبار معظم فئات أصول الممتلكات واآلالت والمعدات ذات عمر أطول )يرجى مراجعة قسم اآلالت والممتلكات والمعدات لرؤية تأثير تغير معدل 

االستهالك على قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات(.

ارتفعت تكاليف االستهالك بنسبة 3.8% من 275.6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 286.0 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزى ذلك لإلضافات على اآلالت والممتلكات والمعدات بقيمة 153.2مليون ريال سعودي 

خالل نفس الفترة.
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تكاليف موظفين

تتمثل تكاليف الموظفين برواتب وبدالت ومزايا ومكافآت الموظفين ومصاريف التأمين الطبي للموظفين وتعويضات التقاعد المبكر وتكاليف الموظفين 
األخرى. انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 11.8% من 824.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 726.9 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م نتيجة انخفاض عدد الموظفين من 1,679 إلى 1,487 موظف أثر مبادرة توفير التكاليف التي نفذتها المجموعة لتعزيز الهيكل التنظيمي 
للموظفين خالل السنة المالية 2018م، حيث قامت الشركة بإجراء اختبار إلعادة تنظيم هيكلي يتضمن خطة تحسين تكلفة الموظفين، من خالل تقديم 
حزم تقاعد مبكر للموظفين الذي يستوفون معايير محددة من أجل تقليل مجموع تكاليف الموظفين وتحقيق مزيد من كفاءة التشغيل خالل نفس الفترة.

انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 3.3% من 726.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 703.1 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م تماشًيا مع انخفاض عدد الموظفين من 1,487 إلى 1,408 موظف تماشيا مع مبادرة توفير التكاليف التي نفذتها المجموعة لتعزيز الهيكل 

التنظيمي للموظفين خالل نفس الفترة.

انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 0.3% من 161.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 160.5 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزى ذلك النخفاض عدد الموظفين بنحو 17 موظف باإلضافة النخفاض المكافآت بسبب 

اختالف التقديرات المحاسبية المتعلقة بمخصص المكافآت .

مصروفات تشغيل وصيانة

تتعلق مصروفات التشغيل والصيانة بتكاليف التشغيل والصيانة للشركة والتي تقام من خالل شركة ماسا باإلضافة إلى مصاريف التشغيل والصيانة في 
شركة جواب والتي تقام من خالل شركة جومل )JOMEL(. ارتفعت مصروفات التشغيل والصيانة بنسبة 5.5% من 193.2 مليون ريال سعودي في السنة 

المالية 2019م إلى 203.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، تماشيا مع الخطة التشغيلية للشركة خالل نفس الفترة.

استمرت مصروفات التشغيل والصيانة باالرتفاع بنسبة 5.5% من 203.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 214.9 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2021م تماشيا مع الخطة التشغيلية للشركة.

ارتفعت مصروفات التشغيل والصيانة بنسبة 13.1% من 48.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 54.9 مليون 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة التي تم تكبدها بسبب بدء عمليات المحطة 

التشغيلية الجديدة في جازان خالل نفس الفترة.

إصالح وصيانة

تتعلق مصاريف اإلصالح والصيانة بتصليح اآلالت والمعدات والماكينات. انخفضت مصاريف اإلصالح والصيانة بنسبة 8.5% من 194.7 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2019م إلى 178.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، تماشيا مع الخطة التشغيلية للشركة خالل نفس الفترة.

وارتفعت مصاريف اإلصالح والصيانة بنسبة 1.9% من 178.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 181.4 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م نتيجة حريق وقع في مدينة ينبع بأحد المعدات للكهرباء مما ساهم في ارتفاع مصاريف اإلصالح والصيانة والجدير بالذكر ان 

المجموعة قامت بتقديم مطالبة تأمين )بلغت 19.5 مليون ريال سعودي( من شركة التأمين.

انخفضت مصاريف اإلصالح والصيانة بنسبة 1.5% من 34.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 34.1 مليون 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع انخفاض احتياجيات المجموعة من أعمال الصيانة واإلصالح حيث تتعلق 

هذه المصاريف بشكل رئيسي بإحتياجات المجموعة للصيانة.

مخصص مخزون عديم الحركة ومتقادم

يتعلق مخصص المخزون عديم الحركة والمتقادم بمخزون قطع الغيار المتقادم ألكثر من ثالث سنوات، ويتم تكوين المخصص عديم الحركة والمتقادم بناًء 
على عوامل متعددة بما في ذلك عمر المخزون واالستخدام السابق والمتوقع في المستقبل وتقييم الفرق الفنية الداخلية. ارتفع المخصص بنسبة %1.6 
من 11.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 11.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، تماشياً مع سياسة مخصصات المجموعة 

وأعمار قطع الغيار نتيجة فحص للمخزون تم تحديد بنود بطيئة الحركة فيه خالل نفس الفترة.

استمر المخصص باالرتفاع بنسبة 118,2% من 11.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ليصل إلى 25.2 مليون ريال سعودي نتيجة شطب 
العديد من قطع الغيار حيث تم في نهاية السنة المالية 2021م جرد كامل للمخزون وتم تحديد بنود مخزون بطيئة الحركة إضافية التي أدت إلى زيادة 

المخصص خالل نفس الفترة.
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ارتفع المخصص بنسبة 390.0% من 470 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 2.3 مليون ريال سعودي في فترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة شطب العديد من قطع الغيار اثر عملية جرد للمخزون وتم تحديد بنود مخزون بطيئة الحركة إضافية 

التي أدت إلى زيادة المخصص خالل نفس الفترة.

إطفاء موجودات غير ملموسة

تتعلق مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة بشكل رئيسي بترخيص برامج الحاسب اآللي. ارتفع مصروف اإلطفاء بنسبة 6.0% من 1.6 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2019م إلى 1.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، نتيجة إلضافات على األصول غير الملموسة تعلقت بتراخيص 
الحاسب على خلفية بدء العمليات بمحطتين جديدتين لمعالجة المياه خالل نفس الفترة. ارتفعت مصاريف اإلطفاء بنسبة 1,321.6% من 1.7 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 23.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إطفاء تراخيص مرسملة 

سابقا بقيمة 36.0 مليون ريال سعودي تعلقت بالمحطتين الجديدتين لمعالجة المياه. 

انخفضت مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة بنسبة 97.6% من 23.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م 
إلى 573 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة االعتراف المتأخر بمصاريف إطفاء عن فترات سابقة في فترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م حيث تعلقت هذه المصاريف بأصول غير ملموسة لم يتم نقل ملكيتها للمجموعة من الهيئة الملكية للجبيل 

وينبع حتى فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م.

أخرى

تتعلق المصاريف األخرى بشكل رئيسي في عقود الخدمات، ومصاريف التأمين، والرسوم الحكومية باإلضافة لمصاريف أخرى. حيث انخفضت المصاريف 
األخرى بنسبة 22.6% من 176.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م الى 136.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، نتيجة انخفاض 

مصاريف عقود الخدمات بسبب جائحة كورونا.

وارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 11.9% من 136.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 152.8 مليون ريال سعودي في السنة 
تدريب  لزيادة في مصاريف  باإلضافة  المجموعة،  الذي حصل في أحد منشآت  الحريق  التأمين بسبب حادث  ارتفاع مصاريف  نتيجة  المالية 2021م 

الموظفين وعقود الخدمات مما ساهم في ارتفاع المصاريف األخرى.

ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 1.6% من 30.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 30.4 ألف ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة االرتفاع في بعض المصاريف الحكومية خالل نفس الفترة.

مجمل الربح - 3

أشهر (:  13ل6الجدول ) الثالثة  وفترة  و2021م  و2020م  2019م  ديسمبر   31 المنتهية في  المالية  للسنوات  الشركات  بحسب  الربح  مجمل 

المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م:

ألف ريال 
سعودي

السنة المالية 
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

شركة مرافق 
الكهرباء والمياه 

بالجبيل وينبع 
)»مرافق« أو 

»الشركة«(

251,439342,803631,161%36.3%84.1%58.4108,747149,049%37.1

شركة مرافق 
للتأمين 

المحدودة 
)»ميل«(

7,44414,4455,894%94.1)%59.2()%11.0(932,120%2179,6

شركة مرافق 
لتوريد 

الكهرباء والماء 
)»توريد«(

7,9213,3114,175)%58.2(%26.1)%27.4(9872,122%115.0
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ألف ريال 
سعودي

السنة المالية 
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

شركة خدمات 
ماسا للتشغيل 

والصيانة 
)»ماسا«(

81,03695,577102,555%17.9%7.3%12.540,44023,588)%41.7(

مشروع 
العمليات 
المشتركة 

شركة الجبيل 
للمياه والكهرباء 

)»جواب«(

219,582204,858181,915)%6.7()%11.2()%9.0(43,52546,045%5.8

تعديالت 
مرتبطة 

بالتوحيد*
)47,759()32,726()21,023()%31.5()%35.8()%33.7()5,411()1,445()%73.3(

17.6%31.9188,381221,479%44.0%20.9%519,662628,269904,678اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.
تتعلق التعديالت باجمالي االيرادات والتكلفة بين الشركات التي تم استبعادها نتيجة التوحيد  *

مجمل الربح بحسب القطاعات التشغيلية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة (:  14ل6الجدول )

أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م :

ألف ريال 
سعودي

السنة المالية 
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

مياه صالحة 
للشرب ومياه 

العمليات
23.6%30,09937,192ال ينطبق%277.3)%303.9(30,075113,459)14,751(

مياه الصرف 
)الصحي، 
الصناعية، 

المستصلحة( 

)116,896()64,014()105,347()%45.2(%64.6)%5.1()3,726()1,446()%61.2(

مياه البحر 
180.7%29.27,08219,879%17.6%42.1%64,48491,609107,687المبردة

)2.0%(11,33911,115)35.4%(9.8%)62.0%(79,23530,08233,045تعديالت*

مجمل ربح 
قطاع املياه 

)بدون صدارة(
12,07287,752148,844%626.9%69.6%251.144,79466,740%49.0

مياه صاحلة 
للشرب ومياه 

العمليات - 
صدارة 

224,736244,623262,988%8.8%7.5%8.270,09874,192%5.8

2.1%63.532,92433,632%160.8%2.5%119,873122,812320,254كهرباء

توزيع الغاز 
)177.1%(555)719(ال ينطبق)314.9%()20.8%(4,988)2,321()2,932(الطبيعي
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ألف ريال 
سعودي

السنة المالية 
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة المالية 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

17.9%41,28448,664)5.0%()6.6%()3.5%(191,518184,879172,675توريد / جواب

الينطبق)2,304(-)55.5%()46.5%()63.0%()5,071()9,476()25,605(تسويات**

17.6%31.9188,380221,479%44.0%20.9%519,662628,269904,678اإلجمالي

مؤشرات األداء الرئيسية

هامش الربح

مياه صالحة 
للشرب ومياه 

العمليات
)%1.4(%2.8%10.54.27.7)11.9(%12.2%14.42.1

مياه الصرف 
)الصحي، 
الصناعية، 

المستصلحة( 

)%38.6()%20.5()%33.8(18.1)13.3(4.8)%5.0()%1.9(3.1

مياه البحر 
18.712.4%6.3%20.74.43.17.5%17.6%13.2%المبردة

قطاع املياه 
14.84.7%10.1%7.73.93.27.1%4.5%0.6%)بدون صدارة(

مياه صاحلة 
للشرب ومياه 

العمليات - 
صدارة 

%62.6%65.0%67.82.42.85.2%76.0%77.11.1

)0.2(9.0%9.2%20.30.512.012.5%8.3%7.8%كهرباء

توزيع الغاز 
2.87.6%)4.8%(7.53.113.316,4%)5.8%()8.9%(الطبيعي

9.31.3%8.1%)0.7()0.5()0.2(7.8%8.3%8.5%توريد / جواب

15.11.9%13.2%14.61.84.36.1%10.3%8.5%اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.
تتعلق التعديالت بتعديالت مسجلة من قبل اإلدارة على إيرادات قطاع المياه ال يمكن تتبعها أو تقسيمها نحو كل قطاع فرعي وتم عرضها باإلجمالي.  *

تتعلق التسويات بالتكاليف التي ال يمكن تخصيصها لقطاعات معينة بسبب طبيعتها.  **

مياه صالحة للشرب ومياه العمليات

ارتفع مجمل ربح المياه الصالحة للشرب ومياه العمليات من خسارة بلغت 14.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى ربح بلغ 30.1 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2020م )بلغ هامش الربح 2.8% في السنة المالية 2020م(، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة من 
والعمالء  الصناعيين  العمالء  الجبيل من  الطلب في  بارتفاع  االرتفاع مدعوًما  كان هذا  متر مكعب حيث  إلى 164,869,679  متر مكعب   159,449,193
الحكوميين، باإلضافة النخفاض تكاليف الموظفين لقطاع المياه الصالحة للشرب ومياه العمليات بمقدار 74.0 مليون ريال سعودي نتيجة لمبادرة ترشيد 

التكاليف التي نفذتها المجموعة لتقليل عدد الموظفين.

استمر مجمل ربح مياه صالحة للشرب ومياه العمليات باالرتفاع بنسبة 277.3% من 30.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ليصل إلى 113.5 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م )ارتفع هامش الربح ليصل إلى 10.5%( نتيجة النخفاض مصروف االستهالك نتيجة زيادة عمر استهالك 
األصول اثر إعادة تقييم األصول الثابتة الذي حصل من قبل اإلدارة، وانخفاض تكاليف الموظفين تماشًيا مع مبادرة ترشيد التكاليف التي نفذتها المجموعة 
لتقليل عدد الموظفين، باإلضافة النخفاض مصاريف التشغيل والصيانة بسبب االنخفاض في قيمة عقود التشغيل والصيانة حيث ان هذه العقود تعتمد 

على عدد وحجم أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها خالل نفس الفترة.
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ارتفع مجمل ربح مياه صالحة للشرب ومياه العمليات بنسبة 23.6% من 30.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م 
إلى 37.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م )ارتفع هامش الربح من 12.2% إلى 14.4%(، ويعزى ذلك بشكل 
رئيسي الرتفاع الكميات المباعة من 36,747,457 متر مكعب إلى 39,071,356 متر مكعب نتيجة الرتفاع الطلب في الجبيل وينبع، باإلضافة لتحقيق إيرادات 
إضافية في منطقة رأس الخير على خلفية اتفاقية التوريد الموقعة ما بين المجموعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوريد مياه في منطقة رأس 
الخير، والجدير بالذكر ان العمليات بمنطقة رأس الخير تتمتع بتكلفة أقل من باقي المناطق بسبب عدم وجود مصنع ومنشأة للعمليات حيث ان المجموعة 

تعمل بهذه المنطقة كمورد احتياطي للمياه في حاالت النقص والحاجة.

مياه الصرف )الصحي، الصناعية، المستصلحة( 

انخفض مجمل خسارة مياه الصرف بنسبة 45.2% من 116.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 64.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م )انخفض هامش الخسارة من 38.6% إلى 20.5%( نتيجة ارتفاع إيرادات مياه الصرف الصحي تماشًيا مع ارتفاع الكميات المباعة نتيجة زيادة الطلب، 
باإلضافة النخفاض تكاليف الموظفين بمقدار 33.3 مليون ريال سعودي تماشًيا مع مبادرة ترشيد التكاليف التي نفذتها المجموعة لتقليل عدد الموظفين، 
وانخفاض مصاريف التشغيل والصيانة بسبب االنخفاض في قيمة عقود التشغيل والصيانة حيث ان هذه العقود تعتمد على عدد وحجم أعمال الصيانة التي 

يتم تنفيذها. قابل ذلك ارتفاع مصاريف الوقود والمواد الكيماوية بمقدار 12.0 مليون ريال سعودي بسبب استعمال الغاز كوقود خالل نفس الفترة.

ارتفع مجمل خسارة مياه الصرف بنسبة 64.6% من 64.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ليصل إلى 105.3 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م )ارتفع هامش الخسارة إلى 33.8%( نتيجة ارتفاع تكاليف الموظفين، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة تماشًيا مع ارتفاع الكميات 
المباعة حيث أن هذه التكاليف تتغير بتغير حجم اإلنتاج، وارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه بسبب تكاليف االستعانة بالمصادر الخارجية خالل نفس الفترة.

انخفض مجمل خسارة مياه الصرف بنسبة 61.2% من 3.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 1.4 مليون 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م )انخفض هامش الخسارة من 5.0% إلى 1.9%(، ويعزى ذلك بشكل رئيسي النخفاض 

تكلفة مياه الصرف، باإلضافة الرتفاع متوسط سعر البيع من 2.07 ريال سعودي إلى 2.14 ريال سعودي نتيجة تغير مزيج العمالء خالل نفس الفترة.

مياه البحر المبردة 

ارتفع مجمل ربح مياه البحر المبردة بنسبة 316,0% من 64.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 91.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م )ارتفع هامش الربح من13.2% إلى 17.6%(، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة من 7,751,318,378 متر مكعب إلى 8,237,822,710 
متر مكعب مدفوًعا بارتفاع الكميات المباعة في مدينة الجبيل ومدينة ينبع تماشًيا مع ارتفاع الطلب واالستهالك من عمالء القطاع الصناعي ، باإلضافة 
النخفاض تكاليف الموظفين تماشًيا مع مبادرة ترشيد التكاليف التي نفذتها المجموعة لتقليل عدد الموظفين وانخفاض مصاريف التشغيل والصيانة بسبب 

االنخفاض في قيمة عقود التشغيل والصيانة حيث ان هذه العقود تعتمد على عدد وحجم أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها خالل نفس الفترة.

استمر مجمل ربح مياه البحر المبردة باالرتفاع بنسبة 17.6% من 91.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ليصل إلى 107.7 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2021م )ارتفع هامش الربح ليصل إلى 20.7%( نتيجة انخفاض تكاليف الكهرباء والمياه أثر اتفاقية تشارك الطاقة )اتفاقية 
لتبادل وتشارك الطاقة في شبكات الطاقة( ما بين المجموعة ومع الشركة الوطنية للنقل حيث ساهم تشارك الطاقة بانخفاض تكاليف الكهرباء والمياه، 

باإلضافة النخفاض تكاليف الموظفين تماشًيا مع مبادرة ترشيد التكاليف التي نفذتها المجموعة لتقليل عدد الموظفين خالل نفس الفترة.

ارتفع مجمل ربح مياه البحر المبردة بنسبة 180.7% من 7.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 19.9 مليون 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م )ارتفع هامش الربح من 6.3% إلى 18.7%(، ويعزى ذلك بشكل رئيسي النخفاض تكلفة 
مياه البحر المبردة تماشًيا مع اتفاقية نقل الطاقة بين الجبيل وينبع )اتفاقية لتبادل الطاقة( والتي ساهمت إلى توفير تكاليف الكهرباء والمياه بسبب 

انخفاض المشتريات من الجبيل خالل نفس الفترة.

مياه صالحة للشرب ومياه العمليات – صدارة 

ارتفع مجمل ربح مياه صالحة للشرب ومياه العمليات لصدارة بنسبة 8.8% من 224.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 244.6 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2020م )ارتفع هامش الربح من62.6% إلى 65.0%( نتيجة ارتفاع متوسط سعر البيع من 10.3 ريال سعودي إلى 10.7 
ريال سعودي حيث تتم فهرسة وتحديد اسعار تعرفة صدارة بناء على مؤشرات محلية ودولية )مؤشر أسعار المنتجين في الواليات المتحدة ومؤشر أسعار 
المنتجين في المملكة العربية السعودية(، باإلضافة النخفاض تكاليف التشغيل والصيانة بمقدار 3.2 مليون ريال سعودي نتيجة االنخفاض في قيمة عقود 

التشغيل والصيانة حيث ان هذه العقود تعتمد على عدد وحجم أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها.

ارتفع مجمل ربح مياه صالحة للشرب ومياه العمليات لصدارة بنسبة 7.5% من 244.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ليصل إلى 263.0 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م )ارتفع هامش الربح ليصل إلى 67.8%( نتيجة الرتفاع اإليرادات بمقدار 11.9 مليون ريال سعودي تماشًيا 

مع ارتفاع الكميات المباعة وارتفاع متوسط السعر لصدارة إلى 11.3 ريال سعودي.
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ارتفع مجمل ربح مياه صالحة للشرب ومياه العمليات لصدارة بنسبة 5.8% من 70.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م إلى 74.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م )ارتفع هامش الربح من 76.0% إلى 77.1%(، تماشًيا مع ارتفاع 

الكميات المباعة وارتفاع متوسط سعر البيع لصدارة من12.20 ريال سعودي إلى 12.87 ريال سعودي خالل نفس الفترة.

كهرباء

ارتفع مجمل ربح الكهرباء بنسبة 2.5% من 119.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 122.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م 
)ارتفع هامش الربح من 7.8% إلى 8.3%( نتيجة النخفاض تكاليف الموظفين لقطاع الكهرباء بمقدار 36.0 مليون ريال سعودي نتيجة لمبادرة ترشيد 
التكاليف التي نفذتها المجموعة لتقليل عدد الموظفين، باإلضافة النخفاض تكاليف الكهرباء والمياه تماشًيا مع انخفاض اإلنتاج بسبب انخفاض الطلب 

خالل نفس الفترة.

ارتفع مجمل ربح الكهرباء بنسبة 160.8% من 122.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ليصل إلى 320.3 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م )ارتفع هامش الربح ليصل إلى 20.3%( نتيجة الرتفاع اإليرادات تماشًيا مع ارتفاع الكميات المباعة نتيجة زيادة الطلب واالستهالك من 

العمالء، باإلضافة النخفاض مصروف االستهالك لقطاع الكهرباء مما ساهم في زيادة ربحية القطاع خالل نفس الفترة.

ارتفع مجمل ربح الكهرباء بنسبة 2.1% من 32.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 33.6 مليون ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م )انخفض هامش الربح من 9.2% إلى 9.0%(، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة 
حيث كان هذا االرتفاع مدعوًما ببدء العمليات في منطقة جازان والتي بدأت في النصف األول من السنة المالية 2021م. قابل ذلك ارتفاع تكاليف الكهرباء 
والمياه تماشًيا مع العمليات في منطقة جازان، باإلضافة الرتفاع مصاريف الوقود والمواد الكميائية أثر ارتفاع حجم العمليات وحجم الكميات المباعة 

خالل نفس الفترة.

توزيع الغاز الطبيعي

خالل الفترة التاريخية، تجاوز متوسط البيع لكل وحدة مباعة من الغاز متوسط التكلفة لكل وحدة تم شراؤها، ولكن هذا لم يكن كافًيا لتغطية التكاليف 
العامة اإلضافية غير المباشرة في السنتين المالية 2019م و2020م والتي تضمنت مصاريف الموظفين ومصاريف العمليات والصيانة، من بين مصاريف 

أخرى. وبالتالي نتج عن ذلك خسارة إجمالية لقطاع الغاز خالل هذه السنتين المالية.

في السنة المالية 2021م، ارتفعت الكميات المباعة من 5,988,188 مليون وحدة حرارية بريطانية في السنة المالية 2020م إلى 10,098,736 مليون وحدة 
حرارية بريطانية في السنة المالية 2021م نتيجة لزيادة الطلب من العمالء الحاليين والجدد، مما سمح بامتصاص أكبر للتكاليف الثابتة، وبالتالي نتج عنه 

مجمل ربح للقطاع بقيمة 5.0 مليون ريال سعودي وتحقيق هامش ربح بنسبة %7.5.

ارتفع مجمل ربح الغاز الطبيعي من خسارة بلغت 719 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى ربح بلغ 555 ألف ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة من 3,141,417 مليون وحدة حرارية 

بريطانية إلى 3,147,887 مليون وحدة حرارية بريطانية نتيجة ارتفاع الطلب من العمالء خالل نفس الفترة.

توريد / جواب

انخفض مجمل ربح توريد / جواب بنسبة 3.5% من 191.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 184.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م )انخفض هامش الربح من 8.5% إلى 8.3%( تماشياً مع االنخفاض في اإليرادات لكن تم تعويض ذلك جزئياً بإنخفاض مصاريف الوقود والمواد 

الكيماوية بمقدار 43.6 مليون ريال سعودي تماشًيا مع االنخفاض في إجمالي الكميات المباعة خالل نفس الفترة.

انخفض مجمل ربح توريد / جواب بنسبة 6.6% من 184.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ليصل إلى 172.7 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م )انخفض هامش الربح ليصل إلى 7.8%( تماشياً مع االنخفاض في اإليرادات نتيجة االنخفاض في الكميات المباعة للشركة السعودية للكهرباء. 

والجدير بالذكر انه يشتمل جزء من إيرادات جواب المحملة على أطراف البيع )من خالل شركة توريد( على مبلغ قسط ثابت، يستخدم هذا المبلغ لتسوية 
القرض الذي حصلت عليه جواب )والذي تم استخدامه لبناء منشآتها(. يتضمن القسط جزء دخل متغير يؤثر على ربحية المجموعة. يتحول القسط إلى 

الدخل خالل مدة العقد، حيث يتم االعتراف بمعظم األرباح في بداية العقد.

ارتفع مجمل ربح توريد / جواب بنسبة 17.9% من 41.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 48.7 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م )ارتفع هامش الربح من 8.1% إلى 9.3%(، ويعزى ذلك الى ارتفاع الكميات المباعة للمؤسسة 

العامة لتحلية المياه المالحة من 40,650,304 متر مكعب إلى 43,027,276 متر مكعب نتيجة ارتفاع الطلب واالستهالك خالل نفس الفترة.
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المصروفات اإلدارية- 4

المصروفات اإلدارية بحسب النوع للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر (:  15ل6الجدول )

المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م :

ألف ريال 
سعودي

السنة المالية 
2019م

)المدققة(

السنة المالية 
2020م

)المدققة(

السنة المالية 
2021م

)المدققة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

تكاليف 
23.4%12,38815,285)14.2%()8.6%()19.5%(82,52966,41460,724الموظفين

110.9%8.62,4045,069%5.2%12.1%13,82815,49816,308عقود خدمات

136.3%1,7024,022)15.3%()21.7%()8.5%(15,66014,33511,222تبرعات

ِاطفاء 
موجودات غير 

ملموسة
5,5032,8764,763)%47.7(%65.6)%7.0(5991,042%74.0

44.2%3.2654943%29.3%)17.7%(3,2802,6993,491استهالك

مخصص 
تحسين تكلفة 

الموظفين
87,000--)%100.0(-)%100.0(---

54.6%30.15,0017,733%7.8%56.9%28,66744,97748,488أخرى

49.9%22,74834,094)21.7%()1.2%()37.9%(236,467146,799144,996اإلجمالي 

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليراداتنقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

تكاليف 
1,00.1%0.9%)0.4()0.1()0.3(1.0%1.1%1.4%الموظفين

0.30.2%0.2%0.30.10.00.1%0.3%0.2%عقود خدمات

0.30.2%0.1%)0.1(0.0)0.1(0.2%0.2%0.3%تبرعات

ِاطفاء 
موجودات غير 

ملموسة
%0.1%0.0%0.1)0.1(0.10.0%0.0%0.10.0

0.10.1%0.0%0.10.0)0.1(0.1%0.0%0.1%استهالك

مخصص 
تحسين تكلفة 

الموظفين
ال ينطبق%0.0%0.0)1.4(0.0)1.4(%1.4%0.0%0.0

0.1%0.5%0.4%0.80.20.10.3%0.7%0.5%أخرى

2.30.7%1.6%)1.6()0.1()1.5(2.3%2.4%3.9%اإلجمالي 

متوسط عدد 
)5(5752)6()1()5(625756الموظفين

متوسط الراتب 
الشهري لكل 
موظف )ريال 

سعودي( 

37,02739,51041,251%6.7%4.4%5.539,72545,814%15,3

متوسط التكلفة 
الشهرية لكل 
موظف )ريال 

سعودي(

110,92697,09690,363)%12.5()%6.9()%9.7(72,44497,974%35,2

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
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تكاليف الموظفين

تتمثل تكاليف الموظفين برواتب وبدالت ومزايا ومكافآت الموظفين ومصاريف التأمين الطبي للموظفين وتعويضات التقاعد المبكر وتكاليف الموظفين 
األخرى. انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 19.5% من 82.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 66.4 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م تماشًيا مع انخفاض عدد الموظفين من 62 إلى 57 موظف أثر مبادرة توفير التكاليف التي نفذتها المجموعة لتعزيز الهيكل التنظيمي 

للموظفين خالل نفس الفترة.

استمرت تكاليف الموظفين باالنخفاض بنسبة 8.6% من 66.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 60.7 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م، نتيجة انخفاض المصاريف التقنية المقدمة من شركة ماسا، باإلضافة إلى انخفاض المكافآت المدفوعة وانخفاض عدد الموظفين 

بنحو موظف واحد خالل نفس الفترة.

ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 23.4% من 12.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 15.3 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة ارتفاع متوسط الرواتب الشهرية اإلدارية من 39,7 ألف ريال سعودي الى 45,8 ألف 

ريال سعودي خالل نفس الفترة.

عقود خدمات

تتعلق عقود الخدمات بعقود دعم نظم المعلومات مع طرف ثالث. حيث ارتفعت تكاليف عقود الخدمات بنسبة 12.1% من 13.8 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2019م إلى 15.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي الرتفاع عدد العقود الجديدة لدعم نظم المعلومات 

تماشًيا مع تحسن نظام التقرير االلكتروني للمجموعة خالل نفس الفترة.

ارتفعت تكاليف عقود الخدمات بنسبة 5.2% من 15.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 16.3 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م نتيجة االرتفاع في المصاريف االستشارية للمجموعة والتي تتعلق باالدراج للمجموعة. 

ارتفعت عقود الخدمات بنسبة 110.9% من 2.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 5.1 مليون ريال سعودي في فترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى العقود المبرمة من قبل المجموعة في تكنولوجيا وتقنية المعلومات خالل نفس الفترة.

تبرعات

التبرعات بالمبالغ المدفوعة لتأسيس أكاديمية وتبرعات خيرية لمشاريع وبرامج جديدة كجزء من المسؤولية االجتماعية وفقاً إلدارة  تتعلق مصاريف 
المجموعة. والجدير بالذكر أن المجموعة تتبرع بدفع 20.0% من تكاليف مشاريع األكاديمية الوطنية للطاقة. انخفضت التبرعات بنسبة 8.5% من 15.7 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 14.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى عدم دفع تبرعات 

جوهرية بخالف ما تم دفع لدعم وزارة الصحة بتبرعات استثنائية خالل السنة المالية 2020م تتعلق بجائحة كورونا.

انخفضت التبرعات بنسبة 21.7% من 14.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 11.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م 
حيث تم دعم وزارة الصحة بتبرعات استثنائية خالل السنة المالية 2020م تتعلق بجائحة كورونا ولم يتم التبرع بمثلها خالل السنة المالية 2021م.

ارتفعت التبرعات بنسبة 136.3% من 1.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 4.0 مليون ريال سعودي في فترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م بسبب توقيت طلب الجمعيات الخيرية تبرعات أكثر هذه الفترة حيث تتعلق التبرعات بتوقيت طلب التبرع من 

قبل الجمعيات الخيرية المتعاقد معها.

اطفاء موجودات غير ملموسة

 )SAP( يتعلق مصروف إطفاء الموجودات غير الملموسة المصنف ضمن المصروفات العمومية واإلدارية بتراخيص برامج الحاسب اآللي مثل برنامج ساب
وغيرها. انخفضت مصاريف اإلطفاء بنسبة 47.7% من 5.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 2.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 

2020م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلطفاء بعض األصول غير الملموسة بالكامل خالل سنوات سابقة.

وارتفعت مصاريف اإلطفاء بنسبة 65.6% من 2.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 4.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2021م نتيجة إضافات تعلقت بتحسينات على برنامج ساب )SAP( خالل نفس الفترة.

ارتفع مصروف إطفاء الموجودات غير الملموسة بنسبة 74.0% من 599 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 1.0 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م نتيجة االعتراف المتأخر بمصاريف إطفاء عن فترات سابقة في فترة الثالثة 
أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م حيث تعلقت هذه المصاريف بأصول غير ملموسة لم يتم نقل ملكيتها للمجموعة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع حتى 

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م.

224

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ت
ويا

حت
لم

ل ا
دو

ج



استهالك

تتعلق مصاريف االستهالك في مصاريف استهالك األصول الثابتة المصنفة ضمن المصروفات االدارية. انخفضت مصاريف االستهالك بنسبة %17.7 
من 3.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 2.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي انخفاض في 

استهالك الوحدات السكنية المستأجرة.

وارتفعت مصاريف االستهالك بنسبة 29.3% من 2.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 3.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2021م نظرا الرتفاع عدد الوحدات السكنية المستأجرة للموظفين.

ارتفعت مصاريف االستهالك بنسبة 44.2% من 654 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 943 ألف ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ، ويعزى ذلك لإلضافات على اآلالت والممتلكات والمعدات والتي بلغت 153.2مليون ريال سعودي.

مخصص تحسين تكلفة الموظفين

خالل السنة المالية 2018م، قامت الشركة بإجراء اختبار إلعادة تنظيم هيكلي يتضمن خطة تحسين تكلفة الموظفين، من خالل تقديم حزم تقاعد مبكر 
للموظفين الذي يستوفون معايير محددة من أجل تقليل مجموع تكاليف الموظفين وتحقيق مزيد من كفاءة التشغيل. يمثل هذا المخصص أفضل تقديرات 
المالية 2019م  السنة  ريال سعودي في  مليون  قيمته87.0  ما  المخصص  بلغ  الموحدة حيث  المالية  القوائم  تاريخ  كما في  المتوقعة  للتكاليف  الشركة 
وانخفض إلى ال شيء في السنة المالية 2020م و2021م حيث انه خالل السنة المالية 2020م دفعت المجموعة 97.1 مليون ريال سعودي من حزم التقاعد 

المبكر وبالتالي تكبدت مصاريف قدرها 10.1 مليون ريال سعودي تم تسجيلها ضمن التكاليف المتعلقة بالموظفين تحت تكلفة اإليرادات.

أخرى

المتعلقة  وتكاليف  المطاعم  وخدمات  والتشغيل  الصيانة  وتكاليف  السيارات  وإيجار  المالي  المراجع  برسوم  رئيسي  بشكل  األخرى  المصاريف  تتعلق 
باجتماعات مجلس اإلدارة والمصاريف الدعائية. ارتفعت المصاريف األخرى بمعدل نمو سنوي مركب قدره 30.1% من 28.7 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2019م إلى 48.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص مطالبة شركة التأمين من 

شركة ميل المتعلقة بحادث الحريق.

ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 54.6% من 5.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 7.7 مليون ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجةارتفاع مخصص مطالبة شركة التأمين من شركة ميل للتأمين خالل نفس الفترة.

أرباح تشغيلية أخرى- 5

األرباح التشغيلية األخرى للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية (:  16ل6الجدول )

في 31 مارس 2021م و2022م:

ألف ريال 
سعودي

السنة المالية 
2019م

)المدققة(

السنة المالية 
2020م

)المدققة(

السنة المالية 
2021م

)المدققة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

هامش الشركة 
السعودية 

للكهرباء
174,752163,820157,724)%6.3()%3.7()%5.0(34,69229,453)%15.1(

)32.9%(238.32,9501,980%511.9%87.0%4,5378,48551,917جزاءات موردين

ربح من بيع 
)99.0%(6,48066ال ينطبق16002.7%ال ينطبق7311,755-خردة

الدخل من تغير 
ال ينطبق--)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--265,482التعرفة

226.5%)2,457()104(ال ينطبق)51.6%(ال ينطبق49,92324,178-أخرى

)34.0%(44,01829,041)25.7%(10.5%)50.0%(444,771222,301245,574اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م و معلومات اإلدارة.
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هامش الشركة السعودية للكهرباء

يمثل هامش الشركة السعودية للكهرباء التعويض التي تتلقاه الشركة عن بيع كامل الكهرباء التي تنتجه محطة شركة جواب إلى الشركة السعودية للكهرباء 
وفقاً لقرار المجلس االقتصادي األعلى وتبلغ قيمة التعويض 7.5 ريال سعودي لكل كيلوواط ساعي عن جهودها في اإلنشاء األولي وبدء مشروع المحطة 
المستقلة للكهرباء والمياه )شركة جواب(. حيث انخفض هامش الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 6.3% من 174.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2019م إلى 163.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ثم انخفض بنسبة 3.7% ليصل إلى 157.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م 
تماشًيا مع انخفاض الكميات المباعة للشركة السعودية للكهرباء بسبب انخفاض الطلب من 23,300,288 ألف كيلو واط ساعي إلى 21,842,724 ألف كيلو 

واط ساعي ثم إلى 21,029,804 ألف كيلوواط ساعي خالل نفس الفترة.

انخفض هامش الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 15.1% من 34.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 29.5 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، تماشًيا مع انخفاض الكميات المباعة للشركة السعودية للكهرباء من 4,626 ألف 

كيلو واط ساعي إلى 3,927 ألف كيلو واط ساعي خالل نفس الفترة.

جزاءات موردين

تتعلق الجزاءات على الموردين بالرسوم الجزائية المفروضة على الموردين والمقاولين بسبب التأخير في تسليم المواد المطلوبة. حيث ارتفعت جزاءات 
الموردين بنسبة 87.0% من 4.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 8.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ويعزى ذلك بشكل 
رئيسي لزيادة المشتريات من الموردين وزيادة حجم النشاطات مما أدى الرتفاع حاالت التأخير في تسليم المواد من قبل الموردين وهو في ظل مستوى 

النشاط الطبيعي.

وارتفعت جزاءات الموردين بنسبة 511.9% من 8.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 51.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2021م نتيجة عقوبة على مورد معين بشأن حالة تعلقت بضمانات خاطئة من قبل أحد المقاولين لبرنامج المنازل حيث أعلن المقاول اإلفالس وبالتالي 

قامت المجموعة بسحب الضمان البنكي لخرق الشروط التعاقدية مما ساهم في هذه الزيادة في دخل الجزاءات خالل نفس الفترة.

انخفضت جزاءات الموردين بنسبة 32.9% من 3.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 2.0مليون ريال سعودي 
التزام الموردين بأوقات  التأخيرات والغرامات على الموردين حيث تحسن  في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع انخفاض 

التسليم خالل نفس الفترة.

ربح من بيع خردة

يتعلق الربح من بيع خرد باستبعاد األصول الثابتة، حيث لم يكن هنالك ربح من بيع الخردة في السنة المالية 2019م وقد بلغ الربح من بيع الخردة ما قيمته 
73 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م و11.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م. 

بلغت مكاسب بيع الخردة ماقيمته 6.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م وانخفضت إلى 66 ألف ريال سعودي في 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، تماشًيا مع انخفاض الخردة المباعة خالل نفس الفترة.

الدخل من تغير التعرفة

يتعلق الدخل من تغير التعرفة بخالف التعرفة بين شركة »مرافق« و »الشركة السعودية للكهرباء« حيث تمت تسوية هذا الخالف في السنة المالية 
2019م، كان الخالف بين الطرفين مستمراً لعدة سنوات، حيث ان مرافق تتعامل مع الشركة السعودية للكهرباء كعميل تجاري وبالتالي فرضت عليها 
الرسوم بناًء على تعرفة العمالء التجاريين بينما كانت الشركة السعودية للكهرباء ترى أنه كان ينبغي معاملتها كعميل صناعي حيث انه يتم فوترة سعر 
أدنى للعمالء الصناعيين. نتيجة لهذا الخالف تدخلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية لحل لهذا الخالف وتم اعتبار ان هذا االختالف في التعرفة 

دخل للمجموعة. 

أخرى

تتعلق األرباح التشغيلية األخرى بأرباح نثرية متعددة. حيث بلغت األرباح التشغيلية األخرى ما قيمته 49.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م 
وانخفضت بما نسبته 51.6% في السنة المالية 2021م إلى 24.2 مليون ريال سعودي. وتعلقت بأرباح حصلت عليها الشركة األم على حساب مدخرات 

المشروع المشتركة بين جميع المساهمين في شركة جواب وفًقا لحصة مساهمتهم.

سجلت المجموعة خسائر في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م حيث بلغت 104 ألف ريال سعودي و 2.5 مليون ريال سعودي على 
التوالي وتعلقت بخسائر متنوعة مثل خسائر انخفاض دخل احتياطي العملة األجنبية وغيرها من الخسائر المتنوعة.
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مصروفات تشغيلية أخرى- 6

المصروفات التشغيلية األخرى للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر (:  17ل6الجدول )

المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م:

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)المدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)المدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)المدققة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

ال ينطبق--)28.1%()87.9%(328.9%7,37731,6373,817موجودات مشطوبة

)32.8%(8.5747502%10.5%6.6%4,7515,0635,596أخرى
)32.8%(747502)11,9%()74,4%(202.6%12,12836,7009,413اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م و معلومات اإلدارة

موجودات مشطوبة

ارتفعت الموجودات المشطوبة بنسبة 328.9% من 7.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 31.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م بسبب )1( االعتراف بشطب مخصص بقيمة 30.0 مليون ريال سعودي لألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ فيما يتعلق بـبرنامج المنازل في مدينة 
ينبع، والتي كان يجب إلغاء االعتراف بها وتسليمها إلى الهيئة الملكية في جبيل وينبع، باإلضافة لشطب مخصص بقيمة 11 مليون ريال سعودي فيما يتعلق 
بنظام الكلور في ينبع )نتيجة لمشكلة بيئية(، قابل ذلك خالل السنة عكس مبلغ 5.6 مليون ريال سعودي بسبب مخصصات زائدة عن اللزوم تم االعتراف 

بها في السنة المالية 2019م فيما يتعلق بعدد األصول الثابتة.

وانخفضت الموجودات المشطوبة بنسبة 87.9% من 31.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 3.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2021م تماشًيا مع عدم شطب أصول خالل السنة المالية 2021م، حيث تمثلت مصاريف الموجودات المشطوبة بخسائر استبعاد أصول ثابتة خالل نفس الفترة.

أخرى

بلغت المصاريف التشغيلية األخرى ما قيمته 4.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م و5.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م و5.6 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م وتعلقت بتغيرات تكلفة التسليم الناتجة عن أوامر التغيير من المقاولين التي تتجاوز المبالغ المتفق عليها.

انخفضت المصاريف التشغيلية األخرى بنسبة 32.8% من 747 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 502 ألف ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، حيث تعلقت هذه المصاريف بتغيرات تكلفة التسليم التي تنشأ من تغير أوامر الشراء من المقاوليين.

إيرادات تمويلية- 7

اإليرادات التمويلية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في (:  18ل6الجدول )

31 مارس 2021م و2022م:

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)المدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)المدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)المدققة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

إيرادات عن ودائع 
100.9%2,3184,656)35.8%()7.3%()55.5%(28,86812,84011,902قصيرة األجل

إطفاء خصم المبالغ 
المستحقة من الموظفين 

مقابل برنامج تملك 
الوحدات السكنية

10,94610,0447,704)%8.2()%23.3()%16.1(2,5111,926)%23.3(

36.3%4,8296,582)29.8%()14.3%()42.5%(39,81422,88419,606اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م و معلومات اإلدارة
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إيرادات عن ودائع قصيرة األجل

انخفضت اإليرادات عن ودائع قصيرة األجل بنسبة 55.5% من 28.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 12.8 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2020م تماشًيا مع انخفاض معدل السايبور في المملكة العربية السعودية على الرغم من ارتفاع حجم الودائع التي تم استثمارها من قبل 

المجموعة خالل نفس الفترة.

وانخفضت اإليرادات عن ودائع قصيرة األجل بنسبة 7.3% من 12.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 11.9 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2021م تماشًيا مع انخفاض معدل السايبور في المملكة العربية السعودية على الرغم من ارتفاع حجم الودائع التي تم استثمارها من 

قبل المجموعة.

ارتفعت اإليرادات عن ودائع قصيرة األجل بنسبة 200.9% من 2.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 4.7 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع ارتفاع معدل السايبور في المملكة العربية السعودية خالل نفس الفترة. 

إطفاء خصم المبالغ المستحقة من الموظفين مقابل برنامج تملك الوحدات السكنية

التي شيدتها الشركة.  الوحدات السكنية  المؤهلين فرصة شراء  للموظفين  للموظفين والتي توفر  الوحدات السكنية  قامت الشركة بوضع برامج تملك 
يتم سداد تكاليف االرض واإلنشاءات للوحدات السكنية من قبل الموظفين على مدى فترة تصل إلى 20 سنة. يتم تحويل ملكية الوحدات السكنية إلى 
الموظفين عند سداد المبالغ المستحقة بالكامل. يمثل هذا المبلغ المسجل بالتكلفة المطفأة تكلفة الوحدات السكنية المباعة للموظفين في إطار برنامج 

تمليك الوحدات السكنية للموظفين. 

تتم مراجعة محاسبية لبرنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين عند كل تاريخ قوائم مالية وعند عملية المراجعة ينشأ تغيير بافتراضات معدل الخصم 
للدفعات المستقبلية مما يؤدي لتغير بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية لبرنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين. ويتم إطفاء هذه التغيرات في معدل 
الخصم بطريقة القسط الثابت في قائمة الدخل الموحدة. بلغت المصاريف الناتجة عن تغير معدل الخصم ما قيمته 10.9 مليون ريال سعودي و10.0 
مليون ريال سعودي و7.7 مليون ريال سعودي على التوالي للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م، وبلغت المصاريف الناتجة عن تغير معدل الخصم بيع 

الخردة ماقيمته 2.5 مليون ريال سعودي و1.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م على التوالي.

تكاليف تمويلية- 8

التكاليف التمويلية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في (:  19ل6الجدول )

31 مارس 2021م و2022م:

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)المدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)المدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)المدققة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

تكاليف تمويلية 
)1.5%(48,81148,071)32.6%()28.2%()36.6%(415,796263,424189,112عن قروض وسلف

إطفاء تكلفة 
معامالت قروض 

وسلف بنكية 
112,03934,81130,786)%68.9()%11.6()%47.6(9,6206,473)%32.7(

تكلفة تمويل عن 
التزامات عقود 

تأجير
15,73114,63614,357)%7.0()%1.9()%4.5(3,7403,800%1.6

52.8%17.1542828%11.8%22.8%1,6492,0252,263أخرى

)5.6%(62,71359,172)34.1%()24.9%()42.2%(545,215314,896236,518اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م و معلومات اإلدارة
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تكاليف تمويلية عن قروض وسلف

لدى المجموعة ثالثة قروض مرابحة بقيمة 6,400.0 مليون ريال سعودي من البنك األهلي السعودي والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي 
حيث تحمل هذه القروض مصاريف تمويل بسعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية )سايبور( زائًدا هامش. والجدير بالذكر انه خالل السنة المالية 
2019م تمت إعادة هيكلة جميع قروض المرابحة الثالثة لقرض مرابحة واحد مع البنك السعودي الفرنسي ليتم سدادها بالكامل بحلول السنة المالية 
2034م مع فترة سماح مدتها 5 سنوات تبدأ من أكتوبر 2019م، باإلضافة لذلك لدى المجموعة قرض من صندوق التنمية الصناعي لتمويل إنشاء بعض 
مرافق اإلنتاج بالشركة وقروض لشركة جواب تتعلق بتمويل المشاريع. حيث انخفضت تكاليف تمويلية عن قروض وسلف بنسبة 36.6% من 415.8 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 263.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماشًيا مع انخفاض معدل السايبور في المملكة العربية 

السعودية وإعادة جدولة القروض التي تم ذكرها أعاله خالل نفس الفترة.

انخفضت تكاليف التمويلية عن قروض وسلف بنسبة 28.2% من 263,4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 189.1 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2021م تماشًيا مع انخفاض معدل السايبور في المملكة العربية السعودية وإعادة جدولة القروض التي تم ذكرها أعاله خالل نفس الفترة. 

انخفضت تكاليف التمويلية عن قروض وسلف بنسبة 1.5% من 48.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 48.1 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزى ذلك بشكل رئيسي لسداد جزء من القروض القائمة والذي أدى بدوره إلى 

انخفاض التكاليف التمويلية.

إطفاء تكلفة معامالت قروض وسلف بنكية 

انخفض مصروف إطفاء تكلفة معامالت قروض وسلف بنكية بمعدل نمو مركب قدره 47.6% من 112.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 
30.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة إعادة هيكلة جميع قروض المرابحة الثالثة.

انخفض مصروف إطفاء تكلفة معامالت قروض وسلف بنكية بنسبة 32.7% من 9.6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م إلى 6.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزى ذلك بشكل رئيسي النخفاض إطفاء تكلفة معامالت 

القروض والسلف البنكية بمقدار 3.1 مليون ريال سعودي تماشياً مع انخفاض رصيد مبلغ التزام القروض والسلف البنكية خالل نفس الفترة.

تكلفة تمويل عن التزامات عقود تأجير

تتعلق تكلفة تمويل عن التزامات عقود تأجير بالتزامات التأجير لحق استخدام األصول من قبل الشركة إثر تطبيق الشركة معيار التقارير المالية رقم )16( 
في السنة المالية 2019م. حيث انخفضت بنسبة 7.0% من 15.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م لتصل إلى 14.6 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2020م. وانخفضت مقارنًة بالسنة المالية 2020م بنسبة 1.9% لتصل إلى 14.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م. استقرت 

تكلفة تمويل عن التزامات عقود تأجير بالتزامات التأجير عند 3.8 مليون ريال سعودي في الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م.

أخرى

تتعلق تكاليف تمويل األخرى بمصاريف اصدار اعتمادات مستندية حيث بلغت ما قيمته 1.6 مليون ريال سعودي و2.0 مليون ريال سعودي و2.3 مليون 
ريال سعودي للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م على التوالي، وبلغت ماقيمته 542 ألف ريال سعودي و828 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م على التوالي.
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صافي ربح السنة/ الفترة- 9

صافي ربح السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في (:  20ل6الجدول )

31 مارس 2021م و2022م:

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 

2019
)المدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)المدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)المدققة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)المفحوصة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م
)المفحوصة(

التغير للفترة
2021م-2022م

الربح قبل الزكاة 
8,6%92.7150,886163,876%110.1%76.8%210,437372,059781,653وضريبة الدخل

)55.1%()20,928()46,659(ال ينطبق43.4%)3230.9%()116,999()81,591(2,606الزكاة وضريبة الدخل

37.2%76.6104,227142,948%128.8%36.3%213,043290,468664,654ربح السنة/الفترة

بنود الدخل الشامل اآلخر التي يتم اعادة تبويبها الى قائمة الدخل يف فترات الحقة:

حصة الشركة من ربح/
)خسارة( التحوط تجاه 

التدفقات النقدية 
للعمليات المشتركة، 
بالصافي بعد خصم 

الضريبة المؤجلة

ال ينطبق--ال ينطبق)%235.3(80,394%79.0)59,401()33,176(

الحصة في ربح 
التحوط تجاه التدفقات 
النقدية لشركة مستثمر 

فيها بطريقة حقوق 
الملكية، بالصافي من 

الضريبة المؤجلة

99.7%50,610101,054ال ينطبقال ينطبقال ينطبق10,448--

بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن يتم إعادة تبويبها الى قائمة الدخل يف فترات الحقة:

ربح/ )خسارة( إعادة 
القياس عن التزام 
المنافع المحددة، 

بالصافي بعد خصم 
الضريبة

ال ينطبق--ال ينطبق)%229.8()%280.2(6,107)4,704(2,610

الدخل الشامل اآلخر 
99.7%50,610101,054ال ينطبق)251.2%(109.7%96,949)64,105()30,566(للسنة / الفترة

إجمالي الدخل 
57.6%104.3154,837244,002%236.5%24.1%182,477226,363761,603الشامل للسنة / الفترة

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م ومعلومات اإلدارة

ربح السنة/ الفترة

ارتفع ربح السنة بنسبة 36.3% من 213.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 290.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م )ارتفع 
هامش صافي الربح من 3.5% إلى 4.8%( ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى: )1( انخفاض تكاليف التمويل من 545.2 مليون ريال سعودي إلى 314.9 مليون 
ريال سعودي حيث كان هذا االنخفاض مدعوًما بشكل رئيسي في انخفاض تكاليف تمويل القروض طويلة األجل تماشًيا مع انخفاض معدل السايبور في 
المملكة العربية السعودية، )2( ارتفاع إجمالي الربح من 519.7 مليون ريال سعودي إلى 628.3 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض تكلفة اإليرادات بسبب 
انخفاض تكاليف الموظفين تماشًيا مع االنخفاض في عدد الموظفين أثر مبادرة توفير التكاليف التي نفذتها المجموعة لتعزيز الهيكل التنظيمي للموظفين، 
)3( انخفاض المصاريف اإلدارية من 236.5 مليون ريال سعودي إلى 146.8 مليون ريال سعودي نتيجة أخذ مخصص غير متكرر يتعلق بتحسين تكلفة 
الموظفين في السنة المالية 2019م. قابل ذلك انخفاض األرباح التشغيلية األخرى من 444.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 222.3 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م بسبب وجود دخل غير متكرر تعلق بالدخل من تغير التعرفة بلغ 265.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 

2019م حيث تعلق بتسوية نزاع مع الشركة السعودية للكهرباء خالل نفس السنة.
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استمر ربح السنة باالرتفاع بنسبة 128.8% من 290.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ليصل إلى 664.7 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م )ارتفع هامش صافي الربح ليصل إلى 10.7%( ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 276.4 مليون ريال سعودي وذلك 
يعود إلى انخفاض تكلفة اإليرادات نتيجة انخفاض مصاريف االستهالك في جميع القطاعات التشغيلية بسبب التغيير في تقدير العمر اإلنتاجي للممتلكات 
واآلالت والمعدات نتيجة قيام الشركة األم خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بمراجعة األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات. بناًء 
على التقييم الفني المستقل، والمشورة من الفرق الفنية للشركة األم، جرى تعديل األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات، باإلضافة إلى 
استمرار انخفاض تكاليف التمويل نتيجة إلعادة جدولة قروض المرابحة باإلضافة الى انخفاض تكاليف تمويل القروض طويلة األجل تماشًيا مع انخفاض 

معدل السايبور في المملكة العربية السعودية.

ارتفع ربح الفترة بنسبة 99.7% من 104.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 142.9 مليون ريال سعودي في 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م )ارتفع هامش صافي الربح من 7.3% إلى 9.8%( ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى: )1( ارتفاع إجمالي 
الربح بمقدار 33.1 مليون ريال سعودي وذلك يعود إلى ارتفاع ربحية معظم قطاعات المجموعة حيث ارتفعت ربحية قطاع المياه الصالحة للشرب ومياه 
العمليات نتيجة ارتفاع اإليرادات وانخفاض المصاريف التشغيلية للقطاع، وارتفاع ربحية قطاع المياه الصالحة للشرب ومياه العمليات لصدارة نتيجة 
الرتفاع اإليرادات تماشًيا مع ارتفاع متوسط سعر البيع بسبب عملية فهرسة األسعار ، وارتفاع ربحية شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«( نتيجة 
ارتفاع اإليرادات تماشًيا مع ارتفاع الكميات المباعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. )2( انخفاض مصاريف الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 25.7 
مليون ريال سعودي تماشًيا مع انخفاض المخصصات، )3( انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 3.5 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض مصروف إطفاء 
تكلفة معامالت القروض والسلف البنكية بما يتماشى مع انخفاض رصيد القروض. قابل ذلك ارتفاع المصاريف اإلدارية بمقدار 11.3 مليون ريال سعودي 
نتيجة ارتفاع تكاليف بالموظفين بسبب ارتفاع متوسط الرواتب اإلدارية، وارتفاع عقود الخدمات تماشًيا مع ارتفاع العقود المبرمة من قبل المجموعة في 

تكنولوجيا وتقنية المعلومات، وارتفاع التبرعات خالل نفس الفترة.

الدخل الشامل اآلخر للسنة

يتعلق الدخل الشامل اآلخر للسنة بـ: )1( األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين تنتج هذه األرباح 
والخسائر نتيجة إلعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين من قبل الخبراء االكتواريين المستقلين وذلك باستخدام طريقة االئتمان المتوقعة 
وباألخذ باالعتبار أحكام نظام العمل والعمال السعودي وسياسة الشركة، )2( حصة المجموعة باألرباح والخسائر اثر التحوط تجاه التدفقات النقدية 
لعمليات مشتركة مع شركة الجبيل للمياه والكهرباء )»جواب«(، )3( حصة المجموعة في ربح التحوط تجاه التدفقات النقدية لشركة مستثمر فيها بطريقة 

حقوق الملكية.

ارتفعت الخسارة الشاملة األخرى للسنة بنسبة 109.7% من 30.6 مليون ريال سعودي )خسارة( في السنة المالية 2019م إلى 64.1 مليون ريال سعودي 
)خسارة( في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع حصة المجموعة من خسارة التحوط تجاه التدفقات النقدية للعمليات المشتركة من خسارة بلغت 33.2 
مليون ريال سعودي الى خسارة بلغت 59.4 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة باالضافة الى ارتفاع الخسارة من إعادة القياس عن التزام المنافع 

المحددة للموظفين من ربح بلغ 2.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى خسارة بلغت 4.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م .

التحوط تجاه  المجموعة من خسارة  نتيجة انخفاض حصة  للسنة 96.9 مليون ريال سعودي  الشامل االخر  الدخل  بلغ  المالية 2021م،  السنة  اما في 
التدفقات النقدية للعمليات المشتركة من خسارة بلغت 59.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى ربح من التحوط تجاه التدفقات النقدية 
للعمليات المشتركة بلغ 80.4 مليون ريال سعودي باالضافة الى حصة المجموعة في ربح التحوط تجاه التدفقات النقدية لشركة مستثمر فيها بطريقة 
حقوق الملكية والذي بلغ ما قيمته 10.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م. كما وارتفع الربح من إعادة القياس عن التزام المنافع المحددة 

للموظفين من خسارة بلغت 4,7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى ربح بلغ 6.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م .

ارتفع الدخل الشامل األخر للفترة بنسبة 37.2% من 50.6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 101.1 مليون 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة ارتفاع حصة المجموعة في ربح التحوط تجاه التدفقات النقدية لشركة مستثمر 

فيها بطريقة حقوق الملكية بنفس القيمة خالل هذه الفترة.
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قائمة المركز المالي الموحدة 2ل9ل6

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  21ل6الجدول )

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 2021م

31 مارس 
2022م

)المفحوصة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

)0.7%(0.320,278,403%20,278,80020,246,18620,412,090ممتلكات وآالت ومعدات 
)8.0%(4.58,845%8,8085,2089,619موجودات غير ملموسة 

180.8%1021.932,866%9340911,706شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
)3.5%(262,827)18.4%(409,448322,300272,418ذمم مدينة ومدفوعات مقدًما طويلة األجل

)52.5%(3,528)11.9%(9,56615,0177,430موجودات ضريبية مؤجلة

)0.6%(0.020,586,469%20,706,71520,589,12020,713,263إجمالي املوجودات غير املتداولة 

)2.2%(267,627)0.8%(278,008312,534273,539مخزون
16.0%1.6967,295%807,579906,765834,096ذمم مدينة

)1.7%(377,595)19.8%(596,824482,273384,155مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
0.9%528.51,435,002%36,0001,226,3001,422,000ودائع قصيرة األجل
31.9%636,566)33.3%(1,085,344594,815482,654نقد وما في حكمه

8.5%10.13,684,083%2,803,7553,522,6873,396,644إجمالي املوجودات املتداولة 

0.7%1.324,270,552%23,510,47024,111,80724,109,907إجمالي املوجودات 

0.0%0.02,500,000%2,500,0002,500,0002,500,000رأس المال
0.0%7.5287,960%249,366261,010287,960احتياطي نظامي

3.0%7.44,977,378%4,190,7654,334,8894,834,430أرباح مبقاة
حقوق امللكية قبل احتياطي القيمة العادلة 
للتحوط جتاه التدفقات النقدية لعمليات 

مشتركة
6,940,1317,095,8997,622,390%4.87,765,338%1.9

احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات 
)141.7%(29,750)16.7%()71,304()162,146()102,745(النقدية لعمليات مشتركة

3.2%5.17,795,088%6,837,3866,933,7537,551,086حقوق امللكية العائدة حلاملي أسهم الشركة األم

ال ينطبق-)100.0%(-40,96853,633حقوق الملكية غير المسيطرة

3.2%4.87,795,088%6,878,3546,987,3867,551,086إجمالي حقوق امللكية

)1.0%(8,527,896)3.6%(9,278,6718,976,1698,617,965قروض وسلف بنكية
1.1%2,897,020)1.5%(2,955,7653,111,8842,865,048التزامات عقود ِايجار تمويلي
)1.3%(12.72,716,738%2,169,0642,346,5932,752,632مطلوبات غير متداولة أخرى

5.8%86.7133,826%36,27169,697126,443التزامات ضريبة مؤجلة

)0.6%(14,275,480)0.3%(14,439,77114,504,34314,362,088إجمالي املطلوبات غير املتداولة

2.6%14.4370,431%275,688456,657361,066الجزء المتداول من قروض وسلف بنكية
)8.8%(0.3335,089%365,258721,248367,330الجزء المتداول من التزامات ااِليجار التمويلي

7.8%0.4660,342%607,479584,693612,327ذمم دائنة
)8.5%(4.8783,122%943,920857,480856,010مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

0.1%0.12,199,984%2,192,3452,620,0782,196,733إجمالي املطلوبات املتداولة

)0.5%(16,475,464)0.2%(16,632,11617,124,42116,558,821إجمالي املطلوبات

0.7%1.324,270,552%23,510,47024,111,80724,109,907إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  22ل6الجدول )

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معلومات اإلدارة(

31 ديسمبر 2020م
)معلومات اإلدارة(

31 ديسمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

5.7%56)2(585353متوسط ايام الذمم المدينة )1(
0.0%46626متوسط عمر المخزون )2(

)3.6%(27)9(363128متوسط أيام الذمم الدائنة )3(
)13.3%(2.6%3.01.6%1.3%1.0%العائد على الموجودات )4(

23.8%12.5%10.19.9%3.2%2.7%العائد على حقوق الملكية )5(
0.0%1.6)0.3(1.91.91.6نسبة الدين إلى حقوق الملكية )6(

620.8%12.0169,053%131,012259,39923,453رأس المال العامل

رأس المال العامل كنسبة من إجمالي 
625.0%2.9%0.40.7%4.3%2.1%اإليرادات

المصدر: معلومات اإلدارة.
تم احتساب متوسط ايام الذمم المدينة على أساس متوسط الذمم المدينة اإلجمالي من صافي اإليرادات * 365 يوما أو90 يوًما لفترة 31 مارس 2022م.  )1(

تم احتساب متوسط أيام عمر المخزون على أساس متوسط المخزون بعد استبعاد قطع الغيار من الصافي على تكاليف الوقود والمواد كيماوية وتكاليف الكهرباء والمياه وتكاليف التشغيل   )2(
والصيانة * 365 يوما أو90يوًما لفترة 31 مارس 2022م.

تم احتساب متوسط ايام الذمم الدائنة على أساس متوسط الذمم الدائنة بعد استبعاد أرصدة المقاولين الدائنة على تكاليف الوقود والمواد كيماوية وتكاليف الكهرباء والمياه وتكاليف   )3(
التشغيل والصيانة * 365 يوما أو90 يوًما لفترة 31 مارس 2022م.

تم احتساب العائد على الموجودات بقسمة صافي الربح على متوسط إجمالي الموجودات.  )4(
تم احتساب العائد على حقوق الملكية بقسمة صافي الربح على متوسط حقوق المساهمين.  )5(

تم احتساب نسبة الدين الى حقوق الملكية بقسمة نسبة الدين على متوسط حقوق المساهمين.  )6(

الموجودات الغير متداولة

انخفضت الموجودات الغير متداولة بنسبة 0.6% من 20,706.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 20,589.1 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى انخفاض الذمم المدينة والمدفوعات مقدًما طويلة األجل بمقدار87.1 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض الرصيد 
المستحق من الموظفين بموجب برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين بسبب نقل رصيد المنازل إلى الموظفين الذين تركوا المجموعة كجزء من مبادرة 
اإلدارة لترشيد التكاليف، باإلضافة النخفاض الممتلكات واآلالت والمعدات بمقدار 32.6 مليون ريال سعودي اثر مصاريف استهالك سنوية بلغت قيمتها 

1,335.9 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

وارتفعت الموجودات الغير متداولة بنسبة 0.6% من 20,589.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 20,713.3 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى ارتفاع الممتلكات واآلالت والمعدات بمقدار 165.9 مليون ريال سعودي إثر اضافات بلغت قيمتها 1,354.6 
مليون ريال سعودي، باإلضافة للتغيير في تقدير العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات نتيجة قيام الشركة األم خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2021م بمراجعة األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات. بناًء على التقييم الفني المستقل، والمشورة من الفرق الفنية للشركة األم، جرى تعديل 
الممتلكات واآلالت والمعدات ذات عمر أطول. قابل ذلك  المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات حيث تم اعتبار معظم فئات أصول  األعمار اإلنتاجية 
انخفاض في الذمم المدينة والمدفوعات مقدًما طويلة األجل بمقدار49.9 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض رصيد المستحق من الموظفين بموجب 
برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين بسبب نقل رصيد المنازل إلى الموظفين الذين تركوا المجموعة كجزء من مبادرة اإلدارة لترشيد التكاليف خالل 

نفس الفترة. والجدير بالذكر ان الممتلكات واآلالت والمعدات مثلت غالبية األصول غير المتداولة حيث بلغت ما نسبته 98.3% خالل الفترة التاريخية.

انخفضت الموجودات الغير متداولة بنسبة 0.6% من 20,713.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 20,586,5 مليون ريال سعودي كما 
في 31 مارس 2022م، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض في الممتلكات واآلالت والمعدات بمقدار 133.7 مليون ريال سعودي اثر مصاريف استهالك 

بلغت قيمتها 286.9 مليون ريال سعودي، قابل هذا اضافات بلغت قيمتها 153.2 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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الموجودات متداولة

ارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 25.6% من 2,803.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3,522.7 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى ارتفاع الودائع قصيرة األجل بمقدار1,190.3 مليون ريال سعودي نتيجة تأجيل مدفوعات اإليجار )حق استخدام األصول( 
إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع مما أدى إلى زيادة النقد واستغالله في الودائع قصيرة األجل، باإلضافة الرتفاع الذمم المدينة بمقدار 99.2 مليون ريال 
سعودي تماشياً مع ارتفاع اإليرادات من العمالء. قابل ذلك انخفاض رصيد النقد وما في حكمه بمقدار 490.5 مليون ريال سعودي تماشًيا مع انخفاض 

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية وتوزيعات األرباح التي بلغت 117.3 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

وانخفضت الموجودات المتداولة بنسبة 3.6% من 3,522.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 3,396.6 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى انخفاض رصيد النقد وما في حكمه بمقدار 112.2 مليون ريال سعودي نتيجة اإلضافات على اآلالت والممتلكات 
والمعدات وسداد التزامات اإليجار التمويلي، باإلضافة النخفاض الذمم المدينة بمقدار 72.7 مليون ريال سعودي بسبب تسوية كل من الهيئة الملكية 
بالجبيل و المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المبالغ المستحقة عليهم للسنوات السابقة. قابل ذلك ارتفاع الودائع قصيرة األجل بمقدار195.9 مليون 

ريال سعودي تماشًيا مع ارتفاع حجم استثمارات الشركة بالودائع قصيرة األجل خالل نفس الفترة.

ارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 8.5% من 3,396.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 3,684.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2022م، وذلك يعود إلى ارتفاع في رصيد النقد ومافي حكمه بمقدار 153,9 ألف ريال سعودي بسبب تحقيق المجموعة نقد ناتج من األنشطة 
التشغيلية بقيمة 341.3 مليون ريال سعودي، باإلضافة الرتفاع الذمم مدينة لتصل إلى 967,3 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع رصيد الذمم المدينة 

األخرى بمقدار 153,5 مليون ريال سعودي.

حقوق الملكية

ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 1.6% من 6,878.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 6,987.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، وذلك يعود إلى ارتفاع األرباح المبقاة بمقدار 144.1 مليون ريال سعودي نتيجة إجمالي الدخل الشامل الذي بلغ 226.4 مليون ريال سعودي 

خالل نفس الفترة.

واستمرت حقوق الملكية باالرتفاع بنسبة 8.1% من 6,987.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 7,551.1 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى: )1( ارتفاع األرباح المبقاة بمقدار 499.5 مليون ريال سعودي، )2( انخفاض احتياطي القيمة العادلة للتحوط 
تجاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة بمقدار 90.8 مليون ريال سعودي، )3( انخفاض الحصص الغير مسيطرة إلى صفر حيث استحوذت المجموعة 

على الحصص المتبقية في شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )»ماسا«( خالل نفس الفترة.

استمرت حقوق الملكية باالرتفاع بنسبة 3.2% من 7,551.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م لتصل إلى 7,795.1 مليون ريال سعودي كما 
في 31 مارس 2022م، وذلك يعود إلى : )1( ارتفاع األرباح المبقاة بمقدار 142.9 مليون ريال سعودي، )2( ارتفاع احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه 

التدفقات النقدية لعمليات مشتركة بمقدار 142.9 مليون ريال سعودي.

المطلوبات الغير متداولة

ارتفعت المطلوبات الغير متداولة بنسبة 0.4% من 14,439.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 14,504.3 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى ارتفاع المطلوبات الغير متداولة األخرى بمقدار 177.5 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع رصيد اإليرادات المؤجلة 
بسبب استالم الشركة أصول ربط بالشبكة منشأه من العمالء، باإلضافة الرتفاع التزامات عقود اإليجار بمقدار 156.1 مليون ريال سعودي بسبب توقيع 

المجموعة التفاقية اإليجار السادسة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع خالل نفس الفترة.

وانخفضت المطلوبات الغير متداولة بنسبة 1.0% من 14,504.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 14,362.1 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى: )1( انخفاض قروض وسلف بنكية بمقدار 358.2 مليون ريال سعودي نتيجة سداد جزء كبير من قرض 
صندوق التنمية الصناعي، )2( انخفاض التزامات عقود اإليجار بمقدار 246.8 مليون ريال سعودي. قابل ذلك ارتفاع المطلوبات الغير متداولة األخرى 
بمقدار 406.0 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع التزام للموجودات المحولة بسبب إضافات على عقود اإليجار التمويلي تعلقت بالموجودات المحولة من 

الهيئة الملكية للجبيل وينبع ولم يتم توقيع اتفاقية إيجار تمويلي لهم بقيمة 563 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

استمرت المطلوبات الغير متداولة باالنخفاض بنسبة 0.6% من 14,362.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م لتصل إلى 14,275,5 مليون 
ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، وذلك يعود إلى: )1( انخفاض قروض وسلف بنكية بمقدار 90.1 مليون ريال سعودي نتيجة سداد جزء كبير من 

قرض صندوق التنمية الصناعي، )2( انخفاض المطلوبات الغير متداولة األخرى بمقدار 35.9 مليون ريال سعودي.
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المطلوبات المتداولة

ارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة 19.5% من 2,192.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2,620.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى ارتفاع الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار بمقدار 356.0 مليون ريال سعودي نتيجة توقيع المجموعة التفاقية 
اإليجار السادسة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، باإلضافة الرتفاع الجزء المتداول من قروض وسلف بمقدار 181.0 مليون ريال سعودي بسبب االرتفاع 
في الجزء المتداول من قرض التنمية الصناعي. قابل ذلك انخفاض المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى بمقدار 86.4 مليون ريال 
سعودي بسبب انخفاض المصروفات مستحقة وارصدة دائنة األخرى إثر احتواء السنة المالية 2019م على مخصص استثنائي بمبلغ 87 مليون ريال متعلق 

ببرنامج تحسين تكاليف الموظفين خالل نفس الفترة.

وانخفضت االلتزامات المتداولة بنسبة 16.2% من 2,620.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 2,196.7 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى انخفاض التزامات عقود اإليجار بمقدار 353.9 مليون ريال سعودي بسبب مدفوعات قامت بها المجموعة تجاه 
عقود التأجير التمويلي، باإلضافة النخفاض قروض وسلف بنكية بمقدار 95.6 مليون ريال سعودي نتيجة إعادة هيكلة القروض التي حصلت مع البنك 

السعودي الفرنسي خالل نفس الفترة.

ارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة 0.1% من 2,196.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م لتصل الى2,200.0 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2022م، وذلك يعود إلى ارتفاع الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار بمقدار 9.4 مليون ريال سعودي نتيجة توقيع المجموعة التفاقية اإليجار 

السادسة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، باإلضافة الرتفاع الذمم الدائنة بمقدار 48.0 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

الموجودات الغير متداولة- 10

الموجودات الغير متداولة كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  23ل6الجدول )

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 
2022م

)المفحوصة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

)0.7% (0.320,278,403%20,278,80020,246,18620,412,090ممتلكات وآالت ومعدات 
)8.0% (4.58,845%8,8085,2089,619موجودات غير ملموسة 

180.8%1021.932,866%9340911,706شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
)3.5%(262,827)18.4%(409,448322,300272,418ذمم مدينة ومدفوعات مقدًما طويلة األجل

)52.5%(3,528)11.9%(9,56615,0177,430موجودات ضريبية مؤجلة

)0.6%(0.020,586,469%20,706,71520,589,12020,713,263إجمالي املوجودات غير املتداولة 

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م

ممتلكات وآالت ومعدات 

ممتلكات وآالت ومعدات كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  24ل6الجدول )

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 
2022م

)المفحوصة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

)0.8%(359,361)4.1%(394,011377,398362,233أراضي
)1.4%(10,327,568)4.1%(11,374,90810,859,68510,469,129آالت وماكينات

)1.1%(8.12,310,054%1,996,3312,316,1592,334,705مباني وآبار وبنية تحتية مدنية
)2.1%(4.82,698,209%2,510,2652,862,7102,756,333عدادات وشبكات أنابيب ومحطات رفع

)1.0%(11.32,509,463%2,044,6332,252,6062,533,708خطوط كهرباء وكابالت وعدادات وشبكات
)2.7%(40,661)9.7%(51,29946,29141,787مرافق خارجية مشتركة

1.0%33.9313,527%173,056249,449310,396معدات أخرى
7.2%1,719,560)3.8%(1,734,2971,281,8881,603,799أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

)0.7%(0.320,278,403%20,278,80020,246,18620,412,090اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م
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اإلضافات بحسب األصل كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  25ل6الجدول )

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 
2022م

)المفحوصة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

ال ينطبق-ال ينطبق--21,050أراضي

)99.3%(69)45.7%(32,36812,1579,558آالت وماكينات

ال ينطبق-164.1%11,50055,44980,198مباني وآبار وبنية تحتية مدنية

)99.6%(29.0453%71,103503,907118,318عدادات وشبكات أنابيب ومحطات رفع

ال ينطبق-)4.4%(391,329113,109357,900خطوط كهرباء وكابالت وعدادات وشبكات

ال ينطبق-ال ينطبق---مرافق خارجية مشتركة

)88.8%(24.68,509%48,89326,43975,911معدات أخرى

)79.8%(12.7144,200%561,466577,540712,667أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

)88.7%(9.1153,231%1,137,7091,288,6011,354,552اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م

مصروف االستهالك بحسب األصل كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  26ل6الجدول )

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 
2022م

)المفحوصة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

)81.1%(2,872)6.9%(17,50016,61315,165أراضي

)74.7%(157,002)13.8%(834,299830,204620,335آالت وماكينات

)75.0%(24,651)0.7%(100,048108,51098,704مباني وآبار وبنية تحتية مدنية

)74.5%(13.858,577%177,298193,803229,584عدادات وشبكات أنابيب ومحطات رفع

)75.4%(26,913)11.6%(140,102125,266109,558خطوط كهرباء وكابالت وعدادات وشبكات

)75.0%(1,126)5.2%(5,0085,0084,504مرافق خارجية مشتركة

)74.9%(15.315,777%47,26456,46362,822معدات أخرى

ال ينطبق-ال ينطبق---أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

)74.8%(286,918)7.1%(1,321,5191,335,8671,140,672اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م

التغير في حساب االستهالك خالل طريقة القسط الثابت:(:  27ل6الجدول )

األعمار اإلنتاجية ما بعد 1 يناير2021م فصاعًدااألعمار اإلنتاجية ما قبل 31 ديسمبر 2020مسنوات

25-12.530-20آالت وماكينات

10-12.540-33.3مباني وآبار وبنية تحتية مدنية

20-12.525-20عدادات وشبكات أنابيب ومحطات رفع

30-14.340-33.3خطوط كهرباء وكابالت وعدادات وشبكات

2020مرافق خارجية مشتركة

3-325-10معدات أخرى

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م
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االلتزامات الرأسمالية كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  28ل6الجدول )

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر

2019م 
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م 

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

31 مارس
2022م

)المفحوصة(

1,045,6851,487,4711,282,1321,212.209التزامات رأسمالية متعلقة بمشاريع الجبيل

462,350472,620553.690643,964التزامات رأسمالية متعلقة بمشاريع ينبع

27,16532,90961,17860,827التزامات رأسمالية بمشاريع اخرى

1,535,2001,993,0001,897,0001,917,000اإلجمالي

المصدر: معلومات االدارة

تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات كما في 31 مارس 2022م أصول مستأجرة بعقود ايجار تمويلي موّقعة بقيمة 2.620 مليون ريال سعودي وغير موّقعة 
بقيمة 1.096 مليون ريال سعودي وحقوق استخدام أصول )بحسب المعيار المحاسيبي الدولي رقم 16( بقيمة 361 مليون ريال سعودي. جميع األصول 

االخرى بقيمة 16.202 مليون ريال سعودي مملوكة من قبل المجموعة.

تتألف بشكل رئيسي من االت وماكينات بقيمة  الممتلكات واآلالت والمعدات 20,412.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م. حيث  بلغت 
10,469.1 مليون ريال سعودي والتي تمثل ما نسبته 51.3% من صافي الممتلكات واآلالت والمعدات، وعدادات وشبكات أنابيب ومحطات رفع بقيمة 
2,756.3 مليون ريال سعودي، وخطوط كهرباء وكابالت وعدادات وشبكات بقيمة 2,533.7 مليون ريال سعودي ، ومباني وآبار وبنية تحتية مدنية بقيمة 
2,334.7 مليون ريال سعودي، وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ بقيمة 1,603.8مليون ريال سعودي، وأراضي بقيمة 362.2 مليون ريال سعودي، ومعدات 
أخرى بقيمة 310.4 مليون ريال سعودي، ومرافق خارجية مشتركة بقيمة 41.8 مليون ريال سعودي. والجدير بالذكر انه تخضع ممتلكات وآالت ومعدات 
بقيمة دفترية 4.805 مليون ريال سعودي لرهن أول ورهن ثاني لضمان قروض صندوق التنمية الصناعية السعودية. خالل السنة المالية 2021م، قامت 
المجموعة بتغيير تقدير العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات نتيجة قيام الشركة األم خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بمراجعة 
األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات. بناًء على التقييم الفني المستقل، والمشورة من الفرق الفنية للشركة األم، جرى تعديل األعمار اإلنتاجية 

المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات حيث تم اعتبار معظم فئات أصول الممتلكات واآلالت والمعدات ذات عمر أطول.

انخفضت الممتلكات واآلالت والمعدات لتصل الى 20,278.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، اثر مصاريف استهالك بلغت قيمتها 286.9 
مليون ريال سعودي، قابل هذا اضافات بلغت قيمتها 153.2 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

أراضي

بلغت القيمة الدفترية لألراضي 362.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2021م و359.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، وتتعلق 
باألرض التي تم استخدامها إلنشاء خطوط أنابيب لتوصيل الوقود من محطة شركة أرامكو إلى شركة جواب. والجدير بالذكر ان المجموعة لديها حق 

استخدام أصل لسبع أراضي تم استئجارها من الهيئة الملكية للجبيل وينبع نتيجة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16. 

آالت وماكينات

يتعلق بند اآلالت والماكينات بمحطات الكهرباء والمياه. حيث انخفضت القيمة الدفترية لآلالت والماكينات بنسبة 4.5% من 11,374.9 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 10,859.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى مصاريف استهالك بلغت 830.2 مليون ريال 
سعودي ومصاريف استبعاد بلغت 31.6مليون ريال سعودي. قابل ذلك تحويالت بقيمة 302.8 مليون ريال سعودي من حساب األعمال الرأسمالية تحت 

التنفيذ والمخزون تعلقت بإعداد وتركيب مختلف اآلالت والمكائن للمجموعة.

وانخفض الرصيد بنسبة 3.6% من 10,859.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ليصل إلى 10,469.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى مصاريف استهالك بلغت 620.3 مليون ريال سعودي واستبعادات بلغت 32.9 مليون ريال سعودي قابل ذلك تحويالت 

بقيمة 231.5 مليون ريال سعودي من حساب األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ والمخزون تعلقت بإعداد وتركيب مختلف اآلالت والمكائن للمجموعة.

انخفض الرصيد بنسبة 1.4% من 10,469.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 10,327.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م 
وذلك يعود إلى مصاريف استهالك بلغت 157.0 مليون ريال سعودي. قابل ذلك تحويالت بقيمة 15.4 مليون ريال سعودي من حساب األعمال الرأسمالية 

تحت التنفيذ خالل نفس الفترة.
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مباني وآبار وبنية تحتية مدنية

تشتمل على المباني اإلدارية واآلبار التي تتعلق بمولدات الكهرباء والمياه والبنية التحتية المدنية. 

حيث ارتفعت القيمة الدفترية للمباني واآلبار والبنية التحتية المدينة بنسبة 16.0% من 1,996.3مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 
2,316.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وذلك نتيجة التحويالت من حساب األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بقيمة 372.9 مليون ريال 
سعودي حيث تتعلق بشكل أساسي ببرنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين، وإضافات بقيمة 55.4 مليون ريال سعودي. قابل ذلك مصاريف استهالك 
بقيمة 108.5 مليون ريال سعودي. والجدير بالذكر ان بند المباني واآلبار والبنية التحتية المدينة تتضمن حق استخدام أصول نتيجة تطبيق المعيار الدولي 

إلعداد التقارير المالية رقم 16 بقيمة 10.8 مليون ريال سعودي.

وارتفعت القيمة الدفترية للمباني واآلبار والبنية التحتية المدينة بنسبة 0.8% من 2,316.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 
2,334.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م وذلك نتيجة التحويالت من حساب األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بقيمة 40.9 مليون ريال 
سعودي حيث تتعلق بشكل أساسي ببرنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين، وإضافات بقيمة 80.2 مليون ريال سعودي. قابل ذلك مصاريف استهالك 

للسنة بقيمة 98.7 مليون ريال سعودي. 

الجدير بالذكر أن الوحدات السكنية المتعلقة ببرنامج تمليك الموظفين يتم تحويلها إلى بند المباني واآلبار والبنية التحتية وثم يتم تحويلها إلى الذمم 
المدينة المتعلقة ببرنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين خالل نفس الفترة، فلم يتم قيد أي مصروف استهالك متعلق بالوحدات السكنية في القوائم 
المالية للمجموعة. حيث قامت المجموعة بوضع برامج تملك الوحدات السكنية للموظفين والتي توفر للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات السكنية 

التي شيدتها المجموعة.

انخفض الرصيد بنسبة 1.1% من 2,334.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2,310.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م 
وذلك يعود إلى مصاريف استهالك بلغت 24.7 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

عدادات وشبكات أنابيب ومحطات رفع

تتعلق عدادات وشبكات أنابيب ومحطات الرفع بشكل أساسي بمعدات اإلرسال واألنابيب ومحطات الرفع الموجودة في مواقع شبكة الكهرباء والمياه. 
إلى  الرفع بنسبة 14.0% من 2,510.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م  أنابيب ومحطات  للعدادات وشبكات  الدفترية  القيمة  ارتفعت 
2,862.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى صافي إضافات بلغت 503.9 مليون ريال سعودي تعلقت بمشاريع توسعية نظير 
مشاريع ربط بالشبكة مستلمة من العمالء، وتحويالت بلغت 42.3 مليون ريال سعودي تعلقت بمشاريع لشبكة توزيع الغاز ومحطات معالجة مياه الصرف. 

قابل ذلك، مصاريف استهالك بلغت 193.8 مليون ريال سعودي.

وانخفضت القيمة الدفترية بنسبة 3.7% من 2,862.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 2,756.3 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2021م، وذلك نتيجة مصاريف استهالك بلغت 229.6 مليون ريال سعودي. قابل ذلك إضافات بلغت 118.3 مليون ريال سعودي تتعلق بأصول مستلمة 
من الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وتحويالت بلغت 4,9 مليون ريال سعودي تتعلق باألصول الممولة من قبل العمالء حيث ان طبيعة هذه األصول الممولة ترتبط 

بأصول تم شراؤها وتركيبها من قبل العمالء ويتم تحويلها إلى ملكية المجموعة بعد أن يدفع العميل الفواتير المستحقة عليه تجاه هذه األصول.

انخفض الرصيد بنسبة 2.1% من 2,862.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2,698.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م 
وذلك يعود إلى مصاريف استهالك بلغت 58.6 مليون ريال سعودي. قابل ذلك إضافات بقيمة 453 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

خطوط كهرباء وكابالت وعدادات وشبكات

تتعلق خطوط الكهرباء والكابالت والعدادات والشبكات بنظام توزيع الطاقة وكابالت الطاقة وجميع أدوات شبكة الطاقة. حيث ارتفعت القيمة الدفترية 
لخطوط الكهرباء والكابالت وعدادات والشبكات بنسبة 10.2% من 2,044.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2,252.6 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، نتيجة التحويالت من حساب األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بقيمة 220.1 مليون ريال سعودي، وإضافات بلغت 

113.1مليون ريال سعودي. قابل ذلك مصاريف استهالك بقيمة 125.3مليون ريال سعودي.

وارتفعت القيمة الدفترية لخطوط الكهرباء والكابالت وعدادات والشبكات بنسبة 12.5% من 2,252.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
لتصل إلى 2,533.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى إضافات بلغت 357.9 مليون ريال سعودي وتحويالت بلغت 32.8مليون 

ريال سعودي. قابل ذلك مصاريف استهالك بقيمة 109.6مليون ريال سعودي.

انخفض الرصيد بنسبة 1.0% من 2,533.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2,509.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م 
وذلك يعود إلى مصاريف استهالك بلغت 26.9 مليون ريال سعودي. قابل ذلك تحويالت بقيمة 2.7 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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مرافق خارجية مشتركة

تتعلق المرافق الخارجية المشتركة باألصول المملوكة للشركة والتي يتم استخدامها من قبل شركاتها التابعة، والتي من ضمنها شبكة خطوط األنابيب التي 
تم إنشاؤها لتوصيل الوقود من شركة أرامكو إلى شركة جواب والتي »تسيطر عليها« شركة توريد. وفًقا للمرسوم الحكومي الصادر بشأن تشكيل عالقة 
عمل توريد/ جواب، لن تمتلك شركة توريد أي أصول )ونتيجة لذلك ال يتم تسجيل أي أصول في البيانات المالية لشركة توريد(. عالوة على ذلك، عند 
االنتهاء من عالقة العمل هذه، تصبح شركة مرافق المالك الوحيد لهذه األصول، وبالتالي يتم تسجيل هذه المرافق الخارجية المشتركة )واستهالكها( في 

دفاتر شركة مرافق. 

حيث انخفضت القيمة الدفترية للمرافق الخارجية المشتركة بنسبة 9.8% من 51.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م الى 46.3 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ثم انخفضت ما نسبته 9.7% أيضاً من السنة المالية 2020م لتصل إلى 41.8 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2021م، وذلك نتيجة مصاريف استهالك سنوية خالل نفس الفترة.

انخفض الرصيد بنسبة 2.7% من 41.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 40.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م وذلك 
يعود إلى مصاريف استهالك بقيمة 1.1 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

معدات أخرى

تتعلق المعدات األخرى بأجهزة الحاسب اآللي والمعدات المكتبية والرادارات واألثاث. حيث ارتفعت القيمة الدفترية للمعدات األخرى بنسبة 44.1% من 
173.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 249.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وذلك يعود إلى التحويالت من حساب 
األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بقيمة 106.4 مليون ريال سعودي، وإضافات بلغت 26.4مليون ريال سعودي. قابل ذلك مصاريف استهالك بقيمة 73.1 

مليون ريال سعودي واستبعادات بقيمة 18.8مليون ريال سعودي في نفس الفترة.

ارتفعت القيمة الدفترية للمعدات األخرى بنسبة 24.4% من 249.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 310.4 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى إضافات بلغت 75.9 مليون ريال سعودي، وتحويالت من حساب األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بقيمة 

47.9 مليون ريال سعودي. قابل ذلك مصاريف استهالك بقيمة 62.8مليون ريال سعودي واستبعادات بقيمة 2.8مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

ارتفع الرصيد بنسبة 1.0% من 310.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 313,5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م وذلك 
يعود إلى إضافات بقيمة 8.5 مليون ريال سعودي وتحويالت من أصول تحت اإلنشاء بقيمة 10.4 مليون ريال سعودي. قابل ذلك مصاريف استهالك بقيمة 

15.8 مليون ريال سعودي . 

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

تتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل رئيسي في التكاليف المتكبدة في مشروعات جديدة لتركيب آالت ومعدات وبنية تحتية مدنية جديدة لمنشآت 
متنوعة بالشركة وشركاتها التابعة. حيث انخفضت األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بنسبة 26.1% من 1,734.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م إلى 1,281.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى تحويالت إلى مختلف فئات األصول بقيمة 1,029.9مليون ريال 
سعودي نتيجة اكتمال هذه المشاريع حيث تعلقت هذه المشاريع بمحطتين جديدتين لمعالجة المياه. قابل ذلك إضافات بقيمة 577.5 مليون ريال سعودي 

تعلقت بمشروع إعادة تأهيل احدى المحطات للطاقة، ومشروع إزالة الترسبات الكلسية من قنوات محطات تبريد مياه البحر.

وارتفعت األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بنسبة 25.1% من 1,281.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 1,603.8مليون ريال 
سعودي نتيجة إضافات بقيمة 712.7 مليون ريال سعودي تعلقت باألعمال القائمة بإنشاء محطتي معالجة المياه صرف. قابل ذلك تحويالت بقيمة 390.8 

مليون ريال سعودي تعلقت بإعادة تأهيل احدى محطات الطاقة.

ارتفع الرصيد بنسبة 7.2%من 1,603.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1,719.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م 
وذلك يعود إلى إضافات بقيمة 144.2 مليون ريال سعودي والتي تتعلق بمشاريع توسعية داخل محطات معالجة المياه الجديدة في منطقة ينبع .قابل ذلك 

تحويالت إلى مختلف فئات األصول الثابتة األخرى بقيمة 28.4 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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موجودات غير ملموسة 

موجودات غير ملموسة كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  29ل6الجدول )

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)المدققة(

31 ديسمبر 2020م
)المدققة(

31 ديسمبر 2021م
)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

التكلفة

)29.7%(1.2132,943%184,494188,113189,056كما في 1 يناير

9255.6%842)62.5%(641069إضافات

محول من أعمال رأسمالية تحت 
ال ينطبق-204.0%3,55583732,863التنفيذ

ال ينطبق-ال ينطبق)88,985(--استبعادات

0.6%133,785)15.9%(188,113189,056132,943في 31 ديسمبر

اإلطفاء املتراكم

)32.9%(3.3123,324%172,230179,305183,848كما في 1 يناير

)94.9%(100.61,615%7,0754,54328,461إطفاء

ال ينطبق-ال ينطبق)88,985(--استبعادات

1.3%124,940)17.1%(179,305183,848123,324يف 31 ديسمبر

)8.0%(4.58,845%8,8085,2089,619صايف القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة

تمثل الموجودات غير الملموسة بشكل رئيسي تراخيص برامج الحاسب اآللي، وال تملك المجموعة أي تراخيص منتجة داخلياً، حيث إن جميع تراخيص 
برامج الحاسب اآللي مقتناه ويتم إطفاءها بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي. حيث انخفضت الموجودات غير الملموسة بنسبة %40.9 
من 8.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 5.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى مصاريف إطفاء سنوية 

بقيمة 4.5 مليون ريال سعودي. قابل ذلك إضافات وتحويالت بقيمة 943 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة. 

وارتفعت الموجودات غير الملموسة بنسبة 84.7% من 5.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 9.6 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2021م، نتيجة لتحويالت من حساب األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بقيمة 32.9 مليون ريال سعودي تعلقت بالمصنع الذي تم بناؤه بمنطقة 
رأس الخير. قابل ذلك استبعادات بقيمة 89.0 مليون ريال سعودي نتيجة إطفاء هذه األصول بالكامل، باإلضافة لمصاريف إطفاء سنوية بقيمة 28.5 
مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. انخفضت الموجودات غير الملموسة بنسبة 8.0% لتصل إلى 8.8 مليون ريال سعودي نتيجة مصاريف إطفاء بقيمة 

1.6 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

انخفضت الموجودات غير الملموسة لتصل 8.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، وذلك يعود إلى مصاريف إطفاء سنوية بقيمة 1.6 مليون 
ريال سعودي. قابل ذلك إضافات وتحويالت بقيمة 842 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

تتعلق شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية باالستثمارات في: )1( شركة جده الثانية للمياه حيث تملتك الشركة حصة قدرها 45%، )2( جدة 
الشركة  تملتك  )تبريد( حيث  المحدودة  المناطق  لتبريد  وينبع  الجبيل  )3( شركة   ،%49 قدرها  الشركة حصة  تمتلك  والصيانة حيث  للتشغيل  الثانية 

حصة قدرها %20. 

يتم معاملة هذه االستثمارات باستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة نظرا لممارسة المجموعة تأثيًرا هاًما على هذه الشركات دون 
السيطرة، ويتم قياس القيمة الدفترية لهذا النوع من االستثمارات بناًء على األرباح السنوية لهذه الشركات مخصوًما منها التوزيعات الموزعة منهم وأي 
تعديالت وتسويات. حيث بلغت القيمة الدفترية للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ما قيمته 93 ألف ريال سعودي و409 ألف ريال سعودي 

و11.7 مليون ريال سعودي و32.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م على التوالي. 
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ذمم مدينة ومدفوعات مقدمًا طويلة األجل

ذمم مدينة ومدفوعات مقدمًا طويلة األجل كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  30ل6الجدول )

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)المدققة(

31 ديسمبر 2020م
)المدققة(

31 ديسمبر 2021م
)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

مستحق من موظفين بموجب برنامج 
)3.3%(226,785)17.4%(343,785273,106234,580تمليك وحدات سكنية للموظفين

)5.9%(22,291)22.9%(39,83030,16923,687منافع موظفين مؤجلة

)2.8%(13,750)23.1%(23,89919,02514,151تكلفة مؤجلة

ال ينطبق-)100.0%(--1,934مدفوعات مقدماً طويلة األجل

)3.5%(262,826)18.4%(409,448322,300272,418اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة

مستحق من موظفين بموجب برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين

قامت المجموعة بوضع برامج تملك الوحدات السكنية للموظفين والتي توفر للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات السكنية التي شيدتها المجموعة. 
يتم سداد تكاليف األرض واإلنشاءات للوحدات السكنية من قبل الموظفين على مدى فترة تصل إلى 20 سنة. يتم تحويل ملكية الوحدات السكنية إلى 
الموظفين عند سداد المبالغ المستحقة بالكامل. يمثل هذا المبلغ المسجل بالتكلفة المطفأة تكلفة الوحدات السكنية المباعة للموظفين في إطار برنامج 

تمليك الوحدات السكنية للموظفين.

حيث انخفض الرصيد بنسبة 20,6% من 343.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 273,1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
ثم انخفض بنسبة 14,1% إلى 234,6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسليم جزء من المنازل إلى الموظفين 
الذين تركوا الشركة كجزء من مبادرة اإلدارة لترشيد التكاليف، حيث تمت تسوية نهاية الخدمة مع هؤالء الموظفين )أي ان مزايا التقاعد المبكر الخاصة 

بهم تم تسليمها( مقابل الرصيد المتبقي المستحق لهم من حساب ملكية المنازل حيث سلمت المجموعة 409 منزل إلى 409 موظف مستحق.

منافع موظفين مؤجلة

تتعلق منافع الموظفين المؤجلة بتأثير خصم الذمم المدينة من الموظفين باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، بما يتماشى مع الدراسة االكتوارية السنوية 
التي يتم إجراؤها كل عام، وفًقا لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية. تمثل المبالغ كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م الجزء غير المتداول 
حيث تم تحميل تأثير الخصم على سلف الموظفين على قائمة الدخل الموحدة بقيمة 7.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م و 1.9 مليون 
ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م )ضمن اإليرادات التمويلية(، وهو ما يمثل معدل الخصم على مستحقين برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين.

تكلفة مؤجلة

تتعلق التكلفة المؤجلة بالحصة النسبية للشركة األم في شركة الجبيل للمياه والكهرباء )»جواب«( عن التكاليف المتكبدة وفًقا التفاقية التشغيل والصيانة، 
حيث ان التكلفة المؤجلة تتمثل بـ :)1( قطع الغيار األولية واالستراتيجية في بعض قطع الغيار الرأسمالية الرئيسية التي قامت شركة جواب باقتنائها 
اتفاقية  التشغيل والصيانة ويتم إطفاؤها على مدى  التفاقية  إم المحدودة )JOMEL( وفقاً  اند  أو  التشغيل والصيانة شركة جبيل  وتسليمها إلى مقاول 
التشغيل والصيانة ابتداًء من بدء التشغيل التجاري على طريقة القسط الثابت لكل سنة، )2( أتعاب االستشارات للمستشارين الذي تم تعيينهم من قبل 
شركة جواب لفحص المصانع واإلشراف على عقود الهندسة والمشتريات والمقاوالت ويتم إطفاء هذه التكلفة على طريقة القسم الثابت كل لكل سنة، )3( 
بند إخالء الموقع بتكلفة إخالء الموقع التي يتم دفعها لمقاول التشغيل والصيانة الخاص بشركة جواب )JOMEL( في نهاية اتفاقيات التشغيل والصيانة.

حيث انخفضت التكلفة المؤجلة بنسبة 20.4% من 23.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 19.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م نتيجة إطفاء هذه التكاليف خالل نفس الفترة.

واستمرت التكلفة المؤجلة باالنخفاض بنسبة 25.6% إلى 14.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م ثم انخفضت بنسبة 2.8% لتصل إلى 13,8 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، وذلك نتيجة إطفاء هذه التكاليف خالل نفس الفترة.
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مدفوعات مقدمًا طويلة األجل

تتعلق المدفوعات مقدماً طويلة األجل بشكل رئيسي برسوم التمويل المدفوعة مقدماً عن قرض المرابحة. حيث بلغت المدفوعات مقدماً طويلة األجل 
1.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م وانخفضت إلى ال شيء كما في 31 ديسمبر 2020م واستمرت كما هي في السنة المالية 2021م، 
نتيجة إعادة هيكلة جميع قروض المرابحة الثالثة لقرض مرابحة واحد مع البنك السعودي الفرنسي ليتم سدادها بالكامل بحلول السنة المالية 2034م 

مع فترة سماح مدتها 5 سنوات تبدأ من أكتوبر 2019م.

موجودات ضريبية مؤجلة

موجودات ضريبية مؤجلة كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  31ل6الجدول )

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)المدققة(

31 ديسمبر 2020م
)المدققة(

31 ديسمبر 2021م
)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

)50.5%(61.37,430%5,7759,56615,017الرصيد في 1 يناير

)48.6%()3,902(الينطبق)7,587(3,7915,451)محمل( / مسترد خالل السنة

)52.5%(3,528)11.9%(9,56615,0177,430الرصيد يف 31 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م و معلومات اإلدارة

تتعلق الموجودات الضريبية المؤجلة بالمنافع المتوقعة المستقبلية إثر تخفيض ضريبة الدخل المستقبلية بسبب االختالف في التقارير المعدة لألغراض 
المحاسبية والتقارير المعدة لألغراض الضريبية )مثل فرق التوقيت في قابلية خصم بعض المصاريف، والخسائر الضريبية(. حيث ارتفعت الموجودات 
الضريبية المؤجلة بنسبة 57.0% من 9.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 15.0مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة 

الحركة حساب المخصصات.

وانخفضت الموجودات الضريبية المؤجلة بنسبة 50.5% من 15.0مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 7.4 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2021م ثم انخفضت بنسبة 52.5% لتصل إلى 3.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، وذلك نتيجة حركة حساب المخصصات. 

الموجودات المتداولة- 11

الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  32ل6الجدول )

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)المدققة(

31 ديسمبر 2020م
)المدققة(

31 ديسمبر 2021م
)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)المفحوصة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

)2.2%(267,627)0.8%(278,008312,534273,539مخزون

16.0%1.6967,295%807,579906,765834,096ذمم مدينة

مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة 
)1.7%(377,595)19.8%(596,824482,273384,155أخرى

0.9%528.51,435,000%36,0001,226,3001,422,200ودائع قصيرة األجل

31.9%636,566)33.3%(1,085,344594,815482,654نقد وما في حكمه

8.5%10.13,684,083%2,803,7553,522,6873,396,644إجمالي املوجودات املتداولة 

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م
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المخزون

المخزون كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  33ل6الجدول )

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)المدققة(

31 ديسمبر 2020م
)المدققة(

31 ديسمبر 2021م
)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

0.3%366,832)4.0%(396,593427,544365,820قطع غيار

)9.8%(16.936,691%29,75643,26240,665زيت وقود

)5.5%(11.211,004%9,42711,02811,650أخرى

)0.9%(414,527)2.0%(435,776481,834418,135إجمالي املخزون

يخصم: مخصص مخزون عديم 
1.6%)146,900()4.3%()144,596()169,300()157,768(الحركة ومتقادم

)2.2%(267,627)0.8%(278,008312,534273,539صايف املخزون
466260متوسط عمر المخزون )1(

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م و معلومات اإلدارة
تم احتساب متوسط أيام عمر المخزون على أساس متوسط المخزون بعد استبعاد قطع الغيار من الصافي على تكاليف الوقود والمواد كيماوية وتكاليف الكهرباء والمياه وتكاليف التشغيل   )1(

والصيانة * 365 يوما.

حركة مخصص مخزون عديم الحركة ومتقادم كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  34ل6الجدول )

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)المدققة(

31 ديسمبر 2020م
)المدققة(

31 ديسمبر 2021م
)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

)14.6%(7.5144,596%146,421157,768169,300الرصيد االفتتاحي

ال ينطبق-ال ينطبق)49,865(--مخصص مشطوب خالل السنة 

)90.8%(48.92,304%11,34711,53225,161مخصص مكون خالل السنة

1.6%146,900)4.3%(157,768169,300144,596الرصيد اخلتامي

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م و معلومات اإلدارة

بلغ مجمل المخزون ما قيمة 414.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، ويتعلق بشكل رئيسي بمخزون قطع الغيار الذي تستخدمه المجموعة 
لصيانة مرافقها ومثلت ما نسبته 88.5% من إجمالي المخزون، وزيت الوقود والمخزون اآلخر ممثلين ما نسبته 8.9% و2.7% من إجمالي المخزون على 

التوالي.

قطع غيار

ارتفع مخزون قطع الغيار بنسبة 7.8% من 396.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 427.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م تماشًيا مع ارتفاع احتياجات المجموعة من استعمال قطع الغيار خالل نفس الفترة.

وانخفض مخزون قطع الغيار بنسبة 14.4% من 427.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ليصل إلى 365.8 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2021م نتيجة شطب العديد من قطع الغيار حيث تم في نهاية السنة المالية 2021م جرد كامل للمخزون وتم تحديد بنود مخزون بطيئة الحركة 

إضافية التي أدت إلى زيادة المخصص خالل نفس الفترة.

ارتفع مخزون قطع الغيار بنسبة 0,3% من 365,8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 366,8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م 
تماشًيا مع ارتفاع احتياجات المجموعة من استعمال قطع الغيار خالل نفس الفترة.
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زيت وقود

يتمثل البند بزيت الوقود المستخدم إلنتاج الطاقة في محطة ينبع. حيث ارتفع مخزون زيت الوقود بنسبة 45.4% من 29.8 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2019م إلى 43.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، نتيجة زيادة في شراء نوع غاز يعد اعلى تكلفة من بقية المخزون. وانخفض 
مخزون زيت الوقود بنسبة 6.0% من 43.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ليصل إلى 40.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2021م، نتيجة عدم تشغيل بعض محطات التوليد. انخفض مخزون زيت الوقود بنسبة 9.8% من 40.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م 

إلى 36.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م وذلك يعود إلى استهالك كمية من الوقود تتجاوز ما تم استالمه كمخزون.

أخرى

يتعلق بند المخزون اآلخر بالمواد الكيماوية. حيث ارتفع المخزون اآلخر بنسبة 17.0% من 9.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 11.0 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ثم ارتفع بنسبة 5.6% الى 11.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، نتيجة ارتفاع احتياجات 
المجموعة من المواد الكيماوية. انخفض المخزون اآلخر بنسبة 5,5% من 11.7مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 11.0 مليون ريال 

سعودي كما في 31 مارس 2022م، نتيجة انخفاض احتياجات المجموعة من المواد الكيماوية.

مخصص مخزون عديم الحركة ومتقادم

يتعلق مخصص المخزون عديم الحركة والمتقادم بشكل رئيسي بمخزون قطع الغيار، وتتطلب سياسة المخصصات للمجموعة أن يتم إثبات المخزون 
بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل على أساس متوسط التكلفة المرجح وأن يتم عمل المخصصات بشكل دوري ألي مخزون بطيء الحركة 

أو متقادم ويتم إجراء عمليات فحص المخزون على أساس سنوي، مع إجراء عمليات فحص المخزون.

حيث ارتفع المخصص بنسبة 7.3% من 157.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 169.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، نتيجة للزيادة في المخصص بمقدار11.5 مليون ريال سعودي.

وانخفض المخصص بنسبة 14.6% من 169.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ليصل إلى 144.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2021م، وذلك يعود إلى مشطوبات بقيمة 49,9 مليون ريال سعودي نتيجة شطب العديد من قطع الغيار حيث تم في نهاية السنة المالية 2021م جرد كامل 

للمخزون وتم تحديد بنود مخزون بطيئة الحركة إضافية التي أدت إلى زيادة المخصص خالل نفس الفترة.

ارتفع المخصص بنسبة 1.6% من 144.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 146.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، نتيجة 
للزيادة في المخصص بمقدار 2.3 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

ذمم مدينة تجارية

ذمم مدينة تجارية كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  35ل6الجدول )

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

)4.2%(1.5459,622%465,356500,952479,871ذمم مدينة – أطراف ذات عالقة 

40.7%1.5530,567%365,688430,530377,107ذمم مدينة – ذمم مدينة أخرى

15.5%1.5990,189%831,044931,482856,978إجمالي الذمم املدينة

0.1%)22,894()1.3%()22,882()24,717()23,465(مخصص انخفاض قيمة ائتمانية

16.0%1.6967,295%807,579906,765834,096صايف الذمم املدينة
)33(14)9(473838متوسط ايام الذمم المدينة – أطرف ذات عالقة )1(

)32(85921021753متوسط ايام الذمم المدينة – ذمم مدينة أخرى )2(
)2(56)5(585353متوسط ايام الذمم المدينة )3(

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ,و معلومات اإلدارة
تم احتساب متوسط ايام الذمم المدينة على أساس متوسط الذمم المدينة لألطراف ذات العالقة من صافي اإليرادات لألطراف ذات العالقة * 365 يوما أو 90 يوما لفترة 31 مارس 2022م.  )1(

تم احتساب متوسط ايام الذمم المدينة على أساس متوسط الذمم المدينة األخرى من صافي اإليرادات للعمالء اآلخرين * 365 يوما أو 90 يوما لفترة 31 مارس 2022م.  )2(
تم احتساب متوسط ايام الذمم المدينة على أساس متوسط الذمم المدينة اإلجمالي من صافي اإليرادات * 365 يوما أو 90 يوما لفترة 31 مارس 2022م.  )3(
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أعمار الذمم المدينة التجارية كما في 31 مارس2022م:(:  36ل6الجدول )

31 يوم – 60 حتى 30 يومألف ريال سعودي
يوم

61 يوم – 90 
يوم

91 يوم – 
180 يوم

181 يوم – 
270 يوم

271 يوم – 
360 يوم

أكثر من 
اإلجمالي360يوم

118,269212,43176,05930,17726,07922,09645,456530,567الذمم المدينة من أطراف ثالثة

341,71140,52212,89543,57818,1214182,377459,622الذمم المدينة من أطراف ذات عالقة

459,980252,95388,95473,75544,20022,51447,833990,189االجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

أعمار الذمم المدينة التجارية لألطراف ذات العالقة كما في 31 مارس2022م:(:  37ل6الجدول )

31 يوم – 60 حتى 30 يومألف ريال سعودي
يوم

61 يوم – 90 
يوم

91 يوم – 
180 يوم

181 يوم – 
270 يوم

271 يوم – 
360 يوم

أكثر من 
اإلجمالي360يوم

161,02125,2243,5616,577576147333197,439شركة سابك والشركات التابعة لها

شركة أرامكو السعودية والشركات 
162,2768,0852177,103941943177,837التابعة لها

81,723)572(18,3947,2109,11329,87817,448252الهيئة الملكية للجبيل وينبع

20342030.12,5732,622الشركة السعودية للكهرباء

341,71140,52212,89543,57818,1214182,377459,622اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

أعمار الذمم المدينة التجارية األخرى كما في 31 مارس2022م:(:  38ل6الجدول )

اإلجماليأكثر من 90 يوم61 يوم – 90 يوم31 يوم – 60 يومحتى 30 يومألف ريال سعودي

363,84028,73413,919124,074530,567ذمم مدينة – ذمم مدينة أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة.

ذمم مدينة – أطراف ذات عالقة

ذمم مدينة أطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31مارس2022م:(:  39ل6الجدول )

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

)12.5%(13.6177,836%157,607209,594203,352شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

)1.4%(197,441)4.8%(220,867197,311200,291شركة سابك والشركات التابعة لها

11.0%23.681,723%48,19091,98873,625الهيئة الملكية للجبيل وينبع

)0.3%(2,622)74.1%(38,6922,0592,603الشركة السعودية للكهرباء

)4.2%(1.5459,622%465,356500,952479,871اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة
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المعامالت مع األطراف ذات عالقة

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)المدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)المدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)المدققة(

نمو 
سنوي

2019م 
-2020م

نمو 
سنوي

2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

2022م
)معلومات 

اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

اإليرادات واإليرادات األخرى*
شركة سابك والشركات 

12.6%5.6354,820399,356%16.1%)4.0%(1,580,0531,517,1111,761,472التابعة لها

)69.4%(10.191,98828,178%23.0%)1.4%(120,091118,395145,596الهيئة الملكية للجبيل وينبع
شركة أرامكو السعودية 

71.6%8.9209,594359,617%30.1%)8.8%(1,229,1891,121,2951,458,884والشركات التابعة لها

)0.4%(368.238366,794)2.5%()1.1%()3.9%(1,704,4231,638,3061,619,536الشركة السعودية للكهرباء
تكلفة اإليرادات**

شركة أرامكو السعودية 
)1.0%(334,011330,742)1.1%(1.8%)3.9%(1,488,6301,430,6191,456,942والشركات التابعة لها

)8.0%(24,39722,455)33.3%()34.2%()32.3%(145,16898,26264,647الشركة السعودية للكهرباء

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م
تشمل اإليرادات واإليرادات األخرى األرباح الناتجة عن تقديم خدمات الكهرباء والمياه لألطراف ذات الصلة وفًقا التفاقية التوريد طويلة األجل  *

تشمل المصاريف تكاليف الوقود والغاز وفًقا التفاقيات الشراء طويلة األجل  **

حركة مخصص انخفاض قيمة ائتمانية كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس2022م:(:  40ل6الجدول )

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)المدققة(

31 ديسمبر 2020م
)المدققة(

31 ديسمبر 2021م
)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

)7.4%(22,882)17.9%(36,66723,46524,717الرصيد االفتتاحي
ال ينطبق-ال ينطبق-3,000-إضافات خالل السنة

)100.6%(12ال ينطبق)1,873(--عكس خسارة انخفاض القيمة
ال ينطبق-ال ينطبق38)1,748()13,202(مشطوب خالل السنة

0.1%22,894)1.3%(23,46524,71722,882الرصيد اخلتامي

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة

ذمم مدينة – أطراف ذات عالقة

ارتفعت الذمم المدينة ألطراف ذات عالقة بنسبة 7.6% من 465.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 501.0 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2020م، نتيجة ارتفاع في الذمم المدينة المستحقة من شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها بمقدار 52.0 مليون ريال سعودي 
وذلك يعود الي إدراج احدى الشركات ضمن الشركات التابعة ألرامكو في السنة المالية 2020م ، وارتفاع في الذمم المدينة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع 
بمقدار 43.8 مليون ريال سعودي مدفوًعا بارتفاع إيرادات مياه الري في مدينة الجبيل الصناعية وتأخر التحصيل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع. قابل 
ذلك انخفاض في رصيد الذمم المدينة من الشركة السعودية للكهرباء بمقدار 36.6 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى اتفاقية التسوية 
بين المجموعة والشركة السعودية للكهرباء من أجل دفع المستحقات بشكل شهري، باإلضافة النخفاض رصيد شركة سابك والشركات التابعة لها بمقدار 

23.6 مليون ريال سعودي، تماشياً مع انخفض اإليرادات من قبل شركة سابك والشركات التابعة لها خالل نفس الفترة.

وانخفضت الذمم المدينة ألطراف ذات عالقة بنسبة 4.2% من 501.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 479.9 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، نتيجة النخفاض الذمم المدينة لشركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها بمقدار 6.2 مليون ريال سعودي، 
وانخفاض في الذمم المدينة المستحقة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمقدار 18.4 مليون ريال سعودي نتيجة عمليات تحصيل أسرع خالل نفس الفترة. 

انخفضت الذمم المدينة ألطراف ذات عالقة بنسبة 4.2% من 479.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 459.6 مليون ريال سعودي كما 
في 31 مارس 2022م وذلك يعود إلى انخفاض في رصيد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها بمقدار 25.5 مليون ريال سعودي نتيجة تسوية 

لألرصدة خالل نفس الفترة.
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انخفض مؤشر متوسط ايام الذمم المدينة من 47 يوم كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 38 يوم كما في 31 ديسمبر 2020م وكما في 31 ديسمبر 2021م 
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى اتفاقية التسوية التي حصلت بين المجموعة والشركة السعودية للكهرباء من أجل دفع المستحقات بشكل شهري وسداد 
جميع المبالغ القائمة المتأخرة التي تعلقت بسنوات ما قبل 2019م خالل السنة المالية 2019م، باإلضافة إلى تحسن التحصيل، وبالتحديد الهيئة الملكية 

للجبيل وينبع، ثم انخفض مؤشر متوسط ايام الذمم المدينة إلى 14 يوم كما في 31 مارس 2022م نتيجة تسوية لألرصدة لشركة أرامكو السعودية.

ذمم مدينة – ذمم مدينة أخرى

تتعلق الذمم المدينة األخرى بالذمم المدينة المستحقة من القطاع الحكومي والصناعي والسكني والتجاري. حيث ارتفعت الذمم المدينة األخرى بنسبة 
17.7% من 365.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 430.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م تماشياً مع ارتفاع اإليرادات 
من هؤالء العمالء من 1.5 مليون ريال سعودي إلى 1.7 مليون ريال سعودي، حيث كان هذا االرتفاع مدعوًما بمديرية مياه الجبيل بمقدار 59.9 مليون 

ريال سعودي والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بملغ 17.8 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 

وانخفضت الذمم المدينة األخرى بنسبة 12.4% من 430.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 377.1 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2021م، ويرجع ذلك إلى االنخفاض الكبير في الذمم المدينة من مديرية مياه الجبيل بمقدار 106.6 مليون ريال سعودي، والمؤسسة 

العامة لتحلية المياه المالحة بمقدار 47.7 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

ارتفعت الذمم المدينة األخرى بنسبة 40.7% من 377.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 530.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م وذلك تماشًيا مع ارتفاع اإليرادات من العمالء اآلخرين خالل نفس الفترة.

مخصص انخفاض قيمة ائتمانية

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( حسب المتطلبات على النهج المبسط على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى أعمار 
الذمم التجارية المدينة بتاريخ كل القوائم المالية الموحدة. تضع المجموعة في االعتبار احتماالت التعثر في السداد عند اإلثبات األولي لألصل وما إذا 
كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان بشكل منتظم خالل كل فترة مالية. ولتقييم ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. تقوم المجموعة 
بمقارنة مخاطر التعثر في السداد كما في تاريخ القوائم المالية مع مخاطر التعثر في السداد في تاريخ اإلثبات األولي. تضع في االعتبار المعلومات 

المعقولة والداعمة والنظرة المستقبلية المتاحة. 

لدى  يكن  لم  التعاقدي، ما  السداد  تاريخ  من  يوماً  بأكثر من 90  المدين موعد االستحقاق  إذا تجاوز  االئتمان  كبيرة في مخاطر  زيادة  يفترض حدوث 
المجموعة معلومات معقولة وداعمة تثبت خالف ذلك، باإلضافة لذلك ال يتم اخذ مخصصات لشركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«( وشركة 

الجبيل للمياه والكهرباء )»جواب«( نظًرا لطبيعة االتفاقية مع العمالء المعنيين وطبيعتهم الحكومية.

حيث ارتفع مخصص انخفاض القيمة االئتمانية بنسبة 5.3% من 23.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 24.7 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2020م ثم انخفض بنسبة 7.4% إلى 22.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م تماشًيا مع سياسة المخصص خالل نفس 
الفترة. والجدير بالذكر ان المشطوبات البالغ قيمتها 13.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م تعلقت بمشروع صدارة نتيجة اختالف في معدالت 
االستهالك الفعلية ما بين شركة صدارة والمجموعة. واستقر الرصيد عند 22.9 مليون ريال سعودي مابين فترة 31 ديسمبر 2021م و31 مارس 2022م.

مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى

مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  41ل6الجدول )

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)المدققة(

31 ديسمبر 2020م
)المدققة(

31 ديسمبر 2021م
)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

)0.1%(224,049)2.4%(235,263220,168224,307إيراد مستحق

5.6%80,437)22.4%(126,556151,50976,179دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

)29.8%(16.749,422%51,72050,97870,426مدفوعات مقدماً وأخرى

)92.7%(20,079)76.1%(182,74358,35110,422هامش الشركة السعودية للكهرباء

27.9%128.13,608%5421,2672,821إيرادات تمويل مستحقة

)1.7%(377,595)19.8%(596,824482,273384,155اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م و معلومات اإلدارة
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إيراد مستحق

يتعلق اإليراد المستحق باإليرادات المستحقة من شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء »توريد« والتي تمثل المبالغ الغير مفوترة للشركة السعودية للكهرباء 
والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، باإلضافة إلى إيراد شركة مرافق من العمالء. حيث انخفض رصيد اإليراد المستحق بنسبة 6.4% من 235.3 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 220.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، نتيجة توقيت فوترة اإليرادات حيث توجد 

فترة 4 أيام من االتفاقية مع العمالء اليصدر بها فاتورة نتيجة عوامل مختلفة. 

وارتفع رصيد اإليراد المستحق بنسبة 1.9% من 220.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ليصل إلى 224.3 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2021م، تماشًيا مع ارتفاع إيرادات الغاز الغير مفوترة خالل نفس الفترة. انخفض رصيد اإليراد المستحق بنسبة 0.1% ليصل إلى 224.0 

مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.

دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

تتعلق الدفعات المقدمة والذمم المدينة األخرى بشكل رئيسي باألرصدة المتعلقة ببرنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين والدفعات المقدمة والذمم 
المدينة األخرى.

ارتفعت الدفعات المقدمة والذمم المدينة األخرى بنسبة 19.7% من 126.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 151.5 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، نتيجة ارتفاع الرصيد المتداول لبرنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين خالل نفس الفترة.

وانخفضت الدفعات المقدمة والذمم المدينة األخرى بنسبة 49.7% من 151.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 76.2 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، نتيجة تسويات حصلت مع الموظفين خالل نفس الفترة.

ارتفعت الدفعات المقدمة والذمم المدينة األخرى بنسبة 5.6% من 76.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 80.4 مليون ريال سعودي 
كما في 31 مارس 2022م، وذلك يعود إلى ارتفاع رصيد قطع الغيار المدفوعة مسبًقا بمقدار 8.4 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع قطع الغيار المطلوبة 

من قبل المجموعة تماشًيا مع احتياجاتها من قطع الغيار.

مدفوعات مقدمًا وأخرى

تتكون المدفوعات مقدماً وأخرى بشكل رئيسي من التأمين الطبي وتأمين السيارات وتأمين الممتلكات االيجار المدفوع مقدما. حيث انخفض الرصيد 
من 51.7 بنسبة 1.4% مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 51.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، نتيجة انتهاء بعض 

العقود اإليجارية األخرى. 

وارتفع الرصيد بنسبة 38.1% من 51.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ليصل إلى 70.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م 
نتيجة التغير في طريقة دفع مبلغ التأمين الطبي للموظفين من 3 دفعات سنوية الي دفعه واحدة.

انخفض الرصيد بنسبة 29.8% من 70.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 49.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، نتيجة 
انخفاض في التأمين المدفوع مقدًما بمقدار 25.2 مليون ريال سعودي بسبب استحقاق )إطفاء( رصيد دفعات التأمين المقدمة تماشًيا مع اقتراب موعد 

تجديد التأمين خالل نفس الفترة.

هامش الشركة السعودية للكهرباء

يتعلق هامش الشركة السعودية للكهرباء بالمبالغ المستحقة لشركة مرافق نظير قرار المجلس االقتصادي األعلى رقم 27/369 بتاريخ 29 شوال 1427هـ 
)20 نوفمبر 2006م( أنه سيتم تعويض الشركة عن بيع كامل الكهرباء التي تنتجها المحطة المستقلة للكهرباء والمياه )جواب( إلى الشركة السعودية للكهرباء 
بدالً من بيعها إلى عماًلء الشركة وعن جهودها في إنشاء التنصيب األولي وبدء مشروع المحطة المستقلة للكهرباء والمياه )جواب( وتبلغ قيمة التعويض 
7.5 ريال سعودي عن كل كيلوواط ساعي يتم بيعه إلى الشركة السعودية للكهرباء. حيث انخفض هامش الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 68.1% من 
182.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 58.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى اتفاقية 

التسوية التي حصلت بين المجموعة والشركة السعودية للكهرباء من أجل دفع المستحقات بشكل شهري وسداد جميع المبالغ القائمة المتأخرة.
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وانخفض هامش الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 82.1% من 58.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ليصل إلى 10.4 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2021م تماشًيا مع انخفاض المبيعات لشركة السعودية للكهرباء تماشًيا مع انخفاض الكميات المباعة وانخفاض الطلب خالل نفس 

الفترة.

ارتفع هامش الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 92.7% من 10.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 20.1 مليون ريال سعودي كما في 
31 مارس 2022م، حيث ان رصيد فترة 31 مارس 2022م يتعلق بمدفوعات شهرين مقدًما )يستحق الرصيد في شهر ابريل من العام 2022م( ورصيد فترة 
31 ديسمبر 2021م يتعلق بالمدفوع المقدم لشهر ديسمبر فقط. والجدير بالذكر ان هذه األشهر االضافية تعتبر ضمن الوقت الطبيعي لشروط الدفع 

مع العمالء.

إيرادات تمويل مستحقة

تتعلق إيرادات التمويل المستحقة باإليرادات المستحقة من الودائع قصيرة األجل. حيث ارتفعت اإليرادات التمويلية بنسبة 133.8% من 542 ألف ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ثم ارتفعت بنسبة 122.7% إلى 2.8 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2021م ثم ارتفعت بنسبة 27.9% إلى 3.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م تماشًيا مع ارتفاع حجم استثمارات الشركة 

بالودائع قصيرة األجل خالل نفس الفترة.

ودائع قصيرة األجل

الودائع قصيرة األجل بنسبة 3,306.4% من  ارتفعت  أكثر من ثالثة أشهر. حيث  والتي تستحق خالل فترة  بالودائع ألجل  الودائع قصيرة األجل  تتعلق 
36.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1,226.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة تأجيل مدفوعات اإليجار 
)حق استخدام األصول( إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع نتيجة اختالف على شروط تعاقدية معينة تتعلق بترتيب عقد إيجار شركة خدمات ماسا للتشغيل 

والصيانة )»ماسا«( مما أدى إلى زيادة النقد واستغالله في الودائع قصيرة األجل.

واستمرت الودائع قصيرة األجل باالرتفاع بنسبة 16.0% من 1,226.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1,422.2 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2021م ثم ارتفعت بنسبة 0.9% لتصل إلى 1,435.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م تماشًيا مع ارتفاع حجم استثمارات 

الشركة بالودائع قصيرة األجل خالل نفس الفترة.

نقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمه النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع تحت الطلب والتي تكون فترات استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل. تحصل الودائع قصيرة 
األجل على فائدة بأسعار فائدة معومة على أساس معدالت الودائع البنكية اليومية. تكون الودائع قصيرة األجل لفترات متفاوتة تتراوح من شهر إلى ثالثة 

أشهر، وفقاً للمتطلبات النقدية الفورية للشركة، وتحصل على فائدة بأسعار الودائع قصيرة األجل ذات عالقة. 

حيث انخفض رصيد النقد وما في حكمه بنسبة 45.2% من 1,085.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 594.8 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2020م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 2,789.4 مليون ريال سعودي إلى 1,855.8 مليون 

ريال سعودي، باإلضافة إلى توزيعات أرباح مدفوعة بلغت 117.3 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

وانخفض النقد وما في حكمه بنسبة 18.9% من 594.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ليصل إلى 482.7 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2021م، ويعزى ذلك إلى: )1( ارتفاع اإلضافات على اآلالت والممتلكات والمعدات من 582.6 مليون ريال سعودي إلى 786.4 مليون ريال 
سعودي تماشياً مع احتياجات المجموعة واستراتيجياتها، )2( دفع التزامات إيجار تمويلي بقيمة 619.4 مليون ريال سعودي، )3( توزيعات أرباح مدفوعة 

بلغت 140.6 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

ارتفع النقد وما في حكمه بنسبة 31.9% من 482.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 636.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م، بسبب تحقيق المجموعة نقد ناتج من األنشطة التشغيلية بقيمة 341.3 مليون ريال سعودي، باإلضافة لحصول المجموعة على قرض قصير 

األجل بمقدار 51.0 مليون ريال سعودي من أجل دعم رأس المال العامل خالل نفس الفترة.
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حقوق الملكية- 12

حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  42ل6الجدول )

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)المفحوصة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

0.0%0.02,500,000%2,500,0002,500,0002,500,000رأس المال

0.0%7.5287,960%249,366261,010287,960احتياطي نظامي

3.0%7.44,977,378%4,190,7654,334,8894,834,430أرباح مبقاة

حقوق امللكية قبل احتياطي القيمة العادلة 
1.9%4.87,765,338%6,940,1317,095,8997,622,390للتحوط جتاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة

احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات 
)141.7%(29,750)16.7%()71,304()162,146()102,745(النقدية لعمليات مشتركة

3.2%5.17,795,088%6,837,3866,933,7537,551,086حقوق امللكية العائدة حلاملي أسهم الشركة األم

ال ينطبق-)100.0%(-40,96853,633حقوق الملكية غير المسيطرة

3.2%4.87,795,088%6,878,3546,987,3867,551,086إجمالي حقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م

رأس المال

رأس المال كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  43ل6الجدول )

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

0.0%24.81%0.0%24.81%24.81%24.81%الشركة السعودية للصناعات األساسية )»سابك«(

شركة الزيت العريبة السعودية )»شركة أرامكو 
السعودية«(

%24.81%24.81%24.81%0.0%24.81%0.0

0.0%24.81%0.0%24.81%24.81%24.81%الهيئة الملكية للجبيل وينبع

0.0%24.81%0.0%24.81%24.81%24.81%صندوق االستثمارات العامة

0.0%0.76%0.0%0.76%0.76%0.76%مستثمرون آخرون من القطاع الخاص

0.0%100%0.0%100%100%100%االجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م و معلومات اإلدارة

يتكون رأس المال من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل وقدره 2,500.0 مليون ريال سعودي. وينقسم إلى 250.0 مليون سهم، وقيمة 
كل سهم 10 ريال سعودي.

احتياطي نظامي

تماشياً مع نظام الشركة األساسي، ينبغي على الشركة تكوين احتياطي نظامي بتحويل 4% من صافي الربح حتى يبلغ هذا االحتياطي 20% من رأس المال. 
هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين. والجدير بالذكر أن الشركة حصلت على إعفاء فيما يخص تكوين االحتياطي النظامي لها.
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أرباح مبقاة

ارتفعت األرباح المبقاة بنسبة 3.4% من 4,190.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4,334.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، وذلك يعود إلى إجمالي الدخل الشامل الذي بلغ 263.4 مليون ريال سعودي والذي قابله توزيعات أرباح مدفوعة بلغت 107.6 مليون ريال سعودي 

خالل نفس الفترة.

واستمرت باالرتفاع لتصل بنسبة 11.5% من 4,334.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، إلى 4,834.4 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى إجمالي الدخل الشامل الذي بلغ 638.1 مليون ريال سعودي، والذي قابله توزيعات أرباح بقيمة 27.0 مليون ريال سعودي 

خالل نفس الفترة.

ارتفعت األرباح المبقاة بنسبة 3.0% من 4,834.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى4,977.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م، وذلك يعود إلى ربح الفترة الذي بلغ 142.9 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

تستخدم شركة جواب مبادالت أسعار الفائدة )SWAP( للتحوط من مخاطرها المرتبطة بأسعار الفائدة وتتضمن األدوات المشتقة غالباً عند إنشائها 
تبادالً مشتركاً لوعود مع عدم أو قليل من التحويل لمقابل مادي. ومع ذلك، فإن هذه األدوات تنطوي في كثير من األحيان على درجة عالية من النفوذ وهي 
متغيرة للغاية. قد يكون لحركة صغيرة نسبياً في قيمة السعر الذي يستند إليه عقد المشتقات أثر كبيراً على مكون الدخل أو حقوق الملكية للمجموعة، 
وتتعلق القيمة العادلة للمشتقات بمقايضات سعر الفائدة التي عقدتها شركة جواب. وتتغير القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة )SWAP( مع تغير القيمة 

السوقية تماشًيا مع تغير أسعار الفائدة ونتيجًة لهذا التغيير تتغير القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة. 

انخفض احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة بنسبة 57.8% من )102.7( مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م إلى )162.1( مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ثم بنسبة 56.0% ليصل الى )71.3( مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، 

وذلك يعود إلى حصة الشركة من ربح التحوط تجاه التدفقات النقدية خالل نفس الفترة.

ارتفع احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة من رصيد سالب بقيمة 71.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2021م إلى رصيد موجب )ربح( بقيمة 29.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م تماشًيا مع ارتفاع اسعار الفائدة وتغير القيمة العادلة ألداة 

التحوط خالل نفس الفترة.

حقوق الملكية غير المسيطرة

تتعلق حقوق الملكية غير المسيطرة بالحصص غير المسيطرة في شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )»شركة ماسا«(. حيث ارتفع الرصيد بنسبة %30.9 
من 41.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 53.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وذلك يعود إلى إجمالي الدخل الشامل 
الذي بلغ 22.4 مليون ريال سعودي، ثم انخفض إلى ال شيء كما في 31 ديسمبر 2021م حيث استحوذت المجموعة على الحصص المتبقية في شركة ماسا.

المطلوبات غير المتداولة- 13

المطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  44ل6الجدول )

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)المدققة(

31 ديسمبر 2020م
)المدققة(

31 ديسمبر 2021م
)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)المفحوصة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

)1.0%(8,527,896)3.6%(9,278,6718,976,1698,617,965قروض وسلف بنكية

1.1%2,897,020)1.5%(2,955,7653,111,8842,865,048التزامات عقود ِايجار تمويلي

)1.3%(12.72,716,738%2,169,0642,346,5932,752,632مطلوبات غير متداولة أخرى

5.8%86.7133,826%36,27169,697126,443التزامات ضريبة مؤجلة

)0.6%(14,275,480)0.3%(14,439,77114,504,34314,362,088إجمالي املطلوبات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م
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قروض وسلف بنكية

قروض وسلف بنكية كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  45ل6الجدول )

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)المفحوصة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

0.0%0.01,500,000%1,500,0001,500,0001,500,000المرابحة الرابعة

0.0%0.01,500,000%1,500,0001,500,0001,500,000المرابحة الخامسة

0.0%0.03,400,000%3,400,0003,400,0003,400,000المرابحة السادسة

0.0%990,000)13.0%(1,308,0001,308,000990,000قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

)7.5%()69,515()22.4%()75,154()102,603()124,781(يخصم: تكاليف معامالت غير مطفأة

0.1%7,320,485)1.8%(7,583,2197,605,3977,314,846إجمالي مرافق 

)5.2%(1,595,289)8.4%(2,005,3911,849,0471,682,466قروض إسالمية وقروض طويلة األجل أخرى

)4.6%()17,447()26.9%()18,281()21,618()34,251(يخصم: تكاليف معامالت غير مطفأة

)5.2%(1,577,842)8.1%(1,971,1401,827,4291,664,185إجمالي جواب 

)0.9%(8,898,327)3.1%(9,554,3599,432,8268,979,031اإلجمالي

مقسمة بحسب:

)1.0%(8,527,896)3.6%(9,278,6718,976,1698,617,965جزء غير متداول

2.6%14.4370,431%275,688456,657361,066جزء متداول

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م

ملخص القروض البنكية كما في 31 مارس 2022م:

المسخدم كما في القيمةنوع التسهيالتألف ريال سعودي
الشروطنوع الضمانة31 مارس 2022م

البنك السعودي الفرنسي

1.500.0001.500.000المرابحة الرابعة

سند ألمر

يجب مرافق التأكد من أن مصروفاتها 
الرأسمالية ال تتجاوز 5,000 مليون 

ريال سعودي خالل فترة السماح 
)الخمس سنوات األولى من القرض(، 
و1,100مليون ريال سعودي سنوياً بعد 

ذلك دون الحصول على موافقة مسبقة 
من الُمقرض. باإلضافة إلى ذلك، 

يجب على مرافق التأكد من أن نسبة 
المساهمة الجماعية المباشرة/غير 
المباشرة لكل من أرامكو السعودية، 

وسابك، وصندوق االستثمارات العامة، 
والهيئة الملكية للجبيل وينبع ال تقل 

عن %50.

1.500.0001.500.000المرابحة الخامسة

3.400.0003.400.000المرابحة السادسة

صندوق التنمية الصناعية 
السعودي

تمويل إنتاج الطاقة وتحلية 
المياه وتبريد مياه البحر، 

وتمويل محطة مرافق للمياه 
الصناعية

رهن عقاري 1.560.000990,000
وسندات ألمر

ال يجوز إجراء أي تغيير في الكيان 
القانوني لمرافق أو األشخاص الذي 

يكونون مرافق دون موافقة خطية 
مسبقة من صندوق التنمية الصناعية 

السعودي.
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المسخدم كما في القيمةنوع التسهيالتألف ريال سعودي
الشروطنوع الضمانة31 مارس 2022م

بي ان بي باريبا، مجموعة 
سامبا المالية، وبنك 

الخليج الدولي بي اس 
سي بصفتهم مرتبين 

ُمعينين، و بي ان بي باريبا 
بصفته وكيل السهيالت 

الدولي ووكيل التسهيالت 
العالمي،وبي ان بي باريبا، 

فرع سيول بصفته وكيل 
تسهيالت KEIC المغطاة، 

وبنك الرياض بصفته وكيل 
التسيهالت اإلسالمية، 

وبنك الخليج الدولي بصفته 
وكيل تسهيالت LRA، وبنك 

ميزوهو كوربوريت ليمتد 
بصفته أمين ضمانات 

خارجي، ومجموعة سامبا 
المالية بصفته أمين 

ضمانات محلي، وبنك 
الخليج الدولي بصفته وكيل 
ضمانات البحرين، وبي ان 

بي باريبا، فرع لندن بصفته 
بنك الحساب الخارجي، 
ومجموعة سامبا المالية 

بصفته بنك الحساب 
المحلي )»اتفاقية الشروط 
المشتركة الخاصة بشركة 
الجبيل للمياه والكهرباء«(

تمويل المشروع الذي يشمل 
أعمال التطوير، والتصميم، 

والهندسة، والمشتريات، 
والتصنيع، والتمويل، والبناء، 

والترخيص، واإلنجاز، 
واالختبار التشغيلي، 

والتأمين، وإجراءات الملكية، 
والتشغيل والصيانة المتعلقة 

بمحطة توليد الطاقة 
الكهربائية وتحلية المياه، 

بطاقة إجمالية صافية تقدر 
بحوالي 2745 ميغاواط، 
وحوالي 800.000 متر 

مكعب من المياه المحالة 
يومياً. 

ويشمل هذا التمويل 
التسهيالت الدولية، 

وتسهيالت KEIC المغطاة، 
والتسهيالت اإلسالمية، 
وتسهيالت رأس المال 

 LRA العامل، وتسهيالت
)كاًل على النحو المحدد 
بموجب اتفاقية الشروط 

المشتركة الخاصة بشركة 
الجبيل للمياه والكهرباء( 
)»تسهيالت تمويل شركة 

الجبيل للمياه والكهرباء«( 
التي يتم تزويدها من قبل 
مقدمي االئتمان المعنيين 
)على النحو المحدد في 

اتفاقية الشروط المشتركة 
الخاصة بشركة الجبيل 

للمياه والكهرباء(.

10,563,131.3
)ما يعادل 

2,816,835 ألف 
دوالر امريكي(

رهن عقاري 1,595,289
وضمانات اخرى

يتضمن القرض عدة شروط وأحكام 
ولالطالع على تفاصيل هذه الشروط 

واألحكام يرجى مراجعة القسم 
)»12-7 اتفاقيات التمويل والقروض 

والتسهيالت«( من هذه النشرة

المصدر: معلومات االدارة

وباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-7( )»اتفاقيات التمويل والقروض والتسهيالت«( لم تصدر الشركة وشركاتها التابعة أية أدوات دين، أو تحصل 
على أية قروض آجلة أو أية قروض أو ديون مستحقة ، وللمزيد من التفاصيل حول القروض البنكية يرجى مراجعة القسم )12-7( )»اتفاقيات التمويل 

والقروض والتسهيالت«( من هذه النشرة.

المرابحة 

أبرمت الشركة ثالث اتفاقيات تسهيالت مرابحة بموجب ترتيبات مجمعة مع بنوك مختلفة بمبلغ إجمالي قدره 6,400.0 مليون ريال سعودي من البنك 
األهلي السعودي ومن البنك السعودي الفرنسي ومن البنك السعودي البريطاني، تحمل قروض المرابحة مصاريف تمويل بسعر الفائدة السائد بين البنوك 
السعودية )سايبور( زائًدا هامش. خالل السنة المالية 2019م، تمت إعادة هيكلة جميع قروض المرابحة الثالثة لقرض مرابحة واحد مع البنك السعودي 
الفرنسي ليتم سدادها بالكامل بحلول السنة المالية 2034م مع فترة سماح مدتها 5 سنوات تبدأ من أكتوبر 2019م. تتضمن اتفاقيات القروض بعض 

االشتراطات المالية منها احتفاظ الشركة بنسبة الدين لصافي حقوق الملكية الملموسة وتغطية خدمة الدين باإلضافة الشتراطات أخرى.

بلغت قيمة تسهيالت المرابحة ما قيمته 6,400.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م، ويعود 
ذلك بشكل رئيسي إلى اتفاقية السداد مع البنك السعودي الفرنسي حيث توجد فترة سماح مدتها 5 سنوات تبدأ من أكتوبر 2019م منذ تاريخ اتفاقية 

إعادة الجدولة في 2019م.
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قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

وقعت الشركة اتفاقيات القروض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 26 مايو 2016م والتي تمثل قرضان بمبلغ إجمالي قدره 1,560.0 مليون 
ريال سعودي لتمويل إنشاء بعض مرافق اإلنتاج بالشركة. وقد سحبت الشركة المبلغ بالكامل كما في 31 ديسمبر 2018م. قام صندوق التنمية الصناعية 
السعودي بتحميل رسوم إنشاء قرض ومصروفات إدارية سنوية وفقاً التفاقية القرض. حيث يتم سداد القروض على 17 قسط نصف سنوي غير متساٍو 

بدأت في يناير 2018م والمتوقع أن يتم سدادها بالكامل بحلول السنة المالية 2025م.

والجدير بالذكر، أن جميع القروض المذكورة أعاله مكفولة برهن بعض موجودات الشركة. تتطلب االشتراطات الخاصة بتسهيل قرض صندوق التنمية 
الصناعي السعودي من الشركة االحتفاظ بمستوى معين من الشروط المالية )مثل نسبة السيولة ونسبة االستدانة(، والحد من توزيع األرباح السنوية وأن 

تظل النفقات الرأسمالية السنوي وفق حدود معينة.

تكاليف معامالت غير مطفأة

تتعلق برسوم دراسة الجدوى االقتصادية الخاصة بقرض الصندوق الصناعي السعودي وبالرسوم اإلدارية المتعلقة بقروض المرابحات، يتم دفعها بالكامل 
عند توقيع اتفاقيات التمويل ويتم اطفاءها على مدة الزمنية للقروض. فيما يخص رسوم المتابعة والمتعلقة بقرض الصندوق الصناعي السعودي فيتم 
دفعها على قسط نصف سنوي غير متساٍو بدأت في يناير 2017م والمتوقع أن يتم سدادها بالكامل بحلول السنة المالية 2025م. يتم تحديدها من قبل 

الصندوق استنادا على ساعات العمل الفعلية التي يمضيها موظفو الصندوق في أداء المهمات التي تخص القرض.

جواب

استخدمت جواب ثالثة تسهيالت كما في 31 مارس 2022م منها:  )1( تسهيالت دولية ألجل بمبلغ 1,070.7 مليون ريال سعودي )بما في ذلك تسهيالت 
مساندة بقيمة 172 مليون ريال سعودي( من ممولي تسهيالت دولية يتعلق بتمويل جزء من المشروع. تتطلب شروط السداد، السداد على أقساط نصف 
سنوية غير متساوية يبدأ في 30 سبتمبر 2010م وينتهي في 31 مارس 2029م. تحمل هذه التسهيالت معدالت فائدة بسعر العرض بين البنوك في لندن 
لة المتوافقة مع الشريعة بعض  )الليبور بالدوالر األمريكي( مضافاً إليه هامش ربح، )2( قرض متوافق مع الشريعة على نحو تشتري بموجبه الجهات المموِّ
الموجودات من شركة جواب ويؤجرون الموجودات إلى شركة جواب بتاريخ 30 سبتمبر 2010م لمدة 20 سنة إيجار. يتم تحديد تكلفة عقد اإليجار بنسبة 
الليبور بالدوالر األمريكي زائداً هامش وتستحق على أقساط نصف سنوية، )3( قروض تغطية الشركة الكورية لتأمين الصادرات بمبلغ 103.7 مليون ريال 
سعودي من ممولي تسهيالت قروض تغطية الشركة الكورية لتأمين الصادرات يتعلق بتمويل جزء من المشروع. تتطلب شروط السداد، السداد على أقساط 
نصف سنوية متساوية كنسبة مئوية من القرض يبدأ في 30 سبتمبر 2010م وينتهي في 31 مارس 2024م. يحمل التسهيل معدل فائدة بسعر العرض بين 

البنوك في لندن )الليبور بالدوالر األمريكي( مضافاً إليه هامش ربح.

لة في ضمان ممنوح من قبل شركة جواب.  لة اتفاقية شروط عامة. وفقاً التفاقية الشروط العامة، تشارك الجهات المموِّ أبرمت شركة جواب مع جهات مموِّ
يشمل هذا الضمان رسوم مفروضة على موجودات شركة جواب )بما في ذلك حسابات المصنع والحسابات المصرفية( وعقود مشروعات رئيسية. كما 
تتضمن اتفاقية الشروط العامة بعض االشتراطات التي تلزم شركة جواب باالحتفاظ بنسب مالية معينة وقيود على ديون إضافية والتوزيعات على الشركاء 

بشركة جواب.

التزامات عقود ِايجار تمويلي

اتفاقيات الرسمية الموقعة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع:(:  46ل6الجدول )

المبلغتاريخ التوقيعألف ريال سعودي

20063,373,000االتفاقية األولى – الجبيل وينبع

20161,526,619االتفاقية الثانية – ينبع

2017318,801االتفاقية الثالثة – ينبع 

20171,777,779االتفاقية الرابعة – الجبيل

201813,118االتفاقية الخامسة – ينبع 

20191,162االتفاقية السادسة – ينبع

2020510,962االتفاقية السابعة – ينبع

7,521,445االجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.
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ارتفعت التزامات اإليجار التمويلي )الجزء المتداول والغير والمتداول( بنسبة 15.4% من 3,321.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
إلى 3,833.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى توقيع الشركة التفاقية اإليجار السادسة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع 
خالل نفس الفترة. وانخفضت التزامات اإليجار التمويلي بنسبة 15.7% لتصل إلى 3,232.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، وذلك 
نتيجة لدفع الشركة اللتزامات إيجار تمويلي بقيمة 619.4 مليون ريال سعودي، ثم انخفضت بشكل جزئي لتصل إلى 3,232.1 مليون ريال سعودي 
كما في 31 مارس 2022م نتيجة لدفع الشركة اللتزامات إيجار تمويلي بقيمة 4.1 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة، تعلقت بدفعات سابقة عن 

التزامات اتفاقيات اإليجار.

بناًء على االتفاقية الرسمية الموقعة بين الشركة والهيئة الملكية في سنة 2006م، ابتداًء من 1 يناير 2003م، قامت الهيئة الملكية بتأجير مرافق تشغيل 
الكهرباء والمياه في ينبع ومرافق تشغيل المياه في الجبيل إلى الشركة بقيمة 3,373.0 مليون ريال سعودي، ينبغي على الشركة سداد االلتزام بموجب هذا 

اإليجار التمويلي على 20 قسط سنوي متساوي قيمة كل قسط 168.7 مليون ريال سعودي.

وقعت الشركة اتفاقية اإليجار الثانية في سنة 2016م مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل الكهرباء والمياه بقيمة 1,526.6 
مليون ريال سعودي. ينبغي على الشركة سداد االلتزام بموجب هذا اإليجار التمويلي على 25 قسط سنوي.

وقعت الشركة اتفاقية اإليجار الثالثة في سنة 2017م مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل الكهرباء والمياه بقيمة 318.8 مليون 
ريال سعودي. ينبغي على الشركة سداد االلتزام بموجب هذا اإليجار التمويلي على 25 قسط سنوي.

وقعت الشركة اتفاقية اإليجار الرابعة في سنة 2017م مع الهيئة الملكية في الجبيل للحصول على مرافق إضافية لتشغيل الكهرباء والمياه بقيمة 1,777.8 
مليون ريال سعودي. ينبغي على الشركة سداد االلتزام بموجب هذا اإليجار التمويلي على 25 قسط سنوي.

وقعت الشركة اتفاقية اإليجار الخامسة في سنة 2018م مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل المياه بقيمة 13.1 مليون ريال 
سعودي. ينبغي على الشركة سداد االلتزام بموجب هذا اإليجار التمويلي على 25 قسط سنوي.

وقعت الشركة اتفاقية اإليجار السادسة في سنة 2019م بينما تم استالم األصول في عام 2007م من الهيئة الملكية في جبيل وينبع بموجب هذا اإليجار 
التمويلي على 29 قسط سنوي، مع استحقاق آخر دفعة في عام 2034م. لم تدفع الشركة بعد أي مبلغ متعلق لهذه االتفاقية. 

وقعت الشركة اتفاقية اإليجار السابعة في سنة 2020م مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية بقيمة 511.0 مليون ريال سعودي. ينبغي 
على الشركة سداد االلتزام بموجب هذا اإليجار التمويلي على 25 قسط سنوي.

مطلوبات غير متداولة أخرى

مطلوبات غير متداولة أخرى كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  47ل6الجدول )

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)المدققة(

31 ديسمبر 2020م
)المدققة(

31 ديسمبر 2021م
)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)المفحوصة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

0.0%13.01,362,717%1,066,927799,4151,362,717التزام للموجودات المحولة 

1.9%5.6659,440%579,969592,457646,982التزام المنافع المحددة بعد التوظيف 

)1.1%(42.5614,053%305,811671,981620,712إيرادات مؤجلة – الجزء غير المتداول

8.5%10.356,023%42,41243,60351,628خطة ادخار للموظفين 

ال ينطبق-)11.2%(63,512132,72250,026القيمة العادلة لألدوات المشتقة 

26.5%17,609)63.4%(104,13999,88413,925محتفظات دائنة

3.8%2.76,896%6,2946,5316,642أخرى

)50.8%(12.72,716,738%2,169,0642,346,5932,752,632اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م
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التزام للموجودات المحولة 

تتعلق التزامات الموجودات المحولة باألصول التي تم نقلها من الهيئة الملكية للجبيل وينبع والتي لم يتم توقيع عقود اإليجار التمويلي الخاصة بها بعد. 
فبمجرد أن تنتهي الهيئة الملكية من التكلفة اإلجمالية لهذه األصول مع المقاولين سيتم بعد ذلك توقيع عقود اإليجار التمويلي وإعادة تصنيف األرصدة 
المسجلة تحت »التزامات عقود ِايجار تمويلية« مع التكاليف العامة اإلضافية وتكاليف إدارة المشروع )والتي تاريخًيا تراوحت بين 15% و20%(، باإلضافة 
لذلك يتعين على المجموعة سداد جميع عقود اإليجار القائمة بأثر رجعي من التاريخ التجاري التشغيلي )أي الوقت الذي تم فيه تحويل األصل( وفًقا 
التفاقية عقود اإليجار الرئيسية. بدأت المجموعة في االعتراف بمخصص يصل إلى 15% من قيمة عقود اإليجار المستلمة من الهيئة الملكية لتغطية أي 
تكاليف إضافية مستقبلية عند توقيع عقود اإليجار )والتي يتم تضمينها ضمن قيمة التزام للموجودات المحولة في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي(. 
هذه تتعلق بعقود اإليجار غير الموقعة المتعلقة باألصول من السنة المالية 2019م فصاعًدا. والجدير بالذكر انه لم يتم سوى توفير مبلغ 339 مليون ريال 

سعودي من عقود اإليجار غير الموقعة كما في 31 ديسمبر 2021م )والتي تتعلق باألصول الموقعة في فترات ما قبل عام 2019م(.

انخفض رصيد االلتزامات المحولة بنسبة 25.1% من 1,066.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 799.4 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م نتيجة توقيع  المجموعة اتفاقية اإليجار السادسة في سنة 2019م.

وارتفع الرصيد بنسبة 70.5% من 799.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ليصل إلى 1,362.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2021م وكما في 31 مارس 2022م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إضافات على عقود اإليجار التمويلي التي لم يتم توقيعها بقيمة 563 مليون ريال سعودي.

التزام المنافع المحددة بعد التوظيف 

لدى الشركة وشركاتها التابعة خطة منافع محددة بعد انتهاء التوظيف. ويتم حساب المنافع وفقاً لسياسات المجموعة وقانون العمل والعمال السعودي. 
كما هو  المتراكمة،  النهائية وسنوات خدمتهم  الموظفين  ومكافآت  رواتب  إلى  المنافع  وتستند  الموحدة.  الدخل  قائمة  بالمنافع في  المجموعة  تعترف 

منصوص عليه في قوانين المملكة العربية السعودية. 

ارتفع االلتزام للمنافع المحددة بعد التوظيف بنسبة 2.2% من 580.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 592.5 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى تكلفة خدمة حالية بقيمة 66.9 مليون ريال سعودي، باإلضافة لتكلفة فائدة بقيمة 21.0 مليون ريال سعودي. قابل 

ذلك منافع مدفوعة بقيمة 80.1 مليون ريال سعودي وخسائر إعادة قياس بمبلغ 4.7 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

واستمر بند التزام المنافع المحددة بعد التوظيف باالرتفاع بنسبة 9.2% من 592.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ليصل إلى 647.0 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م ثم بنسبة 1.9% إلى 659.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة تكلفة خدمة حالية بقيمة 
54.4 مليون ريال سعودي، باإلضافة لتكلفة فائدة بقيمة 24.7 مليون ريال سعودي. قابل ذلك منافع مدفوعة بقيمة 18.6 مليون ريال سعودي وأرباح إعادة 

القياس بقيمة 5.9 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

إيرادات مؤجلة – الجزء غير المتداول

يتم إثبات مساهمات العمالء في بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي تتطلب التزاماً من الشركة إما بتوصيل العميل بشبكة أو تزويد العميل بإمكانية 
الوصول المتواصل لمرافق الكهرباء أو الماء أو كليهما، بالقيمة العادلة عندما يكون للشركة وشركاتها التابعة سيطرة على هذا البند. يتم اعتماد ائتمان 
مقابل لإليرادات المؤجلة بالمطلوبات المتداولة وغير المتداول مجتمعة. يتم إثبات اإليرادات واستهالكها الحقاً على مدى الفترة التعاقدية المنصوص 
عليها في اتفاقية مستخدم المنافع. تتعلق اإليرادات المؤجلة بـ: )1( العدادات التي يتم دفع قيمتها من قبل العمالء ويتم تركيبها من قبل المجموعة، )2( 
العدادات والكابالت التي تم بناءها من قبل العمالء وتم تحويلها إلى ملكية المجموعة. حيث ارتفع رصيد اإليرادات المؤجلة بنسبة 119.7% من 305.8 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 672.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويعود ذلك إلى المبالغ من األصول الممولة 

من العمالء المستلمة من شركة ياسرف )احدى الشركات التابعة لشركة ارامكو( في ينبع والمتعلقة بمياه البحر المبردة. 

وانخفض الرصيد بنسبة 7.6% من 672.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ليصل إلى 620.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
العقود الخاصة  انتهاء بعض  إلى  الى 614.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي  2021م ومن ثم بنسبة %1.1 

بالعدادات وكذلك إعادة التصنيف ما بين الجزء المتداول وغير المتداول.

خطة ادخار للموظفين 

تدير الشركة خطة ادخار للموظفين نيابة عن موظفيها تتضمن استثمار جزء من رواتب الموظفين، يتراوح بين 1% إلى 15%، حيث تقوم المجموعة بمطابقة 
مساهمة الموظفين، واستثمارها خالل فترة أقصاها 12 عاًما. حيث ارتفع رصيد خطة ادخار للموظفين بنسبة 2.8% من 42.4 مليون ريال سعودي كما 

في 31 ديسمبر 2019م إلى 43.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م يعود الي زيادة نسبة الموظفين المدخرين خالل العام.
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وارتفع الرصيد بنسبة 18.4% من 43.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ليصل إلى 51.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م 
ومن ثم بنسبة 8.5% الى 56.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض سحوبات الموظفين من حساب 

اإلدخار خالل نفس الفترة.

القيمة العادلة لألدوات المشتقة 

تمثل القيمة العادلة للمشتقات الجزء غير المتداول والتي تتعلق بمبادالت سعر الفائدة لشركة جواب من أجل تخفيض تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة 
مقابل التمويل طويل األجل. حيث بلغ الجزء غير المتداول من القيمة العادلة للمشتقات 63.5 مليون ريال سعودي وارتفع بنسبة 109.0% ليصل إلى132.7 

مليون ريال سعودي وانخفض بنسبة 62.3% ليصل إلى 50.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي.

محتفظات دائنة

تتعلق المحتفظات الدائنة بنسبة 10% مستقطعة من المقاولين وتدفع لهم في نهاية مدة العقد في حال تم التزامهم بجميع االشتراطات التعاقدية. .حيث 
انخفض رصيد المحتفظات الدائنة بنسبة 4.1% من 104.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 99.9 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2020م نتيجة انتهاء بعض العقود.

وانخفض الرصيد بنسبة 86.1% من 99.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ليصل إلى 13.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2021م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انتهاء بعض العقود. ثم ارتفع الرصيد بنسبة 26.5% ليصل الى 17.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م 

نتيجة إضافة عقود.

أخرى

تتعلق االلتزامات غير المتداولة األخرى الدائنة بالودائع األمنية من قبل العمالء الصناعيين، والعمالء التجاريين، والعمالء الحكوميين والتي تعتبر عادة 
ضمانات للعدادات المركبة لهم. حيث ارتفع رصيد االلتزامات غير المتداولة األخرى بنسبة 3.8% من 6.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 

إلى 6.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة زيادة عدد العدادات المركبة خالل نفس الفترة.

وارتفع الرصيد بنسبة 1.7% من 6.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ليصل إلى 6.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م ومن 
ثم بنسبة 3.8% الى 6.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العدادات المركبة خالل نفس الفترة.

التزامات ضريبة مؤجلة

ارتفعت االلتزامات الضريبية المؤجلة من 36.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 69.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
ثم استمرت االلتزامات الضريبية المؤجلة باالرتفاع لتصل إلى 126.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و133.8 مليون ريال سعودي كما في 

31 مارس 2022م، وذلك يعود إلى ارتفاع إجمالي المخصصات )مثل مخصص المخزون، ومخصص الذمم المدينة وغيرها من المخصصات(.

المطلوبات المتداولة

المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  48ل6الجدول )

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 
2022م

)المفحوصة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

2.6%14.4370,431%275,688456,657361,066الجزء المتداول من قروض وسلف بنكية )1(
)8.8%(0.3335,089%365,258721,248367,330الجزء المتداول من التزامات ااِليجار التمويلي )2(

7.8%0.4660,342%607,479584,693612,327ذمم دائنة

)8.5%(783,122)4.8%(943,920857,480856,010مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

0.1%0.12,199,984%2,192,3452,620,0782,196,733إجمالي املطلوبات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م
تم مناقشتها كجزء من قسم القروض والسلف البنكية  )1(

تم مناقشتها كجزء من قسم التزامات اإليجار التمويلي  )2(
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الذمم الدائنة

الذمم الدائنة كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  49ل6الجدول )

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)المدققة(

31 ديسمبر 2020م
)المدققة(

31 ديسمبر 2021م
)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

)9.7%(2.4248,150%233,210284,509222,223ذمم دائنة تجارية
81.7%156,738)23.4%(239,924159,116140,913المستحق ألطراف ذات عالقة

4.5%46.6221,434%98,560104,743211,883محتجزات دائنة
)13.3%(2.134,020%35,78536,32537,298مستحق إلى مقاولين

7.8%0.4660,342%607,479584,693612,257اإلجمالي 
)1(27)8(363128متوسط أيام الذمم الدائنة )1(

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م و معلومات اإلدارة
تم احتساب متوسط ايام الذمم الدائنة على أساس متوسط الذمم الدائنة بعد استبعاد أرصدة المقاولين الدائنة على تكاليف الوقود والمواد كيماوية وتكاليف الكهرباء والمياه وتكاليف   )1(

التشغيل والصيانة * 365 يوما.

تتعلق الذمم الدائنة بشكل رئيسي بالمشتريات من المواد الخام والكيماويات واللوازم األخرى. وكما في 31 مارس 2022م، بلغت الذمم الدائنة التجارية من 
إجمالي الذمم الدائنة ما نسبته 37.6%، وبلغت المحتجزات الدائنة كنسبة مئوية من إجمالي الذمم الدائنة ما نسبته 33.5%، وبلغ المستحق إلى أطراف 

ذات عالقة كنسبة مئوية من إجمالي الذمم الدائنة ما نسبته %23.7. 

ذمم دائنة تجارية

تتمثل الذمم الدائنة التجارية في الذمم الدائنة للموردين. حيث ارتفعت الذمم الدائنة التجارية بنسبة 22.0% من 233.2 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م إلى 284.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى زيادة العقود.

وانخفضت الذمم المدينة التجارية بنسبة 3.4% لتصل إلى 274.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة تسويات ألرصدة الدائنون خالل 
نفس الفترة. 

انخفضت الذمم الدائنة التجارية بنسبة 9.7% من 274.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 248.2 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2022م، نتيجة سداد جزء من الذمم

المستحق ألطراف ذات عالقة

انخفض رصيد المستحق ألطراف ذات عالقة بنسبة 33.7% من 239.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 159.1 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى تسوية المجموعة بعض األرصدة المستحقة للشركة السعودية للكهرباء.

وانخفض رصيد المستحق ألطراف ذات عالقة بنسبة 45.8% من 159.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ليصل إلى 86.3 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة تسوية المجموعة بعض األرصدة المستحقة للشركة السعودية للكهرباءوشركة أرامكو.

ارتفع رصيد المستحق ألطراف ذات عالقة بنسبة 81.7% من 86.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 156.8 مليون ريال سعودي كما 
في 31 مارس 2022م، وذلك يعود إلى الزيادة في الرصيد المستحق لشركة أرامكو السعودية.

محتجزات دائنة

تتعلق المحتجزات الدائنة بالمبالغ المستحقة للمقاولين والتي تحجزها المجموعة كضمان لحسن التنفيذ لمدة سنة بعد انتهاء المشروع )والتي تمثل غالباً 
10% من قيمة العقد(. ارتفعت المحتجزات الدائنة من 98.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 104.7 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م، واستمرت باالرتفاع لتصل إلى 211.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و221.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 

2022م نتيجة الزيادة في المبالغ المخصومة على المقاولين نظير تأمينات على األداء.

مستحق إلى مقاولين

يتمثل المستحق إلى مقاولين بالجزء المسّيل من الضمانات البنكية المقدمة من المقاولين وبعض مستحقات المقاولين األخرى. حيث ارتفع المستحق إلى 
المقاولين بنسبة 15% من 35.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 36.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وذلك يعود 

إلى ارتفاع طفيف في المستحقات األخرى للمقاولين خالل نفس الفترة.
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وارتفع المستحق إلى مقاولين بنسبة 2.7% من 36.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ليصل إلى 37.3 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2021م نتيجة تسييل عدد من الضمانات البنكية المقدمة من قبل المقاولين خالل نفس الفترة.

انخفض رصيد المستحق إلى مقاولين بنسبة 13.3% من 39.3مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 34.0 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2022م، وذلك يعود إلى تسييل عدد من الضمانات البنكية المقدمة من قبل المقاولين خالل نفس الفترة.

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  50ل6الجدول )

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

)15.9%(155,395ال ينطبق146,144184,676-مصروفات مستحقة للمخزون

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى – أطراف 
)19.8%(0.1146,149%181,961173,957182,155ذات عالقة

)2.9%(164,922ال ينطبق170,217169,926-مصروفات مستحقة للتشغيل والصيانة

0.6%39.556,885%29,06354,43056,567إيرادات مؤجلة 

34.4%37.855,952%21,94038,12741,636مخصص الزكاة وضريبة الدخل

)96.2%(1,393)10.2%(45,27938,96636,474القيمة العادلة للمشتقات

59.8%37,997)16.8%(34,35213,88123,780أتعاب تمويل مستحقة

2.3%164,429)45.6%(544,325221,758160,796مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى – أخرى

الينطبق-ال ينطبق--87,000مخصص تحسين تكلفة الموظفين

)8.5%(783,122)4.8%(943,920857,480856,010اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م و معلومات اإلدارة

مصروفات مستحقة للمخزون

تتعلق المصروفات المستحقة للمخزون بالمخزون المستلم بدون فواتير، والتي يتم تسجيلها تحت حساب مختلف وفًقا للنظام االلكتروني للمجموعة حتى 
استالم الفواتير. حيث ارتفع الرصيد بنسبة 26.4% من 146.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 184.7 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2021م نتيجة ارتفاع حجم المخزون المستلم دون فواتير خالل نفس الفترة. والجدير بالذكر انه خالل السنة المالية 2019م تم تصنيف هذا 

البند ضمن بند المصروفات المستحقة واالرصدة الدائنة األخرى – أخرى.

انخفض الرصيد بنسبة 15.9% من 184.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 155.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، 
وذلك يعود إلى زيادة في حجم الفواتير المسجلة خالل الفترة.

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى – أطراف ذات عالقة

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى – أطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 (:  51ل6الجدول )

مارس 2022م:

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معلومات اإلدارة(

31 ديسمبر 2020م
)معلومات اإلدارة(

31 ديسمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

شركة ارامكو السعودية والشركات 
)75.0%(0.634,429%135,768163,204137,486التابعة لها

179.2%99,989)3.2%(35,8901,91433,640الشركة السعودية للكهرباء

6.4%3.511,731%10,3038,83911,029الهيئة الملكية للجبيل وينبع

)19.8%(0.1146,149%181,961173,957182,155اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.
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تتعلق المصروفات المستحقة الدائنة ألطراف ذات عالقة بـ: )1( مصاريف ألرامكو السعودية والشركات التابعة لها فيما يتعلق بالوقود والغاز، )2( مصاريف 
للشركة السعودية للكهرباء بسبب غياب استالم فواتير استهالك الطاقة، )3( مصاريف للهيئة الملكية للجبيل وينبع فيما يتعلق بدفع اإليجار التمويلي غير 
المسدد. حيث انخفضت المصروفات المستحقة الدائنة ألطراف ذات عالقة بنسبة 4.4% من 182.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 
174.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويعود ذلك النخفاض الرصيد المستحق إلى شركة السعودية للكهرباء بمقدار 33.4 مليون ريال 

سعودي نتيجة اتفاقية التسوية التي حدثت ما بين المجموعة والشركة السعودية للكهرباء خالل نفس الفترة.

وارتفع الرصيد بنسبة 4.71% من 174.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ليصل إلى 182.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2021م نتيجة ارتفاع الرصيد المستحق إلى شركة السعودية للكهرباء بمقدار 31.7 مليون ريال سعودي خالل بسبب مستحقات متعلقة بالمشترى الرئيس 

في مدينة جازان خالل نفس الفترة.

انخفض الرصيد بنسبة 19.8% من 182.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 146.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، 
وذلك يعود إلى انخفاض الرصيد المستحق من شركة ارامكو السعودية والشركات التابعة لها نتيجة تسويات خالل نفس الفترة.

مصروفات مستحقة للتشغيل والصيانة

للتشغيل  المستحقة  المصروفات  استقر رصيد  الجبيل. حيث  والصيانة في مدينة  التشغيل  والصيانة بخدمات  للتشغيل  المستحقة  المصروفات  تتعلق 
والصيانة عند حوالي 170.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م ثم انخفض بنسبة 2.9% إلى 164.9 مليون ريال سعودي كما في 
31 مارس 2022م نتيجة تسويات على الرصيد. والجدير بالذكر انه خالل السنة المالية 2019م تم تصنيف هذا البند ضمن بند المصروفات المستحقة 

واالرصدة الدائنة األخرى – أخرى.

إيرادات مؤجلة 

يتم إثبات مساهمات العمالء في بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي تتطلب التزاماً من الشركة إما بتوصيل العميل بشبكة أو تزويد العميل بإمكانية 
الوصول المتواصل لمرافق الكهرباء أو الماء أو كليهما، بالقيمة العادلة عندما يكون للشركة أو شركاتها التابعة سيطرة على هذا البند. يتم اعتماد ائتمان 
مقابل لإليرادات المؤجلة بالمطلوبات المتداولة وغير المتداول مجتمعة. يتم إثبات اإليرادات واستهالكها الحقاً على مدى الفترة التعاقدية المنصوص 
عليها في اتفاقية مستخدم المنافع. تتعلق اإليرادات المؤجلة بـ: )1( العدادات التي يتم دفع قيمتها من قبل العمالء ويتم تركيبها من قبل المجموعة، )2( 

العدادات والكابالت التي تم بناءها من قبل العمالء وتم تحويلها إلى ملكية المجموعة.

وارتفع الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة بنسبة 87.3% من 29.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 54.4 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2020م، ومن ثم ارتفع بنسبة 4.0% ليصل إلى 56.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، وذلك نتيجة إلى المبالغ من األصول 
الممولة من العمالء المستلمة من شركة ياسرف )احدى الشركات التابعة لشركة ارامكو( في مدينة ينبع والمتعلقة بتبريد مياه البحر. وارتفع الرصيد بشكل 

جزئي ليصل إلى 56.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة عدم وجود تغييرات على الرصيد خالل الفترة.

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

ارتفع رصيد مخصص الزكاة وضريبة الدخل من 21.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 38.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، ثم ارتفع إلى 41.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م و56.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ماريس 2022م تماشًيا مع ارتفاع حسابات 

وعاء الزكاة.

القيمة العادلة للمشتقات

تقليل تعرضها  بها شركة جواب، من أجل  التي تحتفظ  الفائدة  السوقية لمشتقات أسعار  القيمة  المتداول من  بالجزء  للمشتقات  العادلة  القيمة  تتعلق 
لمخاطر أسعار الفائدة، ويجب االحتفاظ بالتحوطات حتى تاريخ استحقاق القروض حيث يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة 
في قائمة الدخل. انخفض الرصيد بنسبة 13.9% من 45.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 39.0 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م ثم انخفض بنسبة 6.4% إلى 36.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م تماشًيا مع تغيرات القيمة السوقية للمشتقات خالل 

نفس الفترة.

انخفض الرصيد بنسبة 96.2% من 36.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، وذلك 
يعود إلى تغيرات القيمة السوقية للمشتقات نتيجة للتغير في أسعار الفائدة. 
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أتعاب تمويل مستحقة

تتعلق أتعاب التمويل المستحقة بالعمولة والفوائد على القروض لشركة مرافق وشركة جواب. حيث انخفضت أتعاب التمويل المستحقة بنسبة 59.6% من 
34.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 13.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، ومن ثم ارتفعت بنسبة 71.3% لتصل إلى 23.8 
مليون ريال سعودي كما في ديسمبر 2021م، وذلك تماشًيا مع انخفاض رصيد الديون المستحقة تبًعا لعملية إعادة جدولة قروض المرابحة مع البنك 
السعودي الفرنسي حيث تم تقديم فترة إعفاء مدتها 5 سنوات للمجموعة تبدأ من السنة المالية 2019م، باإلضافة النخفاض معدالت سايبور في المملكة 

العربية السعودية خالل نفس الفترة.

ارتفع الرصيد بنسبة 59.8% من 23.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 38.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، وذلك 
يعود إلى استحقاق الرسوم التابعة لقرض صندوق التنمية الصناعي.

مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى

تتعلق المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى بشكل أساسي من تكاليف خدمات التشغيل والصيانة المتراكمة، والسلع المستلمة بدون فواتير والتي 
يتم تسجيلها ضمن حساب مقاصة مدمج ضمن نظام تخطيط موارد المؤسسات )SAP( في شركة مرافق، والمصروفات المتراكمة في الجبيل المتعلقة بشكل 
أساسي بتكاليف التشغيل والصيانة في صدارة، ومزود مياه الشرب )شركة الفتح(. حيث انخفضت المصروفات مستحقة وارصدة دائنة األخرى بنسبة %59.3 
من 544.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 221.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى إعادة تصنيف بند 

مصروفات مستحقة للتشغيل والصيانة وبند مصروفات مستحقة المخزون إلى حسابين مستقلين بناء على رأي المراجع القانوني خالل نفس الفترة.

وانخفض رصيد المصروفات مستحقة وارصدة دائنة األخرى بنسبة 27.5% من 221.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ليصل إلى 160.8 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة انخفاض في رصيد مستحقات الموظفين من المكافآت السنوية وأرصدة اإلجازات المستحقة.

ارتفع الرصيد بنسبة 2.3% من 160.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 164.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، وذلك 
يعود إلى ارتفاع مصاريف ضريبة القيمة المضافة المستحقة بمقدار 11.5 مليون ريال سعودي بسبب تغيير توقيت المدفوعات للهيئةخالل نفس الفترة.

مخصص تحسين تكلفة الموظفين

خالل السنة المالية 2018م، قامت الشركة بإجراء اختبار إلعادة تنظيم هيكلي يتضمن خطة تحسين تكلفة الموظفين في نفس السنة، حيث تنوي الشركة 
تقديم حزم تقاعد مبكر للموظفين الذي يستوفون معايير محددة من أجل تقليل مجموع تكاليف الموظفين وتحقيق مزيد من كفاءة التشغيل. يمثل هذا 
المخصص أفضل تقديرات المجموعة للتكاليف المتوقعة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة. بلغ مخصص تحسين تكلفة الموظفين 87.0 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م.

االلتزامات المحتملة 3ل9ل6

التزامات محتملة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  52ل6الجدول )

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر

2019م 
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م 

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

31 مارس
2022م

)المفحوصة(
1,535,2001,993,0001,897,0001,917,000التزامات رأسمالية
301,100425,700524,900525,400التزامات محتملة

1,836,3002,418,7002,421,9002,442,400اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م

التزامات رأسمالية

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر

2019م 
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م 

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

31 مارس
2022م

)المفحوصة(
1,045,6851,487,4711,282,1321,212.209التزامات رأسمالية متعلقة بمشاريع الجبيل

462,350472,620553.690643,964التزامات رأسمالية متعلقة بمشاريع ينبع
27,16532,90961,17860,827التزامات رأسمالية بمشاريع اخرى

1,535,2001,993,0001,897,0001,917,000اإلجمالي
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تتعلق االلتزامات الرأسمالية بعقود رأسمالية دخلت المجموعة بها في نهاية السنة ولم يتم تكبدها.

ارتفعت االلتزامات الرأسمالية من 1,5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م الى 2,0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة 
اضافات متعلقة بمشاريع في جبيل. 

انخفضت االلتزامات الرأسمالية الى 1,9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و31 مارس 2022م نتيجة اكتمال بعض المشاريع في جبيل وبعض 
االضافات في ينبع.

التزامات محتملة

تتعلق االلتزامات المحتملة بضمانات بنكية واعتمادات أصدرت من قبل البنوك التي تتعامل معها المجموعة نيابة عن المجموعة وفي سياق األعمال 
االعتيادية.

التزامات أخرى

أبرمت شركة توريد، اتفاقاً مع شركة أرامكو السعودية لشراء الوقود الالزم للمحطة المستقلة للكهرباء والمياه لمدة عشرين سنة، وسيتم سداد تكلفة 
الوقود من قبل أطراف البيع شهرياً دون أي هامش.

قائمة التدفقات النقدية 4ل9ل6

قوائم التدفقات النقدية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر (:  53ل6الجدول )

المنتهية في 31 مارس 2022م:

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر

2019م 
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م 

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

31 مارس
2022م

)المفحوصة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

213,043290,468664,654142,948ربح السنة

تسويات لـ:

1,321,5191,335,8671,140,672286,918استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

7,0754,54328,4611,616إطفاء موجودات غير ملموسة

)14,216()58,638()55,457()30,230(إطفاء إيرادات مؤجلة

12,11411,1595,5841,396إطفاء منافع موظفين مؤجلة

-)1,873(3,000-)رد( / مخصص االنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية

---87,000مخصص تحسين تكلفة الموظفين

-3,818--خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات

--7,37731,637مخصص آخر

11,34711,53225,1612,304مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم

79,90287,89879,07714,993مخصص منافع الموظفين

الحصة في ربح استثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة 
)542()849(-21حقوق الملكية

)6,582()19,606()22,884()39,814(إيرادات تمويلية

545,215314,896236,51859,172تكاليف تمويل

81,591116,99920,928)2,606(الزكاة وضريبة الدخل المحملة

تغييرات يف:

)133,199(74,542)102,186(257,686ذمم مدينة
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ألف ريال سعودي
31 ديسمبر

2019م 
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م 

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

31 مارس
2022م

)المفحوصة(

13,8343,608)61,547()51,226(مخزون

549,193113,778100,5707,346مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

87,31187,53151,10410,121ذمم مدينة وموجودات أخرى طويلة األجل

27,63448,015)22,786(307,263ذمم دائنة

)59,378()3,605()139,125()408,906(مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

)107,597(264,079)124,335(741,321صايف التغير يف رأس املال العامل

2,953,2841,969,9152,484,057401,338النقد املتوفر من األنشطة التشغيلية

)2,535()18,627()80,149()132,276(منافع الموظفين المدفوعة

)34,682()181,476()285,920()447,190(فوائد مدفوعة

)6,960()53,941()33,934()31,585(الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

2,342,2331,569,9122,230,013357,161صايف النقد املتوفر من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)153,231()786,442()582,593()640,010(إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات، الصافي

)842()9()106()64(إضافات إلى الموجودات غير الملموسة

--)315()56(استثمار في شركة زميلة

-)57,298(--االستحواذ على حصة غير مسيطرة

31,51612,11510,3483,870إيرادات الفوائد على ودائع قصيرة األجل

)12,800()195,900()1,190,300(17,100صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل

)163,003()1,029,301()1,761,199()591,514(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)87,177()484,581()156,344()7,543,388(المدفوع من قروض وسلف

---6,400,000المتحصل من قروض وسلف

173,400173,400173,40051,000المتحصل من قروض قصيرة األجل

-)173,400()173,400()173,400(المدفوع من قروض قصيرة األجل

)4,069()619,370()35,351()353,635(المدفوع من التزام ايجار 

-)68,317(9,784)422,535(صافي التغير في مطلوبات غير متداولة أخرى

-)140,605()117,331()110,087(توزيعات أرباح مدفوعة، بالصافي من الزكاة

)40,426()1,312,873()299,242()2,029,645(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

153,912)112,161()490,529()278,926(صايف التغير يف النقد وما يف حكمه

1,364,2701,085,344594,815482,654النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

1,085,344594,815482,654636,566النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م
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معامالت غير نقدية هامة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية (:  54ل6الجدول )

في 31 مارس 2022م:

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر

2019م 
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م 

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

31 مارس
2022م

)المفحوصة(

-428,909243,455563,851تحويل ممتلكات وآالت ومعدات من الهيئة الملكية

-428,593532,8254,259إضافات إلى موجودات حق استخدام 

--816440,696مقابل غير نقدي: أصول مستلمة تم إنشاؤها بواسطة العمالء

---12,298قطع غيار مرسملة إلى المخزون

---)18,930(توزيعات أرباح دائنة متعلقة بالحصة الغير مسيطرة

-3,55514,65232,863تحويالت إلى موجودات غير ملموسة من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

95,626105,726)62,897()33,176(التغير في احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لشركات مستثمر فيها 

-12,735--توزيعات أرباح مدينة متعلقة بالحصة غير المسيطرة محولة إلى الشركة األم عند االستحواذ

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م

صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية بنسبة 33.0% من 2,342.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 1,569.9 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م، وذلك يعود إلى: )1( ارتفاع الذمم المدينة من 807.6 مليون ريال سعودي إلى 906.8 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع 
الذمم المدينة األخرى تماشياً مع ارتفاع اإليرادات من العمالء، )2( انخفاض الذمم الدائنة من 607.5 مليون ريال سعودي إلى 584.7 مليون ريال سعودي 
نتيجة تسوية مستحقات الشركة السعودية للكهرباء، )3( انخفاض المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى من 943.9 مليون ريال سعودي 
إلى 857.5 مليون ريال بسبب انخفاض المصروفات مستحقة وارصدة دائنة األخرى اثر تسوية مستحقات الشركة السعودية للكهرباء خالل نفس الفترة.

وارتفع صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية بنسبة 42.0% من 1,569.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ليصل إلى 2,230.1 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2021م، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: )1( انخفاض مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى من 482.3 مليون ريال 
سعودي إلى 384.2 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض الدفعات المقدمة والذمم المدينة األخرى أثر تسويات حصلت مع الموظفين والنخفاض هامش 
الشركة السعودية للكهرباء نتيجة التسوية التي حصلت، )2( انخفاض الذمم المدينة من 906.8 مليون ريال سعودي إلى 834.1 مليون ريال سعودي تماشًيا 
مع تحسن عملية التحصيل من العمالء الحكوميين، )3( ارتفاع الذمم الدائنة التجارية من 584.7 مليون ريال سعودي إلى 612.3 مليون ريال سعودي بسبب 
ارتفاع رصيد المحتجزات الدائنة الجزء المتداول، )4(ارتفاع صافي الربح 290.5مليون ريال سعودي إلى 664.7 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

بلغ صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية 341.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة ارتفاع الذمم المدينة 
األخرى تماشياً مع ارتفاع اإليرادات من العمالء خالل الفترة.

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

ارتفع النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية بنسبة 197.7% من 591.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 1,761.2 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2020م، وذلك يعود إلى ارتفاع صافي الحركة في الودائع قصيرة االجل من تدفق نقدي بقيمة 17.1 مليون ريال سعودي إلى تدفق نقدي 

مستخدم بقيمة 1,190.3 مليون ريال سعودي حيث استثمرت المجموعة في الودائع قصيرة األجل بشكل أكبر خالل نفس الفترة.

وانخفض النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية بنسبة 41.6% من 1,761.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ليصل إلى 1,029.3 
بقيمة  )»ماسا«(  والصيانة  للتشغيل  األقلية بشركة خدمات ماسا  االستحواذ على حقوق  نتيجة  وذلك  2021م،  المالية  السنة  ريال سعودي في  مليون 
ريال  مليون  بقيمة 786.4  الممتلكات وآالت ومعدات  باإلضافة الرتفاع اإلضافات على  الدفترية لشركة ماسا(،  )بالقيمة  ريال سعودي  مليون   57.3

سعودي خالل نفس الفترة.

بلغ النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 163.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة إضافات على 
الممتلكات والمعدات بقيمة 153.2 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

انخفض النقد المستخدم في األنشطة التمويلية بنسبة 85.3% من 2,029.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 299.2 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2020م، وذلك يعود إلى: )1( انخفاض المتحصل من قروض وسلف من 6,400.0 مليون ريال سعودي فالسنة المالية 2019م إلى ال شيء 
في السنة المالية 2020م، )2( انخفاض المدفوع من قروض وسلف من 7,543.4 مليون ريال سعودي إلى 156.3 مليون ريال سعودي اثر إعادة هيكلة 
القروض التي حصلت مع البنك السعودي الفرنسي والتي تتضمن 5 سنوات إعفاء منذ تاريخ االتفاقية في السنة المالية 2019م، )3( انخفاض المدفوع من 
التزام اإليجار التمويلي من 353.6 مليون ريال سعودي إلى 35.4 مليون ريال سعودي بسبب عدم وجود بند سداد التزامات االيجار التمويلي عن األصول 

المحولة من الهيئة الملكية للجبيل و ينبع في السنة المالية 2020م.

وارتفع النقد المستخدم في األنشطة التمويلية بنسبة 338.7% من 299.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ليصل إلى1,312.9 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2021م، وذلك نتيجة لـ: )1( ارتفاع المدفوع من التزام اإليجار التمويلي الذي بلغ 619.4 مليون ريال سعودي تماشياً مع تسديد 
الشركة اللتزامات اإليجار تمويلي، )2( ارتفاع المدفوع من قروض وسلف من 156.3 مليون ريال سعودي إلى 484.6 مليون ريال سعودي، )3( ارتفاع 

توزيعات األرباح المدفوعة من 117.3 مليون ريال سعودي إلى 140.6 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

بلغ النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 24.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة المدفوع للقروض وسلف 
بقيمة 87.2 مليون ريال سعودي. قابل ذلك المتحصل من قروض قصيرة األجل بقيمة 51.0 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

القطاعات التشغيلية بحسب تقرير المراجع القانوني في القوائم المالية 5ل9ل6

فيما يلي تبين الجداول ادناه طريقة عرض القطاعات التشغيلية بحسب تقرير المراجع القانوني في القوائم المالية حيث ال يتم توزيع تسويات التوحيد 
على مستوى القطاعات. بينما تم تحليل نتائج القطاعات )كما هو موضح بالتقرير القطاعي بقسم اإليرادات( بناًء على معلومات اإلدارة حيث تم توزيع 

تسويات التوحيد وتعديالت أخرى على مستوى كل قطاع.

القطاعات التشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:(:  55ل6الجدول )

المجموعتسوياتاألعمال العامةشركة توريدشركة جوابالغازالمياهالطاقةألف ريال سعودي

6,107,841-2,246,88316,055-1,527.6012,284,38432,918عمالء خارجيون

-)1,211,195(-342,312360.206-508,677-بين القطاعات

6,107,841)1,211,195(1,527.6012,793,06132,918342,3122,607,08916,055مجموع اإليرادات

)1,319,811()171,764()35,931(-)8,892()3,158()594,419()505,647(استهالك وإطفاء

)4,268,368(1,482,287)587,724()2,599,168()113,954()51,510()1,826,752()571,547(أخرى

)5,588,179(1,310,523)623,655()2,599,168()122,846()54,668()2,421,171()1,077,194(مجموع تكلفة اإليرادات
خسارة انخفاض قيمة ذمم مدينة 

)21(-)21(-----تجارية

مصروفات إدارية ومصروفات 
)227,684(-)214,194()7,921()5,569(---أخرى 

)8,783(-)8,783(-----استهالك وإطفاء
مجموع المصروفات اإلدارية 

)236,467(-)222,977()7,921()5,569(---والمصروفات األخرى 

إيرادات/ مصروفات أخرى 
472,478)5,264(1,2553,271473,857-)484()157(وإيرادات تمويلية، بالصافي

)545,215(3,887)416,146()1,762()130,725(-)469(-تكلفة تمويلية

2,606)239(16,675-)8,519(-)5,311(-مصروف الزكاة وضريبة الدخل

97,712213,043)756,212(75,9081,509)21,750(450,250365,626صافي ربح / )خسارة( السنة

)14,773(-----)14,773(-الحصة غير المسيطرة

كما يف 31 ديسمبر 2019م

23,510,470)2,060,391(8,670,47510,380,661149,4922,725,978521,6363,122,619مجموع الموجودات

)23,510,470(2,060,391)4,724,662()521,636()2,725,978()158,101()9,663,959()7,776,525(مجموع المطلوبات 

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020م
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القطاعات التشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م:(:  56ل6الجدول )

األعمال شركة توريدشركة جوابالغازالمياهالطاقةألف ريال سعودي
المجموعتسوياتالعامة

6,091,564--2,237,783-1,487,5422,326,16140,078عمالء خارجيون

-)1,210,051(339,030357,73414,445-498,842-بين القطاعات

6,091,564)1,210,051(1,487,5422,825,00340,078339,0302,595,51714,445مجموع اإليرادات

)1,334,835()170,351()9,430(-)2,138()3,584()626,470()522,862(استهالك وإطفاء

)4,128,460(1,374,557-)2,587,153()132,138()38,853()1,894,757()850,116(أخرى

)5,463,295(1,204,206)9,430()2,587,153()134,276()42,437()2,521,227()1,372,978(مجموع تكلفة اإليرادات
حصة الخسارة في شركات مستثمر 

)3,000(-)3,000(-----فيها بطريقة حقوق الملكية

مصروفات إدارية ومصروفات 
)141,224(17,736)20,253()8,363()5,359()373()83,542()41,070(أخرى 

)5,575(----)26()3,974()1,575(استهالك وإطفاء
مجموع المصروفات اإلدارية 

)146,799(17,736)20,253()8,363()5,359()399()87,516()42,645(والمصروفات األخرى 

إيرادات/ مصروفات أخرى 
208,485)6,368(5571,959210,077-2,260-وإيرادات تمويلية، بالصافي

)314,896()6,364()4,544()1,635()90,539(-)118,568()93,246(تكلفة تمويلية

)81,591()214()13,728(-)8,102()119()18,089()41,339(مصروف الزكاة وضريبة الدخل

290,468)1,055(101,311325173,567)2,877(81,863)62,666(صافي ربح / )خسارة( السنة

)23,543(-----)23,543(-الحصة غير المسيطرة

كما يف 31 ديسمبر 2020م

24,111,807)1,564,030(8,367,84110,880,598261,5192,583,869499,0593,082,951مجموع الموجودات

)17,124,421(232,137)6,760,206()490,347()2,056,942()12,922()5,574,092()2,462,049(مجموع المطلوبات 

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

القطاعات التشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م:(:  57ل6الجدول )

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
األعمال شركة توريدشركة جوابالغازالمياهالطاقة2021م

المجموعتسوياتالعامة

6,192,287--2,219,065-1,576,2582,330,66466,300عمالء خارجيون

-)1,203,288(330,791358,0635,894-508,540-بين القطاعات

6,192,287)1,203,288(1,576,2582,839,20466,300330,7912,577,1285,894مجموع اإليرادات

)1,160,879()171,765()5,145(-)2,145()3,414()589,275()389,135(استهالك وإطفاء

)4,126,730(1,351,581-)2,568,451()146,852()57,929()1,833,862()871,217(أخرى

)5,287,609(1.179,816)5,145()2,568,451()148,997()61,343()2,423,137()1,260,352(مجموع تكلفة اإليرادات
رد خسارة انخفاض قيمة ذمم 

1,873-----1,444429مدينة تجارية

مصروفات إدارية ومصروفات 
)136,742(15,817)5,491()8,677()4,649()410()86,664()46,668(أخرى 

)8,254(----)62()5,640()2,552(استهالك وإطفاء
مجموع المصروفات اإلدارية 

)144,996(15,817)5,491()8,677()4,649()472()92,304()49,220(ومصروفات أخرى 
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
األعمال شركة توريدشركة جوابالغازالمياهالطاقة2021م

المجموعتسوياتالعامة

إيرادات/ مصروفات أخرى 
255,767)5,284(2031,615257,841-1,392-وإيرادات تمويلية، بالصافي

)236,518(2,471)4,531()1,503()72,068(-)90,139()70,748(تكلفة تمويلية - الصافي
الحصة في نتائج شركات 

مستثمر فيها بطريقة حقوق 
الملكية 

-----849-849

)116,999()49()21,304(-)7,672()275()24,243()63,456(مصروف الزكاة وضريبة الدخل

664,654)10,517(133,926211,2024,21097,608112228,113صافي ربح / )خسارة( السنة

32,655-----32,655-الحصة غير المسيطرة

كما يف 31 ديسمبر 2021م

24,109,907)1,751,308(8,752,71310,805,604163,1962,409,735481,9123,248,055مجموع الموجودات

)16,558,821(290,305)5,469,937()479,976()1,806,009()19,168()5,778,607()3,295,429(مجموع المطلوبات 

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

نتائج العمليات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م لشركة 
خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )»ماسا«(، وشركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«(، وشركة الجبيل للمياه والكهرباء )»جواب«(

شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )»ماسا«( أ- 

قائمة الدخل  6ل9ل6

قائمة الدخل الشامل للسنوات المالية المنتهية في 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس (:  58ل6الجدول )

2021م و 2022م:

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)المدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)المدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)المدققة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

31مارس 
2021م

)المفحوصة(

31 مارس 
2022م

)المفحوصة(

التغير للفترة
2021م-2022م

)9.2%(123,287111,940)0.0%()4.5%(4.7%508,677532,563508,540اإليرادات

6.6%)88,352()82,847()2.1%()6.4%(2.4%)409,460()437,441()427,283(تكلفة اإليرادات

)41.7%(10.340,44023,588%4.2%16.9%81,39495,12299,080اجمالي الربح

مصروفات إدارية 
)0.7%()7,956()8,013()14.0%()9.7%()18.1%()31,785()35,195()42,985(وعمومية

خسارة اضمحالل 
--ال ينطبق)56.0%(ال ينطبق)1,342()3,047(-أصول مالية

-

)74.8%(751189ال ينطبق)51.8%()5.6242%(1,791863)77(أرباح تشغيلية أخرى

)52.3%(32.033,17815,821%13.9%53.1%38,33258,67166,816الربح التشغيلي

)39.7%()73()121()11.2%(69.6%)53.5%()541()319()686(تكاليف تمويل 

)27.1%(72.48562%)14.7%(248.2%178620529إيرادات تمويلية

صايف )تكاليف( 
)69.4%()11( )36()84.6%()104.0%()159.3%()12(301)508(إيرادات متويلية

الربح قبل الزكاة 
)52.3%(32.933,14215,810%13.3%55.9%37,82458,97266,804وضريبة الدخل

29.9%)134()103(90.9%131.8%57.2%)2,114()912()580(مصروف الزكاة 
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ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)المدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)المدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)المدققة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

31مارس 
2021م

)المفحوصة(

31 مارس 
2022م

)المفحوصة(

التغير للفترة
2021م-2022م

مصروف الدخل 
)75.0%()472()1,888(40.6%38.7%42.4%)9,346()6,736()4,731(الضريبي

)51.2%(30.531,15115,204%7.8%57.9%32,51351,32455,344ربح السنة

بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن يتم إعادة تبويبها الى قائمة الدخل يف فترات الحقة:

خسارة إعادة القياس 
عن التزام المنافع 

المحددة، بالصافي بعد 
خصم الضريبة

ال ينطبق--%647.0%47.4%231.8)4,204()2,853()382(

الضريبة المؤجلة 
المتعلقة بإعادة القياس

التزامات مزايا 
الموظف

ال ينطبق--%110.9)%31.5(47305209%548.9

إجمالي الدخل 
)51.2%(26.331,15115,204%5.3%51.6%32,17848,77651,349الشامل للسنة

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م

المنتهية في 31 (:  59ل6الجدول ) الثالثة أشهر  المنتهية في 2019م و2020م و2021م وفترة  المالية  الرئيسية للسنوات  مؤشرات األداء 

مارس 2021م و 2022م:

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية 
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

31مارس 
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

31 مارس 
2022م

)معلومات 
اإلدارة(

التغير للفترة
2021م-2022م

كنسبة مئوية من اإليرادات

)11.7(21.1%32.8%19.51.91.63.5%17.9%16.0%مجمل الربح 

مصروفات إدارية 
7.10.6%6.5%)2.2()0.4()1.8(6.3%6.6%8.5%وعمومية

)12.8(14.1%26.9%13.13.52.15.6%11.0%7.5%الربح التشغيلي

الربح قبل الزكاة 
)12.8(14.1%26.9%13.13.62.15.7%11.1%7.4%وضريبة الدخل

)11.7(13.6%25.3%10.93.21.24.5%9.6%6.4%ربح السنة

المصدر: معلومات االدارة.

اإليرادات

تتعلق اإليرادات بشكل أساسي بتشغيل وصيانة مصانع الشركة واإليرادات من خدمات المرافق. ارتفعت اإليرادات بنسبة 4.7% من 508.7 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2019م إلى 532.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع ايراد الخدمات األخرى وايرادات تنفيذ المشاريع 

الراسمالية تماشًيا مع حجم المشاريع خالل نفس الفترة.

انخفضت اإليرادات بنسبة 4.5% من 532.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 508.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م 
نتيجة انخفاض ايراد الخدمات األخرى وايرادات تنفيذ المشاريع الراسمالية تماشًيا مع حجم المشاريع خالل نفس الفترة.

انخفضت اإليرادات بنسبة 9.2% من 123.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 111.9 مليون ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع تغير نظام االعتراف بإيرادات العقود مما أدى لهذا االختالف. تجدر االشارة أن ايرادات 

شركة ماسا تعتمد على أداء وميزانية شركة مرافق حيث انها العميل الوحيد لماسا.
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تكلفة اإليرادات

تتكون تكلفة اإليرادات بشكل أساسي من الرواتب والمزايا، ومصاريف اإلصالح والصيانة، وقطع الغيار المستهلكة من بين مصاريف أخرى. حيث ارتفعت 
تكلفة اإليرادات بنسبة 2.4% من 427.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 437.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة 
ارتفاع المصاريف المستهلكة للمخازن وقطع الغيار بمقدار 7.8 مليون ريال سعودي، باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة التخلص من الرواسب بمقدار 3.3 مليون 

ريال سعودي تماشًيا مع احتياجات الصيانة اإلضافية لشركة مرافق.

وانخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة 6.4% من 437.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 409.5 مليون ريال سعودي بالسنة المالية 
2021م نتيجة االنخفاض في الرواتب والمزايا بمقدار 30.0 مليون ريال سعودي بسبب االنخفاض في عدد الموظفين، باإلضافة إلى انخفاض المصاريف 
المستهلكة للمخازن وقطع الغيار بمقدار 11.5 مليون ريال سعودي. قابل ذلك ارتفاع في مصاريف اإلصالح والصيانة بمقدار 18.0 مليون ريال سعودي 

أثر حادث الحريق الذي حصل بأحد المنشآت لشركة مرافق خالل نفس الفترة.

ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 6.6% من 82.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 88.4 مليون ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م وذلك يعود إلى زيادة أسعار مواد اإلصالح والصيانة.

المصروفات اإلدارية والعمومية

تتكون المصروفات اإلدارية والعمومية بشكل أساسي من الرواتب والمزايا، ومصاريف تكنولوجيا المعلومات، ومصاريف االستهالك من بين مصاريف أخرى. 
حيث انخفضت المصروفات اإلدارية والعمومية بنسبة 18.1%من 43.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 35.2 مليون ريال سعودي في السنة 

المالية 2020م نتيجة وجود مخصصات لمرة واحدة بالسنة المالية 2019م تعلقت بمخصص مقابل سلف لمورد بلغت قيمتها 6.0 مليون ريال سعودي.

وانخفضت المصروفات اإلدارية والعمومية بنسبة 9.7% من 35.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 31.8 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م ويعود ذلك إلى انخفاض الرواتب والمزايا بمقدار 1.4 مليون ريال سعودي تماشًيا مع االنخفاض في عدد الموظفين.

بقيت المصروفات اإلدارية والعمومية مستقرة نسبياً وبلغت حوالي 8.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م وفي 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م.

خسارة اضمحالل أصول مالية

تتعلق خسارة اضمحالل أصول مالية الخاصة بقيمة ذمم مدينة تجارية بالخسائر المتوقعة من الذمم المدينة نتيجة قيام المجموعة بتطبيق المعيار الدولي 
للتقرير المالي )9( على النهج المبسط على أساس متوسط مخصص ديون مشكوك في تحصيلها المتوقعة على مدى أعمار الذمم المدينة بتاريخ كل 
القوائم المالية. بلغت خسارة اضمحالل أصول مالية ما قيمته 3.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. ثم انخفضت بنسبة 56.0% لتصل إلى 

1.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م بسبب تحسن التحصيل خالل نفس الفترة.

أرباح تشغيلية أخرى

ارتفعت األرباح التشغيلية األخرى ما نسبته 2426.0% من  مصروف بقيمة 77 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى دخل بقيمة 1.8 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع الغرامات المفروضة على المقاولين، ثم انخفضت إلى 863 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة 
النخفاض الغرامات المفروضة على المقاولين. انخفضت األرباح التشغيلية األخرى بنسبة 74.8% من 751 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2021م إلى 189 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م وذلك يعود النخفاض الغرامات المفروضة على المقاولين.

تكاليف تمويل

تتعلق تكاليف التمويل بشكل رئيسي من الفوائد على التزامات اإليجار والرسوم المصرفية على االعتمادات المستندية وسندات ضمان حسن األداء. حيث 
انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 53.5% من 686 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 319 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ويعزى 
ذلك بشكل رئيسي إلى تسوية قروض طويلة األجل مما أدى إلى انخفاض مصروف الفائدة على القروض طويلة األجل إلى الصفر في السنة المالية 2020م، 

باإلضافة إلى انخفاض الفائدة على التزامات اإليجار بمقدار 6.7 مليون ريال سعودي.

وارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 69.6% من 319 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م، لتصل إلى 541 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م 
نتيجة ارتفاع الفائدة على التزامات اإليجار بمقدار 2.4 مليون ريال سعودي.

بلغت تكلفة التمويل 121 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و73 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2022م.
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إيرادات تمويلية

تتعلق اإليرادات التمويلية بشكل أساسي من ودائع مرابحة حيث ارتفع دخل التمويل بنسبة 248.3% من 178 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م 
إلى 620 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م. 

ثم انخفضت اإليرادات التمويلية بنسبة 14.7% من 620 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م، إلى 529 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م 
تماشًيا مع رصيد الودائع قصيرة األجل خالل نفس الفترة. 

انخفضت اإليرادات التمويلية بنسبة 27.1 من 85 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 62 ألف ريال سعودي في 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع رصيد الودائع قصيرة األجل خالل نفس الفترة.

مصروف الزكاة 

ارتفع مصروف الزكاة بنسبة 57.2% من 580 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 912 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م ثم ارتفع 
بنسبة 131.8% من 912 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ليصل إلى 2.1 مليون ريال في السنة المالية 2021م تماشًيا مع ارتفاع الوعاء الزكوي 
باإلضافة الرتفاع الدخل قبل الضريبة خالل نفس الفترة. ارتفع مصروف الزكاة بنسبة 29.9% من 103 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2021م إلى 134 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع ارتفاع الوعاء الزكوي خالل نفس الفترة.

مصروف الدخل الضريبي

ارتفع مصروف الدخل الضريبي بنسبة 42.4% من 4.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019 إلى 6.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020 
ثمارتفع بنسبة 40.6% ليصل إلى 9.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المساهمين األجانب بشركة ماسا خالل 
نفس الفترة. انخفض مصروف الدخل الضريبي بنسبة 75.0% من 1.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 472 

ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع انخفاض الدخل خالل نفس الفترة.

قائمة المركز المالي  7ل9ل6

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  60ل6الجدول )

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)مدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)مدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)المفحوصة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

املوجودات 

املوجودات غير املتداولة 

)6.3%(20,737)13.4%(29,51326,00422,135ممتلكات وآالت ومعدات 

)16.4%(27.010,125%7,50620,04112,108حق استخدام أصل

ال ينطبق-)69.8%(1161موجودات غير ملموسة 

)3.3%(3,528)12.0%(4,7076,7463,648موجودات ضريبية مؤجلة

)9.2%(34,390)4.7%(41,73752,79737,892إجمالي املوجودات غير املتداولة 

املوجودات املتداولة 

)1.4%(3.846,951%44,17546,00347,633مخزون

)76.6%(132,169)33.4%(168,59459,56674,836ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

0.0%-)100.0%(--2,000وديعة المرابحة قصيرة األجل

)53.7%(190.093,740%24,081149,023202,498نقد و ما في حكمه

)16.0%(16.6272,860%238,850254,592324,967إجمالي املوجودات املتداولة 

)15.3%(13.7307,250%280,587307,389362,859إجمالي املوجودات 

حقوق امللكية واملطلوبات 

حقوق امللكية 

0.0%0.035,000%35,00035,00035,000رأس المال
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ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)مدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)مدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)المفحوصة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

0.0%0.010,500%10,50010,50010,500احتياطي نظامي

)47.2%(48.644,981%38,57364,12085,122أرباح مبقاة

)30.7%(24.690,481%84,073109,620130,622إجمالي حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة

36.2%5,831الينطبق12,2594,280-التزامات عقود ِايجار تمويلي

3.3%21.344,551%29,31334,36743,118التزامات منافع الموظف

6.3%27.250,382%29,31346,62647,398إجمالي املطلوبات غير املتداولة

مطلوبات متداولة

)8.8%(5.6160,586%157,931138,976175,999ذمم دائنة وذمم دائنة اخرى

)44.2%(2.14,452%7,6577,7827,979الجزء المتداول من التزامات ااِليجار التمويلي

56.7%1,349)26.9%(1,6134,385861الزكاة وضريبة الدخل

)10.0%(5.1166,387%167,201151,143184,839إجمالي املطلوبات املتداولة

)6.7%(8.7216,769%196,514197,769232,237إجمالي املطلوبات

)15.3%(13.7307,250%280,587307,389362,859إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية االلمفحوصة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م

الموجودات غير المتداولة

ارتفعت الموجودات غير المتداولة بنسبة 26.5% من 41.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 52.8 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى ارتفاع حق استخدام األصول بمقدار 12.5 مليون ريال سعودي نتيجة إضافات بقيمة 20.0 مليون ريال سعودي. قابل 

ذلك انخفاض ممتلكات وآالت ومعدات بمقدار 3.5 مليون ريال سعودي نتيجة مصاريف استهالك سنوية خالل نفس الفترة.

وانخفضت الموجودات غير المتداولة بنسبة 28.2% من 52.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 37.9 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى انخفاض حق استخدام األصول بمقدار 7.9 مليون ريال سعودي والنخفاض ممتلكات وآالت ومعدات بمقدار 3.9 

مليون ريال سعودي نتيجة مصاريف استهالك سنوية خالل نفس الفترة.

وانخفضت الموجودات غير المتداولة بنسبة 9.2% من 37.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 34.4 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2022م، وذلك يعود إلى انخفاض حق استخدام األصول بمقدار 2.0 مليون ريال سعودي والنخفاض ممتلكات وآالت ومعدات بمقدار 1.4 مليون 

ريال سعودي نتيجة مصاريف استهالك خالل نفس الفترة.

الموجودات المتداولة

ارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 6.6% من 238.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 254.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، وذلك يعود إلى ارتفاع النقد وما في حكمه بمقدار 124.9 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع النقد من األنشطة التشغيلية بمقدار 99.9 مليون 
ريال سعودي. قابل ذلك انخفاض في الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى بمقدار 109.0 مليون ريال سعودي مدفوًعا بانخفاض الذمم المدينة من 

األطراف ذات العالقة خالل نفس الفترة.

وارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 27.6% من 254.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 325.0 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى ارتفاع رصيد النقد وما في حكمه بمقدار 53.5 مليون ريال سعودي، باإلضافة الرتفاع األرصدة المدينة األخرى 

بمقدار 15.3 مليون ريال سعودي مدفوًعا بارتفاع الذمم المدينة من األطراف ذات العالقة خالل نفس الفترة.

انخفضت الموجودات المتداولة بنسبة 16.0% من 325.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 272.9 مليون ريال سعودي كما في 31مارس 
2022م، وذلك يعود إلى انخفاض النقد وما في حكمه بمقدار 108.8 مليون ريال سعودي سعودي خالل نفس الفترة.
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حقوق الملكية

ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 30.4% من 84.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 109.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
ثم ارتفعت بنسبة 19.2% إلى 130.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م.

انخفضت حقوق الملكية بنسبة 30.7% الى 90.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، وذلك يعود إلى انخفاض األرباح المبقاة بقيمة 40.1 
مليون ريال سعودي نتيجة توزيع األرباح خالل نفس الفترة.

المطلوبات غير المتداولة

ارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 59.1% من 29.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 46.6 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى ارتفاع التزامات عقود اإليجار بمقدار 12.3 مليون ريال سعودي بسبب توقيع المجموعة التفاقية اإليجار، باإلضافة الرتفاع 

التزامات منافع الموظفين بمقدار 5.1 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

وارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 1.7% لتصل إلى 47.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود الرتفاع التزامات منافع 
الموظفين بمقدار 8.8 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

وارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 6.3%من 47.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 50.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م، وذلك يعود الرتفاع التزامات منافع الموظفين خالل نفس الفترة.

المطلوبات المتداولة

انخفضت المطلوبات المتداولة بنسبة 9.6% من 167.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 151.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى انخفاض الذمم الدائنة والذمم الدائنة االخرى بمقدار 19.0 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض الدفعات المقدمة من 
األطراف ذات العالقة من 37.6 مليون ريال سعودي إلى ال شيء بسبب تسويات حدثت مع األطراف ذات العالقة. قابل ذلك ارتفاع مخصص الزكاة تماشًيا 

مع ارتفاع حجم الوعاء الزكوي خالل نفس الفترة.

وارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة 22.3% من 151.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 184.8 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى ارتفاع الذمم الدائنة والذمم الدائنة األخرى بمقدار 37.0 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع رصيد توزيعات أرباح 

الدائنة خالل نفس الفترة.

وانخفضت المطلوبات المتداولة بنسبة 10.0%من 184.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 166.4 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2022م، وذلك يعود النخفاض الذمم الدائنة والذمم الدائنة األخرى بمقدار 15.4 مليون ريال سعودي نتيجة السداد ألرباح األسهم إلى شركة مرافق 

خالل نفس الفترة.

ممتلكات وآالت ومعدات كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(:  61ل6الجدول )

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)المدققة(

31 ديسمبر 2020م
)المدققة(

31 ديسمبر 2021م
)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)معلومات إدارة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

التكلفة
0.0%4.066,043%61,01963,92066,043آالت وماكينات

2.6%5.825,735%22,42223,44925,088األدوات والمعدات
0.0%2.83,622%3,4303,5343,622األثاث والتجهيزات

0.7%4.495,400%86,87190,90394,753اإلجمالي

اإلستهالك املتراكم

2.6%12.150,158%38,87843,71448,869آالت وماكينات

2.9%13.421,168%15,99718,33020,565األدوات واملعدات

4.8%13.33,337%2,4822,8553,184األثاث والتجهيزات

2.8%12.574,663%57,35764,89972,618اإلجمالي

)6.3%(20,737)13.4%(29,51326,00422,135اإلجمالي الصايف

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات إدارة
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انخفضت الممتلكات واآلالت والمعدات من 29.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 26.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، وذلك يعود إلى ارتفاع االستهالك المتراكم بمقدار 7.5 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي من االستهالك المتراكم المتعلق باآلالت والماكينات. 
ثم انخفضت الممتلكات واآلالت والمعدات الى 22.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م والى 20.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 

2022م لنفس السبب.

قائمة التدفقات النقدية  8ل9ل6

قوائم التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية (:  62ل6الجدول )

في 31 مارس 2022م :

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر

2019م 
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م 

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

31 مارس 2021م 
)المفحوصة(

31 مارس 2022م
)المفحوصة(

37,82458,97266,80533,15115,204الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

تسويات لـ:

16,52615,05315,6653,8884,029االستهالك واالطفاء

--3,0471,342-خسارة اضمحالل أصول مالية

----5,970مخصص لدفعات مقدمة لمورد

1,2392,0452,644471912مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم

68631954112132تكاليف التمويل

)21()85()529()620()178(إيرادات تمويلية

6,3966,2046,6441,7481,433مخصص منافع الموظفين

----)2,475(منافع الموظفين المدفوعة

)57,333()3,438()16,629(105,994)8,709(النقص )الزيادة( في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى

)230(1,080)4,275()3,872()1,693(زيادة في المخزون

)70,151()28,938(6,676)18,958(10,983)نقص( الزيادة في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

)106,125(66,569168,18478,8847,998النقد املتولد من العمليات

)32()121()541()319()703(تكاليف التمويل المدفوعة

1726085488521إيرادات تمويلية مستلمة

--)11,677()6,610()8,037( الزكاة وضريبة الدخل مدفوعة 

-)393()2,097()4,003(-منافع الموظفين المدفوعة

 )106,136(58,002157,86065,1177,569صافي النقد من )المستخدم في( / المتوفر من األنشطة التشغيلية

)647()2,335()3,850()4,032()5,926( مدفوعات للممتلكات والمعدات 

---2,000)2,000( التغيرات في ودائع المرابحة قصيرة األجل 

--)9(-- مدفوعات لألصول غير الملموسة 

)647()2,335()3,859()2,032()7,926( صايف النقد من/ )املستخدم يف( األنشطة االستثمارية 

----)3,750( سداد القروض طويلة األجل 

---)23,229()42,761( توزيعات أرباح مدفوعة 

)1,976()1,923()7,782()7,657()7,355( سداد التزامات اإليجار 

)1,976()1,923()7,782()30,886()53,866(صايف النقد من )املستخدم يف( / األنشطة التمويلية

)108,759(124,94253,4763,311)3,791(صايف التغير يف النقد وما يف حكمه

27,87224,081149,023149,023202,499النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

24,081149,023202,499152,33493,740النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م
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صافي النقد من )المستخدم في( / المتوفر من األنشطة التشغيلية

ارتفع صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية بنسبة 172.2% من 58.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 157.9 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2020م مدفوعا بانخفاض الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى. 

وانخفض صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية بنسبة 58.8% من 157.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ليصل إلى 65.1 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2021م مدفوًعا بشكل أساسي بالزيادة في الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة ، باإلضافة الرتفاع المخزون.

بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 106.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة النخفاض 
الذمم الدائنة والذمم الدائنة األخرى بمقدار 70.8 مليون ريال سعودي بسبب مدفوعات األرباح والرواتب والخدمات األخرى ، باإلضافة الرتفاع الذمم 

المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى خالل الفترة.

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 7.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 2.0 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م ثم انخفض إلى 3.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى شراء الممتلكات والمعدات خالل الفترات.

بلغ النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 647 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تعلقت بشراء الممتلكات 
والمعدات خالل نفس الفترة.

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من 53.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 30.9 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في توزيعات األرباح المدفوعة، باإلضافة النخفاض سداد القروض طويلة األجل.

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية ليصل إلى 7.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م بسبب عدم توزيع أرباح خالل نفس 
الفترة.

بلغ النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 2.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م وتعلق بسداد التزامات اإليجار 
خالل نفس الفترة.

شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )»توريد«( ب- 

قائمة الدخل  9ل9ل6

قائمة الدخل الشامل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في (:  63ل6الجدول )

31 مارس 2021م و2022م:

ألف ريال سعودي
السنة 

المالية 2019
)المدققة(

السنة المالية 
2020م

)المدققة(

السنة المالية 
2021م

)المدققة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

31 مارس 
2021م

)المفحوصة(

31 مارس 
2022م

)المفحوصة(

تغير الفترة 
2021م 
-2022م

2.4%596,473610,770)0.6%()0.7%()0.4%(2,607,0892,595,5162,577,128اإليرادات

2.4%)608,648()594,532()0.6%()0.7%()0.5%()2,568,451()2,587,153()2,599,168(تكلفة اإليرادات

9.3%4.71,9412,122%3.8%5.6%7,9218,3638,677اجمالي الربح

مصروفات 
9.3%)2,122()1,941(4.7%3.8%5.6%)8,677()8,363()7,921(وإدارية

---ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---الربح التشغيلي

)9.3%()341()376()7.6%()8.1%()7.2%()1,503()1,635()1,762(تكاليف تمويل

)15.4%(403341)29.7%()17.6%()40.1%(3,2711,9591,615إيرادات تمويلية

الربح قبل الزكاة 
)100.0%(-27)72.8%()65.4%()78.5%(1,509324112وضريبة الدخل
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ألف ريال سعودي
السنة 

المالية 2019
)المدققة(

السنة المالية 
2020م

)المدققة(

السنة المالية 
2021م

)المدققة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

31 مارس 
2021م

)المفحوصة(

31 مارس 
2022م

)المفحوصة(

تغير الفترة 
2021م 
-2022م

---)54.6%()76.9%()10.9%()49()212()238(مصروف الزكاة 

مصروف الدخل 
---)54.6%()76.9%()10.9%(23821249الضريبي

)100.0%(-27)72.8%()65.4%()78.5%(1,509324112ربح السنة

إجمالي الدخل 
)100.0%(-27)72.8%()65.4%()78.5%(1,509324112الشامل للسنة

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م

المنتهية في 31 (:  64ل6الجدول ) الثالثة أشهر  المنتهية في 2019م و2020م و2021م وفترة  المالية  الرئيسية للسنوات  مؤشرات األداء 

مارس 2021م و2022م :

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 

2019
)مدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)مدققة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

31 مارس 
2021م

)المفحوصة(

31 مارس 
2022م

)المفحوصة(

تغير الفترة 
2021م - 

2022م

كنسبة مئوية من اإليرادات

0.30.0%0.3%0.30.00.00.0%0.3%0.3%مجمل الربح 

0.30.0%0.3%0.30.00.00.0%0.3%0.3%مصروفات إدارية

0.00.0%0.0%0.00.00.00.0%0.0%0.0%الربح التشغيلي

الربح قبل الزكاة 
0.00.0%0.0%0.00.00.00.0%0.0%0.1%وضريبة الدخل

0.00.0%0.0%0.00.00.00.0%0.0%0.1%ربح السنة

المصدر: معلومات االدارة.

اإليرادات 

تمثل اإليرادات الفواتير ألطراف البيع وفًقا التفاقية البيع لتزويد المياه والكهرباء التي تنتجها جواب والتي تشمل تكاليف جواب وتكلفة الوقود والتكاليف 
األخرى ذات الصلة. يتم االعتراف باإليراد في وقت تفي فيه الشركة بالتزامات األداء على النحو المحدد في العقد مع العمالء، وعندما تنقل السيطرة 

على السلعة الموعودة إلى العميل.

انخفضت اإليرادات بنسبة 0.4% من 2,607.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 2,595.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ثم 
انخفضت بنسبة 0.7% لتصل إلى 2,577.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م تماشًيا مع انخفاض الكميات المباعة للشركة السعودية للكهرباء 

والمؤسسة العامة لتحلية المياه بسبب انخفاض الطلب خالل نفس الفترة.

ارتفعت اإليرادات بنسبة 2.4% من 596.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 610.8 مليون ريال سعودي في 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع ارتفاع الكميات المباعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه خالل نفس الفترة.

تكلفة اإليرادات

تتكون تكلفة اإليرادات بشكل رئيسي من تكاليف الكهرباء والمياه، وتكاليف الوقود والمواد الكيميائية انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة 0.5% من 2,599.2 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 2,587.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ثم انخفضت بنسبة 0.7% لتصل إلى 2,568.5 

مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م تماشًيا مع انخفاض اإليرادات خالل نفس الفترة.

ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 2.4% من 594.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 608.6 مليون ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة ارتفاع تكلفة الطاقة والمياه خالل نفس الفترة.
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مصروفات إدارية

تتكون المصاريف اإلدارية بشكل أساسي من تكاليف الموظفين ورسوم حكومية. ارتفعت المصروفات اإلدارية بنسبة 5.6%من 7.9 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2019م إلى 8.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع تكاليف الموظفين بسبب ارتفاع العالوة السنوية للموظفين 

خالل نفس الفترة.

وارتفعت المصاريف اإلدارية بنسبة 3.8% لتصل إلى 8.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ويعزى ذلك الرتفاع الرسوم الحكومية بمقدار630 
ألف ريال سعودي بسبب تغير آلية احتساب المقابل السنوي لرخص انتاج الكهرباء والمياه خالل نفس الفترة.

ارتفعت المصاريف اإلدارية بنسبة 9.3% من 1.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 2.1 مليون ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة سداد رخص انتاج الكهرباء والمياه في تلك الفترة.

تكاليف تمويل

تتعلق تكاليف التمويل بشكل رئيسي من الفائدة على حق استخدام األصول. حيث انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 7.2%من 1.8 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2019م إلى 1.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ثم بنسبة 8.1% لتصل إلى 1.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، 

ويعزى ذلك النخفاض معدل السايبور خالل نفس الفترة.

إيرادات تمويلية

تتعلق اإليرادات التمويلية بشكل رئيسي من الفائدة على ذمم ايجار مدينة وودائع األجل. حيث انخفضت اإليرادات التمويلية بنسبة 40.1%من 3.3 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 2.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ثم بنسبة 17.6% لتصل إلى 1.6 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م، ويعزى ذلك النخفاض معدل السايبور باإلضافة إلي توزيع كامل رصيد األرباح المبقاة عن السنة المالية 2020م خالل السنة المالية 

2021م مما قلل النقد المتاح لالستثمار خالل نفس الفترة.

بقيت التكاليف التمويلية مستقرة نسبياً في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م وبلغت حوالي 0.3 مليون ريال سعودي.

قائمة المركز المالي  10ل9ل6

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  65ل6الجدول )

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)المفحوصة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

املوجودات 

املوجودات غير املتداولة 

)2.8%(31,619)9.2%(39,46236,06932,538الجزء غير المتداول من مستحقات اإليجار

)2.8%(31,619)9.2%(39,46236,06932,538إجمالي املوجودات غير املتداولة 

املوجودات املتداولة 

)0.9%(4,458)3.6%(4,8364,6644,498الجزء المتداول من مستحقات اإليجار

44.3%33.0245,572%96,16291,200170,175الذمم المدينة

)3.3%(205,512)3.4%(227,864211,293212,560 اإليرادات المستحقة واألصول المتداولة األخرى 

)15.1%(52,788)36.3%(153,312155,83362,141نقد وما في حكمه

13.1%508,330)3.5%(482,174462,990449,374إجمالي املوجودات املتداولة 

12.0%539,949)3.9%(521,636499,059481,912إجمالي املوجودات 

حقوق امللكية واملطلوبات 

حقوق امللكية 

0.0%0.01,000%1,0001,0001,000رأس المال

0.0%0.0500%500500500احتياطي نظامي

0.0%436)74.8%(6,8887,212436أرباح مبقاة
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ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)المفحوصة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

0.0%1,936)52.0%(8,3888,7121,936إجمالي حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة

)2.8%(31,619)9.2%(39,46236,06932,538الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار

)2.8%(31,619)9.2%(39,46236,06932,538إجمالي املطلوبات غير املتداولة

مطلوبات متداولة

)0.9%(4,458)3.6%(4,8364,6644,498الجزء المتداول من التزامات اإليجار

27.5%299,021)1.8%(243,420239,372234,521الذمم الدائنة

)2.6%(202,866)3.8%(225,292210,057208,370المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى

0.0%49)54.6%(23818549الزكاة وضريبة الدخل

13.2%506,394)2.8%(473,786454,278447,438إجمالي املطلوبات املتداولة

12.1%538,013)3.3%(513,248490,347479,976إجمالي املطلوبات

12.0%539,949)3.9%(521,636499,059481,912إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م

الموجودات غير المتداولة

اانخفضت الموجودات غير المتداولة بنسبة 8.6% من 39.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 36.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م ثم انخفضت بنسبة 2.8% لتصل إلى 32,5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و إلى 31.6 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2022م ، وذلك يعود إلى انخفاض الجزء غير المتداول من مستحقات اإليجار نتيجة دفعات قامت بها الشركة للهيئة الملكية للجبيل وينبع خالل 

نفس الفترة.

الموجودات المتداولة

انخفضت الموجودات المتداولة بنسبة 4.0% من 482.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 463.0 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى انخفاض الذمم المدينة بمقدار 5.0 مليون ريال سعودي نتيجة بسبب انخفاض اإليرادات من الشركة السعودية للكهرباء، 
باإلضافة النخفاض اإليرادات المستحقة واألصول المتداولة األخرى بمقدار 16.6 مليون ريال سعودي مدفوًعا بإنخفاض اإليرادات المستحقة من الشركة 

السعودية للكهرباء خالل نفس الفترة.

وانخفضت الموجودات المتداولة بنسبة 2.9% من 463.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 449.4 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى انخفاض رصيد النقد وما في حكمه بمقدار 93.7 مليون ريال سعودي تماشًيا مع انخفاض النقد الناتج من األنشطة 
التشغيلية، قابل ذلك ارتفاع الذمم المدينة بمقدار 79.0 مليون ريال سعودي بسبب تغير شروط الدفع مع الشركة السعودية للكهرباء خالل نفس الفترة.

ارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 13.1% من 449.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 508.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م، وذلك يعود إلى ارتفاع الذمم المدينة بمقدار 75.4 مليون ريال سعودي حيث أنه تأخر تحصيل المبالغ المفوترة في شهر فبراير الى شهر أبريل 

في السنة المالية 2022م.

حقوق الملكية

ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 3.9% من 8.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 8.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
وذلك يعود إلى ارتفاع األرباح المبقاة تماشًيا مع إجمالي الدخل الشامل خالل نفس الفترة.

وانخفضت حقوق الملكية بنسبة 77.8% من 8.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وبقيت مستقرة لتصل إلى 1.9مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2021م نتيجة انخفاض األرباح المبقاة بمقدار 6.8 مليون ريال سعودي أثر توزيعات أرباح للمالك بقيمة 6.9 مليون ريال سعودي خالل 

نفس الفترة. 
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المطلوبات غير المتداولة

انخفضت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 8.6% من 39.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 36.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م ثم انخفضت بنسبة 9.8% لتصل إلى 32.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى انخفاض الجزء غير المتداول 

من مستحقات اإليجار نتيجة دفعات قامت بها الشركة للهيئة الملكية للجبيل وينبع خالل نفس الفترة.

اانخفضت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 2,8% من 32.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 31,6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م، وذلك يعود الرتفاع الجزء غير المتداول من مستحقات اإليجار نفس الفترة.

المطلوبات المتداولة

انخفضت المطلوبات المتداولة بنسبة 4.1% من 473.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 454.3 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى انخفاض رصيد المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى بمقدار 15.2 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض 
رصيد المستحق ألرامكو مقابل استهالك الغاز اثر تسويات تم دفعها، باإلضافة النخفاض الذمم الدائنة بمقدار 4.0 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض 

رصيد الدائنة ألرامكو مقابل استهالك الغاز اثر تسويات تم دفعها خالل نفس الفترة.

انخفضت المطلوبات المتداولة بنسبة 1.5% من 454.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 447.4 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى انخفاض الذمم الدائنة بمقدار 4.9 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض رصيد الدائن ألرامكو مقابل استهالك الغاز 
إثر تسويات تم دفعها، باإلضافة النخفاض رصيد المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى بمقدار 1.7 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض 

رصيد المستحق ألرامكو مقابل استهالك الغاز إثر تسويات تم دفعها.

وارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة 13.2% من 447.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 506.4 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2022م، وذلك يعود الرتفاع الذمم الدائنة بمقدار 64.5 مليون ريال سعودي نتيجة االرتفاع في الرصيد المتعلق بشركة أرامكو السعودية مقابل 

الغاز خالل نفس الفترة.

قائمة حقوق الملكية

ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 3.9% من 8.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 8.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
وذلك يعود إلى ارتفاع األرباح المبقاة تماشًيا مع إجمالي الدخل الشامل خالل نفس الفترة.

وانخفضت حقوق الملكية بنسبة 77.8% من 8.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وبقيت مستقرة لتصل إلى 1.9مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2021م نتيجة انخفاض األرباح المبقاة بمقدار 6.8 مليون ريال سعودي أثر توزيعات أرباح للمالك بقيمة 6.9 مليون ريال سعودي خالل 

نفس الفترة. 

المطلوبات غير المتداولة

انخفضت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 8.6% من 39.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 36.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م ثم انخفضت بنسبة 9.8% لتصل إلى 32.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى انخفاض الجزء غير المتداول 

من مستحقات اإليجار نتيجة دفعات قامت بها الشركة للهيئة الملكية للجبيل وينبع خالل نفس الفترة.

ارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 13.8% من 32.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 37.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م، وذلك يعود الرتفاع الجزء غير المتداول من مستحقات اإليجار نفس الفترة.

المطلوبات المتداولة

انخفضت المطلوبات المتداولة بنسبة 4.1% من 473.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 454.3 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى انخفاض رصيد المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى بمقدار 15.2 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض 
رصيد المستحق ألرامكو مقابل استهالك الغاز اثر تسويات تم دفعها، باإلضافة النخفاض الذمم الدائنة بمقدار 4.0 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض 

رصيد الدائنة ألرامكو مقابل استهالك الغاز اثر تسويات تم دفعها خالل نفس الفترة.

انخفضت المطلوبات المتداولة بنسبة 1.5% من 454.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 447.4 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى انخفاض الذمم الدائنة بمقدار 4.9 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض رصيد الدائن ألرامكو مقابل استهالك الغاز 
إثر تسويات تم دفعها، باإلضافة النخفاض رصيد المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى بمقدار 1.7 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض 

رصيد المستحق ألرامكو مقابل استهالك الغاز إثر تسويات تم دفعها.
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وارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة 13.2% من 447.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 506.4 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2022م، وذلك يعود الرتفاع الذمم الدائنة بمقدار 64.5 مليون ريال سعودي نتيجة االرتفاع في الرصيد المتعلق بشركة أرامكو السعودية مقابل 

الغاز خالل نفس الفترة.

قائمة التدفقات النقدية  11ل9ل6

قوائم التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية (:  66ل6الجدول )

في 31 مارس 2022م:

31 ديسمبر 2019م ألف ريال سعودي
)المدققة(

31 ديسمبر 2020م 
)المدققة(

31 ديسمبر 2021م 
)المدققة(

31 مارس 2021م
 )المفحوصة(

31 مارس 2022م
)المفحوصة(

-1,50932411227 ربح السنة 

 تسويات لـ: 

)341()403()1,615()1,959()3,271( إيرادات تمويلية 
341 1,7621,6351,503376 تكاليف تمويل 

--23821249 الزكاة وضريبة الدخل المحملة 

 تغييرات يف: 

)75,397()47,768()78,975(9,1194,962 ذمم مدينة 
7,048)205()1,267(16,559)10,182( اإليرادات المستحقة واألصول المتداولة األخرى 

57,84064,500)4,851()4,048()46,283( ذمم دائنة 
)5,504(499)1,687()15,235(10,970 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

--)185()265()1,623( الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

)9,353(10,366)86,916(2,185)37,761( صايف النقد من/ )املستخدم يف( األنشطة التشغيلية 

-1,54233611227 إيرادات تمويلية مستلمة 

--1,542336112 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

--)6,888(-- توزيعات أرباح مدفوعة 

-27)6,888(--صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

)9,353(10,393)93,692(2,521)36,219(صايف التغير يف النقد وما يف حكمه

189,531153,312155,833155,83362,141النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

153,312155,83362,141166,22652,788النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م

صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 

ارتفع صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية من نقد مستخدم بقيمة 37.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 2.2 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة االنخفاض في )1( اإليرادات المستحقة واألصول المتداولة األخرى و)2( انخفاض في الذمم الدائنة، )3( 

انخفاض صافي ربح السنة خالل نفس الفترة.

انخفض صافي النقد من األنشطة التشغيلية ليصل إلى صافي نقد مستخدم في األنشطة التشغيلية بقيمة 86.9 مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع في 
الذمم المدينة نتيجة مشاكل في التحصيل من الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، باإلضافة إلى زيادة اإليرادات المستحقة 

واألصول المتداولة األخرى.

بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 9.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة النخفاض الذمم 
الدائنة خالل الفترة.

صافي النقد من األنشطة االستثمارية

انخفض صافي النقد من األنشطة االستثمارية من 1.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 336 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م 
ثم انخفض ليصل إلى 112 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م مدفوعاً بانخفاض اإليرادات التمويلية خالل نفس الفترة.

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

279

ت
ويا

حت
لم

ل ا
دو

ج



صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 6.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م بناًء على قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بقيمة 6.9 
مليون ريال سعودي والذي تمت الموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماعهم المنعقد في أبريل 2021م.

نتائج العمليات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م لمشروع العمليات المشتركة لشركة الجبيل للمياه والكهرباء )»جواب«(

شركة الجبيل للمياه والكهرباء )»جواب«(  ج- 

قائمة الدخل  12ل9ل6

قائمة الدخل الشامل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في (:  67ل6الجدول )

31 مارس 2021م و2022م :

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 

2019
)المدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)المدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)المدققة(

نمو سنوي
2019م 
-2020م

نمو سنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

31 مارس 
2021م

)المفحوصة(

31 مارس 
2022م

)المفحوصة(

تغير الفترة 
2021م 
-2022م

6.0%261,077276,625)1.7%()2.4%()1.0%(1,141,0401,130,0981,102,637اإليرادات

6.1%)123,120()116,020(10.1%11.0%9.3%)496,658()447,585()409,488(تكلفة اإليرادات

5.8%145,057153,505)9.0%()11.2%()6.7%(731,552682,513605,979اجمالي الربح

13.2%)2,953()2,608()8.6%()13.3%()3.8%()15,496()17,863()18,564(مصروفات وإدارية

5.7%142,449150,552)9.0%()11.2%()6.8%(712,988664,650590,483الربح التشغيلي

)7.8%()57,587()62,460()25.8%()20.4%()30.7%()240,227()301,797()435,750(تكاليف تمويل

)7.3%(412382)59.8%()63.5%()55.6%(4,1831,856678إيرادات تمويلية

الربح قبل الزكاة 
16.1%11.780,40193,347%)3.8%(29.6%281,421364,709350,934وضريبة الدخل

مصروف الزكاة و 
5.9%)7,307()6,901()5.1%()5.3%()4.9%()25,573()27,008()28,398(الدخل الضريبي

17.1%13.473,50086,040%)3.7%(33.5%253,023337,701325,361ربح السنة

بنود دخل الشامل اآلخر التي لن يتم اعادة تصنيفها الى قائمة الدخل يف فترات الحقة:

ربح / )خسارة( إعادة 
القياس عن إلتزام 

املنافع احملددة
)225.0%(100)80(ال ينطبق)%82.4()%252.2()105()598(393

بنود دخل الشامل اآلخر التي يتم اعادة تصنيفها الى قائمة الدخل يف فترات الحقة:

التغير في احتياطي 
القيمة العادلة للتحوط 
تجاه التدفقات النقدية 

لعمليات مشتركة

28.2%221,286283,692ال ينطبق)%235.4(283,961%79.0)209,658()117,095(

الضريبة المؤجلة فيما 
يتعلق باحتياطي تحوط 

التدفقات النقدية
24.2%)15,571()12,541(ال ينطبق)%237.2(%79.0)15,981(6,50811,652

إجمالي الدخل 
25.6%103.8282,165354,261%326.5%)2.6%(142,829139,097593,236الشامل للسنة

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م

تجدر االشارة أن الشركة تقوم بتوحيد نتائج العمليات واالرصدة المالية الخاصة بمشروع العمليات المشتركة جواب على أساس التوحيد النسبي تماشياً 
مع نسبة الملكية للشركة في جواب 30% لذا ان عمليات وارصدة جواب الموحدة ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة تمثل ما نسبته 30% من القوائم 

المالية لجواب.
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اإليرادات 

تمثل اإليرادات الفواتير ألطراف البيع وفًقا التفاقية البيع لتزويد المياه والكهرباء التي تنتجها جواب والتي تشمل تكاليف جواب وتكلفة الوقود والتكاليف 
األخرى ذات الصلة. يتم االعتراف باإليراد في وقت تفي فيه الشركة بالتزامات األداء على النحو المحدد في العقد مع العمالء، وعندما تنقل السيطرة 

على السلعة الموعودة إلى العميل.

انخفضت اإليرادات بنسبة 1.0% من 1,141.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 1,130.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ثم 
انخفضت بنسبة 2.4% لتصل إلى 1,102.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م تماشًيا مع انخفاض الكميات المباعة للشركة السعودية للكهرباء 

والمؤسسة العامة لتحلية المياه بسبب انخفاض الطلب خالل نفس الفترة.

ارتفعت اإليرادات بنسبة 6.0% من 261.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م الى 276.6 مليون ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشياً مع ارتفاع الكميات للمؤسسة العامة لتحلية المياه بسبب ارتفاع الطلب خالل نفس الفترة.

تكلفة اإليرادات

تتكون تكلفة اإليرادات بشكل رئيسي من تكاليف التشغيل والصيانة ومصاريف استهالك حق استخدام األصول ومصاريف التأمين باإلضافة لمصاريف 
أخرى. ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 9.3% من 409.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 447.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م نتيجة ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة بمقدار 17.3 مليون ريال سعودي ثم ارتفعت بنسبة 11.0% لتصل إلى 496.7 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة بمقدار 36.3 مليون ريال سعودي بسبب التعديالت السعرية التعاقدية المتعلقة بالمؤشرات 

االقتصادية خالل نفس الفترة.

ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 6.1% من 116.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م الى 123.1مليون ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة والتأمين مصروفات إدارية

تتكون المصاريف اإلدارية بشكل أساسي من تكاليف الموظفين، وعالوات أعضاء مجلس اإلدارة، ومصاريف االستشارات ضمن مصاريف أخرى. انخفضت 
المصروفات اإلدارية بنسبة 3.8%من 18.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 17.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة 

انخفاض عالوات أعضاء مجلس اإلدارة تماشًيا مع انخفاض األداء المالي للشركة خالل نفس الفترة.

وانخفضت المصاريف اإلدارية بنسبة 13.3% لتصل إلى 15.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ويعزى ذلك النخفاض مصاريف االستشارات 
بسبب مبادرة تخفيض التكاليف تجاوبا مع مخاطر جائحة كورونا خالل نفس الفترة.

ارتفعت المصاريف اإلدارية بنسبة 13.2% من 2.6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م الى 2.9 مليون ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م بسبب تخفيف التدابير االحترازية مع تالشي مخاطر جائحة كورونا الذي أدى الى ارتفاع تكاليف 

المصاريف االدارية الى مستوى ما قبل الجائحة.

تكاليف تمويل

تتعلق تكاليف التمويل بشكل رئيسي من الفائدة على حق استخدام األصول والفائدة على قروض وسلف. حيث انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 30.7%من 
435.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 301.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ثم بنسبة 20.4% لتصل إلى 240.2 مليون 

ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ويعزى ذلك النخفاض معدل السايبور خالل نفس الفترة.

انخفضت التكاليف التمويلية بنسبة 7.8% من 62.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م الى 57.6 مليون ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م بسبب انخفاض قيمة القروض خالل نفس الفترة.

إيرادات تمويلية

تتعلق اإليرادات التمويلية بشكل رئيسي من الفائدة على ودائع قصيرة األجل. حيث بلغت 4.2 مليون ريال سعودي و1.9 مليون ريال سعودي و0,68 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2019م و2020م و2021م.

بقيت اإليرادات التمويلية مستقرة نسبياً في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م وبلغت حوالي 0.4 مليون ريال سعودي.
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قائمة المركز المالي  13ل9ل6

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  68ل6الجدول )

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 2021م

31 مارس 
2022م

)المفحوصة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

املوجودات 

املوجودات غير املتداولة 

1.0%19.284,830%59,07480,48783,967الممتلكات والمعدات

)11.9%(357)7.9%(477519405األصول غيرالملموسة

)3.0%(38,466)10.1%(49,06344,35339,643حق استخدام األصول

)2,2%(6,670,711)7.3%(7,940,6337,405,9856,821,608مستحقات اإليجار

)97.3%(433)11.2%(20,30031,99116,013موجودات ضريبية مؤجلة

)2.8%(45,834)23.1%(79,66463,41747,169تكلفة مطفأة

)2.4%(6,840,631)7.3%(8,149,2117,626,7527,008,805املوجودات غير املتداولة

املوجودات املتداولة 

2.4%8.1598,447%500,050534,649584,377الجزء المتداول من مستحقات اإليجار

0.0%0.0555%555555555المخزون

)56.1%(12.26,545%11,84613,75014,912المدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى

17.5%0.0134%8,090114مستحق من أطراف ذات عالقة

)1.8%(2.1287,767%289,986295,162293,140الذمم المدينة التجارية

ال ينطبق-)55.3%(120,000131,00024,000استثمارات قصيرة األجل

86.6%167.0198,802%14,9442,938106,548نقد وما في حكمه

6.7%4.51,092,250%937,381986,1441,023,646إجمالي املوجودات املتداولة 

)1.2%(7,932,880)6.0%(9,0865928,612,8968,032,451إجمالي املوجودات 

حقوق امللكية واملطلوبات 

حقوق امللكية 

ال ينطبق0.0882,500%882,500882,500882,500رأس المال

5.0%27.3181,917%107,007140,777173,313احتياطي نظامي

6.3%1,306,651)0.7%(1,247,2241,273,6341,229,114أرباح مبقاة

احتياطي القيمة العادلة للتحوط جتاه التدفقات 
)98.4%()4,388()10.8%()272,508()540,488()342,482(النقدية لعمليات مشتركة

17.6%3.12,366,680%1,894,2491,756,4232,012,419إجمالي حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة

)6.3%(4,617,964)9.8%(60,604485,516,3004,929,818قروض وسلف

)4.5%(14.23,253%2,6113,3083,407التزامات منافع الموظف

)6.4%(2,468)19.8%(4,1033,4052,636التزامات ضريبة مؤجلة

1.0%36,513)9.5%(44,18040,18536,146الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار

ال ينطبق-)11.3%(211,707442,407166,722األدوات المالية المشتقة

)9.3%(4,660,198)9.9%(6,323,0496,005,6055,138,729إجمالي املطلوبات غير املتداولة
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ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)المدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)المدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)المدققة(

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 2021م

31 مارس 
2022م

)المفحوصة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

مطلوبات متداولة

4.1%7.2610,526%510,019544,148586,482قروض وسلف

ال ينطبق170,000ال ينطبق---قرض قصير األجل

4.2%42,975)19.1%(63,01041,98141,225ذمم دائنة تجارية

)0.7%(4.04,009%3,7373,9194,039الجزء المتداول من التزامات اإليجار

ال ينطبق-87.1%1,2834814,493مستحق إلى أطراف ذات عالقة

)48.3%(55,464465)5.6%(120,416115,034107,300المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى

13.8%18,386)9.9%(19,90015,41816,152الزكاة وضريبة الدخل

)96.2%(4,642)10.2%(150,929129,888121,612األدوات المالية المشتقة

2.8%0.7906,002003%869,294850,869868881,303إجمالي المطلوبات المتداولة

)7.5%(5,566,200201)8.5%(7,192,3436,856,4744736,020,032إجمالي املطلوبات

)1.2%(7,932,880881)6.0%(9,0865928,612,8978968,032,451إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م

تجدر االشارة أن الشركة تقوم بتوحيد نتائج العمليات واالرصدة المالية الخاصة بمشروع العمليات المشتركة جواب على أساس التوحيد النسبي تماشيا« 
مع نسبة الملكية للشركة في جواب 30% لذا ان عمليات وارصدة جواب الموحدة ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة تمثل ما نسبته 30% من القوائم 

المالية لجواب.

الموجودات غير المتداولة

انخفضت الموجودات غير المتداولة بنسبة 6.4% من 8,149.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 7,626.8 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م، بمقدار 500.1 مليون ريال سعودي ثم انخفضت بنسبة 8.1% لتصل إلى 7,008.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، 
وذلك يعود إلى انخفاض مستحقات اإليجار وانخفاض حق استخدام األصول نتيجة مدفوعات لسداد اإليجار التشغيلي ومصاريف استهالك سنوية خالل 

نفس الفترة.

انخفضت الموجودات غير المتداولة بنسبة 2.4% من 7,008.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م الى 6,840.6 مليون ريال سعودي كما في 
31 مارس 2022م وذلك يعود بشكل أساسي الى انخفاض مستحقات اإليجار بقيمة 150,8 مليون ريال سعودي نتيجة مدفوعات لسداد اإليجار التشغيلي، 

باإلضافة الى انخفاض موجودات الضريبة المؤجلة بقيمة 15.6 مليون ريال سعودي.

الموجودات المتداولة

ارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 5.2% من 937.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 986.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، وذلك يعود إلى ارتفاع الذمم المدينة التجارية بمقدار 14.1 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع الفواتير من قبل شركة توريد خالل نفس الفترة. 

وارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 3.8% من 986.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 1,023.6 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى ارتفاع رصيد النقد وما في حكمه بمقدار 103.6 مليون ريال سعودي نتيجة استحقاق وديعة قصيرة األجل.

ارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 6.7% من 1,023.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م الى 1,092.3 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2022م بسبب ارتفاع رصيد النقد وما في حكمه بقيمة 92.3 مليون ريال سعودي نتيجة صافي النقد الناتج عن االنشطة االستثمارية بقيمة 159,3 
مليون ريال سعودي وصافي النقد الناتج عن االنشطة التشغيلية بقيمة 53,5 مليون ريال سعودي اللذان قابلهم صافي استخدام النقد من االنشطة التمويلية 

بقيمة 120,6 مليون ريال سعودي باإلضافة الى ارتفاع قيمة الجزء المتداول من مستحقات اإليجار بقيمة 14.1 مليون ريال سعودي.
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حقوق الملكية

انخفضت حقوق الملكية بنسبة 7.3% من 1,894.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1,756.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م نتيجة ارتفاع الخسائر من احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة، ثم ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 14.6% إلى 
2,012.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى انخفاض الخسائر من احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية 

لعمليات مشتركة خالل نفس الفترة.

ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 17.6% من 2,012.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م الى 2,366.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م ويعود ذلك الى عكس إحتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة من خسائر بقيمة 272.5 مليون ريال سعودي الى 

ربح بقيمة 4.4 مليون ريال سعودي بسبب التغير في القيمة العادلة ألدوات التحوط الناتجة عن الزيادة في معدالت الفائدة.

المطلوبات غير المتداولة

انخفضت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 5.0% من 6,323.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 6,005.6 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م ثم انخفضت بنسبة 14.4% لتصل إلى 5,138.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م وبنسبة 9.3% الى 4,660.2 مليون 
ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، وذلك يعود إلى انخفاض القروض والسلف نتيجة مدفوعات لسداد القروض خالل نفس الفترة، باإلضافة الى 
انخفاض قيمة األدوات المالية المشتقة من 166.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م الى صفر كما في 31 مارس 2022م بسبب التغير في 

القيمة العادلة ألدوات التحوط الناتجة عن الزيادة في معدالت الفائدة.

المطلوبات المتداولة

انخفضت المطلوبات المتداولة بنسبة 2.1% من 869.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 850.9 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م، وذلك يعود إلى انخفاض الذمم الدائنة التجارية نتيجة سداد مستحقات مقاول التشغيل والصيانة ، باإلضافة النخفاض األدوات المالية 

المشتقة نتيجة تغير القيمة العادلة لها. 

وارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة 3.6% من 850,9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، لتصل إلى 881.3 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2021م، وذلك يعود إلى ارتفاع الجزء المتداول من القروض والسلف نتيجة ارتفاع المبلغ المستحق سداده للبنوك المقرضة  خالل نفس الفترة.

كما في 31  ريال سعودي  مليون  الى 906.0  كما في 31 ديسمبر 2021م  ريال سعودي  مليون  بنسبة 2.8% من 881.3  المتداولة  المطلوبات  ارتفعت 
مارس 2022م بسبب استعمال قرض قصير األجل جديد بقيمة 170 مليون ريال سعودي لتمويل رأس المال العامل، وقد قابل هذا االرتفاع انخفاض في 
المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى بقيمة 51,8 مليون ريال سعودي، وفي األدوات المالية المشتقة بقيمة  117.0 مليون ريال سعودي 

بسبب التغير في القيمة العادلة ألدوات التحوط الناتجة عن الزيادة في معدالت الفائدة.

ممتلكات وآالت ومعدات كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م:(:  69ل6الجدول )

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)المدققة(

31 ديسمبر 2020م
)المدققة(

31 ديسمبر 2021م
)المدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

31 مارس 2022م
)معلومات إدارة(

التغير للفترة 
31 ديسمبر 2021م
- 31 مارس 2022م

التكلفة
0.0%0.06,950%6,9506,9506,950المباني

0.0%4.123,234%21,45321,45323,234المعدات
0.0%0.0243%243243243السيارات

3.4%34.364,385%34,51958,24262,267أعمال قيد التنفيذ
2.3%21.194,812%63,16586,88892,694اإلجمالي

اإلستهالك املتراكم
13.9%50.12,293%8931,4532,013المباني

14.6%45.17,462%3,0934,7946,511المعدات
11.8%38.7227%105154203السيارات
14.4%46.19,982%4,0916,4018,727اإلجمالي

1.0%19.284,830%59,07480,48783,967اإلجمالي الصايف

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات إدارة
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ارتفعت الممتلكات واآلالت والمعدات من 59.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 80.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
وذلك يعود إلى اضافات في األعمال قيد التنفيذ بمقدار 23.7 مليون ريال سعودي قابل ذلك ارتفاع طفيف في االستهالك المتراكم خالل نفس الفترة. 
ثم ارتفعت الممتلكات واآلالت والمعدات الى 84.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م والى 84.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 

2022م لنفس السبب.

قائمة التدفقات النقدية  14ل9ل6

قوائم التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية (:  70ل6الجدول )

في 31 مارس 2022م:

31 ديسمبر 2019م ألف ريال سعودي
)المدققة(

31 ديسمبر 2020م 
)المدققة(

31 ديسمبر 2021م 
)المدققة(

31 مارس 2021م
 )المفحوصة(

31 مارس 2022م
)المفحوصة(

281,421364,708350,93480,40293,348 ربح السنة 

 تسويات لـ: 

1,7852,3102,326385628استهالك اآلالت والمعدات

4,7104,7104,7101,1781,178استهالك موجودات حق االستخدام

1081081151848إطفاء الموجودات غير الملموسة

16,24816,24816,2484,0621,335إطفاء موجودات ضريبة مؤجلة

527420442112109إلتزامات منافع الموظفين

435,750301,797240,22762,46057,587مصاريف تمويل

 تغييرات يف: 

----)22,994( ذمم مدينة، مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

----1,644ذمم دائنة، مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

7,5988,366)1,161()2,113(-مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

2,02218,0935,373)14,066(-ذمم مدينة

)20(1,0087,9754- مستحق من أطراف ذات عالقة

)4,493()481(4814,012- مستحق الى أطراف ذات عالقة

36,4141,750)756(3,342-  ذمم دائنة 

998)34,889()2,816()24,391(-  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

)107,302()117,093()232,740()295,931()428,668(مصاريف تمويل مدفوعة

--)1,281()1,387(-مصاريف امويل على إلتزامات اإليجار المدفوعة

)5,232(-)25,612()32,227()24,482( الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

)163(-)449()321(-إلتزامات منافع املوظفني املدفوعة

266,049324,696364,19658,26353,510 صايف النقد من/ )املستخدم يف( األنشطة التشغيلية 

)1,491()838()5,806()23,723()39,497(مشتريات الممتلكات واآلالت والمعدات

---)150()100(مشتريات األصةل غير الملموسة

788,000818,0001,018,000131,00024,000عائدات من اإلستثمارات قصيرة األجل

--)911,000()829,000()731,000(مشتريات اإلستثمارات قصيرة األجل

أصل املبلغ املستلم على صايف االستثمار يف عقد إيجار 
457,739500,050534,649125,128136,827متويلي

475,142465,177635,843255,290159,336 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

--)337,239()276,922()228,118( توزيعات أرباح مدفوعة 

340,000340,000340,000170,000170,000استخدام قرض لتمويل رٍاس املال العامل
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31 ديسمبر 2019م ألف ريال سعودي
)المدققة(

31 ديسمبر 2020م 
)المدققة(

31 ديسمبر 2021م 
)المدققة(

31 مارس 2021م
 )المفحوصة(

31 مارس 2022م
)المفحوصة(

--)340,000()340,000()340,000(سداد تسهيالت رأس املال العامل

----)18,400(سداد قرض مساهم

)290,592()271,689()555,272()521,143()481,341(سداد قروض

سداد أصل املبلغ على صايف االستثمار يف عقد إيجار 
--)3,919()3,813()5,200(متويلي

)120,592()101,689()896,430()801,878()733,059(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

103,609211,86492,254)12,005(8,132صايف التغير يف النقد وما يف حكمه

6,81214,9442,9382,938106,548النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

14,9442,938106,548214,803198,802النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م

صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 

ارتفع صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية من نقد مستخدم بقيمة 266.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 324.7 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل بقيمة 83.3 مليون ريال سعودي، قابله انخفاض في 

الذمم المدينة والمدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى خالل نفس الفترة.

ارتفع صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية من نقد مستخدم 324.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م الى 364.2 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة تحصيل ذمم المدينة وانخفاض قيمة المدفوعات المقدمة خالل نفس الفترة.

انخفض صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية من نقد مستخدم 58.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م الى 53.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة انخفاض صافي الذمم المدينة وارتفاع رصيد الذمم 

الدائنة.

صافي النقد من األنشطة االستثمارية

انخفض صافي النقد من األنشطة االستثمارية من 475.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 465.2 ألف ريال سعودي في السنة المالية 
واآلالت  الممتلكات  مشتريات  في  ارتفاع  قابله  ريال سعودي،  مليون   98.0 بقيمة  األجل  قصيرة  اإلستثمارات  مشتريات  قيمة  انخفاض  بسبب  2020م 

والمعدات بقيمة 15.8 مليون ريال سعودي وارتفاع في عائدات من اإلستثمارات قصيرة األجل بقيمة 30.0 مليون ريال سعودي.

ارتفع صافي النقد من األنشطة االستثمارية من 465.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م الى 635.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2021م بسبب ارتفاع في مشتريات الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة 17.9 مليون ريال سعودي وارتفاع في عائدات من اإلستثمارات قصيرة األجل 

بقيمة 200.0مليون ريال سعودي. 

انخفض صافي النقد  من األنشطة االستثمارية من 255,3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م  الى 159,3 مليون 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة االنخفاض في النقد من االستثمارات قصيرة األجل .

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية.

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من 101.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م الى 120.6 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م  بسبب ارتفاع قيمة سداد القروض خالل نفس الفترة.
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سياسة توزيع األرباح-  7

طبقاً للمادة العاشرة بعد المائة )110( من نظام الشركات، تثبت لكل مساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعلى وجه خاص الحق في الحصول على 
نصيب من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها. ويقوم مجلس اإلدارة بالتوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة. 
وبالرغم من ذلك فإنه ال يوجد أي ضمانات بتوزيع فعلي لألرباح، كما ال يوجد أي ضمان بشأن المبالغ التي ستدفع في أي سنة. ويعتمد أي قرار بتوزيع 
أرباح على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل 

االقتصادية بشكل عام، والزكاة، فضاًل عن االعتبارات القانونية والنظامية األخرى. 

وتوزع أرباح الشركة بعد خصم جميع المصروفات على النحو التالي: 

تجنب نسبة قدرها )4 %( أربعة بالمائة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما - 1
بلغ االحتياطي المذكور نسبة قدرها )20 %( عشرون بالمائة من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي آخر وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.- 2
يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل على األقل )5 %( خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع. مالم تقرر الجمعية العامة العادية خالف - 3

ذلك. ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح أخرى بناًء على توصية مجلس اإلدارة ووفق ما تراه مناسًبا. 
مع مراعاة ما ورد في المادة )الثانية والعشرون( من النظام األساس للشركة يجوز للجمعية العامة العادية الموافقة على منح كل عضو من - 4

أعضاء مجلس اإلدارة مقابل عضويتهم نصيباً في أرباح الشركة وبما ال يزيد على )10 %( من باقي صافي األرباح، وذلك بعد خصم االحتياطيات 
وبعد توزيع ما ال يقل عن )5 %( من رأس المال المدفوع كدفعة أولى من األرباح للمساهمين، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع 

عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
يجوز للشركة توزيع أرباح نصف وربع سنوية وفقاً لما تقتضيه األنظمة ذات العالقة.- 5

يوزع الباقي – بعد ذلك – على المساهمين كحصة إضافية من األرباح أو يرحل إلى األعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.

وفيما يلي ملخص باألرباح التي قامت الشركة باإلعالن عنها وتوزيعها منذ بداية عام 2019م: 

أشهر (:  1ل7الجدول ) الثالثة  وفترة  ديسمبر 2019م و2020م و2021م  المنتهية في 31  المالية  السنوات  والموزعة في  المعلنة  األرباح 

المنتهية في 31 مارس 2022م 

31 مارس 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

-125,000125,000175,000التوزيعات المعلنة خالل الفترة

-110,087117,331140,605التوزيعات المدفوعة خالل الفترة*

213,043290,468664,654142,948صافي الدخل للفترة التي تم التوزيع عنها 

-21%40%52%نسبة توزيعات األرباح المعلنة لصافي الدخل للفترة التي تم التوزيع عنها 

* تم دفعها بعد خصم حصة كل مساهم منهم في الزكاة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م.

بمبلغ مائتان وخمسة وسبعون مليون )275,000,000(  النصف األول من عام 2022م  الشركة عن  نقدية على مساهمي  أرباح  توزيعات  تم اإلعالن عن 
ريال سعودي بعد خصم مبلغ الزكاة والضريبة، يتم توزيعها على مساهمي الشركة الحاليين والمسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد 
لالستحقاق وذلك بحسب ملكيتهم في الشركة، بحيث يكون تاريخ استحقاق توزيعات األرباح يوم الثالثاء بتاريخ 1444/02/17هـ )الموافق 2022/09/13م( 
وسيكون تاريخ توزيع األرباح يوم الخميس بتاريخ 1444/03/03هـ )الموافق 2022/09/29م(، وتمت الموافقة على ذلك من قبل الجمعية العامة العادية 
للشركة بتاريخ 1444/02/17هـ )الموافق 2022/09/13م(. ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بعدم وجود أرباح معلنة أو معلقة 

ألي فترات باستثناء ما هو مبين أعاله.
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استخدام متحصالت الطرح-  8

يقدر إجمالي متحصالت الطرح بحوالي )]•[( ريال سعودي، سيُدفع منها مبلغ يقدر بحوالي )]•[( ريال سعودي لتسوية جميع المصاريف المتعلقة بالطرح 
ويشمل ذلك أتعاب المستشارين الماليين، ومنسق اكتتاب األفراد والتسوية، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهدو التغطية، والمستشار القانوني، 
ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي، ومستشار دراسة السوق، والمحاسب القانوني، والمستشارين اآلخرين، والجهات المستلمة، وكذلك أتعاب التسويق 
ريال سعودي   )]•[( بحوالي  المقدر  الطرح  متحصالت  يعود صافي  وسوف  الطرح.  بعملية  المتعلقة  األخرى  والمصاريف  واألتعاب  والتوزيع،  والطباعة 
للمساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبل كل منهم في الطرح، ولن تستلم الشركة أي جزء من متحصالت الطرح. 

وسيتحمل المساهمون البائعون كافة األتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح. 
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رسملة رأس مال الشركة والمديونية-  9

يمتلك المساهمون الحاليون جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون ما نسبته 70.76% من أسهم الشركة. 

يبين الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في قوائمها المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والثالثة 
أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م علماً بأنه يجب أن تتم قراءة الجدول التالي وتفسيره جنًبا إلى جنب مع القوائم المالية ذات العالقة، والمبينة في 

القسم رقم )19( )»القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني«(.

رسملة رأس مال الشركة والمديونية(:  1ل9الجدول )

والثالثة أشهر المنتهية 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
في 31 مارس 2022م

275,688456,657361,066370,431الجزء المتداول من قروض وسلف بنكية

9,278,6718,976,1698,617,9658,527,896الجزء الغير متداول من قروض وسلف بنكية

9,554,3599,432,8268,979,0318,898,328اجمالي قروض وسلف بنكية

365,258721,248367,330335,089الجزء المتداول التزامات عقود إيجار

2,955,7653,111,8842,865,0482,897,020الجزء الغير متداول التزامات عقود إيجار

3,321,0233,833,1323,232,3783,232,109اجمالي التزامات عقود إيجار

12,875,38213,265,95812,211,40912,130,437اجمالي قروض وسلف بنكية والتزامات عقود إيجار

حقوق املساهمني 

2,500,0002,500,0002,500,0002,500,000رأس المال

249,366261,010287,960287,960احتياطي نظامي

4,190,7654,334,8894,834,4304,977,378أرباح مبقاه

6,878,3546,987,3867,551,0867,795,088إجمالي حقوق المساهمين
إجمالي الرسملة ) إجمالي قروض وسلف بنكية 

19,753,73620,253,34419,762,49519,925,525والتزامات عقود إيجار + إجمالي حقوق المساهمين(

60.9%61.8%65.5%65.2%إجمالي القروض / إجمالي الرسملة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

ال تخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار.أ- 
ليس لدى الشركة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة.ب- 
أن رصيد الشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني عشر )12( ج- 

شهراً على األقل بعد تاريخ هذه النشرة.
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إفادات الخبراء-  10

قدم جميع المستشارين والمحاسب القانوني الواردة أسمائهم في الصفحات من )ز( إلى )ط( من هذه النشرة موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم 
وعناوينهم وشعاراتهم وعلى نشر إفاداتهم في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن جميع المستشارين والعاملين 
لديهم - من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة - أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها 

في الشركة أو أي من شركاتها التابعة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم. 
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اإلقرارات-  11

كما في تاريخ هذه النشرة يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو أّي شركة من شركاتها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أّثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي - 1
خالل الـ )12( شهراً األخيرة.

لم تُمنح أّي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أّي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو أي شركة من شركاتها التابعة خالل السنوات - 2
الثالثة السابقة مباشرًة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

بخالف ما ورد ذكره في القسم )2( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري - 3
للشركة أو أّي شركة من شركاتها التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرًة 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 في صفحة )139( من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألّي من أقربائهم أّي أسهم أو مصلحة من أّي نوع في الشركة - 4

أو في أّي من شركاتها التابعة. 
أن لدى الشركة - منفرداً أو بالمشاركة مع شركاتها التابعة - رأس مال عامل يكفي مدة )12( شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة - 5

اإلصدار.
لم يشهر أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة في أي وقت من - 6

األوقات إفالسه أو خضع إلجراءات إفالس. 
لم يتم اإلعالن عن أي إعسار خالل السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين - 7

أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة معيناً بمنصب إداري أو إشرافي فيها. 
باستثناء ما هو موضح بالقسم )5-6-1( )»مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين السر في العقود واالتفاقيات المبرمة مع - 8

الشركة والشركات التابعة لها«(، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس أو أي شخص من أقربائهم أو 
التابعين لهم أي مصلحة في أي عقود أو ترتيبات قائمة سواًء خطية أو شفهية أو عقود أو ترتيبات قيد الدراسة أو مزمع إبرامها مع الشركة أو 
شركاتها التابعة حتى تاريخ هذه النشرة، وال يوجد هناك أي تعارض في المصالح متعلق بأعضاء مجلس اإلدارة بخصوص العقود أو المعامالت 

الُمبرمة مع الشركة.
بخالف ما هو وارد في هذه النشرة، ليست هناك نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة أو شركاتها التابعة. - 9

لن يشترك أعضاء مجلس اإلدارة في التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي يكون لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. - 10
كما في تاريخ هذه النشرة، ليس هنالك أي برامج أسهم لموظفي الشركة من شأنها أن تشرك الموظفين في رأسمال الشركة، وليس هنالك أي - 11

ترتيبات أخرى مشابهة قائمة. 
ال تملك الشركة أي أوراق مالية )تعاقدية أو غيرها( أو أي من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري في - 12

تقييم الموقف المالي. 
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2( )»عوامل المخاطرة«(، ليست الشركة على دراية بأي معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية أو - 13

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 
أو شركاتها التابعة. 

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2( )»عوامل المخاطرة«(، ليست الشركة على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة - 14
بالنشاط قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو وضعها المالي. 

إن المعلومات اإلحصائية المستخدمة في القسم رقم )3( )»نظرة عامة على السوق والقطاع«( والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية - 15
تمثل أحدث المعلومات المتاحة من مصدرها المعني. 

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2( )»عوامل المخاطرة«(، إن وثائق التأمين الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة توفر غطاء تأميني - 16
بحدود كافية لممارسة الشركة ألعمالها، وتقوم الشركة وشركاتها التابعة بتجديد وثائق وعقود التأمين بشكل دوري لضمان وجود تغطية تأمينية 

بشكل مستمر.
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أن مجلس اإلدارة قام بتضمين جميع المعلومات المطلوب تضمينها في هذه النشرة بمقتضى قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، - 17
وال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.

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 أو اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها. 

تم اإلفصاح عن كافة الشروط واألحكام التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح. - 19
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 غير السعوديين هم تحت كفالتها. - 21
إن الملكية القانونية والنفعية لألسهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة تعود للمساهمين المشار إليهم في القسم )4-17-1( )»هيكل - 22

الملكية«(.

إن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.- 23
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2( )»عوامل المخاطرة«(، وعلى حسب علمهم واعتقادهم، ال يوجد أي مخاطر جوهرية أخرى من - 24

الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الطرح.
الشركة - 25 فإن  الجوهرية«(،  والموافقات  )»التراخيص   )5-12( والقسم  المخاطرة«(  )»عوامل   )2( القسم  في  عنه  اإلفصاح  تم  ما  باستثناء 

وشركاتها التابعة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-10( )»الدعاوى والمطالبات«(، إن الشركة وشركاتها التابعة ليسوا أطرافاً في أي نزاعات أو دعاوى - 26

أو قضايا أو إجراءات تحقيق قائمة يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على عمليات الشركة أو مركزها المالي.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-7( )»اتفاقيات التمويل والقروض والتسهيالت«( لم تصدر الشركة وشركاتها التابعة أية أدوات - 27

دين، أو تحصل على أية قروض آجلة أو أية قروض أو ديون مستحقة.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-7( )»اتفاقيات التمويل والقروض والتسهيالت«(، ال توجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات - 28

الشركة وشركاتها التابعة كما في تاريخ هذه النشرة.
ال يخضع أي من أسهم الشركة أو أسهم أو حصص الشركات التابعة ألي حقوق خيار.- 29
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )4-10( )»البحث والتطوير واالستثمارات والمبادرات«(، ليس لدى الشركة أو شركاتها التابعة سياسة - 30

بشأن األبحاث والتطوير لمنتجات جديدة والطرق المتبعة في اإلنتاج على مدى السنوات المالية الثالث السابقة.
إن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة حسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.- 31
تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة لطرح أسهم الشركة في السوق المالية وأن تكون شركة مساهمة مدرجة.- 32
كما في تاريخ هذه النشرة، ال توجد عقود أو معامالت جوهرية مع أطراف ذوي عالقة ذات تأثير كبير على أعمال الشركة باستثناء ما هو - 33

موضح بالقسم )12-6-4( )»االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة«(، وتؤكد الشركة أنه فيما يتعلق بأي اتفاقيات ومعامالت 
يتم إبرامها بعد تاريخ هذه النشرة سيتم االلتزام بجميع األنظمة واللوائح التي تنظم التعامل مع األطراف ذوي العالقة والحصول على جميع 

الموافقات الالزمة في هذا الشأن. 

إضافة إلى اإلقرارات المشار إليها أعاله، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من - 1
تقرير دراسة السوق يمكن االعتماد عليها وال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك المعلومات غير دقيقة بشكل جوهري.

أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت من قبل الشركة على أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة - 2
التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.  الناتج عن  التعارض المحتملة والتي تشمل إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة التصرف  حاالت 
وفقاً  المخاطر  رقابية مناسبة إلدارة  أنظمة  والتشغيلية ومن تطبيق  المالية  األنظمة  بالتأكد من سالمة  الشركة  ذلك، قامت  إلى  باإلضافة 

لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات. كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة.- 3
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كما في تاريخ هذه النشرة، لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أي أنشطة مماثلة أو منافسة للشركة أو شركاتها التابعة، ويتعهد أعضاء - 4
مجلس اإلدارة بااللتزام بهذا المتطلب النظامي مستقباًل وفقاً للمادة الثانية والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث 

من الئحة حوكمة الشركات.
ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال - 5

بترخيص من الجمعية العامة.
يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة - 6

على أن يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.
أن كافة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة الموضحة في القسم )12-6-4( )»االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة«(، - 7

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.

أن كافة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة سوف تتم على أساس تجاري وسيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات - 8
العالقة 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 مباشرة فيها سواء في مجلس اإلدارة 

أو الجمعية العامة وفقاً 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.- 9

ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على عقد أو اقتراح له فيه مصلحة.- 10
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو شركاتها التابعة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه - 11

أي من أعضاء مجلس اإلدارة.
إن الشركة ملتزمة بجميع األحكام والشروط بموجب االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة لجميع القروض والتسهيالت والتمويل، ولم تستلم - 12

الشركة أي إشعار من الجهات المقرضة يفيد بمخالفتها ألي من تعهداتها والتزاماتها وفقاً التفاقيات التمويل حتى تاريخ هذه النشرة.
أنه ال يوجد نشاط تجاري للشركة أو أي من شركاتها التابعة خارج المملكة كما ال يوجد أي جزء جوهري من أصول الشركة أو أي من شركاتها - 13

التابعة خارج المملكة كما في تاريخ هذه النشرة.
أنه قدم وسيقدم إلى الهيئة جميع المستندات المطلوبة بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. - 14

يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة باآلتي:

تسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم. 	
باإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والضوابط واإلجراءات  	

التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
االلتزام بأحكام المواد الحادية والسبعون والثانية والسبعون والثالثة والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة  	

حوكمة الشركات والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
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المعلومات القانونية-  12

اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية   1ل12

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية. أ- 
ال يخل اإلصدار بأي من العقود واالتفاقيات التي يكون المصدر طرفاً فيها. ب- 

تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالُمصدر في نشرة اإلصدار. ج- 
بخالف ما ورد في القسم )12-10( )»الدعاوى والمطالبات«( من هذه النشرة، الُمصدر وشركاته التابعة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات  د- 

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  هـ- 

شركاته التابعة أو في وضعهم المالي.

الشركة  2ل12

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( )»المصدر« أو »شركة مرافق« أو »الشركة«( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب المرسوم 
الملكي رقم م/29 بتاريخ 1421/7/21هـ )الموافق 2000/10/18م( والمقيدة في السجل التجاري رقم 2055004968 وتاريخ 1422/06/17هـ )الموافق 
2001/09/5م( بمدينة الجبيل في المملكة العربية السعودية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الجبيل الصناعية على شارع 100، ص.ب. 11133، الجبيل 
31961، المملكة العربية السعودية. ويبلغ رأس مال الشركة حالياً ملياران وخمسمائة مليون ) 2,500,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائتين وخمسين 
مليون )250,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. وباإلضافة إلى أعمال الشركة، تمارس 
الشركة أعمالها من خالل الشركات التابعة التي تملكها بشكل كامل أو تملك حصص فيها والشركات )ولمزيد من التفاصيل عن الشركات التابعة للشركة يرجى 
مراجعة القسم )12-4( )»الشركات التابعة«( من هذه النشرة(. تأسست شركة مرافق بموجب المرسوم الملكي رقم م/29 وتاريخ 1421/7/21هـ )الموافق 
2000/10/18م( الصادر بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم )171( وتاريخ 1421/7/12هـ )الموافق 2000/10/11م( والذي تضمن فيه الموافقة على تأسيس 
شركة مرافق بناًء على ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم )57( الصادر بتاريخ 1420/3/28هـ )الموافق 1999/7/12م( والذي أُقر فيه تأسيس شركة مساهمة 
سعودية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لغرض القيام بأعمال التشغيل والصيانة واإلدارة وأعمال التوسعة وأعمال اإلنشاءات لمرافق التجهيزات األساسية 

)أنظمة التبريد بمياه البحر، وأنظمة المياه المحالة والمعالجة، وأنظمة الصرف الصحي والصناعي، وأنظمة الكهرباء( وتملكها. 

تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية )وفقاً لنظامها األساس( بالقيام بأعمال إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، إمدادات الكهرباء 
والغاز والبخار وتكييف الهواء، الصناعة التحويلية، التشييد. ويجوز للشركة القيام بأي أعمال الزمة أو مكملة لتلك األغراض بما في ذلك استيراد المواد 

وغيره، وللشركة تقديم تلك الخدمات في جميع مناطق المملكة مع التزامها بتقديم تلك الخدمات لجميع المستفيدين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

هيكل المساهمين  3ل12

يبين الجدول التالي ملكية األسهم والمساهمين في الشركة قبل وبعد الطرح: 

هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح(:  1ل12الجدول )

المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
القيمة 
االسمية 

)ريال(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية
غير 

المباشرة

عدد األسهم
القيمة 
االسمية 

)ريال(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة*

-17.5%43,750,000437,500,000-24,81%62,023,625620,236,250صندوق االستثمارات العامة

-17.5%43,750,000437,500,000-24,81%62,023,625620,236,250الهيئة الملكية للجبيل وينبع 

-17.5%43,750,000437,500,000-24,81%62,023,625620,236,250شركة الصناعات األساسية )سابك(

-17.5%43,750,000437,500,000-24,81%62,023,625620,236,250شركة أرامكو السعودية للطاقة

-0,2%500,0005,000,000-0,2%500,0005,000,000شركة مجموعة الزامل القابضة 

-0,08%200,0002,000,000-0,08%200,0002,000,000شركة اليسر للمقاوالت الصناعية 
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المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
القيمة 
االسمية 

)ريال(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية
غير 

المباشرة

عدد األسهم
القيمة 
االسمية 

)ريال(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة*

-0.44%1.100.00011,000,000-0.44%1.100.00011,000,000شركة الخنيني العالمية 

الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم 
-0.04%100,0001,000,000-0.04%100,0001,000,000المحدودة )كريستل(

-0,0022%5,50055,000-0,0022%5,50055,000شركة ركائز الجبيل القابضة

-29,24%73,094,500730,945,000----الجمهور

-100%250,000,0002,500,000,000-100%250,000,0002,500,000,000اإلجمالي

تشمل الملكية غير المباشرة ألغراض هذا الجدول األسهم المملوكة للمساهمين بشكل غير مباشر من خالل الشركات أو األشخاص الذين يسيطر عليهم المساهم المعني.  *
المصدر: الشركة 

الشركات التابعة  4ل12

تمتلك الشركة حصص وأسهم في عدة شركات تابعة، ويوضح الجدول التالي تفاصيل ونسب ملكية الشركة في تلك الشركات:

الشركات التابعة للشركة(:  2ل12الجدول )

رقم السجل بلد التأسيسالشركة التابعة#
التجاري

تاريخ صدور السجل 
التجاري

تاريخ انتهاء 
السجل التجاري

الشركاء/
المساهمون

نسبة الحصص 
أو المساهمة لكل 

شريك/مساهم

شركة الجبيل للمياه 1
والكهرباء )جواب(

الجبيل، المملكة 
2055008295العربية السعودية 

1428/4/6هـ 
)الموافق 

2007/04/23م(

1444/4/4هـ 
)الموافق 

2022/10/29م(

إس جي إيه مرافق 
60%القابضة

30%الشركة
صندوق 

5%االستثمارات العامة

الشركة السعودية 
5%للكهرباء

شركة مرافق لتوريد الماء 2
والكهرباء )توريد(

الجبيل، المملكة 
2055007949العربية السعودية

1427/11/25هـ 
)الموافق 

2006/12/16م(

1447/11/24هـ 
)الموافق 

2026/05/11م(
100%الشركة

شركة خدمات ماسا 3
للتشغيل والصيانة )ماسا(

الجبيل، المملكة 
2055014785العربية السعودية

1433/1/30هـ 
)الموافق 

2011/12/25م(

1444/12/22هـ 
)الموافق 

2023/10/07م(
100%الشركة

شركة مرافق للتأمين 4
100%الشركةال ينطبق12/23/ 2005م44134غيرنسيالمحدودة

شركة جدة الثانية للمياه 5
)شركة مساهمة مقفلة(

جده، المملكة 
4030357564العربية السعودية

1440/10/9هـ 
)الموافق 

2019/06/12م(

1447/10/9هـ 
)الموافق 

2026/03/28م(

45%الشركة
شركة فيوليا لتحلية 

20%المياه

شركة االموال 
35%الخليجية الثانية

شركة جدة الثانية للتشغيل 6
والصيانة

جده، المملكة 
4030356633العربية السعودية

1440/9/11هـ 
)الموافق 

2019/05/16م(

1445/9/18هـ 
)الموافق 

2024/03/28م(

49%الشركة
شركة فيوليا لتحلية 

51%المياه

شركة الجبيل وينبع لتبريد 7
المناطق

الجبيل، المملكة 
2055011479العربية السعودية

1431/02/24هـ 
)الموافق 

2010/02/08م(

1445/11/19هـ 
)الموافق 

2024/05/27م(

20%الشركة
شركة تبريد 

80%المناطق السعودية

المصدر: الشركة
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التراخيص والموافقات الجوهرية  5ل12

تأسست شركة مرافق بموجب المرسوم الملكي رقم م/29 وتاريخ 1421/7/21هـ )الموافق 2000/10/18م( الصادر بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 
)171( وتاريخ 1421/7/12هـ )الموافق 2000/10/11م( والذي تضمن فيه الموافقة على تأسيس شركة مرافق بناًء على ما تضمنه قرار مجلس الوزراء 
رقم )57( الصادر بتاريخ 1420/3/28هـ )الموافق 1999/7/12م( والذي أُقر فيه تأسيس شركة مساهمة سعودية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين 
لغرض القيام بأعمال التشغيل والصيانة واإلدارة وأعمال التوسعة وأعمال اإلنشاءات لمرافق التجهيزات األساسية )أنظمة التبريد بمياه البحر، وأنظمة 

المياه المحالة والمعالجة، وأنظمة الصرف الصحي والصناعي، وأنظمة الكهرباء( وتملكها. 

وقد حصلت المجموعة على عدة تراخيص من الجهات المختصة لممارسة أنشطتها وتشمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة تنظيم المياه والكهرباء 
ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الطاقة بحسب االختصاص والقطاع، وفيما يلي نبذة توضيحية حول الجهة التنظيمية لكل قطاع تعمل فيه الشركة كما 

في تاريخ هذه النشرة )يرجى الرجوع إلى القسم )1-1( )»تعريفات المصطلحات الفنية«( لتوضيح معاني المصطلحات الفنية الواردة في هذا القسم(:

الجهة المنظمة لقطاع المياه

في شهر يوليو من عام 2020م، وافق مجلس الوزراء على نظام المياه بموجب قراره رقم )710( وتاريخ 1441/11/09هـ والذي تم إقراره بموجب المرسوم 
الملكي رقم )م/159( وتاريخ 1441/11/11هـ، حيث نص النظام على أن تتولى هيئة تنظيم المياه والكهرباء مهام تطبيق النظام وتنظيم قطاع المياه 
بشكل عام، إال أنه ونََص قرار مجلس الوزراء رقم )710( على أن تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمهام منظم المياه -باستثناء ما يتعلق بنشاط اإلنتاج 

المزدوج- لمدة أربعة سنوات من تاريخ نفاذ النظام، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد حسب ما تراه الوزارة على أن يتم الرفع بذلك للمقام السامي.

كما نص قرار مجلس الوزراء رقم )710( على قيام كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية بإعداد مذكرة تفاهم 
لتنظيم بعض الجوانب المرتبطة بتطبيق بعض أحكام نظام المياه المناطق والمنشآت الخاضعة إلشراف وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية 
أو الجهات المرتبطة بأي منهما. وعليه، تم إبرام مذكرة تفاهم في شهر أبريل من عام 2021م بين كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصناعة 
والثروة المعدنية بتطبيق بعض أحكام نظام المياه ومنها تنظيم أنشطة المياه الصناعية، كما تم االتفاق على أن يتولى مجلس الهيئة الملكية دوره التنظيمي 
المتعلق بخدمات المياه الصناعية في أربع مدن صناعية هي الجبيل وينبع و رأس الخير و مدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية. وبناء على ما 
سبق، لم تستطع المجموعة من الحصول على أي توضيحات من الجهات السالف ذكرها أعاله بشأن كيفية تنظيم مجلس إدارة الهيئة الملكية لخدمات 

المياه الصناعية فيما يتعلق بإصدار التراخيص الالزمة لتقديم خدمات معالجة المياه الصناعية وتوزيع وبيع مياه العمليات. 

وتجدر اإلشارة إلى أن أنشطة تبريد مياه البحر ال تخضع حالًيا ألي تنظيم ُمحدد، فال يوجد أي ترخيص نظامي يتم إصدارة فيما يتعلق بهذا النشاط. 
وتاريخ   )57( رقم  الوزراء  مجلس  لقرار  وفًقا  تقدمها(  التي  األخرى  والطاقة  المياه  خدمات  جانب  )إلى  الخدمة  هذه  مرافق  شركة  تُقدم  ذلك،  مع 
1420/03/28هـ. كما تجدر اإلشارة إلى أنه صدر في عام 2021م قرار مجلس الوزراء رقم )702( والذي ينص على نقل اختصاصات وزارة البيئة والمياه 
والكهرباء والمتعلقة بنقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة إلى المؤسسة العامة للري. وترى الشركة أن ذلك لن يؤثر على أعمالها وذلك ألن عملية بيع المياه 

المعالجة تتم بناء على التعرفة المعتمدة كما أن الشركة حصلت على الترخيص الالزم للقيام بهذا النشاط. 

لذلك، فإن جميع أنشطة المياه )باستثناء تبريد مياه البحر واإلنتاج المزدوج( يتم ترخيصها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة. مع ذلك، ووفقاً لمذكرة 
التفاهم المبرمة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة و وزارة الصناعة والثروة المعدنية، سوف يتم تنظيم خدمات المياه الصناعية المقدمة من شركة مرافق 
من قبل مجلس إدارة الهيئة الملكية. ونظراً لهذه التحديثات األخيرة، لم يتم إصدار أي رخص مرتبطة بأنشطة تقديم خدمات معالجة المياه الصناعية 
وتوزيع وبيع مياه العمليات. مع ذلك، ستستمر الشركة بتقديم هذه الخدمات وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم )57( وتاريخ 1420/03/28هـ. لمزيد من 
التفصيل حول أي مخاطر مرتبطة بذلك، يرجى الرجوع إلى القسم )2-2-1( )»المخاطر المتعلقة بالبيئة التنظيمية وتغير األنظمة«( من هذه النشرة.

الجهة المنظمة لقطاع الكهرباء

وفًقا لنظام الكهرباء ولوائح هيئة تنظيم المياه والكهرباء التي تُنظم عمل قطاعي الكهرباء والتوليد المزدوج في المملكة العربية السعودية، فإن هيئة تنظيم 
المياه والكهرباء هي الجهة المنظمة ألنشطة قطاع الكهرباء والتوليد المزدوج. وبالتالي، فإن هيئة تنظيم المياه والكهرباء هي الجهة المسؤولة عن إصدار 

جميع تراخيص شركة مرافق لهذه الخدمات.

الجهة المنظمة لقطاع توزيع الغاز

وزارة الطاقة هي الجهة المنظمة ألنشطة توزيع الغاز وفًقا لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل لألغراض السكنية والتجارية ونظام إمداد الغاز 
وتسعيره. وتم إصدار الترخيص رقم )8( وتاريخ 1427/07/01هـ الممنوح للهيئة الملكية بإنشاء وتملك وتشغيل شبكة محلية لتوزيع الغاز الجاف في منطقة 
الصناعات الخفيفة في مدينة ينبع الصناعية لصالح شركة مرافق، وصدر قرار وزاري رقم )70/ع( وتاريخ 1431/01/06هـ )الموافق 2009/12/23م( 

القاضي بالموافقة على تحويل الترخيص رقم )8( وتاريخ 1427/07/01هـ على شركة مرافق.
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يتعلق  فيما  أعاله  ورد  ما  مراعاة  مع  أعمالها  لمزاولة  الالزمة  والموافقات  التراخيص  على جميع  المجموعة حصلت  بأن  اإلدارة  أعضاء مجلس  ويقر 
بتراخيص إنتاج مياه التبريد ومياه المعالجة ومياه الصرف الصناعي. ويتم تجديد أو تحديث التراخيص والشهادات التي تتطلب تجديد أو تحديث بصفة 

دورية في الوقت المناسب. ويوضح الجدول أدناه التراخيص الحالية التي حصلت عليها المجموعة:

تفاصيل التراخيص والموافقات الرئيسية وتفاصيل شهادات السجل التجاري الخاصة بالشركة (:  3ل12الجدول )

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

شركة مرافق

1422/06/17هـ )الموافق 2055004968قيد الشركة في السجل التجاري.سجل تجاري
2001/01/30م(

1447/06/10هـ )الموافق 
2025/12/01م(

مكتب السجل 
التجاري بمدينة 

الجبيل

التزام الشركة بمتطلبات الزكاة للفترة شهادة الزكاة
1443/09/25هـ )الموافق 1110020451المنتهية في 2021/12/31م.

2022/04/26م(
1444/10/10هـ )الموافق 

2023/04/30م(

هيئة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

شهادة تسجيل 
في ضريبة 

القيمة المضافة

التزام الشركة بالتسجيل في ضريبة 
1439/03/12هـ )الموافق ال ينطبقالقيمة المضافة.

ال ينطبق2017/11/30م(
هيئة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

1443/06/08هـ )الموافق 20002201007636التزام الشركة بمتطلبات السعودة.شهادة السعودة
2022/01/11م(

1443/09/10هـ )الموافق 
2022/04/11م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية
شهادة مؤسسة 

التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة بمتطلبات المؤسسة العامة 
1443/07/12هـ )الموافق 44109082للتأمينات االجتماعية.

2022/02/13م(
1443/08/11هـ )الموافق 

2022/03/14م(

المؤسسة العامة 
للتأمينات 
االجتماعية

1443/07/13هـ )الموافق 7001433833التزام الشركة بمتطلبات مقيم.شهادة مقيم
وزارة الداخليةال ينطبق2022/02/14م(

رخصة إنشاء 
وتملك وتشغيل 

شبكة محلية 
لتوزيع الغاز 

الجاف )ينبع(

1427/07/01هـ )الموافق 8-
لمدة 25 سنة2006/07/26م(

وزارة الطاقة )وزارة 
البترول والثروة 
المعدنية سابًقا(

رخصة اإلنتاج 
المزدوج )ينبع(

رخصة لتطوير وإنشاء وتملك وتشغيل 
محطة لإلنتاج المزدوج وتوليد الكهرباء 

وإنتاج المياه المحالة وبيعها.
1429/06/17هـ 080620 - ر

هيئة تنظيم المياه لمدة 25 سنة)الموافق2008/06/21م(
والكهرباء

تعديل رخصة 
اإلنتاج المزدوج 

)ينبع( )1(

رخصة لتطوير وإنشاء وتملك وتشغيل 
محطة لإلنتاج المزدوج وتوليد الكهرباء 

وإنتاج المياه المحالة وبيعها.
1433/06/24هـ )الموافق 080620 - ر

هيئة تنظيم المياه لمدة 25 سنة2012/05/15م(
والكهرباء

رخصة توزيع 
الكهرباء وبيعها 
بالتجزئة )ينبع(

1431/03/13هـ )الموافق 100233 - ر-
هيئة تنظيم المياه لمدة 25 سنة2010/02/27م(

والكهرباء

رخصة توزيع 
الكهرباء وبيعها 

بالتجزئة 
)جازان(

1442/08/09هـ )الموافق 200775 - ر-
هيئة تنظيم المياه لمدة 25 سنة2021/03/22م(

والكهرباء

رخصة نقل 
1431/03/13هـ )الموافق 100232 - ر-الكهرباء )ينبع(

هيئة تنظيم المياه لمدة 25 سنة2010/02/27م(
والكهرباء

رخصة التخزين 
االستراتيجي 

للمياه )الجبيل 
وينبع(

رخصة التخزين االستراتيجي للمياه 
باستخدام مرافق خزانات المرخص له 
شاماًل ملكية أو استئجار أصول مرافق 
التخزين االستراتيجي وإعداد خططها، 
وتطويرها وإنشائها وصيانتها وتوسعتها 

وتشغيلها.

1442/10/03هـ )الموافق 2105/03 خ.إ.
وزارة البيئة والمياه لمدة 25 سنة2021/05/15م(

والزراعة
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الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

رخصة إنتاج 
المياه المحالة 
)الجبيل وينبع 

وجازان(

رخصة إنتاج المياه المحالة باستخدام 
مرافق إنتاج المياه المحالة المرخص لها 
شاماًل ملكية أو استئجار أصول مرافق 
إنتاج المياه المحالة وإعداد خططها 

وتطويرها وإنشائها وصيانتها وتوسعتها 
وتشغيلها، باستثناء اإلنتاج المزدوج.

1442/10/03هـ )الموافق 2105/04 إ.م.1.
وزارة البيئة والمياه لمدة 25 سنة2021/05/15م(

والزراعة

رخصة معالجة 
مياه الصرف 

الصحي 
)الجبيل وينبع(

رخصة لمعالجة مياه الصرف الصحي 
باستخدام مرافق معالجة مياه الصرف 
الصحي المرخص له شاماًل ملكية أو 
استئجار أصول معالجة مياه الصرف 
الصحي وإعداد خططها، وتطويرها 
وإنشائها وصيانتها وتوسعتها وتشغيلها.

1442/10/03هـ )الموافق 2105/02 م.ص.1.
وزارة البيئة والمياه لمدة 25 سنة2021/05/15م(

والزراعة

رخصة توزيع 
المياه المحالة 
والمنقاة وبيعها 

بالتجزئة 
)الجبيل وينبع(

رخصة شراء المياه بالجملة من مرخص 
له وتوزيعها واإلمداد بها وبيعها بالتجزئة 
باستخدام مرافق توزيع المياه المحالة 
والمنقاة له شاماًل ملكية أو استئجار 
أصول مرافق توزيع المياه المحالة 
والمنقاة وإعداد خططها، وتطويرها 
وإنشائها وصيانتها وتوسعتها وتشغيلها.

1442/10/03هـ )الموافق 2105/02 ت.م.
وزارة البيئة والمياه لمدة 25 سنة2021/05/15م(

والزراعة

رخصة تجميع 
ونقل مياه 
الصرف 
الصحي 

)الجبيل وينبع(

رخصة لتجميع ونقل مياه الصرف 
الصحي من خالل نزحها من المستهلك 
وإمدادها لمحطات معالجة مياه الصرف 

الصحي المرخصة باستخدام مرافق 
تجميع ونقل مياه الصرف الصحي 

للمرخص له شاماًل ملكية أو استئجار 
أصول مرافق تجميع ونقل مياه الصرف 

الصحي وإعداد خططها، وتطويرها 
وإنشائها وصيانتها وتوسعتها وتشغيلها.

1442/10/03هـ )الموافق 2105/02 ت.ص.1.
وزارة البيئة والمياه لمدة 25 سنة2021/05/15م(

والزراعة

رخصة نقل 
وتوزيع المياه 

المعالجة 
وبيعها بالتجزئة 
)الجبيل وينبع(

رخصة شراء المياه المعالجة بالجملة 
وتوزيعها واألمداد بها وبيعها بالتجزئة 
باستخدام مرافق توزيع المرخص له 

شاماًل ملكية أو استئجار أصول مرافق 
نقل وتوزيع المياه المعالجة وإعداد 

خططها، وتطويرها وإنشائها وصيانتها 
وتوسعتها وتشغيلها.

1443/01/08هـ )الموافق 2108/01 ن.ت.م.
وزارة البيئة والمياه لمدة 5 سنوات2021/08/16م(

والزراعة

رخصة بيئية 
1440/11/25هـ )الموافق M17 – 286.2رخصة بيئية لتشغيل مرفق صناعي.للتشغيل

2019/07/28م(
1445/12/04هـ )الموافق 

الهيئة الملكية2024/06/11م(

رخصة بيئية 
1443/05/09هـ )الموافق M17 - 818رخصة بيئية لتشغيل مرفق صناعي.للتشغيل

2021/12/13م(
1448/07/02هـ )الموافق 

الهيئة الملكية2026/12/12م(

رخصة بيئية 
1438/08/18هـ )الموافق M17 - 669رخصة بيئية لتشغيل مرفق صناعي.للتشغيل

2017/05/14م(
1443/05/14هـ )الموافق 

الهيئة الملكية2021/12/18م(19

رخصة بيئية 
1440/04/03هـ )الموافق M17 – 292.1رخصة بيئية لتشغيل مرفق صناعي.للتشغيل

2018/12/10م(
1444/12/15هـ )الموافق 

الهيئة الملكية2023/07/04م(

رخصة بيئية 
1443/09/24هـ )الموافق M17 - 461.1رخصة بيئية لتشغيل مرفق صناعي.للتشغيل

2022/04/25م(
1448/11/17هـ )الموافق 

الهيئة الملكية2027/04/24م(

رخصة بيئية 
1438/08/18هـ )الموافق M17 - 500رخصة بيئية لتشغيل مرفق صناعي.للتشغيل

2017/05/14م(
1443/08/25هـ )الموافق 

الهيئة الملكية2022/03/28م(20

تصريح بيئية 
1443/10/03هـ )الموافق 1187-04-1تصريح بيئي لتشغيل مرفق صناعي.للتشغيل

2022/05/04م(
1445/06/18هـ )الموافق 

الهيئة الملكية2023/12/31م(

تجدر اإلشارة إلى أن الشركة تعمل حالًيا على تجديد التصريح.  19

تجدر اإلشارة إلى أن الشركة تعمل حالًيا على تجديد التصريح.  20
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الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

تصريح بيئي 
1441/07/23هـ )الموافق 0315-196-1تصريح بيئي لتشغيل مرفق صناعي.للتشغيل

2020/03/18م(
1446/09/18هـ )الموافق 

الهيئة الملكية2025/03/18م(

تصريح بيئي 
1443/08/13هـ )الموافق 0317-209-1تصريح بيئي لتشغيل مرفق صناعي.للتشغيل

2022/03/16م(
1445/06/18هـ )الموافق 

الهيئة الملكية2023/12/31م(

تصريح بيئي 
1440/06/08هـ )الموافق 0214-147-1تصريح بيئي لتشغيل مرفق صناعي.للتشغيل

2019/02/13م(
1445/08/03هـ )الموافق 

الهيئة الملكية2024/02/13م(

تصريح بيئي 
1442/11/04هـ )الموافق 1185-07-2تصريح بيئي لتشغيل مرفق صناعي.للتشغيل

2021/07/14م(
1447/12/28هـ )الموافق 

الهيئة الملكية2026/06/14م(

رخصة منشأة 
صناعية – 

استثمار وطني

رخصة نشاط صنع اآلالت األخرى 
1443/02/05هـ )الموافق 431102114558متعددة األغراض.

2021/09/12م(
1446/03/09هـ )الموافق 

2024/09/12م(
وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية

تفاصيل التراخيص والموافقات الرئيسية وتفاصيل شهادات السجل التجاري الخاصة بالشركات التابعة(:  4ل12الجدول )

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

شركة جواب

1428/04/06هـ )الموافق 2055008295قيد الشركة في السجل التجاري.سجل تجاري
2007/04/23م(

1444/04/04هـ )الموافق 
2022/10/29م(

مكتب السجل التجاري 
بمدينة الجبيل

التزام الشركة بمتطلبات الزكاة للفترة شهادة الزكاة
1443/10/08هـ )الموافق 1110175312المنتهية في 2021/12/31م.

2022/05/11م(
1444/10/10هـ )الموافق 

2023/04/30م(
هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك
شهادة تسجيل 

في ضريبة 
القيمة المضافة

التزام الشركة بالتسجيل في ضريبة 
1438/12/02هـ )الموافق 3004173866القيمة المضافة.

هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق2017/08/24م(
والجمارك

شهادة مؤسسة 
التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة بمتطلبات المؤسسة 
1443/07/15هـ )الموافق 44225312العامة للتأمينات االجتماعية.

2022/02/16م(
1443/08/14هـ )الموافق 

2022/03/17م(
المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية

1443/07/15هـ )الموافق 20002202020492التزام الشركة بمتطلبات السعودة.شهادة السعودة
2022/02/16م(

1443/10/15هـ )الموافق 
2022/05/16م(

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

1443/04/18هـ )الموافق 7001522502التزام الشركة بمتطلبات مقيم.شهادة مقيم
وزارة الداخليةال ينطبق2021/11/23م(

رخصة اإلنتاج 
المزدوج

رخصة لتطوير وإنشاء وتملك وتشغيل 
محطة لإلنتاج المزدوج وتوليد 

الكهرباء وإنتاج المياه المحالة وبيعها.
1428/04/14هـ )الموافق 070507 - ر

هيئة تنظيم المياه لمدة 25 سنة2007/05/01م(
والكهرباء

رخصة استثمار 
صناعي

رخصة استثمار صناعي لألنشطة 
1428/04/26هـ )الموافق 1031057683الصناعية.

2007/05/13م(
1444/04/01هـ )الموافق 

وزارة االستثمار2022/10/27م(

رخصة بيئية 
1442/10/12هـ )الموافق EPO M17- 288.2رخصة بيئية لتشغيل مرفق صناعي.للتشغيل

2021/05/24م(
1447/12/07هـ )الموافق 

الهيئة الملكية2026/05/23م(

شهادة موافقة 
بيئية

شهادة بيئية للموافقة على مزاولة 
1429/03/16هـ )الموافق م1089/29/9الشركة نشاطها.

الهيئة العامة لألرصاد ال ينطبق2008/03/24م(
وحماية البيئة

شركة ماسا

1433/01/30هـ )الموافق 2055014785قيد الشركة في السجل التجاري.سجل تجاري
2011/12/24م(

1444/12/22هـ )الموافق 
2023/07/10م(

مكتب السجل التجاري 
بمدينة الجبيل

التزام الشركة بمتطلبات الزكاة للفترة شهادة الزكاة
1443/10/21هـ )الموافق 1110257139المنتهية في 2021/12/31م.

2022/05/22م(
1443/10/10هـ )الموافق 

2023/04/30م(
هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك
شهادة تسجيل 

في ضريبة 
القيمة المضافة

التزام الشركة بالتسجيل في ضريبة 
1439/03/12هـ )الموافق 3004657326القيمة المضافة.

هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق2017/11/30م(
والجمارك

شهادة مؤسسة 
التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة بمتطلبات المؤسسة 
1443/11/13هـ )الموافق 46856334العامة للتأمينات االجتماعية.

2022/06/12م(
1443/12/12هـ )الموافق 

2022/07/11م(
المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية
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الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

1442/11/13هـ )الموافق 42244016-166016التزام الشركة بمتطلبات السعودة.شهادة السعودة
2022/06/12م(

1444/02/14هـ )الموافق 
2022/09/10م(

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

شركة توريد

1427/11/25هـ )الموافق 2055007949قيد الشركة في السجل التجاري.سجل تجاري
2006/12/16م(

1447/11/24هـ )الموافق 
2026/05/11م(

مكتب السجل التجاري 
بمدينة الجبيل

التزام الشركة بمتطلبات الزكاة للفترة شهادة الزكاة
1443/09/25هـ )الموافق 11100003352المنتهية في 2021/12/31م.

2022/04/26م(
1444/10/10هـ )الموافق 

2023/04/30م(
هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك
شهادة تسجيل 

في ضريبة 
القيمة المضافة

التزام الشركة بالتسجيل في ضريبة 
1442/04/14هـ )الموافق 3005188745القيمة المضافة.

هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق2020/11/29م(
والجمارك

رخصة متاجرة 
1443/08/05هـ )الموافق .T.W 01/0322-بالمياه المحالة

وزارة البيئة والمياه لمدة 20 سنة2022/03/08م(
والزراعة

رخصة متاجرة 
1440/10/06هـ )الموافق 081225 - ر-بالكهرباء

هيئة تنظيم المياه لمدة 5 سنوات 2019/06/09م(
والكهرباء

شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة

1440/09/18هـ )الموافق 4030356633قيد الشركة في السجل التجاري.سجل تجاري
2019/05/23م(

1445/09/18هـ )الموافق 
2024/03/28م(

مكتب السجل التجاري 
بمدينة جدة

التزام الشركة بمتطلبات الزكاة للفترة شهادة الزكاة
1442/09/18هـ )الموافق 1030728242المنتهية في 2020/12/31م.

2021/04/30م(
1443/09/29هـ )الموافق 

2022/04/30م(
هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك
شهادة تسجيل 

في ضريبة 
القيمة المضافة

التزام الشركة بالتسجيل في ضريبة 
1441/02/24هـ )الموافق 3103841568القيمة المضافة.

هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق2019/10/23م(
والجمارك

شهادة مؤسسة 
التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة بمتطلبات المؤسسة 
1443/09/11هـ )الموافق 45667480العامة للتأمينات االجتماعية.

2022/04/12م(
1443/10/10هـ )الموافق 

2022/05/11م(
المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية

رخصة استثمار 
خدمي

رخصة استثمار خدمي ألنشطة تقديم 
1440/08/16هـ )الموافق 11205400889069الخدمة.

2019/04/21م(
1445/08/09هـ )الموافق 

وزارة االستثمار2024/02/19م(

1440/09/18هـ )الموافق 328560-شهادة عضوية
2019/05/23م(

1445/09/18هـ )الموافق 
غرفة جدة2024/03/28م(

شركة جدة الثانية للمياه

1440/10/09هـ )الموافق 4030357564قيد الشركة في السجل التجاري.سجل تجاري
2019/09/12م(

1447/10/09هـ )الموافق 
2026/03/28م(

مكتب السجل التجاري 
بمدينة جدة

التزام الشركة بمتطلبات الزكاة للفترة شهادة الزكاة
1442/09/17هـ )الموافق 1030723378المنتهية في 2020/12/31م.

2021/04/29م(
1443/09/29هـ )الموافق 

2022/04/30م(
هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك
شهادة تسجيل 

في ضريبة 
القيمة المضافة

التزام الشركة بالتسجيل في ضريبة 
1441/11/04هـ )الموافق 100201017409457القيمة المضافة.

هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق2020/06/25م(
والجمارك

شهادة مؤسسة 
التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة بمتطلبات المؤسسة 
1443/11/13هـ )الموافق 46864229العامة للتأمينات االجتماعية.

2022/06/12م(
1443/12/12هـ )الموافق 

2022/07/11م(
المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية

ترخيص 
استثمار صناعي

رخصة استثمار صناعي لألنشطة 
1440/08/16هـ )الموافق 11105400889136الصناعية.

2019/04/21م(
1445/08/09هـ )الموافق 

وزارة االستثمار2024/02/19م(

تصريح بيئي 
1443/07/15هـ )الموافق 16383رخصة بيئية إلنشاء مرفق صناعي.لإلنشاء

2022/02/16م(
1446/05/08هـ )الموافق 

2024/11/10م(
المركز الوطني للرقابة 

على االلتزام البيئي

1440/10/09هـ )الموافق 7015328094-شهادة عضوية
2019/06/12م(

1447/10/09هـ )الموافق 
غرفة جدة2026/03/28م(

المصدر: الشركة 
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االتفاقيات الجوهرية  6ل12

تدخل الشركة وشركاتها التابعة في سياق عملها المعتاد في عدد كبير من الترتيبات التعاقدية، والتي تتضمن عقود واتفاقيات مع أطراف ذوي عالقة أو 
مع أطراف خارجية وكذلك عقود واتفاقيات فيما بين شركات المجموعة. ويلخص هذا القسم )12-6( )»االتفاقيات الجوهرية«( العقود واالتفاقيات التي 

تعتبرها الشركة جوهرية أو ذات أهمية أو من شأنها التأثير على قرار االستثمار في أسهم الطرح. 

وقامت الشركة بتضمين هذا القسم ملخص ألهم أحكام هذه العقود واالتفاقيات، وال توجد أي اتفاقيات جوهرية أخرى في سياق أعمال المجموعة لم يتم 
اإلفصاح عنها في هذا القسم )12-6( )باستثناء اتفاقيات التمويل المضمنة في القسم )12– 7( )»اتفاقيات التمويل والقروض والتسهيالت«( واتفاقيات 
اإليجار المتعلقة بعقارات المجموعة المضمنة في القسم )12– 8( )»العقارات«((، كما لم تخل الشركة بأي من الشروط واألحكام الجوهرية المنصوص 
عليها في تلك االتفاقيات. وتجدر اإلشارة إلى أن ملخص االتفاقيات والعقود المشار إليها أدناه ال يشمل جميع الشروط واألحكام الخاصة بكل اتفاقية وال 

يمكن اعتبار الملخص بدياًل عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات.

االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع العمالء 1ل6ل12

اعتمدت الشركة نموذج موحد التفاقيات تقديم خدمات المرافق التي تبرمها الشركة بشكل متكرر ومعتاد مع أطراف خارجية أو مع أطراف ذوي عالقة 
فيما يتعلق بالخدمات الرئيسية التي تقدمها في المدن الصناعية التي تعمل فيها حيث تقوم شركة مرافق بصفتها الشركة المختصة بتوفير خدمات 
المرافق العامة في تلك المدن، مثل مياه الشرب والمياه المعالجة ومياه البحر للتبريد وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتجميع ومعالجة مياه 
الصرف الصناعي والكهرباء. وتقوم الشركة بإبرام هذا النموذج مع جميع عمالئها باستثناء شركة صدارة التي بينها وبين الشركة ترتيب مختلف حيث 
أبرمت الشركة معها اتفاقية توريد المياه الصناعية تضمنت قيام الشركة ببناء محطة مخصصة لمجمع كيميائي متكامل مملوك لشركة صدارة )لمزيد من 

التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )12-6-1-2( )»االتفاقيات الجوهرية األخرى المبرمة مع العمالء«( أدناه(.

اتفاقيات استخدام المرافق 1ل1ل6ل12

كما في 31 ديسمبر 2021م، أبرمت الشركة اتفاقيات تقديم خدمات المرافق مع 171 عمياًل من الشركات الصناعية جميعها تعمل في مدينتي الصناعية 
الجبيل وينبع. وتجدر اإلشارة إلى أن مجموع إيرادات الشركة من هذه االتفاقيات مبلغ وقدره 3,454,499,551 ريال سعودي، والتي شكلت ما نسبته تقريًبا 

56% من إجمالي إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

ويتمثل أكبر عشر عمالء للشركة من حيث حجم اإليرادات في عام 2019م و2020م و2021م في شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة )ياسرف( 
وشركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )ينبت( وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( وشركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة )سامرف( 
والشركة الوطنية للغازات الصناعية )غاز( وشركة ترونوكس السعودية للتصنيع والشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا الشمالية( )صدف سابًقا( 
والشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا الجنوبية( والشركة الشرقية للبتروكيماويات )شرق( وشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات 

)ساتورب( )»العمالء الرئيسيين«(. 

ويبين الجدول التالي إجمالي إيرادات الشركة من اتفاقيات استخدام المرافق المبرمة مع العمالء الرئيسيين للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2019م و2020م و2021م والثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م.

إجمالي إيرادات الشركة من اتفاقيات استخدام المرافق المبرمة مع العمالء الرئيسيين للسنوات المالية المنتهية في 31 (:  5ل12الجدول )

ديسمبر 2019م و2020م و2021م والثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م

إجمالي اإليرادات لفترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2022م

إجمالي اإليرادات للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

إجمالي اإليرادات للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

إجمالي اإليرادات للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

للمياه  للطاقة للمياه  للطاقة للمياه  للطاقة للمياه  للطاقة

 170,887,168
ريال سعودي

 234,275,307
ريال سعودي

 733,581,131
ريال سعودي

 982,740,876
ريال سعودي

 705,632,449
ريال سعودي

 955,351,089
ريال سعودي

 697,638,477
ريال سعودي

 987,689,777
ريال سعودي

تجدر اإلشارة إلى أن جميع اتفاقيات استخدام المرافق تأخذ شكل النموذج الموحد المعتمد من قبل الشركة، ويبين الجدول أدناه ملخص للبنود الرئيسية 
من اتفاقيات استخدام المرافق.
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ملخص للبنود الرئيسية من اتفاقيات استخدام المرافق(:  6ل12الجدول )

اتفاقية استخدام المرافق 

تبدأ مدة االتفاقية من تاريخ النفاذ وتبقى سارية لمدة ثالثين )30( عاًما ما لم يتم إنهائها بموجب أحكامها قبل تاريخ انتهاء االتفاقية، قابلة للتجديد 
لمدد إضافية باتفاق الطرفين خطًيا.

مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

يحق ألي طرف إنها االتفاقية بموجب إشعار خطي يتم تسليمه للطرف اآلخر في حال أخل الطرف اآلخر إخالالً جوهرياً بشرط من شروط - 1
االتفاقية ولم يتم تصحيحه خالل تسعين )90( يوم من تسلمه إلشعار باإلخالل أو أي مدة أخرى يتم االتفاق عليها بين الطرفين. وال يؤدي 

إنهاء االتفاقية إلى إعفاء أي من الطرفين من التزاماته على النحو المنصوص عليه في االتفاقية والتي نشأت قبل إنهاء االتفاقية.
يحق للعميل إنهاء االتفاقية في حال عدم رغبته بالبقاء في الموقع بموجب إشعار خطي يتم تقديمه لشركة مرافق قبل اثني عشر )12( شهراً - 2

على األقل من تاريخ إخالء العقار.

إنهاء االتفاقية

تلتزم شركة مرافق بتزويد العميل بخدمات المرافق العامة المحددة في االتفاقية ويلتزم العميل بدفع رسوم مقابل هذه الخدمات مبنية على - 1
التعرفة الموافق عليها من قبل المنظم ذو الصلة وفًقا ألحكام وشروط االتفاقية.

يلتزم العميل بتوفير مساحة كافية لتمكين شركة مرافق من تركيب المرافق ومعدات الربط الالزمة لتزويد العميل بالخدمات وال يجوز للعميل - 2
التغيير أو التعديل على هذه المرافق والمعدات المملوكة لشركة مرافق ويجب عليه حمايتها على نفقته الخاصة. 

في حال لم تكن معدات القياس موجودة، تلتزم شركة مرافق بتوفير وتركيب العدادات الالزمة لقياس التوريد لكل من خدمات المرافق العامة - 3
الواجب عليها تقديمها قبل البدء بتزويد العميل بها ويلتزم العميل بتعويض شركة مرافق عن أي تكاليف ناتجة عن ذلك.

يلتزم العميل بعدم إعادة بيع أي من خدمات المرافق المقدمة من قبل شركة مرافق للغير وبإشعار شركة مرافق في حال طرأ أي تغيير على - 4
االحتياجات والمتطلبات المتوقعة للخدمات المقدمة بموجب االتفاقية.

أهم االلتزامات 

باستثناء حاالت اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد من قبل شركة مرافق، لن تكون شركة مرافق مسؤولة عن أي خسارة أو مطالبة أو - 1
ضرر أو تعويض نتيجة لقيام شركة مرافق بتقديم الخدمات المتفق عليها -أو عدم تقديمها- للعميل بالكمية و/أو الجودة المنصوص عليها في 
االتفاقية، إال أنه ستسعى شركة مرافق باتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة الوضع ومحاولة تصحيح أي إهمال أو إخالل في أقرب وقت ممكن.

يلتزم كل طرف بتعويض الطرف اآلخر عن أي خسائر ناتجة عن إهماله أو عدم التصرف حسب االتفاقية باستثناء حاالت اإلهمال الجسيم - 2
أو سوء التصرف المتعمد أو اإلخالل بأحكام االتفاقية من قبل الطرف اآلخر.

املسؤولية 
والتعويض

يتم تحديد قيمة االتفاقية ورسوم الخدمات وفقاً للجدول المرفق باالتفاقية وذلك لكل خدمة على حدى، ويحق لشركة مرافق تعديل الرسوم وفق 
ما يعتمده المنظم بموجب إشعار خطي يتم تقديمه قبل ستين )60( يوم على األقل. ويوضح الجدول أدناه إجمالي الدخل السنوي للسنوات المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لعشرة من كبار العمالء لشركة مرافق. 
قيمة االتفاقية

ال يحق للعميل التنازل عن حقوقه والتزاماته بموجب االتفاقية ألي طرف خارجي دون الحصول على موافقة شركة مرافق. التنازل والتعاقد 
من الباطن

تصدر شركة مرافق فواتير شهرية بالمبالغ المستحقة على العميل بموجب االتفاقية، ويلتزم العميل بسداد قيمة الفاتورة خالل فترة ال تزيد عن 
خمسة وأربعين )45( يوم من تاريخ إصدار الفاتورة، ويحق لشركة مرافق فرض غرامات مالية في حال تأخر العميل عن السداد.  آلية الدفع 

تخضع االتفاقية وتفسر طبقاً ألنظمة المملكة العربية السعودية، ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها بشكل ودي، وفي حال لم يتم تسوية النزاع بشكل 
ودي خالل ثالثين )30( يوماً من نشوء النزاع، فيتم اللجوء إلى الوساطة واالستعانة بالخبراء بالشكل الذي يتم االتفاق عليه بين الطرفين. وفي 
حال لم يتم تسوية النزاع خالل ستين )60( يوماً من اللجوء إلى الوساطة والطرق الخاصة لتسوية النزاع، فيجوز ألي طرف إحالة النزاع إلى الجهة 

القضائية المختصة أو للتحكيم وفق النظام السعودي.

النظام الواجب 
التطبيق

االتفاقيات الجوهرية األخرى المبرمة مع العمالء  2ل1ل6ل12

ويبين الجدول التالي ملخص اتفاقية توريد المياه الصناعية المبرمة بين شركة مرافق وشركة صدارة للكيميائيات، والتي ال تخضع للتعرفة التي تحددها 
الجهات التنظيمية.

بتاريخ (:  7ل12الجدول ) بتاريخ 2012/11/19م والمعدلة  للكيميائيات  المبرمة بين شركة مرافق وشركة صدارة  المياه الصناعية  اتفاقية توريد 

2015/03/15م و تاريخ 2019/02/03م

اتفاقية توريد المياه الصناعية المبرمة بين شركة مرافق وشركة صدارة للكيميائيات بتاريخ 2012/11/19م والمعدلة بتاريخ 2015/03/15م و تاريخ 2019/02/03م

أبرمت شركة مرافق )بصفتها المورد( بتاريخ 2012/11/19م اتفاقية توريد المياه الصناعية )IWSA( مع شركة صدارة للكيميائيات )بصفتها 
المشتري( )»شركة صدارة«( فيما يتعلق بمحطة تحلية المياه عن طريق التناضح العكسي لمياه البحر )»المحطة«( والواقعة في مجمع كيميائي 

متكامل مملوك لشركة صدارة )»مجمع صدارة«(. تم تعديل االتفاقية بتاريخ 2015/03/15م وتاريخ 2019/02/03م. 
تلتزم شركة مرافق بموجب االتفاقية بتوريد الكمية المتعاقد عليها من المياه الصناعية التي يتم إنتاجها في المحطة )»المياه الصناعية«(، و/أو 
أي مياه صناعية أخرى )»المياه البديلة«( التي تطلبها شركة صدارة وفًقا لجداول معينة موضحة في اتفاقية توريد المياه الصناعية، كما تقوم 
الشركة بتشغيل وصيانة مرافق إنتاج المياه الصناعية في المحطة وخزان حفظ المياه الصناعية ومرافق ربط بيني معينة ومرافق ومعدات أخرى 
الذي تم تأجيرها لشركة مرافق من قبل شركة صدارة. وفي المقابل ستدفع شركة صدارة من تاريخ التشغيل التجاري لمشروع المياه الصناعية )أ( 
دفعة الطاقة اإلنتاجية للمياه الصناعية مقابل الطاقة االنتاجية المتاحة في محطة المياه الصناعية، و)ب( دفعة اإلنتاج مقابل إنتاج المياه سيتم 

توريدها لشركة صدارة )»االتفاقية«(.

نبذة عن 
االتفاقية
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اتفاقية توريد المياه الصناعية المبرمة بين شركة مرافق وشركة صدارة للكيميائيات بتاريخ 2012/11/19م والمعدلة بتاريخ 2015/03/15م و تاريخ 2019/02/03م

تسري االتفاقية لمدة عشرين )20( سنة اعتباًرا من تاريخ التشغيل التجاري لمشروع المحطة )أي تاريخ 1438/03/02هـ )الموافق 2016/12/01م((، 
قابلة للتجديد وفقاً لما يلي:

من قبل شركة صدارة لمدة عشرة )10( سنوات )أو المدة المتبقية التفاقية إيجار موقع المحطة في حال كانت أقل من عشرة )10( سنوات( - 1
بموجب إشعار خطي يتم تسليمه من قبل شركة صدارة لشركة مرافق خالل مدة ال تزيد عن ستين )60( شهًرا قبل تاريخ انتهاء االتفاقية وال 

تقل عن أربعة وخمسين )54( شهًرا قبل تاريخ انتهاء االتفاقية، بنفس أحكام وشروط االتفاقية.
أو من قبل أي من الطرفين لمدة مختلفة أو بأحكام مختلفة يتم االتفاق عليها بينهما. - 2

مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

يحق ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية في حاالت معينة وبموجب إشعارات يتم تقديمها للطرف اآلخر كما هو موضح في االتفاقية، وتشمل   -1
هذه الحاالت ما يلي:

اإلنهاء نتيجة التقصير أو اإلخالل بموجب إشعار مسبق ال يقل عن )180( يوم في حال سيتم شراء المحطة من قبل شركة صدارة أو )30( - 1
يوم في حال لم يتم شرائها.

اإلنهاء نتيجة لحدوث حالة قوة قاهرة مستمرة لمدة )365( يوم متتالية.- 2
اإلنهاء نتيجة للزيادة في التكاليف خارج سيطرة األطراف، حيث يحق لشركة صدارة إنهاء االتفاقية بموجب إشعار خطي يتم تقديمه لشركة - 3

مرافق، وذلك في حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق فيما يتعلق بمعالجة التكاليف المتزايدة خالل )60( يوًما )أو أي مدة أخرى يتفق عليها 
الطرفان(.

اإلنهاء نتيجة للخسارة الجسيمة في المحطة بناء على ضرر ينتج على أصولها، حيث يحق ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية بموجب إشعار - 4
خطي يتم تقديمه للطرف اآلخر. 

وفي حالة اإلنهاء، ينطبق ما يلي على المحطة:  -2
في حال كان اإلنهاء نتيجة التقصير أو اإلخالل من قبل شركة مرافق، فيكون لشركة صدارة الحق في إنهاء االتفاقية -إذا لم يتم االتفاق أ- 

بين الطرفين على خطة تصحيح الخلل والبدء في تنفيذها- وشراء المحطة بسعر يتم احتسابه بناء على تكاليف المشروع )»سعر الشراء 
المتفق عليه«( أو توجيه شركة مرافق بتفكيكها وإزالتها من الموقع على نفقة شركة مرافق.

وفي حال كان اإلنهاء نتيجة التقصير أو حدوث حالة قوة قاهرة مستمرة أو الزيادة في التكاليف أو اإلخالل من قبل شركة صدارة ، ب- 
فتلتزم شركة صدارة بشراء المحطة بسعر الشراء المتفق عليه، ويستثنى من ذلك في حال كان اإلنهاء بسبب وجود حادثة خسارة وتطلب 

ذلك إعادة الوضع على ما كان عليه، فتكون تكلفة تفكيك مشروع محطة المياه الصناعية وإزالته من الموقع مشتركة بين الطرفين.
كما يحق لشركة صدارة في حاالت محددة -ومنها حالة إخالل من قبل شركة مرافق أو بعد صدور إشعار باإلنهاء- الدخول على المحطة   -3

وتشغيلها وصيانتها بدالً من شركة مرافق وفق أحكام االتفاقية.

إنهاء االتفاقية

تلتزم شركة مرافق بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل ما يلي:- 1
تشغيل وصيانة المحطة وااللتزام بالمعايير الموضحة في االتفاقية.أ- 
لتوفير كميات ب-  المعقولة  التجارية  الجهود  المتفق عليها واستخدام  بالمواصفات  المياه لشركة صدارة  المتفق عليها من  الكمية  توفير 

إضافية من المياه عند الحاجة.
توريد جميع خدمات المرافق الالزمة )عدا الخدمات المساندة التي سيتم توفيرها من قبل شركة صدارة بموجب االتفاقية( باإلضافة ج- 

إلى توريد كميات مياه البحر الالزمة لعملياتها وإزالة النفايات وتصريف المياه.
باإلضافة إلى دفع المبالغ المتفق عليها مقابل خدمات شركة مرافق، تلتزم شركة صدارة بتقديم خدامات مساندة معينة لشركة مرافق دون - 2

تكلفة على شركة مرافق، وتشمل خدمات األمن والطوارئ وصرف السوائل، ولن تكون شركة صدارة مسؤولة تجاه شركة مرافق عن أي جانب 
يتعلق بتلك الخدمات المساندة. كما تلتزم شركة صدارة بتشغيل وصيانة مرافق الربط والتوصيل المرتبطة بالمحطة للحصول على المياه 

التي تنتجها شركة مرافق. 

أهم االلتزامات 

تكون شركة مرافق مسؤولة عن تعويض شركة صدارة عن أي خسائر تتكبدها شركة صدارة نتيجة لعدم تطابق المياه مع المواصفات المتفق - 1
عليها في االتفاقية. 

في حال قامت شركة صدارة برفض استالم أي مياه غير مطابقة للمعايير المنصوص عليها في االتفاقية، فستعتبر شركة مرافق عاجزة عن - 2
تسليم هذه الكمية ، وعليه، تلتزم شركة مرافق بتعويض شركة صدارة عن تلك الكمية وفقاً للتعويضات المتفق عليها بين الطرفين في حاالت 
عدم القدرة على التسليم، ويخضع ذلك إلى الحد األقصى السنوي والسقف اإلجمالي المحددين في االتفاقية وفق آلية مبنية على كمية المياه 

غير المسلمة والمدة المتبقية من االتفاقية وغيرها من العوامل.
يلتزم كل طرف بتعويض الطرف اآلخر عن أي خسائر أو مطالبة أو ضرر أو تعويض يطالبها بها أي طرف ثالث في حال كانت تلك الخسائر - 3

أو المطالبة أو الضرر أو التعويض نتيجة اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد من قبل الطرف المخل أو عدم الوفاء بأي من التزاماته 
في  عليها  منصوص  معينة  حاالت  باستثناء  وذلك  االتفاقية،  في  عليها  المنصوص  والقوانين  باألنظمة  االلتزام  عدم  أو  االتفاقية  بموجب 

االتفاقية.
كما يلتزم كل طرف بتعويض الطرف اآلخر عن أي خسائر يتكبدها نتيجة عدم حصول الطرف اآلخر على التغطية التأمينية الالزمة ويحق - 4

للطرف المتضرر الحصول على وثائق التأمين الالزمة على نفقة الطرف اآلخر.

املسؤولية 
والتعويض
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اتفاقية توريد المياه الصناعية المبرمة بين شركة مرافق وشركة صدارة للكيميائيات بتاريخ 2012/11/19م والمعدلة بتاريخ 2015/03/15م و تاريخ 2019/02/03م

تلتزم شركة صدارة بدفع مبالغ شهرية مقابل قيام شركة مرافق بإنتاج وتزويد المياه بحسب التعرفة الموضحة في االتفاقية، ويشمل هذا - 1
المبلغ ما يلي:

دفعة السعة اإلنتاجية من المياه الصناعية.أ- 
دفعة شهرية متغيرة لكميات المياه البديلة والمياه الصناعية المأخوذة فعلًيا من قبل شركة صدارة خالل ذلك الشهر.ب- 
اإلنتاجية ج-  السعة  الزائدة عن  الشهر  ذلك  قبل شركة صدارة خالل  من  فعلًيا  المستلمة  الصناعية  المياه  كمية  الفائضة عن  الدفعات 

المتعاقد عليها من المياه الصناعية.
المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بموجب هذه االتفاقية مبلغ - 2 المالية  السنة  التي قبضتها شركة مرافق في  الدفعات  وبلغت إجمالي قيمة 

387,973,540 ريال سعودي.

قيمة االتفاقية

تلتزم شركة مرافق بإصدار فواتير شهرية لشركة صدارة بشأن أي مبالغ مستحقة لشركة مرافق، وتلتزم شركة صدارة بسداد قيمة هذه الفواتير 
خالل مدة ال تزيد عن خمسة وأربعون )45( يوم من تاريخ استالم الفاتورة.  آلية الدفع 

ال يحق ألطراف االتفاقية بيع أو التنازل عن أو نقل أي من حقوقهم أو التزاماتهم بموجب االتفاقية إلى أي طرف آخر دون الحصول على موافقة 
خطية مسبقة من الطرف اآلخر، باستثناء حق شركة صدارة بالتنازل عن أي من حقوقها أو التزاماتها بموجب االتفاقية إلى أي من ممولي شركة 

صدارة بموجب اتفاقية التمويل المبرمة بين شركة صدارة وأي من مموليها أو أي طرف آخر يمثل أي من هؤالء الممولين.

التنازل والتعاقد 
من الباطن

تخضع االتفاقية وتفسر طبقاً ألنظمة المملكة العربية السعودية، ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها بشكل ودي، وفي حال لم يتم تسوية النزاع بشكل 
ودي خالل ثالثين )30( يوماً من نشوء النزاع، فيتم اللجوء إلى التحكيم وفق النظام السعودي.

النظام الواجب 
التطبيق

اتفاقية تقديم خدمة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة الجبيل المبرمة بين شركة مرافق ووزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ (:  8ل12الجدول )

2017/02/05م

اتفاقية تقديم خدمة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة الجبيل المبرمة بين شركة مرافق ووزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 2017/02/05م

أبرمت شركة مرافق اتفاقية تقديم خدمة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة الجبيل بتاريخ 2017/02/05م مع وزارة البيئة والمياه والزراعة فيما 
يتعلق باستقبال مياه الصرف الصحي لمدينة الجبيل ومعالجتها في محطات شركة مرافق الخاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

نبذة عن 
االتفاقية

تسري هذه االتفاقية لمدة 20 سنة من تاريخ 2017/02/05م. ويجوز تجديد االتفاقية لمدة أو مدد أخرى باتفاق األطراف خطًيا. مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

تنتهي هذه االتفاقية في حال أخل أحد األطراف إخالاًل جوهرًيا لشروطها وعدم تصحيحه أو اتخاذ الخطوات المعقولة لتصحيح ذلك اإلخالل 
خالل )60( يوم من تاريخ استالمه إشعار خطي بذلك من الطرف اآلخر. إنهاء االتفاقية

تلتزم شركة مرافق بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل ما يلي:- 1
استقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي المستلمة من مدينة الجبيل عن طريق األنابيب الرئيسية المباشرة إلى محطاتها القائمة في أ- 

مدينة الجبيل الصناعية على أن تكون هذه المياه مطابقة لمعايير الهيئة الملكية لمياه الصرف الصحي وأن تكون خالية تماًما من أي 
مواد كيمائية صناعية.

تركيب عداد عند حدود مسؤوليتها لقراءة كميات مياه الصرف الصحي المستلمة من مدينة الجبيل، وفًقا للمواصفات الفنية المتبعة ب- 
لقياس تدفق مياه الصرف الصحي.

تلتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل ما يلي:- 2
تزويد شركة مرافق بكميات الضح المتوقعة للعشر سنوات القادمة قبل نهاية شهر فبراير من كل سنة ميالدية، على أن تشمل هذه أ- 

الكميات المتوقع األقصى والمتوسط الشهري خالل أول سنة والمتوقع األقصى والمتوسط للتسع سنوات الباقية.
توصيل خطوط األنابيب الكافية لنقل تصريفات مياه الصرف الصحي لمدينة الجبيل إلى حدود مدينة الجبيل الصناعية.ب- 
تحويل كامل تصريفات مياه الصرف الصحي من مدينة الجبيل إلى محطة المعالجة العائدة إلى شركة مرافق.ج- 

أهم االلتزامات 

تكون حدود مسؤولية شركة مرافق من بدء حدود مدينة الجبيل الصناعية حسب ما تحدده شركة مرافق، حيث تكون شركة مرافق مسؤولة عن - 1
تشغيل وصيانة أنابيب الطرد داخل الحدود المحددة فقط ومعالجة مياه الصرف الصحي التي يتم استقبالها عبر هذه الخطوط.

تكون وزارة البيئة والمياه والزراعة مسؤولة عن شبكات الصرف الصحي في مدينة الجبيل وكذلك تشغيل وصيانة أنابيب الطرد الرئيسي من - 2
مدينة الجبيل حتى حدود مدينة الجبيل الصناعية، وإضافة خط أنابيب إضافي لمواكبة كميات المرحلة المستقبلية أو استبدال أي جزء من 

خط األنابيب الحالي لذات الغرض.

املسؤولية 
والتعويض

تلتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة بدفع مبالغ شهرية مقابل المياه المعالجة وفًقا لآللية الواردة في االتفاقية، حيث بلغت إجمالي قيمة الدفعات 
التي قبضها شركة مرافق في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بموجب هذه االتفاقية مبلغ 51,198,831 ريال سعودي. قيمة االتفاقية

تلتزم شركة مرافق في نهاية كل شهر ميالدي بإعداد فاتورة شهرية بالمبالغ المستحقة على وزارة البيئة والمياه والزراعة عن كميات المياه المعالجة 
والمستلمة من مدينة الجبيل خالل الشهر السابق. حيث يتم احتساب سعر معالجة المتر المكعب من مياه الصرف الصحي وفق التعرفة المقررة 

من قبل منظم خدمات المياه.
آلية الدفع 

تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية، ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها بشكل ودي ،وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية للنزاع خالل 
)30( يوم من قيام النزاع، يجوز ألي طرف إحالة النزاع إلى ديوان المظالم.

النظام الواجب 
التطبيق
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االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع الموردين 2ل6ل12

أبرمت الشركة وشركاتها التابعة عدًدا من االتفاقيات ألغراض حصولها على المياه أو الكهرباء في بعض من المدن وكذلك للحصول على الوقود وغاز البيع 
لتشغيل محطات المجموعة. وفيما يلي ملخص لالتفاقيات الجوهرية المبرمة مع موردي المجموعة.

اتفاقية بيع وشراء مياه الشرب المبرمة بين شركة مرافق وشركة الفتح العالمية ألعمال المياه والطاقة بتاريخ 2007/12/26م(:  9ل12الجدول )

اتفاقية بيع وشراء مياه الشرب المبرمة بين شركة مرافق وشركة الفتح العالمية ألعمال المياه والطاقة بتاريخ 2007/12/26م

تم إبرام اتفاقية بيع وشراء مياه الشرب بين شركة مرافق )بصفتها المشتري( وشركة إماريس المحدودة )بصفتها البائع( بتاريخ 2007/12/26م، 
بتاريخ  األول  التعديل  ملحق  بموجب  والطاقة  المياه  ألعمال  العالمية  الفتح  لشركة  االتفاقية  عن  بالتنازل  المحدودة  إماريس  شركة  وقامت 
2008/03/13م )»البائع«(، وتم إبرام ملحق التعديل الثاني بتاريخ 2010/08/21م وملحق التعديل الثالث بتاريخ 2011/01/01م، حيث يلتزم البائع 

بتوصيل وتركيب وتشغيل وصيانة محطة إلنتاج مياه الشرب وبيعها على شركة مرافق )»االتفاقية«(.

نبذة عن 
االتفاقية

تسري مدة االتفاقية من تاريخ 1428/12/16هـ )الموافق 2007/12/26م(، وتستمر بعد حتى تاريخ 1452/09/07هـ )الموافق 2031/01/01م(، 
ما لم يتم إنهائها قبل ذلك.

مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

يحق لشركة مرافق إنهاء االتفاقية وشراء المحطة بقيمة يتفق عليها الطرفين أو إلزام البائع بإزالة المحطة من الموقع في حاالت معينة، - 1
ومنها على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

في حال لم تكون مواصفات مياه الشرب مقبولة أو كانت كمية المياه التي تم توريدها أقل من الكمية المطلوبة بموجب االتفاقية، ولم يتم أ- 
تصحيح ذلك خالل )60( يوم متواصلة من إستالم البائع إشعار بالتصحيح، باستثناء حاالت القوة القاهرة.

في حال اإلخالل المتواصل لمدة )60( يوم أو اإلخالل المتراكم لمدة )120( يوم في تزويد شركة مرافق بالكمية المتفق عليها، على أنه ب- 
يحق لشركة مرافق دخول الموقع وإستالم تشغيل المحطة ويتحمل البائع مسؤولية وتكاليف ذلك، على أن تستمر شركة مرافق بدفع 

المبالغ المتفق عليها خاضعة لخصومات التشغيل وغيرها من التكاليف الموضحة في االتفاقية.
في حال تخلي البائع عن العمل لمدة )60( يوم متواصلة من إستالمه إشعار من شركة مرافق، باستثناء حاالت القوة القاهرة.ج- 
في حال إعسار البائع ولم يكن قادر على تنفيذ إلتزاماته الجوهرية، أو تم شهر إفالسه، وغيرها من الحاالت الموضحة في االتفاقية، د- 

ولم يتم تصحيح وضعه و/أو تقديم ضمان مع األدلة بإتخاذه الالزم للتصحيح لمدة ال تزيد عن )30( يوم من إستالمه إشعار بذلك.
باإلضافة إلى حق شركة مرافق باإلنهاء، يكون لها الحق في مطالبة التعويضات المتفق عليها من البائع مقابل النقص في الكمية المطلوبة من - 2

المياه عن كل يوم كما هو متفق عليه، على أن ال تزيد عن )6%( من قيمة االتفاقية اإلجمالية للمدة المتبقية، كما يحق لشركة مرافق مصادرة 
مبلغ ضمان األداء المقدم من البائع لتغطية أي مبالغ مستحقة لشركة مرافق.

إنهاء االتفاقية

يلتزم البائع بما يلي:- 1
تشغيل وصيانة المحطة وااللتزام بالمعايير الموضحة في االتفاقية.أ- 
توفير الكمية المتفق عليها من المياه لشركة مرافق بالمواصفات المتفق عليها.ب- 
بالحصول على كافة التغطيات التأمينية الموضحة في االتفاقية.ج- 
يلتزم البائع باللوائح البيئية الصادرة عن الهيئة الملكية ومتطلبات التصاريح البيئية.د- 

تلتزم شركة مرافق بشراء مياه الشرب يومًيا من البائع بكمية تساوي )75,000( متر مكعب كحد أدنى بقيمة )3,95( ريال سعودي لكل متر - 2
مكعب من مياه الشرب التي يتم تزويدها، وفي حال قامت شركة مرافق بطلب كمية من مياه الشرب تزيد عن الحد األدنى وقام البائع بقبول 
ذلك يتم خصم )19%( من قيمة المتر المكعب لمياه الشرب اإلضافية، وفي حال لم تلتزم شركة مرافق بالكمية اليومية المتفق عليها وكان 
المتوفر لدى البائع يساوي تلك الكمية أو أكثر، تتحمل شركة مرافق مقدار العجز في ذلك الشهر بحسب المعادلة الموضحة في االتفاقية 

بقيمة )3( ريال سعودي لكل متر مكعب.

أهم االلتزامات 

تنتقل المسؤولية من البائع إلى شركة مرافق عند نقطة التسليم، حيث يتحمل البائع كافة المسؤولية نتيجة خسارة المياه حتى يتم تسليمها.- 1
تكون مسؤولية البائع أو أي من تابعيه بنسبة إجمالية ال تزيد عن )10%( من إجمالي قيمة االتفاقية للسنة السابقة نتيجة أي إخالل كان وفي - 2

أي حال من األحوال.
ال يكون البائع مسؤواًل في حال قام بتقديم مساعدة أو رأي فيما يتعلق بالمحطة أو غيرها والتي ال يكون ملزًما بتقديمها بموجب االتفاقية.- 3
يتحمل البائع المسؤولية ويلتزم بتعويض شركة مرافق عن أي خسائر فيما يتعلق بإصابة أشخاص أو ممتلكات أو أي دعاوى قانونية أو إدارية - 4

أو غيرها من التكاليف والمصروفات أًيا كانت طبيعتها نتيجة اإلخالل في تنفيذ االتفاقية ويشمل ذلك حاالت الوفاة، باستثناء في حاالت 
اإلهمال أو سوء التصرف المتعمد من شركة مرافق وال يكون من الممكن للبائع منع حدوث هذه الخسائر أو تقليلها. 

ال يتم قبول أي مطالبة ضد البائع أو أي من تابعيه نتيجة إخالل أو إصابة أو خسارة أو تلف، ما لم تكن خالل سريان االتفاقية، وال تُقبل أي - 5
دعاوى قانونية أو تحكيمية ما لم تكن خالل سنة واحدة من وقوع الفعل موضوع الدعوى.

املسؤولية 
والتعويض

بلغت إجمالي قيمة الدفعات التي قبضتها شركة مرافق في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بموجب هذه االتفاقية مبلغ 118,728,462 
ريال سعودي. قيمة االتفاقية

يلتزم البائع بتزويد شركة مرافق بالفواتير على أن تقوم شركة مرافق بالسداد خالل ثالثين )30( يوم من تاريخ الفاتورة. آلية الدفع 

يحق للبائع بموجب إشعار يتم تقديمه لشركة مرافق التنازل عن حقوقه أو/و إلتزاماته كاملة أو جزء منها بموجب االتفاقية ألي من شركاته التابعة 
أو الزميلة، باإلضافة إلى أي من المبالغ المستحقة له بموجب االتفاقية دون إشعار شركة مرافق بذلك.

التنازل والتعاقد 
من الباطن

تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية ويتم إحالة أي نزاع ينشأ بين الطرفين ولم يتم حله ودًيا لنظر المحاكم المختصة في المملكة 
العربية السعودية. 

النظام الواجب 
التطبيق
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اتفاقية إمداد الطاقة الكهربائية بالجملة المبرمة بين شركة مرافق والشركة السعودية لشراء الطاقة بتاريخ 2021/02/18م (:  10ل12الجدول )

والمعدلة بتاريخ 2021/12/1م وتاريخ 2022/04/07م

اتفاقية إمداد الطاقة الكهربائية بالجملة المبرمة بين شركة مرافق والشركة السعودية لشراء الطاقة بتاريخ 2021/02/18م والمعدلة بتاريخ 2021/12/1م وتاريخ 2022/04/07م

الطاقة  بالجملة مع الشركة السعودية لشراء  الكهربائية  الطاقة  اتفاقية إمداد  بتاريخ 2021/02/18م  المشتري(  أبرمت شركة مرافق )بصفتها 
لية والتحويلية بذلك، كما تم تعديل  )بصفتها البائع( )»المشتري الرئيس«( فيما يتعلق بشراء الطاقة الكهربائية لتزويد مدينة جازان للصناعات األوَّ

االتفاقية بتاريخ 2021/12/1م وتاريخ 2022/04/07م.

نبذة عن 
االتفاقية

تسري االتفاقية من تاريخ 2022/01/01م وتظل سارية المفعول مالم يتم إنهائها وفًقا لالتفاقية، على أن يتم تعديل مالحق االتفاقية بشكل سنوي 
حسب ما يستجد من التشريعات والتنظيمات والقرارات الصادرة من قبل هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

تنتهي االتفاقية في الحاالت التالية على أن يتم إشعار هيئة تنظيم المياه والكهرباء بذلك قبل تاريخ اإلنهاء بمدة ال تقل عن )3( أشهر فيما  	
عدا فقرة )و(:

عند إرسال أحد األطراف للطرف األخر إشعار خطي يبدي رغبته باإلنهاء على أن يتم إرسال هذا اإلشعار قبل تاريخ اإلنهاء المطلوب بـ  أ- 
)6( أشهر.

باالتفاق الخطي المشترك. ب- 
صدور قرار إداري نهائي من هيئة تنظيم المياه والكهرباء أو أي جهة حكومية مختصة. ج- 

في حال القوة القاهرة المستمرة لمدة )6( أشهر متصلة. د- 
صدور حكم قضائي نهائي أو قرار إداري بحل أي من الشركتين أو إعالن إفالس أي منهم أو تصفيتهم. هـ- 

إخالل أي طرف بالتزاماته الجوهرية الواردة في لالتفاقية، ويجوز للطرف اآلخر إرسال إشعار خطي بذلك إلى الطرف المخل، ويشعر  و- 
هيئة تنظيم المياه والكهرباء بذلك في حينه، وإذا تخلف الطرف المخل عن إصالح ذلك اإلخالل خالل )30( يوم من تاريخ اإلشعار، 

فيحق للطرف اآلخر إنهاء االتفاقية.

إنهاء االتفاقية

تلتزم شركة مرافق بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل ما يلي:- 1
دفع المقابل المالي إلى المشتري الرئيس للطاقة الكهربائية التي يتم شرائها وفًقا لآللية الواردة في االتفاقية. وحيث يطبق المشتري أ- 

الرئيس تعرفة إمداد الكهرباء بالجملة لكل كيلو واط ساعة المحدد، وتخضع تعرفة الطاقة الكهربائية بالجملة كما ترد في االتفاقية ألي 
تغيير يطرأ على سعر بيع الطاقة الكهربائية بالجملة وفًقا لما تصدر عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

تقديم وفق النموذج الذي يحدده المشتري الرئيس، وقبل تاريخ 30 سبتمبر من كل عام، جدول يوضح احتياجاته من كميات الطاقة ب- 
الكهربائية التي يتوقع استالمها شهرًيا للسنة التالية. 

يلتزم المشتري الرئيس بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل ما يلي:- 2
تزويد شركة مرافق بالطاقة الكهربائية المطلوبة بالجملة.أ- 
االحتفاظ بنهاية كل فترة بسجل عن دورة القراءة لجميع العدادات واألجهزة الخاصة بقياس الطاقة الكهربائية لمدة خمس سنوات.ب- 

أهم االلتزامات 

يعتبر المشتري الرئيس غير مسؤول عن السعة والطاقة الكهربائية بعد أن يتم تسليمها إلى شركة مرافق في نقطة االلتقاء، وال يعتبر المشتري - 1
الرئيس مسؤول عن أي تلف للدوائر الكهربائية أو األنظمة والمعدات الخاصة بشركة مرافق أو قطعها ألي مدة إن كان ذلك نتيجة لظروف 
قوة قاهرة ، وال يعتبر المشتري الرئيس مسؤول عن تعويض أي خسائر أو أضرار تلحق شركة مرافق أو الغير في حال توقف أو انخفاض 

الجهد المحدد بسبب قوة قاهرة.
في حال وجود حوادث تخص مرافق ومعدات شركة مرافق فيعتبر الطرف أو األطراف المتسبب مسؤوالً مسؤولية تامة عن تعويض أي طرف - 2

ثالث عن الخسائر التي تتعلق باإلصابات واألضرار التي لحقت به. 

املسؤولية 
والتعويض

تلتزم شركة مرافق بدفع مبالغ شهرية مقابل قيام المشتري الرئيس بإمداد الكهرباء بالجملة وفًقا لآللية الواردة في االتفاقية، حيث بلغت إجمالي 
قيمة الدفعات التي قبضها المشتري الرئيس من تاريخ بدء هذه االتفاقية مبلغ 15,345,926 ريال سعودي. قيمة االتفاقية

يلتزم المشتري الرئيس بإعداد فاتورة إمداد الكهرباء بالجملة لكل شهر، ويتم تقديمها إلى شركة مرافق خالل )15( يوم من نهاية الشهر. - 1
تشمل الفاتورة الشهرية كميات الطاقة الكهربائية التي تم تزودها من المشتري الرئيس خالل الشهر السابق، والمبلغ المسحق مقابل هذه 

الطاقة الكهربائية، وقيمة الضريبة المضافة.
تلتزم شركة مرافق بسداد الفواتير ودفع المبالغ المستحقة للمشتري الرئيس خالل )30( يوم من استالم الفاتورة.- 2

آلية الدفع 

ال يحق ألي طرف التنازل أو بيع أو نقل االتفاقية أو أي من الحقوق أو االلتزامات المترتبة عليها إلى طرف ثالث دون الموافقة الخطية المسبقة 
من هيئة تنظيم المياه والكهرباء والطرف األخر.

التنازل والتعاقد 
من الباطن

تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية، ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها بشكل ودي خالل )15( يوم من تاريخ اإلشعار بوجود - 1
النزاع من قبل أحد األطراف للطرف األخر، وفي حالة تعذر ذلك فإن ألي من الطرفين مجتمعين أو منفردين التقدم بشكوى أمام هيئة تنظيم 

المياه والكهرباء. 
في حال عدم قبول طرفي االتفاقية أو أحدهما ما توصلت إليه هيئة تنظيم المياه والكهرباء، فيتم إحالة النزاع إلى لجنة فض منازعات صناعة - 2

الكهرباء إلصدار قرارها في الدعوى، وفي حال عدم قبول أحد طرفي االتفاقية لقرار اللجنة، فإنه يحق له استئناف قرار اللجنة أمام ديوان 
المظالم خالل )60( يوم من تاريخ اإلبالغ لمن صدر بحق القرار.

النظام الواجب 
التطبيق
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االتفاقيات الجوهرية األخرى 3ل6ل12

فيما يلي ملخص لالتفاقيات الجوهرية األخرى التي أبرمتها الشركة وشركاتها التابعة.

اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة بين شركة توريد وشركة جواب بتاريخ 15 يناير 2007م والمعدلة بتاريخ 14 مايو 2007م (:  11ل12الجدول )

وتاريخ 4 يونيو 2007م وتاريخ 20 يونيو 2009م

اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة بين شركة توريد وشركة جواب بتاريخ 15 يناير 2007م والمعدلة بتاريخ 14 مايو 2007م وتاريخ 4 يونيو 2007م وتاريخ 20 يونيو 2009م

أبرمت شركة مرافق لتوريد الماء والكهرباء )»شركة توريد«( )بصفتها المشتري( اتفاقية شراء الطاقة والمياه بتاريخ 2007/01/15م مع شركة 
إس جي أيه مرافق هولدنجز دبليو إل إل )بصفتها البائع( فيما يتعلق بإنشاء وتطوير محطة جديدة لتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر في مدينة 
الجبيل الصناعية )»المحطة«(. تم تعديل االتفاقية بتاريخ 2007/05/14م وتم نقل االتفاقية والتنازل عنها من شركة إس جي أيه مرافق هولدنجز 
دبليو إل إل إلى شركة الجبيل للمياه والكهرباء )»شركة جواب«( بتاريخ 2007/05/14م، كما تم تعديل االتفاقية بتاريخ 2007/06/04م وتاريخ 

2009/06/20م )»االتفاقية«(.

نبذة عن 
االتفاقية

تسري االتفاقية لمدة عشرين )20( سنة اعتباًرا من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع )أي 2010/10/28م(. مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

يحق ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية في حاالت معينة وبموجب إشعارات يتم تقديمها للطرف اآلخر كما هو موضح في االتفاقية، وتشمل هذه 
الحاالت ما يلي:

اإلنهاء نتيجة التقصير أو اإلخالل بموجب إشعار مسبق ال يقل عن )60( يوم في جميع الحاالت إال حاالت عدم قدرة شركة توريد بتزويد - 1
شركة جواب بالمعلومات الالزمة المنصوص عليها في االتفاقية والتي بناًء عليها ستقوم شركة جواب بإصدار فواتير دورية لشركة توريد، 

فتكون مدة إشعار اإلنهاء في تلك الحاالت )30(.
اإلنهاء نتيجة لحدوث حالة قوة قاهرة مستمرة لمدة )180( يوم متتالية تمنع شركة توريد من الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية أو لمدة - 2

)365( يوم متتالية تمنع شركة جواب من الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية.
وفي حالة اإلنهاء، ينطبق ما يلي على المحطة:

في حال كان اإلنهاء نتيجة التقصير أو اإلخالل من قبل شركة جواب، فيكون لشركة توريد الحق في إنهاء االتفاقية وشراء المحطة بموجب - 1
إشعار خطي يتم تقديمه لشركة جواب.

وفي حال كان اإلنهاء نتيجة التقصير أو اإلخالل من قبل شركة توريد، فيكون لشركة جواب الحق في إنهاء االتفاقية وبيع المحطة لشركة - 2
توريد بموجب األحكام والشروط المنصوص عليها في االتفاقية.

إنهاء االتفاقية

تلتزم شركة توريد بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل ما يلي:- 1
شراء الكميات المتاحة من المياه والكهرباء والمتفق عليها بموجب االتفاقية من شركة جواب.أ- 
دفع المبالغ المتفق عليها لشركة جواب مقابل الكميات المتاحة من المياه والكهرباء.ب- 

تلتزم شركة جواب بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل ما يلي:- 2
تشغيل وصيانة المحطة وااللتزام بالمعايير الموضحة في االتفاقية.أ- 
توفير الكميات المتفق عليها من المياه والكهرباء لشركة توريد بالمواصفات المتفق عليها بموجب االتفاقية.ب- 
الحصول على التغطية التأمينية الالزمة بموجب االتفاقية.ج- 

أهم االلتزامات 

يلتزم كل طرف بتعويض الطرف اآلخر عن أي خسائر أو مطالبة أو ضرر أو تعويض يطالبها بها أي طرف ثالث في حال كانت تلك الخسائر أو 
المطالبة أو الضرر أو التعويض نتيجة اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد من قبل الطرف المخل أو عدم الوفاء بأي من التزاماته بموجب 

االتفاقية أو عدم االلتزام باألنظمة والقوانين المنصوص عليها في االتفاقية، وذلك باستثناء حاالت معينة منصوص عليها في االتفاقية.

املسؤولية 
والتعويض

يتم تحديد المبالغ المطلوبة وفقاً للجداول المرفقة باالتفاقية. وبلغت إجمالي قيمة الدفعات التي دفعتها شركة توريد عن السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2021م بموجب هذه االتفاقية مبلغ 1,721,985,657 ريال سعودي. قيمة االتفاقية

تلتزم شركة توريد بتزويد شركة جواب بالمعلومات الالزمة المنصوص عليها في االتفاقية خالل يومين عمل، والتي بناًء عليها ستقوم شركة جواب 
بإصدار فواتير دورية لشركة توريد بحسب المدد المتفق عليها بموجب االتفاقية بشأن أي مبالغ مستحقة لشركة جواب، وتلتزم شركة توريد بسداد 

قيمة هذه الفواتير خالل مدة ال تزيد عن ثالثين )30( يوم من تاريخ استالم الفاتورة.
آلية الدفع 

ال يحق ألطراف االتفاقية بيع أو التنازل عن أو نقل أي من حقوقهم أو التزاماتهم بموجب االتفاقية إلى أي طرف آخر دون الحصول على موافقة 
خطية مسبقة من الطرف اآلخر، باستثناء حق شركة جواب بالتنازل عن أي من حقوقها أو التزاماتها بموجب االتفاقية إلى أي من ممولي شركة 

جواب بموجب أي اتفاقية تمويل مبرمة بين شركة جواب وأي من مموليها أو أي طرف آخر يمثل أي من هؤالء الممولين.

التنازل والتعاقد 
من الباطن

تخضع االتفاقية وتفسر طبقاً ألنظمة إنجلترا، ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها بشكل ودي أو باالستعانة بخبراء، وفي حال لم يتم تسوية النزاع خالل 
أربعة عشر )14( يوماً من نشوء النزاع، فيتم اللجوء إلى التحكيم بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

النظام الواجب 
التطبيق
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بتاريخ 1441/07/08هـ (:  12ل12الجدول ) العربية السعودية )أرامكو السعودية(  الزيت  البيع المبرمة بين شركة توريد وشركة  اتفاقية إمداد غاز 

)الموافق 2020/03/03م(

اتفاقية إمداد غاز البيع المبرمة بين شركة توريد وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 1441/07/08هـ )الموافق 2020/03/03م(

تم إبرام اتفاقية إمداد غاز البيع بين شركة توريد )بصفتها المشتري( وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( )»شركة أرامكو«( )بصفتها 
الجبيل  لمحطة  البيع  بغاز  توريد  شركة  بتزويد  بموجبها  أرامكو  شركة  تلتزم  حيث  2020/03/03م(،  )الموافق  1441/07/08هـ  بتاريخ  البائع( 

المستقلة إلنتاج المياه والطاقة في مدينة الجبيل الصناعية )»المحطة«( )»االتفاقية«(. 

نبذة عن 
االتفاقية

تسري االتفاقية من تاريخ 1441/07/08هـ )الموافق 2020/03/03م( وتنتهي في تاريخ 1450/07/13م )الموافق 2028/11/30م(. مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

يحق ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي يتم تقديمه إلى الطرف اآلخر في حال أخل ذلك الطرف إخالالً جوهرياً - 1
بشروط هذه االتفاقية وفشل في تصحيحه خالل ستين )60( يوماً من تسلمه لإلشعار الخطي المذكور من قبل الطرف اآلخر.

يحق لشركة أرامكو إيقاف تسليم كميات غاز البيع وإنهاء االتفاقية وذلك إذا تم إنهاء اتفاقية التتشغيل والصيانة المبرمة بين شركة أرامكو - 2
وتوريد بتاريخ 2 يناير 2010م، كما تنتهي اتفاقية تشغيل وصيانة عداد نقل العهدة الخاص بقياس غاز البيع بانتهاء هذه االتفاقية. 

إنهاء االتفاقية

تلتزم شركة توريد بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:- 1
إشعار شركة أرامكو قبل شهر من بداية كل عام على األقل بتقرير مكتوب بالمتطلبات السنوية المتوقعة يدرج فيه معدل الطلب اليومي أ- 

البيع المحددة في هذه  بتأكيد قدرتها على توريد كميات غاز  البيع، وتلتزم شركة أرامكو  التقديري والحد األقصى للطلب على غاز 
االتفاقية لشركة توريد خالل ثالثين )30( يوم من تسلم التقرير.

تسليم شركة أرامكو قبل )6( أشهر من بدء تشغيل المشروع ضماًنا بنكًيا مساوي لقيمة كميات غاز البيع التي المتوقع أستهالكها لمدة ب- 
)75( يوم من بنك سعودي مقبول لدى شركة أرامكو وساري لمدة ال تقل عن سنة كاملة ويتم تمديدها تلقائًيا.

أن يتم استخدام غاز البيع المباع بموجب االتفاقية كوقود فقط في المحطة ويجب عدم تصديره من قبل شركة توريد وال تحويله إلى ج- 
طرف آخر دون موافقة شركة أرامكو الخطية.

تلتزم شركة أرامكو ببيع كميات غاز البيع الواردة في االتفاقية، وذلك مع مراعاة الوفرة.- 2
يحق لشركة أرامكو تعديل المواصفات المعلنة لغاز البيع من وقت آلخر، وتلتزم بإشعار شركة توريد بأية تعديالت تتم على المواصفات قبل - 3

اثني عشر )12( شهًرا على األقل من توريد وتسليم غاز البيع المطابق لتلك المواصفات المعدلة.

أهم االلتزامات 

تلتزم شركة أرامكو ببذل قصارى جهدها لتسليم غاز البيع لشركة توريد بالمواصفات والكمية والنوعية الموضحة في االتفاقية، ولكن لن - 1
تكون شركة أرامكو مسؤولة عن الخسائر أو المطالبات أو األضرار أو القرارات أو األحكام أو اإلصابات أو وفاة أشخاص أو تلف الممتلكات 

أو أية خسائر أخرى نتيجة التقصير في تسليم إمدادات كافية من غاز البيع إلى شركة توريد حسب المواصفات الموضحة في االتفاقية.
لن يكون أي طرف مسؤواًل تجاه الطرف اآلخر عن األضرار الخاصة غير المباشرة المتصلة باالتفاقية أو باألعمال المتعلقة بها سواًء كانت - 2

المسؤولية ناتجة عن األضرار أو التعاقد أو غير ذلك.

املسؤولية 
والتعويض

تحدد قيمة االتفاقية وفًقا سعر السوق المحلي السائد لغاز البيع، حيث بلغ سعر الغاز في تاريخ إبرام االتفاقية دوالًرا وخمسة وعشرين سنًتا أمريكًيا 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية )1,25 دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية( غير شاملة للضرائب والرسوم التي قد تفرضها حكومة المملكة 
العربية السعودية )»سعر السوق المحلي السائد«(، وتلتزم شركة أرامكو بتبليغ شركة توريد بأي تعديالت على سعر السوق المحلي السائد. وبلغت 
إجمالي قيمة الدفعات التي دفعتها شركة توريد في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بموجب هذه االتفاقية مبلغ 1,069,756,453 

ريال سعودي.

قيمة االتفاقية

تقدم شركة أرامكو لشركة توريد فاتورة شهرية بالمبالغ المستحقة عن كميات غاز البيع المسلمة فعلًيا خالل شهر التسليم السابق، على أن - 1
تقوم شركة توريد بسداد هذه الفواتير خالل خمسة وأربعين )45( يوماً من نهاية الشهر الذي تم فيه البيع، وتلتزم شركة توريد أيًضا بسداد 

أي مصروفات أو نفقات إضافية تكبدتها شركة أرامكو نتيجة عدم قيام شركة توريد بالتزاماتها في هذا الشأن.
يحق لشركة أرامكو إيقاف تسليم كميات غاز البيع في حال لم تتقيد شركة توريد بأي من شروط الدفع خالل )60( من استالمها إشعار من - 2

شركة أرامكو بتصحيح ذلك.

آلية الدفع 

ال يجوز لشركة توريد تحويل االتفاقية أو التنازل عنها كلها أو بعضها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة أرامكو )بشرط أن ال 
تحجب هذه الموافقة بدون سبب معقول(.

التنازل والتعاقد 
من الباطن

بالتفاوض بين الطرفين، وفي حال لم يتم  تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع فتتم تسوية النزاع ودياً 
التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين خالل ستين )60( يوم أو خالل أي فترة يتفق عليها الطرفان، فتتم تسوية هذا النزاع بالتحكيم وفقاً ألنظمة 

التحكيم المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

النظام الواجب 
التطبيق
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سايديم (:  13ل12الجدول ) وشركة  ديساليمنت  دي  انترناشونالي  سوسايتي  وشركة  مرافق  شركة  بين  المبرمة  وصيانة  تشغيل  اتفاقية 

السعودية 1434/08/03هـ )الموافق 2013/06/12م(

اتفاقية تشغيل وصيانة المبرمة بين شركة مرافق وشركة سوسايتي انترناشونالي دي ديساليمنت وشركة سايديم السعودية 1434/08/03هـ )الموافق 2013/06/12م(

تم إبرام اتفاقية تشغيل وصيانة بين شركة مرافق )بصفتها المالك( وشركة سوسايتي انترناشونالي دي ديساليمنت وشركة سايديم السعودية )يشار 
إليهم مجتمعين بـ »المشغل«( بتاريخ 1434/08/03هـ )الموافق 2013/06/12م(، والمعدلة بتاريخ 2015/04/07م، وتاريخ 2016/12/15م وتاريخ 

2019/05/07م. 
)لمزيد من  بتاريخ 2012/11/19م،  )»شركة صدارة«(  للكيميائيات  الصناعية مع شركة صدارة  المياه  توريد  اتفاقية  بإبرام  قامت شركة مرافق 
بتاريخ  للكيميائيات  صدارة  وشركة  مرافق  شركة  بين  المبرمة  الصناعية  المياه  توريد  )»اتفاقية   )7-12( الجدول  مراجعة  يرجى  المعلومات، 
هذه  بإبرام  مرافق  قامت  وعليه  الصناعية«(،  المياه  توريد  )»اتفاقية  2019/02/03م«(  تاريخ  و  2015/03/15م  بتاريخ  والمعدلة  2012/11/19م 
االتفاقية حيث يلتزم المشغل بتصميم وشراء وبناء وتشغيل وصيانة مرافق إنتاج المياه الصناعية في محطة شركة مرافق لتحلية مياه البحر عن 
نيابة عن شركة مرافق  الصناعية  الجبيل  كيميائي متكامل لشركة صدارة في مدنية  والواقعة في مجمع  )»المحطة«(  العكسي  التناضح  طريق 

)»االتفاقية«(. 

نبذة عن 
االتفاقية

تسري مدة االتفاقية من تاريخ 1434/08/03هـ )الموافق 2013/06/12م(، وتنتهي بعد مرور )10( سنوات من تاريخ الشغيل التجاري )أي بتاريخ 
1438/03/02هـ )الموافق 2016/12/01م(. ويحق لشركة مرافق تجديد االتفاقية لمدة )5( سنوات، وإشعار المشغل بذلك قبل مدة ال تقل عن 

)6( أشهر.

مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

يحق ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية في حاالت معينة وبموجب إشعارات يتم تقديمها للطرف اآلخر كما هو موضح في االتفاقية، وتشمل - 1
هذه الحاالت ما يلي:

اإلنهاء نتيجة التقصير أو اإلخالل بموجب إشعار مسبق ال يقل عن )30( يوم، أو )120( يوم في حال أخل المشغل بالتزاماته فيما يتعلق أ- 
بالمحطة والمياه التي يتم توريدها، باستثناء إذا كان اإلخالل من قبل المشغل بسبب مخالفة شركة مرافق أو إحدى حاالت القوة القاهرة. 

اإلنهاء نتيجة للخسارة الجسيمة في المحطة بناًء على ضرر ينتج على أصولها، باستثناء في حال قامت شركة مرافق بدفع مبلغ ثابت ب- 
للتشغيل والصيانة بناًء على السعة المعتبرة حتى إعادة تشغيل المحطة وتحقيق مستوى األداء المتفق عليه.

اإلنهاء من قبل شركة مرافق بناًء على رغبتها المنفردة.ج- 
اإلنهاء نتيجة للزيادة في التكاليف خارج عن سيطرة األطراف، حيث يحق لشركة مرافق إنهاء االتفاقية وذلك في حال لم يتوصل الطرفان د- 

إلى اتفاق فيما يتعلق بمعالجة التكاليف المتزايدة خالل )60( يوًما )أو أي مدة أخرى يتفق عليها الطرفان(.
في حال اإلنهاء يلتزم المشغل بتزويد شركة مرافق بخطة لتحويل الخدمات الموضحة في االتفاقية لشركة مرافق أو أي مشغل آخر يتبعه، - 2

وذلك خالل مدة ال تقل عن سنة واحدة من نهاية مدة االتفاقية.
يلتزم المشغل في حال تم اإلنهاء المبكر التفاقية توريد المياه الصناعية نتيجة إخالله، بالدفع لشركة مرافق )بعد إستالم إشعار من شركة - 3

مرافق( المبلغ اإلضافي المتبقي الناتج عن الفرق بين قيمة الخسارة التي تكبدتها شركة مرافق نتيجة اإلنهاء المبكر باإلضافة إلى قيمة 
التعويضات المقررة وغيرها من تكاليف اإلنهاء.

إنهاء االتفاقية

تلتزم شركة مرافق بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل ما يلي:- 1
تزويد المشغل بالطاقة الكهربائية عند نقطة الواجهة ومياه البحر الالزمة لتشغيل وصيانة المحطة خالل مدة التشغيل التجاري على أ- 

نفقتها الخاصة، وذلك إلنتاج وتوريد المياه الصناعية لشركة صدارة.
ضمان قيام شركة صدارة بالحصول على التغطيات التأمينية وبالحد األدنى المتفق عليه.ب- 

يلتزم المشغل بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل ما يلي:- 2
تزويد شركة صدارة بالمياه الصناعية بحسب المواصفات المتفق عليها، وتسهيل على شركة مرافق توريد المياه البديلة وتوصيلها من أ- 

قبل المشغل لشركة صدارة نيابة عن شركة مرافق عند نقطة التسليم المتفق عليها.
بذل الجهد لتوفير مياه صناعية تزيد عن الكمية المتفق عليها في فترات الطلب العادي أو الذروة عند طلب شركة مرافق.ب- 
يلتزم المشغل باللوائح البيئية الصادرة عن الهيئة الملكية وغيرها من التنظيمات البيئية ومتطلبات السالمة السارية.ج- 

تنص االتفاقية على حاالت إخالل المشغل وتشمل هذه الحاالت، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:- 3
عدم التزام المشغل بسداد قيمة التعويضات المتفق عليها أو أي مبالغ أخرى بموجب االتفاقية خالل )90( يوم من تاريخ استحقاقه.أ- 
تخلي المشغل خالل مدة التشغيل التجاري عن تشغيل المحطة أو توفير الكميات المطلوبة بموجب االتفاقية، باستثناء في حال مخالفة ب- 

شركة مرافق.
عدم قيام المشغل بإجراء اختبارات السعة التي تطلبها شركة مرافق وفي الفترات المحددة كما هو موضح في االتفاقية.ج- 

تكون شركة مرافق أخلت في االتفاقية في حال عدم سدادها المبلغ المستحق للمشغل خالل )120 ( يوم من تاريخ استحقاقه.- 4

أهم االلتزامات 
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اتفاقية تشغيل وصيانة المبرمة بين شركة مرافق وشركة سوسايتي انترناشونالي دي ديساليمنت وشركة سايديم السعودية 1434/08/03هـ )الموافق 2013/06/12م(

يكون المشغل مسؤواًل عن تعويض شركة مرافق أو شركة صدارة عن أي خسائر يتم تكبدها نتيجة لعدم مطابقة النفايات السائلة التي يتم - 1
تسليمها لشركة صدارة للمواصفات والشروط الموضحة في االتفاقية، باستثناء في حال كانت الخسارة نتيجة اإلهمال أو التقصير من قبل 
شركة مرافق أو شركة صدارة. في جميع األحوال، ال تزيد مسؤولية المشغل عن مبلغ 187,500 ريال سعودي لكل حالة و375,000 ريال 

سعودي في السنة الواحدة.
يلتزم المشغل بدفع مبلغ التعويضات المتفق عليها بحسب المعادلة الموضحة في االتفاقية في حال تم تقصير بتزويد المياه، على أن ال تزيد - 2

القيمة االجمالية عن الحد األعلى المتفق عليه في االتفاقية. 
يلتزم كل طرف بتعويض الطرف اآلخر عن أي مطالبات أو دعاوى قضائية من قبل طرف ثالث ضد الطرف اآلخر أو شركة صدارة ناشئة عن - 3

اإلهمال أو تصرف متعمد أو مخالفة لالتفاقية أو األنظمة المعمول بها بموجب االتفاقية.
تتحمل كل من شركة سوسايتي انترناشونالي دي ديساليمنت وشركة سايديم السعودية المشار إليهم بالمشغل المسؤولية بموجب االتفاقية - 4

مجتمعين ومنفردين.

املسؤولية 
والتعويض

تلتزم شركة مرافق بدفع المبالغ االجمالية لكل فترة سداد بحسب اآللية والتعرفة المتفق عليها.- 1
مبلغ - 2 االتفاقية  هذه  بموجب  2021م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  السنة  في  مرافق  قبضتها شركة  التي  الدفعات  قيمة  إجمالي  بلغت 

47,096,401 ريال سعودي.
قيمة االتفاقية

يلتزم المشغل خالل )10( أيام من نهاية فترة سداد الفواتير بتزويد شركة مرافق بفاتورة تشمل إجمالي المبالغ المستحقة بالريال السعودي، وتلتزم 
شركة مرافق بسداد المبلغ خالل مدة ال تزيد عن )45( يوم. آلية الدفع 

يحق ألي من الطرفين التنازل عن أو نقل أي من حقوقهم أو التزاماتهم بموجب االتفاقية إلى أي طرف آخر، ويشترط في حال تنازل المشغل - 1
الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة مرافق.

ال يحق للمشغل تأجير خدمات التعبئة المبكرة والتشغيل من الباطن أو تغيير المستأجر من الباطن دون الحصول على الموافقة الخطية - 2
المسبقة من شركة مرافق.

التنازل والتعاقد 
من الباطن

تخضع االتفاقية وتفسر طبقاً ألنظمة المملكة العربية السعودية، ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها بشكل ودي، وفي حال لم يتم تسوية النزاع بشكل 
ودي خالل ثالثين )30( يوماً من نشوء النزاع، فيتم اللجوء إلى التحكيم بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية.

النظام الواجب 
التطبيق

اتفاقية استخدام منظومة النقل المبرمة بين شركة مرافق والشركة الوطنية لنقل الكهرباء بتاريخ 01/01/ 2021م(:  14ل12الجدول )

اتفاقية استخدام منظومة النقل المبرمة بين شركة مرافق والشركة الوطنية لنقل الكهرباء بتاريخ 01/01/ 2021م

أبرمت شركة مرافق اتفاقية استخدام منظومة النقل بتاريخ 2021/01/01م مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء فيما يتعلق باستخدام شركة مرافق 
لية والتحويلية بالطاقة الكهربائية. لمنظومة النقل المملوكة للشركة الوطنية لنقل الكهرباء وذلك لنقل الطاقة إلى مدينة جازان للصناعات األوَّ

نبذة عن 
االتفاقية

تسري هذه االتفاقية من تاريخ 2021/01/01م لمدة سنة ميالدية، وتجدد تلقائًيا مالم يشعر أحد األطراف الطرف األخر خطًيا بعدم رغبته 
بتجديد االتفاقية بمدة ال تقل عن )90( يوم.

مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

يتم االعتماد على قراءات العدادات الرقمية التابعة للشركة الوطنية لنقل الكهرباء في جميع نقاظ االلتقاء بين شبكتي شركة مرافق والشركة - 1
الوطنية لنقل الكهرباء لحساب االحمال والطاقة.

تدفع شركة مرافق الشركة للوطنية لنقل الكهرباء مقاباًل مادًيا الستخدام منظومة النقل يحدد من قبل هيئة تنظيم المياه والكهرباء سنوًيا - 2
في البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل على أساس متوسط أعلى أحمال ساعية خالل السنة لكل موقع تابع لشركة مرافق، 

على أن تكون االحمال المسجلة مفصولة بفترة زمنية ال تقل عن )7( أيام.
يلتزم األطراف بالكود السعودي لنقل الكهرباء.- 3

أهم االلتزامات 

ال يكون أي من األطراف مسؤواًل تجاه األخر إال في حدود التزاماته المنصوص عليها صراحة في االتفاقية.- 1
اتفق األطراف على استخدام جهود معقولة لتقوم شركات التأمين الخاصة باألطراف بالتنازل عن حق الحلول المتعلق بأي من المطالبات - 2

ذات العالقة بالتعويضات المذكورة في االتفاقية.
تقوم شركة مرافق بالتنسيق مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء والعمالء المعنين لدفع قيمة العدادات الرئيسية والتحقق في حال توفيرها - 3

من قبل الشركة الوطنية لنقل الكهرباء.
ال تنطبق المسؤولية والتعويض على أي مطالبات، قضايا، خسائر، مصاريف متعلقة بـ )1( اإلهمال الجسيم أو األفعال المتعمدة أو خرق - 4

االتفاقية المعتمد أو أعمال االحتيال المتعلقة بالطرف الذي يتم تعويضه، و)2( اإلخالل باالتفاقية أو اإلهمال من قبل الطرف المعوض، 
و)3( أي ضرر غير مباشر.

املسؤولية 
والتعويض

الواردة في  وفًقا لآللية  النقل  ريال سعودي سنوًيا مقابل استخدام منظومة  يقارب 20 مليون  تعادل ما  بدفع مبالغ سنوية  تلتزم شركة مرافق 
االتفاقية. قيمة االتفاقية
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اتفاقية استخدام منظومة النقل المبرمة بين شركة مرافق والشركة الوطنية لنقل الكهرباء بتاريخ 01/01/ 2021م

تقدم الشركة الوطنية لنقل الكهرباء إلى شركة مرافق يوم 31 من كل شهر الفاتورة السنوية والتي تدفع على أقساط شهرية، الستخدام - 1
منظومة النقل بناًء على الحمل المقدر والمعتمد من األطراف لمجمل مواقع االحتمال التابعة لشركة مرافق بموجب البيات التفصيلي الذي 

يصدر من هيئة تنظيم المياه والكهرباء سنوًيا بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.
تلتزم شركة مرافق بدفع الفواتير الصادرة عن الشركة الوطنية لنقل الكهرباء خالل )30( يوم من تسليم الفواتير.- 2

آلية الدفع 

تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية، ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها بشكل ودي خالل )90( يوم من تاريخ اإلشعار الطرف - 1
المعني، وفي حالة تعذر ذلك فإن ألي من الطرفين مجتمعين أو منفردين التقدم بشكوى أمام هيئة تنظيم المياه والكهرباء. 

في حال عدم قبول طرفي االتفاقية أو أحدهما ما توصلت إليه هيئة تنظيم المياه والكهرباء، فيتم إحالة النزاع إلى لجنة فض منازعات - 2
صناعة الكهرباء إلصدار قرارها في الدعوى، وفي حال عدم قبول أحد طرفي االتفاقية لقرار اللجنة، فإنه يحق له استئناف قرار اللجنة 

أمام ديوان المظالم.

النظام الواجب 
التطبيق

اتفاقية تشغيل وصيانة أنظمة المياه ومياه الصرف المبرمة بين شركة مرافق وشركة مياهنا بتاريخ 1442/09/09هـ )الموافق (:  15ل12الجدول )

2021/04/21م(

اتفاقية تشغيل وصيانة أنظمة المياه ومياه الصرف المبرمة بين شركة مرافق وشركة مياهنا بتاريخ 1442/09/09هـ )الموافق 2021/04/21م(

تم إبرام اتفاقية تشغيل وصيانة أنظمة المياه ومياه الصرف بين شركة مرافق وشركة مياهنا )بصفتها المقاول( بتاريخ 1442/09/09هـ )الموافق 
2021/04/21م( في مدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية.

نبذة عن 
االتفاقية

تسري مدة االتفاقية من تاريخ 2021/11/28م ولمدة )3( سنوات. مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

يحق لشركة مرافق إنهاء االتفاقية في حاالت معينة والتي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:
اإلنهاء نتيجة مخالفة المقاول ألي من التزاماته فيما يتعلق باألنظمة والقرارات السارية أو أي من قواعد الموظفين أو المحطات أو السالمة أو - 1

غيرها من األنظمة والقواعد المطبقة والموضحة في االتفاقية متعمًدا أو نتيجة إهماله.
اإلنهاء نتيجة تعارض مصالح المقاول مع مصالح شركة مرافق ولم يقوم بتبليغ شركة مرافق بذلك.- 2
اإلنهاء نتيجة تخلي المقاول عن األعمال أو اإلخالل في التنازل عن االتفاقية أو التعاقد من الباطن دون الحصول على موافقة شركة مرافق - 3

المسبقة أو إفالس المقاول، وذلك في حال لم يتم التصحيح خالل )15( يوم من إستالمه اإلشعار.
اإلنهاء بناًء على رغبة شركة مرافق المنفردة وفي أي وقت بموجب إخطار خطي للمقاول.- 4

إنهاء االتفاقية

يلتزم المقاول بعدد من االلتزمات بموجب االتفاقية والتي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:- 1
التنفيذ بحسب المعايير والجودة والممارسات التي تلتزم بها الشركات الدولية التي تقدم خدمات مشابهة، وااللتزام باألنظمة واللوائح أ- 

والقواعد المتعلقة بالموظفين والمحطات وقواعد السالمة.
الحصول على جميع التصاريح والرخص والموافقات الالزمة لتنفيذ االتفاقية وسداد أي مبالغ ذات عالقة، ومساعدة شركة مرافق في ب- 

الحصول عليها في حال تطلب األمر استخراجها باسم شركة مرافق. 
عدم إجراء أي تغيير فيما يتعلق باألعمال أو بالموقع دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة مرافق.ج- 
الحصول على كافة التغطيات التأمينية المتفق عليها، باإلضافة إلى شهادة التأمين بالصيغة الموضحة في االتفاقية.د- 

هـ-  تقديم شهادة ضمان التعويض واإلعفاء عن المبلغ في الصيغة الموضحة في االتفاقية، كما يلتزم بتقديم ضمان األداء خالل مدة )7( أيام 
من نفاذ االتفاقية.

يكون لشركة مرافق عدد من الحقوق بموجب االتفاقية والتي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:- 2
رفض أي من األعمال التي تراها غير مرضية بشكل معقول أو غير مطابقة لشروط االتفاقية ويكون تصحيحها أو استبدالها على حساب أ- 

المقاول، وفي حال لم يكن من الممكن تصحيحها يكون لشركة مرافق خصم قيمتها.
االحتفاظ بنسبة )10%( من قيمة االتفاقية وال يتم تسليمها إال في حال إصدار شركة مرافق شهادة موافقتها المبدئية على التنفيذ وتسليم ب- 

المقاول الفاتورة النهائية واستالم شهادة زكاة سارية وغير مقيدة.

أهم االلتزامات 

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

311

ت
ويا

حت
لم

ل ا
دو

ج



اتفاقية تشغيل وصيانة أنظمة المياه ومياه الصرف المبرمة بين شركة مرافق وشركة مياهنا بتاريخ 1442/09/09هـ )الموافق 2021/04/21م(

تنص االتفاقية على مسؤولية المقاول والتي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، تعويض شركة مرافق عن جميع الخسائر فيما يتعلق باإلصابات - 1
أو المطالبات أو التكاليف سواء قبل أو بعد تنفيذ األعمال نتيجة إخالل المقاول في االلتزام باالتفاقية، كما يشمل ذلك حاالت الوفاة، بإستثناء 
حاالت اإلهمال أو التصرف المتعمد من قبل شركة مرافق في الحد الذي ال يكون من الممكن للمقاول تقليلها، كما ال يكون أي من الطرفين 

مسؤواًل عن أي أضرار تبعية.
يضمن المقاول أي عمل قام بتنفيذه بنفسه أو من خالل أي من مورديه أو المتعاقدين من الباطن خالل مدة )12( شهر من إكتمال التنفيذ.- 2
في حال أخل المقاول في إكمال األعمال بموجب االتفاقية أو االلتزام بشروطها ولم يتم تصحيحها خالل )7( أيام من استالم إشعار رسمي بعدم - 3

االلتزام، يكون المقاول ملزم بدفع غرامة بنسبة )2%( أسبوعًيا من قيمة االتفاقية، على أن ال تزيد نسبة اإلقتطاع عن )10%( من قيمة االتفاقية، 
بإستثناء حال عدم االلتزام.

يحق لشركة مرافق اقتطاع مبالغ مستحقة للمقاول كاملة أو جزئًيا نتيجة حاالت معينة وتشمل، أي مطالبات من قبل شركة مرافق أو طرف ثالث - 4
ضد المقاول أو اقتطاع أي مبالغ من شركة مرافق من قبل الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بموجب األنظمة.

املسؤولية 
والتعويض

تلتزم شركة مرافق بدفع المبالغ المتفق عليها في االتفاقية للمقاول مقابل خدماته والمبنية على األسعار المحددة في االتفاقية.- 1
يبلغ إجمالي قيمة الحد األعلى لالتفاقية 100,000,000 ريال سعودي خالل المدة كاملة.- 2
كما يحق لشركة مرافق إجرء أي تغيير في االتفاقية مما قد يزيد من إجمالي قيمتها حتى )10%( أو تخفيضها حتى )20%( من القيمة األصلية، - 3

على أن ال تزيد قيمة األعمال اإلضافية عن المبلغ المخصص للمشروع.

قيمة االتفاقية

يتم سداد أتعاب المقاول خالل )60( يوم من استالم كل فاتورة. آلية الدفع 

ال يحق للمقاول التنازل عن االتفاقية أو التعاقد من الباطن مع مقاول آخر أو موردين دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة مرافق.- 1
يلتزم المقاول ومقاوليه من الباطن بإجراءات اإلبالغ عن الحوادث الموضحة في االتفاقية خالل مدة ال تزيد عن )24( ساعة من وقوعها.- 2

التنازل والتعاقد 
من الباطن

تخضع االتفاقية وتفسر طبًقا ألنظمة المملكة العربية السعودية، ويلتزم الطرفين بإتخاذ الالزم لحل أي نزاع بشكل ودًيا، وفي حال تعذر ذلك يتم إحالته 
للمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.

النظام الواجب 
التطبيق

اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي المستقل 2 بمطار جدة بين الشركة السعودية (:  16ل12الجدول )

لشراكات المياه وشركة جدة الثانية للمياه )شركة المشروع(

اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي المستقل 2 بمطار جدة بين الشركة السعودية لشراكات المياه وشركة جدة الثانية للمياه 
)شركة المشروع(

تتعلق االتفاقية بالتطوير والتمويل والتصميم والهندسة والمشتريات والتصنيع واختبار المصنع والنقل والبناء والتشييد والتركيب والتجهيز واإلنجاز 
واالختبار والتشغيل والتأمين والملكية والتشغيل والصيانة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي )وأي توسعات لها( )”المحطة“( من قبل شركة جدة 
الثانية للمياه ألغراض تزويد الشركة السعودية لشراكات المياه بقدرة معالجة التدفقات الواردة المتاحة، وبيع وشراء إجمالي ناتج المحطة، وكل األنشطة 
المكملة ألٍي مما سبق. أُبرمت االتفاقية في البداية بين الشركة السعودية لشراكات المياه واتحاد شركات يتألف من شركة مرافق، وشركة فيوليا الشرق 
األوسط، وشركة األموال الخليجية الثانية في تاريخ 25 فبراير 2019م، ثم انتقلت االتفاقية الحًقا إلى شركة جدة الثانية للمياه في تاريخ 18 ديسمبر 

2019م.
وتم تعديل االتفاقية بعد ذلك بموجب اتفاقية تعديل مبرمة بين الشركة السعودية لشراكات المياه وشركة جدة الثانية للمياه بتاريخ 3 سبتمبر 2020م.

نبذة عن 
االتفاقية

تبدأ االتفاقية اعتباراً من تاريخ 25 فبراير 2019م وتنتهي بعد خمس وعشرين )25( سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع وأي تاريخ تشغيل تجاري 
معتبر للمشروع، أيهما يحل أوالً )وفًقا لالتفاقية(، ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها في وقت سابق بموجب أحكام االتفاقية. ومن المتوقع أن يحل تاريخ 

التشغيل التجاري للمشروع في 31 يناير 2023.
يجوز تمديد مدة االتفاقية لمدة أخرى بناًء على اتفاق الطرفين. ومع ذلك، يجوز للشركة السعودية لشراكات المياه تمديد مدة االتفاقية إذا مارست حقها 

في طلب توسيع المشروع بموجب االتفاقية.

مدة االتفاقية 
وآلية التجديد
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اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي المستقل 2 بمطار جدة بين الشركة السعودية لشراكات المياه وشركة جدة الثانية للمياه 
)شركة المشروع(

تتضمن االتفاقية عدد من الحاالت التي يحق للطرفين فيها إنهاء االتفاقية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:
حاالت اإلخالل من قبل شركة جدة الثانية للمياه: - 1

إخالل شركة جدة الثانية للمياه في االلتزام بتواريخ التشغيل التجاري في المواعيد النهائية المتفق عليها أو قبلها.أ- 
انخفاض قدرة المعالجة الفعلية عن خمسة وثمانين في المائة )85%( من القدرة المضمونة ألي فترة اثني عشر )12( شهًرا متتالًيا )باستثناء ب- 

حاالت محددة مثل زيادة التدفقات أو تلوثها(.
إخالل شركة جدة الثانية للمياه في توصيل المياه المعالجة بموجب االتفاقية لفترة زمنية محددة بموجب االتفاقية.ج- 
إخالل شركة جدة الثانية للمياه في الشروع في إجراء اختبار التوافر وفًقا للمتطلبات المنصوص عليها بموجب االتفاقية.د- 

إنهاء اتفاقية ربط مياه الصرف الصحي نتيجة تقصير شركة جدة الثانية للمياه. هـ- 
حاالت اإلخالل من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه:- 2

إخالل الشركة السعودية لشراكات المياه في دفع أي مبالغ غير متنازع عليها خالل ستين )60( يوًما من تاريخ االستحقاق، بشرط تقديم أ- 
مطالبة من قبل شركة جدة الثانية للمياه وبقائها غير مسددة لمدة ال تقل عن ثالثين )30( يوًما من تاريخ تقديم تلك المطالبة.

إخالل الشركة السعودية لشراكات المياه في تقديم أي مدفوعات غير متنازع عليها بموجب هذه االتفاقية، بخالف مدفوعات القدرة اإلنتاجية ب- 
أو اإلنتاج، وذلك خالل تسعين )90( يوًما من تاريخ االستحقاق.

مصادرة أو تأميم أو االستحواذ اإلجباري على الموقع أو المحطة أو أي أصول جوهرية لشركة جدة الثانية للمياه أو أي أسهم أو مصلحة أخرى ج- 
)مباشرة أو غير مباشرة( للمساهمين في شركة جدة الثانية للمياه من قبل أي سلطة مختصة.

إنهاء ترتيبات توريد الكهرباء لشركة جدة الثانية للمياه مع الشركة السعودية للكهرباء في ما يتعلق بالمحطة بخالف اإلنهاء نتيجة تقصير د- 
شركة جدة الثانية للمياه في ما يتعلق بتلك الترتيبات.

إنهاء اتفاقية ربط مياه الصرف الصحي بخالف اإلنهاء نتيجة تقصير شركة جدة الثانية للمياه. هـ- 
في حال أصبح أي من األحكام الجوهرية لالتفاقية غير قابل للتنفيذ وفًقا لقرار نهائي من المحكمين. و- 

وقد يتعين على الشركة السعودية لشراكات المياه، اعتماًدا على سبب اإلنهاء، شراء المشروع بقيمة متفق عليها على النحو المنصوص عليه في - 3
االتفاقية.

يحق لشركة جدة الثانية للمياه إنهاء هذه االتفاقية في حالة وقوع حاالت قوة قاهرة معينة تمنع الشركة السعودية لشراكات المياه من أداء أٍي - 4
من التزاماتها المقررة بموجب هذه االتفاقية لفترة متتالية تبلغ ثالثمائة وخمسة وستين )365( يوًما، على أنه في حال قررت الشركة السعودية 
لشراكات المياه في تلك الحالة استئناف أداء مدفوعات القدرة اإلنتاجية وفًقا لالتفاقية بعد تلك الفترة، فلن يحق لشركة جدة الثانية للمياه إنهاء 

هذه االتفاقية.
يحق للشركة السعودية لشراكات المياه إنهاء هذه االتفاقية عند وقوع حاالت معينة أخرى، بما في ذلك أي حالة قوة قاهرة تمنعها أو تمنع شركة - 5

جدة الثانية للمياه من أداء أٍي من التزاماتها بموجب هذه االتفاقية لفترة متتالية تبلغ ثالثمائة وخمسة وستين )365( يوًما، أو تغيير القانون أو 
المخاطر األخرى المنصوص عليها في االتفاقية، مما يؤدي إلى تكبد الشركة السعودية لشراكات المياه تكاليف إضافية على النحو المنصوص 

عليه في االتفاقية.
يحق ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في حال التوصل إلى اتفاق أو قرار بأنه ال يمكن إعادة بناء المحطة و / أو إصالحها و / أو إعادتها إلى - 6

حالتها بعد وقوع حالة خسارة وفًقا ألحكام االتفاقية.

إنهاء االتفاقية

تشمل االلتزامات الرئيسية لشركة جدة الثانية للمياه ما يلي:
تقديم الضمانات المصرفية المطلوبة.- 1
الحصول على الموافقات والتراخيص الالزمة لممارسة خدماتها.- 2
معالجة مياه الصرف الصحي وفق المواصفات وبالكميات المنصوص عليها في االتفاقية، بعد بدء فترة التشغيل.- 3

تشمل االلتزامات الرئيسية للشركة السعودية لشراكات المياه ما يلي:
إتاحة موقع المشروع حتى تتمكن شركة جدة الثانية للمياه من القيام بمهامها.- 1
توريد مياه الصرف الصحي في نقاط التسليم المتفق عليها في االتفاقية.- 2
تسديد المدفوعات المطلوبة لشركة جدة الثانية للمياه وفًقا لالتفاقية.- 3

أهم االلتزامات 
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اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي المستقل 2 بمطار جدة بين الشركة السعودية لشراكات المياه وشركة جدة الثانية للمياه 
)شركة المشروع(

بصرف النظر عن أي مسؤولية أخرى لألطراف منصوص عليها في موضع آخر من االتفاقية، تكون شركة جدة الثانية للمياه مسؤولة عن دفع - 1
تعويضات نقدية للشركة السعودية لشراكات المياه عند وقوع حاالت معينة، بما في ذلك التأخير أو الترك أو االنتهاكات البيئية.

تلتزم شركة جدة الثانية للمياه بتعويض الشركة السعودية لشراكات المياه ضد كل الدعاوى المرفوعة ضد الشركة السعودية لشراكات المياه أو التي - 2
تتعرض لها: )أ( في ما يتعلق بأي خسارة أو ضرر يلحق بالممتلكات أو وفاة أي أشخاص أو إصابتهم نتيجة أي إهمال أو إغفال من جانب شركة 
جدة الثانية للمياه أو نتيجة تنفيذ االتفاقية أو في ما يتعلق بها بأي شكل من األشكال، باستثناء في حال كانت هذه الخسارة أو الضرر أو اإلصابة أو 
الوفاة تُعزى إلى اإلهمال أو سوء السلوك من جانب الشركة السعودية لشراكات المياه، أو لخرق هذه االتفاقية من قبل الشركة السعودية لشراكات 
المياه أو إخفاقها في اتخاذ خطوات معقولة للتخفيف مما سبق؛ و)ب( في ما يتعلق بانتهاك أي متطلبات قانونية بيئية من قبل شركة جدة الثانية 
للمياه يحدث في موقع المشروع، أو يتعلق بأي شكل من األشكال بالمحطة، باستثناء في حال ثبوت أن أي دعوى من هذا القبيل ناتجة أو ناشئة 
عن )1( حالة موجودة مسبًقا في موقع المشروع، أو )2( أي تصريف أو إطالق أو تسريب ألي مادة خطرة في موقع المشروع أو عليه أو تحته أو 
يؤثر عليه بأي شكل آخر يُعزى لشخص آخر غير شركة جدة الثانية للمياه، و)جـ( بموجب أي متطلبات قانونية ناشئة عن تصميم شركة جدة الثانية 

للمياه للمحطة أو تشييدها أو اختبارها أو تجريبها أو تشغيلها أو صيانتها.
تقوم الشركة السعودية لشراكات المياه بتعويض شركة جدة الثانية للمياه ضد كل الدعاوى المرفوعة ضد شركة جدة الثانية للمياه أو التي تتعرض - 3

لها في ما يتعلق بأي خسارة أو ضرر يلحق بالممتلكات أو وفاة أي أشخاص أو إصابتهم نتيجة أي إهمال أو إغفال من جانب الشركة السعودية 
لشراكات المياه أو غير ذلك مما ينشأ نتيجة تنفيذ االتفاقية أو في ما يتعلق بها أي شكل من األشكال، باستثناء في حال كانت هذه الخسارة أو 
الضرر أو اإلصابة أو الوفاة تُعزى إلى اإلهمال أو سوء السلوك من جانب شركة جدة الثانية للمياه، أو لخرق هذه االتفاقية من قبل شركة جدة 

الثانية للمياه أو إخفاقها في اتخاذ خطوات معقولة للتخفيف مما سبق.

املسؤولية 
والتعويض

2,375,490,374 ريال سعودي. قيمة االتفاقية

تلتزم الشركة السعودية لشراكات المياه، في مقابل قيام شركة جدة الثانية للمياه بتنفيذ المشروع، بدفع المبالغ والرسوم ذات الصلة المنصوص عليها 
في االتفاقية والتي يتم إصدار فاتورة شهرية بها من قبل شركة جدة الثانية للمياه بموجب االتفاقية.  آلية الدفع 

ال يحق ألي طرف التنازل عن حقوقه أو التزاماته المقررة بموجب هذه االتفاقية أو نقلها إال بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر. 
يحق لشركة جدة الثانية للمياه التنازل عن حقوقها الممنوحة بموجب االتفاقية ألي أطراف مموِّلة أو إلى أي وكيل ضمان أو وصي خارجي ترشحه 

األطراف المموِّلة.

التنازل والتعاقد 
من الباطن

تخضع االتفاقية وتفسر وفقاً لقوانين إنجلترا وويلز. وفي حال نشوء أي نزاع فتتم تسوية النزاع ودياً بالتفاوض بين الطرفين، وفي حال لم يتم التوصل 
إلى تسوية ودية بين الطرفين خالل ثالثين )30( يوًما، فتتم تسوية هذا النزاع بالتحكيم )مع مراعاة شرط اإلحالة إلى خبير مستقل في حاالت معينة( 

بموجب االتفاقية.

النظام الواجب 
التطبيق
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عقد استبدال انابيب األسبستوس االسمنتية الرئيسية لمياه الشرب في المنطقة الصناعية – مدينة الجبيل الصناعية(:  17ل12الجدول )

عقد استبدال انابيب األسبستوس االسمنتية الرئيسية لمياه الشرب في المنطقة الصناعية – مدينة الجبيل الصناعية

29 سبتمبر 2019م. تاريخ إبرام 
العقد:

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل و ينبع. صاحب العمل:

فرع شركة المشروعات البترولية المصرية. املقاول:

يتعين على المقاول استبدال انابيب األسبستوس االسمنتية الرئيسية لمياه الشرب المتواجدة في المنطقة الصناعية في مدينة الجبيل بأنابيب 
جديدة ذات مواد موافق عليها بذات الخطوط العمودية والطولية لألنابيب السابقة. طبيعة األعمال:

220,493,594 ريال سعودي )شامل ضريبة القيمة المضافة(. قيمة العقد:

تاريخ بدء العمل: التاريخ الذي يصدر فيه صاحب العمل اإلشعار بالمباشرة باألعمال للمقاول )»اإلشعار بالمباشرة باألعمال«(، وهو 17 نوفمبر 2019م.

تبلغ فترة التنفيذ األصلية أربعة وعشرون )24( شهراً ميالدياً من التاريخ الذي تحدده شركة مرافق في اإلشعار بالمباشرة في األعمال، إال أنه تم 
تمديد فترة التنفيذ بموجب أمر التغيير رقم )2( المبرم بتاريخ 11 نوفمبر 2021م ليصبح تاريخ إتمام األعمال 16 مايو 2022م21، وذلك لمراعاة 

جميع اآلثار على الجدول الزمني للمشروع حتى ديسمبر 2020م، بما في ذلك تلك الناتجة عن فيروس كوفيد-19 وعمليات اإلغالق والقيود 
الناتجة عن ذلك.

فترة تنفيذ 
األعمال 

والتمديدات:

أنظمة المملكة العربية السعودية وجميع اللوائح والقرارات واألوامر المتعلقة بها.  النظام املعمول 
به:

اإلنهاء من قبل صاحب العمل:
يحق لصاحب العمل إنهاء العقد في الحاالت التالية:

إذا تخلى المقاول عن األعمال أو أي جزء منها أو إذا تمت إحالة األعمال أو أي جزء منها أو التعاقد من الباطن بشأنها أو أي جزء منها - 1
دون الحصول على موافقة صاحب العمل.

إذا رأى صاحب العمل أن المقاول لم يلتزم بجدول األعمال أو قام بمخالفة أي من بنود العقد أو تمنع أو أخفق بتنفيذ أي جزء من األعمال - 2
بشكل صحيح وبسوء نية أو بالمخالفة ألحكام العقد ولم يتم تدارك ذلك في غضون خمسة عشر )15( يوًما بعد استالم المقاول اشعاراً 

خطياً بذلك من صاحب العمل، أو تعذر على المقاول تقديم دلياًل على عمله على تصحيح المخالفة خالل تلك المدة، يحق لصاحب العمل 
القيام بجميع ما يلي:

االحتفاظ بجميع المبالغ المستحق دفعها للمقاول من قبل صاحب العمل بموجب هذا العقد، و أ- 
سداد جميع مستحقات المقاولين من الباطن بشكل مباشر، والتي كان من المقرر دفعها لهم من قبل المقاول.ب- 
إنهاء العقد– وفي هذه الحالة، يحق لصاحب العمل:ج- 

مصادرة جميع المعدات، واألجهزة واألدوات التي كان يستعملها المقاول في تنفيذ العقد.  	
استكمال تنفيذ العقد عن طريق التعاقد مع أي مقاول رئيسي آخر أو بأي شكل آخر يراه صاحب العمل مناسباً الستكمال العقد. 	

إذا أفلس المقاول أو خاض بعملية مشابهة لإلفالس، أو أصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية المستحقة أو سداد مستحقات - 3
منسوبيه، أو إذا تم تعيين مصفي أو أمين افالس للتحكم في سير أعماله.

كما يحق لصاحب العمل إنهاء العقد أو انهاء أجزاء محددة من العقد في أي وقت ودون تقديم مسببات لهذا اإلنهاء بشرط اشعار المقاول خطياً 
بذلك مع تحديد تاريخ نفاذ االنهاء من قبل صاحب العمل ومع احتفاظ المقاول بحقه في استالم أي مبالغ مستحقه لقاء األعمال المنجزة حتى 

تاريخ اإلنهاء. 
اإلنهاء من قبل المقاول:

لم تتم اإلشارة إلى أي حقوق للمقاول في إنهاء العقد.

اإلنهاء:

أمر التغيير رقم )1( المبرم بتاريخ 11 مارس 2020م بخصوص تحديد وإضافة دفعة مقدمة للعقد المبرم بين المقاول وصاحب العمل.- 1
أمر التغيير رقم )2( المبرم بتاريخ 11 نوفمبر 2021م بخصوص تمديد فترة تنفذ األعمال ليصبح تاريخ إتمام األعمال 16 مايو 2022م.- 2

الوثائق 
اإلضافية:

إن الشركة والمقاول يعمالن حالًيا على تمديد فترة تنفيذ األعمال وهم في صدد استكمال الدراسات واإلجراءات الالزمة في هذا الخصوص.  21
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عقد تصميم وتوريد وبناء محطة معالجة مياه صرف صحي في جدة )A2((:  18ل12الجدول )

)A2( عقد تصميم وتوريد وبناء محطة معالجة مياه صرف صحي في جدة

16 يوليو 2020م. تاريخ إبرام 
العقد:

شركة جدة الثانية للمياه. صاحب العمل:

.)SSEM( املقاول: الشركة السعودية لخدمات األعمال الكهربائية والميكانيكية

يتعين على المقاول القيام بأعمال التصميم والهندسة والشراء والتصنيع واالختبار والنقل والتشييد واإلنشاء والتركيب واإلعداد لمحطة معالجة مياه 
الصرف الصحي في جدة. طبيعة األعمال:

 180,500,000 دوالر أمريكي )أي ما يعادل 676,875,000 ريال سعودي بناء على سعر الصرف المتفق عليه في العقد، وهو 1 دوالر أمريكي = 3.75 
ريال سعودي( )غير شامل ضريبة القيمة المضافة(. قيمة العقد:

 يكون تاريخ بدء العمل بعد كل من اآلتي:
اإلغالق المالي.- 1
استيفاء )أو التنازل بشكل نهائي عن( كل من الشروط المسبقة.- 2
استالم )أو تنازل( صاحب العمل -بالشكل الذي يرضيه- كل مما يلي:- 3

نسخ طبق األصل للمستندات التأسيسية/التجارية للمقاول، والتي تكون فعالة وسارية. أ- 
نسخ طبق األصل للتراخيص، الرخص، التصاريح، الخاصة بالمقاول، التي يجب الحصول عليها بحلول تاريخ بدء العمل، التي تخوله للقيام  ب- 

بالتزاماته بموجب هذا العقد.
نسخة طبق األصل مصادق عليها لمعادلة الميزانية العمومية وآخر قوائم مالية مدققة للمقاول )المعدة حسب المعايير الدولية إلعداد  ج- 

التقارير المالية )IFRS(، أو مبادئ المحاسبة المقبولة عموما )GAAP( أو معايير المحاسبة السعودية(.
نسخ طبق األصل للقرارات، وكاالت، أو أي مستندات تفويض أخرى، معتمدة من قبل مجلس إدارة المقاول أو شركاءه/مساهميه، والتي  د- 
تفوض/توافق على تنفيذ وتوقيع هذا العقد وتذكر أسماء الشخص/األشخاص الذين لهم حق التوقيع بالنيابة عن المقاول. وتكون هذه 

المستندات سارية وفعالة ولم يتم تعديلها أو إلغاءها أو تعليقها.
وثائق التأمين، أو وثيقة موقعة من شخص مفوض لدى المقاول، تفيد بالشكل المرضي لصاحب العمل، أن وثائق التأمين المطلوبة بموجب  هـ- 

العقد ستكون سارية وفعالة طوال المدة المطلوبة.
رأي قانوني، من مستشار خارجي، يؤكد صالحية وإمكان المقاول إبرام هذا العقد. ويكون هذا الرأي متوافق مع ممارسات تمويل المشاريع  و- 

الدولية، ومقبول لدى صاحب العمل بالشكل المعقول.
.)EPC Direct Agreement( نسخة موقعة من عقد التصميم والتوريد والبناء المباشر ز- 

نسخة أصلية موقعة من سند األداء، ضمان الشركة األم، وسند المحتوى المحلي. ح- 
األم(  الشركة  ضمان  سيصدر)ون(  )والذي/الذين  للمقاول  النهائيين  للمالك/المالك  التأسيسية/التجارية  للمستندات  األصل  طبق  ط- 

)»الضامنين«(، والتي تكون فعالة وسارية.
نسخ طبق األصل للقرارات، وكاالت، أو أي مستندات تفويض أخرى، معتمدة من قبل مجلس إدارة كل من الضامنين، والتي تفوض/توافق  ي- 
على تنفيذ وتوقيع ضمان الشركة األم وتذكر أسماء الشخص/األشخاص الذين لهم حق التوقيع بالنيابة عنهم على ضمان الشركة األم. وتكون 

هذه المستندات سارية وفعالة ولم يتم تعديلها أو إلغاءها أو تعليقها.
رأي قانوني، من مستشار خارجي، يؤكد صالحية وإمكان كل من الضامنين إبرام هذا العقد. ويكون هذا الرأي متوافق مع ممارسات تمويل  ك- 

المشاريع الدولية، ومقبول لدى صاحب العمل بالشكل المعقول.
نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوائم المالية المدققة لكل من الضامنين. ل- 

تاريخ بدء العمل:

30 شهر من تاريخ بدء العمل  تاريخ إمتام 
األعمال:

أنظمة إنجلترا وويلز النظام املعمول 
به:
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)A2( عقد تصميم وتوريد وبناء محطة معالجة مياه صرف صحي في جدة

اإلنهاء من قبل صاحب العمل:
يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بتقديم إشعار للمقاول مدته 14 يوماً في الحاالت التالية:أ- 

إذا أخفق المقاول باالمتثال بنصوص ضمان حسن التنفيذ في العقد أو بإشعار لتصحيح أي إخالل بالعقد.- 1
إذا تخلى المقاول عن األعمال أو أظهر بوضوح نيته بعدم االستمرار في أداء التزاماته بموجب العقد.- 2
إذا أخفق المقاول دون عذر معقول بـالمضي في األعمال المنصوص عليها في العقد. - 3
إذا تعاقد المقاول من الباطن إلتمام جميع األعمال أو قام بنقل العقد دون موافقة خطية من صاحب العمل.- 4
كما يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بشكل فوري بتقديم إشعار للمقاول في الحاالت التالية:ب- 

إذا أفلس المقاول أو خاض بعملية مشابهة لإلفالس.- 5
إذا قام المقاول بمنح أو العرض بمنح )بشكل مباشر أو غير مباشر( ألي شخص أي رشوة، أو هدية، أو إكرامية، أو عمولة، أو أي شيء آخر - 6

ذي قيمة، كإغراء أو مكافأة.
إذا خالف المقاول التزاماته الواردة في العقد والمتعلقة بعدم القيام بأي ممارسات تنطوي على الفساد أو االحتيال.- 7
إذا أصبح المقاول مسؤوالً عن سداد غرامات تأخير بشأن العقد بمبلغ يفوق الحد األعلى المسموح به لغرامات التأخير )وهو 15% من قيمة - 8

العقد اإلجمالية، وفق الشروط الخاصة للعقد(.
إذا تم تجاوز حدود المسؤولية التي تنطبق على المقاول وفق أحكام العقد.- 9

إذا لم يتم االنتهاء من تنفيذ كافة األعمال في غضون 120 يوماً من تاريخ إتمام األعمال المتفق عليه )ويشمل ذلك النجاح بجميع اختبارات - 10
استكمال األعمال(. 

إذا تخلف المقاول – بشكل جوهري – عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد. - 11
إذا نتج عن قيام المقاول بأي عمل )أو عن تخلفه بالقيام بأي عمل( تحقق أي من حاالت اإلخالل التابعة لصاحب العمل وفق ما ورد في - 12

اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي المبرمة بتاريخ 25 فبراير 2019م، وال يشمل ذلك ما ينتج عن أي من أحداث المخاطرة أو اإلخالل 
التابعة للشركة السعودية لشراكات المياه الواردة في اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي المبرمة بتاريخ 25 فبراير 2019م.

إذا لم يقم المقاول بتزويد صاحب العمل بضمان من الشركة األم بتاريخ بدء العمل أو إذا لم يتم تجديد ضمان الشركة األم وتفعيله في حال - 13
عدم نفاذ الضمان األصلي. 

باإلضافة إلى ما ورد أعاله، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بتقديم إشعار للمقاول في أي وقت ودون الحاجة لتبرير ذلك اإلنهاء، ويكون تاريخ ج- 
اإلنهاء نافذاً بمجرد مرور 28 يوماً من تاريخ تسلم المقاول اإلشعار أو قيام صاحب العمل برد ضمان حسن التنفيذ إلى المقاول )أيهما الحق(، 
مع اإلشارة إلى أنه ال يحق لصاحب العمل إنهاء العقد في هذه الحالة إذا كانت الغاية من إنهاء العقد تنفيذ صاحب العمل األعمال بنفسه أو من 

خالل مقاول آخر.
اإلنهاء من قبل المقاول:

يحق للمقاول إنهاء العقد بتقديم إشعار لصاحب العمل مدته 30 يوماً في الحاالت التالية:أ- 
إذا لم يستلم المقاول مستحقاته المالية خالل المدد المتفق عليها في العقد وبعد مرور 42 يوًما من تسليمه إشعاراً لصاحب العمل بذلك - 1

)على أن يقتصر ذلك الحق على المستحقات التي تفوق قيمتها 250,000 دوالر أمريكي(.
إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الواردة في العقد بشكل جوهري، شريطة قيام المقاول بتقديم إشعاراً لصاحب العمل يفصل – بوجه - 2

معقول – اإلخالل ذو الصلة والتاريخ الذي ينوي المقاول إنهاء العقد به )على أال تقل المدة بين اإلشعار والتاريخ المزمع إنهاء العقد به عن 
45 يوماً، مع اإلشارة إلى أن قيام صاحب العمل بتصحيح إخالله خالل تلك الفترة يسقط حق المقاول باإلنهاء(.

يحق للمقاول إنهاء العقد إنهاء العقد بشكل فوري بتقديم إشعار لصاحب العمل في الحاالت التالية:ب- 
إذا استمر التعليق عن تنفيذ األعمال لمدة تزيد عن 84 يوماً وقام المقاول بتقديم طلباً لصاحب العمل بالمباشرة باألعمال دون حصول - 1

المقاول على موافقة صاحب العمل بالمباشرة باألعمال خالل 28 يوماً من تاريخ طلب المقاول )على أن يكون التوقف مؤثراً على تنفيذ 
األعمال بأكملها وليس جزء منها فقط(.

أصبح صاحب العمل مفلًسا أو معسًرا، أو يدخل للتصفية، أو يكون لديه أمر تسليم، أو حكم إداري ضده، أو تصالح مع دائنيه، أو يباشر - 2
أعمااًل تحت إشراف حارس قضائي أو وصي أو مدير لصالح دائنيه، أو إذا تم القيام بأي فعل )بموجب األنظمة المعمول بها( له تأثير مماثل 

على أي من هذه األعمال أو األحداث.

اإلنهاء:

اتفاقية ربط الصرف الصحي المتعلقة بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة لمطار جدة )2( والمبرمة بين تحالف شركات - 1
شركة مرافق وشركة فيوليا الشرق األوسط وشركة األموال الخليجية الثانية بتاريخ 25 فبراير 2019م )»اتفاقية ربط الصرف الصحي«(.

اتفاقية نقل الحقوق وااللتزامات الواردة في اتفاقية ربط الصرف الصحي من تحالف شركات يشمل كل من شركة مرافق وشركة فيوليا الشرق - 2
األوسط وشركة األموال الخليجية إلى صاحب العمل، والمبرمة بين تحالف الشركات المذكور وصاحب العمل وشركة المياه الوطنية بتاريخ 18 

ديسمبر 2019م.
اتفاقية تعديل اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي المستقل 2 بمطار جدة بين الشركة السعودية - 3

لشراكات المياه وشركة جدة الثانية للمياه )شركة المشروع( المبرمة بين الشركة السعودية لشراكات المياه وشركة جدة الثانية للمياه بتاريخ 3 
سبتمبر 2020م.

الوثائق 
اإلضافية:
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عقد توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي – 8 المرحلة الرابعة )التصميم والبناء والتشغيل((:  19ل12الجدول )

عقد توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي – 8 المرحلة الرابعة )التصميم والبناء والتشغيل(

16 سبتمبر 2020م. تاريخ إبرام 
العقد:

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل و ينبع )مرافق(. صاحب العمل:

.)SSEM( الشركة السعودية لخدمات األعمال الكهربائية والميكانيكية املقاول:

يتعين على المقاول القيام بأعمال الهندسة والشراء والتصميم والتشييد وبدء التشغيل واالختبار واالنتهاء من تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف 
الصناعي )محطة معالجة مياه الصرف الصناعي رقم -8 بسعة 125,000 متر مكعب/يوم( بمدينة الجبيل الصناعية. ويتم تنفيذ أعمال الهندسة 
السابقة  )»األعمال   )»DBO»الـ ومالحق   »EPC»الـ وفق مالحق  تنفيذها  يتم  التي  األعمال  )أي  التنفيذ  من  واالنتهاء  واالختبار  والتشييد  والشراء 
للتشغيل«( قبل البدء بأعمال التشغيل )أي األعمال التشغيل والصيانة التي يتم تنفيذها وفق مالحق الـ«DBO« فقط( )»أعمال الصيانة والتشغيل«(.

طبيعة األعمال:

األعمال السابقة للتشغيل: تبلغ قيمة أعمال الـEPC 757,500,000 ريال سعودي بحد أقصى )»قيمة األعمال السابقة للتشغيل«(.- 1
أعمال الصيانة والتشغيل: يتم حساب دفعات أعمال الصيانة والتشغيل على أساس معدالت تشغيل وصيانة ثابتة ومتغيرة )تحسب بالريال - 2

السعودي وبالمتر المكعب(، وذلك وفق اآللية المشار إليها في مالحق الـ«DBO« من العقد )»قيمة أعمال الصيانة والتشغيل«( والمتوقع أن ال 
تزيد عن 294,281,250 ريال سعودي.

إن جميع القيم المشار إليها أعاله شاملة لجميع الرسوم والتكاليف )باستثناء ضريبة القيمة المضافة(، ونشير إلى أن معدالت التشغيل والصيانة ثابتة 
وغير خاضعة للزيادة ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك خطياً.

قيمة العقد:

األعمال السابقة للتشغيل: يكون تاريخ البدء باألعمال السابقة للتشغيل هو التاريخ الذي يصدر فيه صاحب العمل اإلشعار بالمباشرة باألعمال - 1
السابقة للتشغيل )»اإلشعار بالمباشرة باألعمال السابقة للتشغيل«(، وهو 01 نوفمبر 2020م.

أعمال الصيانة والتشغيل: تبدأ فترة تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل من تاريخ القبول األولي لألعمال السابقة للتشغيل وفق اآللية المشار إليها - 2
في العقد.

تاريخ بدء العمل:

األعمال السابقة للتشغيل: تبلغ فترة التنفيذ لألعمال السابقة للتشغيل ستة وثالثون )36( شهراً من تاريخ اإلشعار بالمباشرة باألعمال السابقة - 1
للتشغيل )»فترة تنفيذ األعمال السابقة للتشغيل«(.

أعمال الصيانة والتشغيل: تبلغ فترة تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل خمس )5( سنوات من تاريخ القبول األولي لألعمال السابقة للتشغيل وفق - 2
اآللية المشار إليها في العقد )»فترة الصيانة والتشغيل«(، مع مراعاة حق صاحب العمل بتمديد فترة الصيانة والتشغيل األصلية بموجب إشعار 
خطي للمقاول )يتم إرساله قبل ستة )6( أشهر من تاريخ انتهاء فترة الصيانة والتشغيل األصلية(، كما يحق لصاحب العمل بعد التمديد األول 
لفترة الصيانة والتشغيل إرسال إشعار خطي للمقاول لتمديد فترة الصيانة والتشغيل مرة أخرى، وذلك قبل ستة )6( أشهر من تاريخ انتهاء فترة 

الصيانة والتشغيل الممددة.

فترة تنفيذ 
األعمال 

والتمديدات:

أنظمة المملكة العربية السعودية. والمحكمة المختصة هي المحكمة التجارية. النظام املعمول به

اإلنهاء من قبل صاحب العمل:
يحق لصاحب العمل إنهاء العقد في الحاالت التالية:

إذا تخلى المقاول عن األعمال أو أي جزء منها أو إذا تمت إحالة األعمال أو أي جزء منها أو التعاقد من الباطن بشأنها أو أي جزء منها دون - 1
الحصول على موافقة صاحب العمل.

إذا رأى صاحب العمل أن المقاول لم يلتزم بجدول األعمال أو قام بمخالفة أي من بنود العقد أو تمنع أو أخفق بتنفيذ أي جزء من األعمال بشكل - 2
صحيح وبسوء نية أو بالمخالفة ألحكام العقد ولم يتم تدارك ذلك في غضون خمسة عشر )15( يوًما بعد استالم المقاول اشعاراً خطياً بذلك من 
صاحب العمل، أو تعذر على المقاول تقديم دلياًل على عمله على تصحيح المخالفة خالل تلك المدة، يحق لصاحب العمل القيام بجميع ما يلي:

االحتفاظ بجميع المبالغ المستحق دفعها للمقاول من قبل صاحب العمل بموجب هذا العقد، و أ- 
سداد جميع مستحقات المقاولين من الباطن بشكل مباشر، والتي كان من المقرر دفعها لهم من قبل المقاول.ب- 
إنهاء العقد – وفي هذه الحالة، يحق لصاحب العمل:ج- 
مصادرة جميع المعدات، واألجهزة واألدوات التي كان يستعملها المقاول في تنفيذ العقد.- 1
استكمال تنفيذ العقد عن طريق التعاقد مع أي مقاول رئيسي آخر أو بأي شكل آخر يراه صاحب العمل مناسباً الستكمال العقد.- 2
إذا أفلس المقاول أو خاض بعملية مشابهة لإلفالس، أو أصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية المستحقة أو سداد مستحقات - 3

منسوبيه، أو إذا تم تعيين مصفي أو أمين افالس للتحكم في سير أعماله.
كما يحق لصاحب العمل إنهاء العقد أو إنهاء أجزاء محددة من العقد في أي وقت ودون تقديم مسببات لهذا اإلنهاء بشرط اشعار المقاول خطياً بذلك 
مع تحديد تاريخ نفاذ اإلنهاء من قبل صاحب العمل ومع احتفاظ المقاول بحقه في استالم أي مبالغ مستحقه لقاء األعمال المنجزة حتى تاريخ اإلنهاء.

اإلنهاء من قبل المقاول:
لم تتم اإلشارة إلى أي حقوق للمقاول في إنهاء العقد.

اإلنهاء:

أمر تغيير رقم 1، المبرم بتاريخ 30 يناير 2022م، والمتعلق بتمديد فترة التنفيذ تحت العقد إلى 31 يوليو 2024م. الوثائق اإلضافية
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االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة 4ل6ل12

قامت الشركة بإبرام عدد من االتفاقيات مع العديد من األطراف ذوي العالقة تتعلق بأعمالها التجارية والتي تعتمد عليها الشركة بشكل كبير لضمان سير 
أعمالها، ويشمل ذلك اتفاقيات اإليجار المبرمة مع الهيئة الملكية والملخصة في القسم )12– 8( )»العقارات«(، واتفاقيات إمداد الوقود وغاز البيع المبرمة مع 
شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( والملخصة في هذا القسم، حيث تشكل اإليرادات من التعامالت مع األطراف ذوي العالقة ما نسبته %78 

من إجمالي إيرادات المجموعة الخاصة بخدمات الطاقة وما يعادل 77% من إجمالي إيرادات المجموعة المتعلقة بخدمات المياه خالل السنوات السابقة. 

وقدره  ومبلغ  المالية 2019م،  السنة  نهاية  في  كما  ريال سعودي  وقدره 6,267,554,000  مبلغ  العالقة  ذوي  األطراف  مع  التعامالت  قيمة  إجمالي  وبلغ 
5,923,988,000 ريال سعودي كما في نهاية السنة المالية 2020م، ومبلغ وقدره 6,507,077,000 ريال سعودي كما في نهاية السنة المالية 2021م ومبلغ 
وقدره 1,507,142,000 ريال سعودي كما في الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م )حيث بلغ حجم اإليرادات من التعامالت مع األطراف ذوي 
العالقة 4,633,756,000 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و 4,395,107,000 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2020م و 4,985,488,000 ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و1,153,945,000 ريال سعودي في الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2022م، في حين بلغ حجم التكاليف من التعامالت مع أطراف ذوي العالقة 1,633,798,000 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م و1,528,881,000 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 1,521,589,000ريال في السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م و353,197,000 ريال سعودي في الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م(، وذلك بحسب القوائم المالية الموحدة المعدة وفق المعايير 

الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع العقود واالتفاقيات المبرمة مع األطراف ذات العالقة ال تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد تمت بشكل نظامي 
وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة. كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة على التقيد بالمادة الحادية والسبعين )71( والمادة الثانية والسبعين )72( من نظام 
الشركات وبتعليمات المادة السادسة واألربعين )46( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالعقود واالتفاقيات المبرمة مع 
األطراف ذوي العالقة التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها، والتي تم الحصول على موافقة الجمعية العامة عليها باإلجماع وذلك في اجتماعها 
المنعقد بتاريخ 1444/02/02هـ )الموافق 2022/08/29م(. ولمزيد من التفاصيل حول هذه العقود واالتفاقيات، يرجى مراجعة القسم )5-6-1( )»مصالح 

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين السر في العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركة والشركات التابعة«( من هذه النشرة.

ويلخص هذا القسم االتفاقيات المبرمة مع األطراف ذوي العالقة التي تعتبرها الشركة اتفاقيات جوهرية أو ذات أهمية أو من شأنها التأثير على قرار 
االستثمار في أسهم الطرح، علماً بأن هذا ليس ملخص لجميع العقود واالتفاقيات المبرمة من قبل الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وال يشمل جميع 

الشروط واألحكام الخاصة بكل اتفاقية وال يمكن اعتباره بدياًل عن الشروط واألحكام الواردة في العقود واالتفاقيات المذكورة.

اتفاقية المساهمين فيما يتعلق بشركة الجبيل للمياه والكهرباء )شركة جواب( بين شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (:  20ل12الجدول )

وصندوق االستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء وشركة إس جي أيه مرافق هولدنجز دبليو إل إل

اتفاقية المساهمين فيما يتعلق بشركة الجبيل للمياه والكهرباء )شركة جواب( بين شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع وصندوق االستثمارات العامة والشركة 
السعودية للكهرباء وشركة إس جي أيه مرافق هولدنجز دبليو إل إل

أبرمت كل من شركة مرافق وصندوق االستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء وشركة إس جي أيه مرافق هولدنجز دبليو إل إل اتفاقية 
مساهمين فيما يتعلق بشركة الجبيل للمياه والكهرباء )»شركة جواب«( بتاريخ 2006/12/20م. حيث تمتلك شركة مرافق ما نسبته 30% من رأس 
مال شركة جواب ويمتلك صندوق االستثمارات العامة ما نسبته 5% والشركة السعودية للكهرباء ما نسبته 5% وتمتلك شركة إس جي أيه مرافق 

هولدنجز دبليو إل إل ما نسبته %60.

نبذة عن 
االتفاقية

قام كل من شركة مرافق وشركة إس جي أيه مرافق هولدنجز دبليو إل إل بتقديم إقرارات وضمانات معتادة في مثل هذه االتفاقيات. اإلقرارات 
والضمانات

التزمت شركة إس جي أيه مرافق هولدنجز دبليو إل إل بتعويض كل من شركة مرافق وصندوق االستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء - 1
في حال تكبد أي منهم أي خسائر أو تكاليف ناشئة عن عدم التزام شركة إس جي أيه مرافق هولدنجز دبليو إل إل بأحكام االتفاقية أو الناشئة 

عن أي إهمال أو تقصير من المدير التنفيذي -المرشح من قبل شركة إس جي أيه- في تقديم مهامه. 
التزم كل من شركة مرافق وصندوق االستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء بتعويض شركة إس جي أيه مرافق هولدنجز دبليو إل إل - 2

في حال تكبدت أي خسائر أو تكاليف ناشئة عن عدم التزامهم بأحكام االتفاقية أو 
التزمت شركة مرافق بتعويض شركة إس جي أيه عن أي خسائر ناشئة عن أي إهمال أو تقصير من رئيس مجلس اإلدارة -المرشح من قبل - 3

شركة مرافق- في تقديم مهامه.

التعويض

تسري أحكام االتفاقية من شهر يناير 2007م حتى تاريخ إنهاء المشروع الذي تقوم شركة جواب بتنفيذه ما لم يتم إنهائها بتاريخ أبكر عند حدوث 
بعض من الحاالت المحددة في االتفاقية، والتي تشمل على سبيل المثال دون حصر امتالك أحد المساهمين لكافة األسهم في رأس مال شركة 
جواب -من خالل نقل األسهم بشكل يتوافق مع أحكام االتفاقية- أو انتهاء عقد إيجار األرض المقام عليها المشروع وحل المشروع أو تصفية شركة 

جواب. كما تحدد االتفاقية حاالت اإلخالل التي قد تؤدي إلى إلزام الطرف المخل ببيع أو شراء أسهم المساهمين اآلخرين.

مدة االتفاقية 
وحاالت إنهائها

تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية. واتفق األطراف على أن يتم تعيين خبير للنظر في النزاعات الناشئة بين األطراف فيما يتعلق 
باالتفاقية وإصدار قرار بشأن ذلك خالل مدة ستين )60( يوم من تاريخ تعيينه، وفي حال لم يصدر قرار الخبير خالل المدة المحددة أو إذا اعترض 

أحد األطراف على قرار الخبير فيحال النزاع للجهات القضائية المختصة في المملكة.

تسوية املنازعات 
والنظام الواجب 

التطبيق
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اتفاقية بيع الطاقة والمياه المبرمة بين شركة مرافق وشركة توريد والشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية (:  21ل12الجدول )

المياه المالحة

اتفاقية بيع الطاقة والمياه المبرمة بين شركة مرافق وشركة توريد والشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

بتاريخ  المالحة  المياه  لتحلية  العامة  للكهرباء والمؤسسة  السعودية  توريد والشركة  الطاقة والمياه بين شركة مرافق وشركة  بيع  اتفاقية  إبرام  تم 
2009/04/06م، وهي اتفاقية مرتبطة باتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة بين شركة توريد وشركة جواب المؤرخة في 2007/01/15م )يرجى 
الرجوع إلى الجدول )12-11( أعاله لملخص هذه االتفاقية(، حيث تقوم شركة توريد ببيع الطاقة والمياه التي تم شرائها من شركة جواب إلى شركة 

مرافق والشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بموجب اتفاقية بيع الطاقة والمياه، وفق ما يلي: 
تقوم الشركة السعودية للكهرباء بشراء كافة الطاقة من شركة توريد.- 1
تقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بشراء خمسة أثمان سعة المياه المتوفرة من شركة توريد.- 2
تقوم شركة مرافق بشراء ثالثة أثمان سعة المياه المتوفرة من شركة توريد.- 3

نبذة عن 
االتفاقية

تبدأ مدة االتفاقية من 2009/04/06م وتستمر حتى انتهاء أو إنهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة بين شركة توريد وشركة جواب. وتلتزم شركة 
توريد بالحصول على موافقة كل من شركة مرافق والشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قبل أن تقوم بتمديد مدة اتفاقية 

شراء الطاقة والمياه المبرمة مع شركة جواب.

مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

تنتهي االتفاقية بانتهاء أو إنهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة مع شركة جواب. إنهاء االتفاقية

تلتزم شركة توريد بما يلي: - 1
بيع الطاقة للشركة السعودية للكهرباء.أ- 
بيع خمسة أثمان سعة المياه المتوفرة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.ب- 
بيع ثالثة أثمان سعة المياه المتوفرة لشركة مرافق.ج- 

وفي جميع الحاالت، تعتمد كمية الطاقة والمياه التي سيتم بيعها على الكمية المتوفرة لشركة توريد من قبل شركة جواب بموجب اتفاقية شراء - 2
الطاقة والمياه المبرمة مع شركة جواب.

وكمقابل لهذه الخدمات، تقوم الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بدفع المبالغ المنصوص عليها - 3
في الفواتير التي تقدمها شركة توريد وفق أحكام االتفاقية.

كما تلتزم شركة توريد بعدم تقديم موافقتها على تعديل اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة مع شركة جواب أو اتفاقية إمداد غاز البيع المبرمة - 4
مع شركة أرامكو السعودية )يرجى الرجوع إلى الجدول )12-11( والجدول )12-12( لملخص هذه االتفاقية( دون حصولها على موافقة الشركة 
التعديل على  المالحة )حسب مقتضى الحال( في حال قد يؤثر  المياه  العامة لتحلية  للكهرباء و/أو شركة مرافق و/أو المؤسسة  السعودية 

مسؤوليتها القانونية أو بالدفع بموجب االتفاقية.

أهم االلتزامات 

لن تكون شركة توريد مسؤولة عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر أو تعويض وتلتزم كل من الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق والمؤسسة - 1
العامة لتحلية المياه المالحة -بشكل منفرد- إعفاء شركة توريد من المسؤولية الناتجة عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر فيما يتعلق بهذه االتفاقية 
أو اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة مع شركة جواب، باستثناء حاالت اإلهمال أو سوء التصرف من قبل شركة توريد أو اإلخالل بأي من شروط 
وأحكام االتفاقية أو عدم قيامها بإجراءات معقولة لتخفيف األثر السلبي الناتج مما ذكر آنفاً. وتتحمل كل من الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة 
العامة لتحلية المياه المالحة وشركة مرافق بشكل منفرد مسؤولية تعويض شركة توريد بموجب االتفاقية، بحيث تتحمل الشركة السعودية للكهرباء 
ما نسبته 61,764% من مبلغ المطالبة وتتحمل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ما نسبته 23,897% من مبلغ المطالبة وتتحمل شركة مرافق 

ما نسبته 14,339% من مبلغ المطالبة.
كما يلتزم كل مشتري بتعويض المشترين اآلخرين عن أي خسارة يتكبدونها بموجب تعويض شركة توريد في حال نتج من ذلك التعويض مصلحة - 2

مباشرة لهذا لمشتري.

املسؤولية 
والتعويض

يتم تحديد المبالغ المطلوبة وفقاً للمدفوعات والمبالغ الفعلية، وفقاً لألحكام والشروط المنصوص عليها في االتفاقية. - 1
مبلغ - 2 االتفاقية  هذه  بموجب  2021م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  السنة  في  توريد  شركة  قبضتها  التي  الدفعات  قيمة  إجمالي  وبلغت 

2,888,672,486 ريال سعودي.
قيمة االتفاقية

تلتزم الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بدفع مبالغ مالية لشركة توريد وفقاً للمدفوعات والمبالغ الفعلية 
)والتي يجب سدادها خالل خمسة عشر )15( يوم من تاريخ استالم الفاتورة التي تصدرها شركة توريد(، وفقاً لألحكام والشروط المنصوص عليها 

في االتفاقية.
آلية الدفع 

ال يحق ألي طرف التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه االتفاقية أو نقلها إلى أي طرف آخر بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة - 1
من بقية األطراف.

ويحق لكل من الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة و شركة مرافق التنازل عن حقوقها أو التزاماتها بموجب هذه - 2
االتفاقية أو نقلها إلى شركة تابعة لها، بشرط أن تظل كل من الشركة السعودية للكهرباء أو المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو شركة مرافق 

)بحسب الحال( مسؤولة بالتضامن مع تلك الشركات التابعة لدى شركة توريد فيما يتعلق بأي مسؤولية أو التزام بموجب هذه االتفاقية.

التنازل والتعاقد 
من الباطن

تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفقاً لألنظمة في المملكة العربية السعودية، ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها بشكل ودي، وفي حال يتم تسوية النزاع بشكل 
ودي خالل ثالثين )30( يوماً من تاريخ تقديم أحد األطراف إشعاراً إلى بقية األطراف بوجود نزاع حول هذه االتفاقية، فيجوز ألي طرف إحالة النزاع 

إلى ديوان المظالم للبت فيه.

النظام الواجب 
التطبيق
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اتفاقية إمداد غاز البيع المبرمة بين شركة مرافق وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 1431/07/28هـ (:  22ل12الجدول )

)الموافق 2010/07/10م(، فيما يتعلق بتزويد غاز البيع لمحطة شركة مرافق في مدينة ينبع الصناعية

اتفاقية إمداد غاز البيع المبرمة بين شركة مرافق وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 1431/07/28هـ )الموافق 2010/07/10م(، فيما يتعلق 
بتزويد غاز البيع لمحطة شركة مرافق في مدينة ينبع الصناعية

تم إبرام اتفاقية إمداد غاز البيع بين شركة مرافق )بصفتها المشتري( وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( )»شركة أرامكو«( )بصفتها 
البائع( بتاريخ 1431/07/28هـ )الموافق 2010/07/10م(، حيث تلتزم شركة أرامكو بموجبها بتزويد شركة مرافق بغاز البيع لمحطة شركة مرافق 

في مدينة ينبع الصناعية )»االتفاقية«(. 

نبذة عن 
االتفاقية

تسري االتفاقية لمدة عشرين )20( سنة اعتباًرا من تاريخ 1431/07/28هـ )الموافق 2010/07/10م(. مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

يحق ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي يتم تقديمه إلى الطرف اآلخر في حال أخل ذلك الطرف إخالالً جوهرياً بشروط 
هذه االتفاقية وفشل في تصحيحه خالل ستين )60( يوماً من تسلمه لإلشعار الخطي المذكور من قبل الطرف اآلخر. إنهاء االتفاقية

تلتزم شركة مرافق بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:- 1
تركيب وصيانة أنظمة وقود احتياطية في محطتها في مدينة ينبع الصناعية على نفقتها الخاصة ليتم استعمالها في حال عدم تمكن أ- 

شركة أرامكو من تسليم غاز البيع لشركة مرافق ألي سبب كان.
إشعار شركة أرامكو قبل شهر من بداية كل عام على األقل بتقرير مكتوب بالمتطلبات السنوية المتوقعة يدرج فيه معدل الطلب اليومي ب- 

البيع المحددة في هذه  بتأكيد قدرتها على توريد كميات غاز  البيع، وتلتزم شركة أرامكو  التقديري والحد األقصى للطلب على غاز 
االتفاقية لشركة مرافق خالل ثالثين )30( يوم من تسلم التقرير.

سداد قيمة جميع كميات غاز البيع المباعة والمسلمة لها قبل تاريخ سريان االتفاقية ويعتبر إخفاق شركة مرافق في الدفع خالل ثالثين ج- 
)30( يوم من تاريخ سريان االتفاقية إخالل جوهري باالتفاقية.

أن يتم استخدام غاز البيع المباع بموجب االتفاقية كوقود فقط في المولدات الدوامية التربينية التي تعمل بغاز االحتراق في محطة د- 
شركة مرافق ويجب عدم تصديره من قبل شركة مرافق وال تحويله إلى طرف آخر دون موافقة شركة أرامكو الخطية.

وتلتزم شركة أرامكو ببيع كميات غاز البيع الواردة في االتفاقية، وذلك مع مراعاة الوفرة وسياسات اإلنتاج والتكرير والزيت الخام ومبيعات - 2
الغاز والتسعير في المملكة.

يحق لشركة أرامكو تعديل المواصفات المعلنة لغاز البيع من وقت آلخر، وتلتزم بإشعار شركة مرافق بأية تعديالت تتم على المواصفات على - 3
األقل من توريد وتسليم غاز البيع المطابق لتلك المواصفات المعدلة.

أهم االلتزامات 

تلتزم شركة أرامكو ببذل قصارى جهدها لتسليم غاز البيع لشركة مرافق بالمواصفات والكمية والنوعية الموضحة في االتفاقية، ولكن لن - 1
تكون شركة أرامكو مسؤولة عن الخسائر أو المطالبات أو األضرار أو القرارات أو األحكام أو اإلصابات أو وفاة أشخاص أو تلف الممتلكات 

أو أية خسائر أخرى نتيجة التقصير في تسليم إمدادات كافية من غاز البيع إلى شركة مرافق حسب المواصفات الموضحة في االتفاقية.
ال تكون شركة أرامكو مسؤولة تجاه شركة مرافق في حال عدم تمكنها من تسليم غاز البيع بسبب تغيرات في خطط حكومة المملكة العربية - 2

السعودية المتعلقة باإلنتاج والحصص.
لن يكون أي طرف مسؤواًل تجاه الطرف اآلخر عن األضرار الخاصة غير المباشرة المتصلة باالتفاقية أو باألعمال المتعلقة بها سواًء كانت - 3

المسؤولية ناتجة عن األضرار أو التعاقد أو غير ذلك.

املسؤولية 
والتعويض

تحدد قيمة االتفاقية وفقاً لسعر الغاز الذي يتم تحديده من قبل حكومة المملكة العربية السعودية )»السعر الحكومي«(، وتلتزم شركة أرامكو بتبليغ 
شركة مرافق بأية تعديالت على السعر الحكومي. وبلغت إجمالي قيمة الدفعات التي دفعتها شركة مرافق في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2021م بموجب هذه االتفاقية مبلغ 147,767,386 ريال سعودي.
قيمة االتفاقية

أن  السابق، على  التسليم  المسلمة فعلياً خالل شهر  البيع  المستحقة عن كميات غاز  بالمبالغ  أرامكو لشركة مرافق فاتورة شهرية  تقدم شركة 
تقوم شركة مرافق بسداد هذه الفواتير خالل خمسة وأربعين )45( يوماً من نهاية الشهر الذي تم فيه البيع. وتلتزم شركة مرافق أيضاً بسداد أي 

مصروفات أو نفقات إضافية تكبدتها شركة أرامكو نتيجة عدم قيام شركة مرافق بالتزاماتها في هذا الشأن.
آلية الدفع 

ال يجوز لشركة مرافق تحويل االتفاقية أو التنازل عنها كلها أو بعضها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة أرامكو )بشرط أن ال 
تحجب هذه الموافقة بدون سبب معقول(.

التنازل والتعاقد 
من الباطن

بالتفاوض بين الطرفين، وفي حال لم يتم  تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع فتتم تسوية النزاع ودياً 
التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين خالل ستين )60( يوم أو خالل أي فترة يتفق عليها الطرفان، فتتم تسوية هذا النزاع بالتحكيم وفقاً ألنظمة 

التحكيم المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

النظام الواجب 
التطبيق
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اتفاقية إمداد غاز البيع المبرمة بين شركة مرافق وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 1431/04/28هـ (:  23ل12الجدول )

)الموافق 2011/04/02م(، فيما يتعلق بتزويد غاز البيع لشبكة مرافق المحلية لتوزيع الغاز في منطقة الصناعات الخفيفة 

بمدينة ينبع الصناعية

اتفاقية إمداد غاز البيع المبرمة بين شركة مرافق وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 1432/04/28هـ )الموافق 2011/04/02م(، فيما يتعلق 
بتزويد غاز البيع لشبكة مرافق المحلية لتوزيع الغازفي منطقة الصناعات الخفيفة بمدينة ينبع الصناعية

تم إبرام اتفاقية إمداد غاز البيع بين شركة مرافق )بصفتها المشتري( وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( )»شركة أرامكو«( 
)بصفتها البائع( بتاريخ 1432/04/28هـ )الموافق 2011/04/02م(، حيث تلتزم شركة أرامكو بتزويد شركة مرافق بغاز البيع لشبكة مرافق 

المحلية لتوزيع الغاز في منطقة الصناعات الخفيفة بمدينة ينبع الصناعية )»االتفاقية«(.

نبذة عن 
االتفاقية

تسري االتفاقية لمدة عشرين )20( سنة اعتباًرا من تاريخ 1432/04/28هـ )الموافق 2011/04/02م(. مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

يحق ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي يتم تقديمه إلى الطرف اآلخر في حال أخل ذلك الطرف إخالالً جوهرياً - 1
بشروط هذه االتفاقية وفشل في تصحيحه خالل ستين )60( يوماً من تسلمه لإلشعار الخطي المذكور من قبل الطرف اآلخر.

يحق لشركة أرامكو إيقاف تسليم كميات غاز البيع وإنهاء االتفاقية وذلك إذا تم إنهاء اتفاقية التشغيل والصيانة المبرمة بين شركة أرامكو - 2
وشركة مرافق بتاريخ 2011/04/02م.

إنهاء االتفاقية

تلتزم شركة مرافق بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:- 1
في حال عدم قدرة شركة أرامكو في أي وقت على توصيل الغاز لمدينة ينبع الصناعية بسبب قوة قاهرة أو بناء على توجيهات حكومية أ- 

أو أي سبب آخر، إشعار الطرف الثالث بإنشاء وحدة الوقود االحتياطي في محطة الطرف الثالث الستخدامها، ويتحمل الطرف الثالث 
كل تكاليف إنشاء الوحدة مع تكاليف الصيانة والتشغيل. 

إشعار شركة أرامكو قبل شهر من بداية كل عام على األقل بتقرير مكتوب بالمتطلبات السنوية المتوقعة يدرج فيه معدل الطلب اليومي ب- 
التقديري والحد األقصى للطلب على غاز البيع، وتلتزم شركة أرامكو بتأكيد قدرتها على توريد كميات غاز البيع المحددة في هذه 

االتفاقية لشركة مرافق خالل ثالثين )30( يوم من تسلم التقرير.
سداد قيمة جميع كميات غاز البيع المباعة والسلمة لها قبل تاريخ سريان االتفاقية ويعتبر إخفاق شركة مرافق في الدفع خالل ثالثين ج- 

)30( يوم من تاريخ سريان االتفاقية إخالل جوهري باالتفاقية.
أن يتم استخدام غاز البيع المباع بموجب االتفاقية كوقود فقط في محطة شركة مرافق ويجب عدم تصديره من قبل شركة مرافق وال د- 

تحويله إلى طرف آخر دون موافقة شركة أرامكو الخطية.
تلتزم شركة أرامكو ببيع كميات غاز البيع الواردة في االتفاقية، وذلك مع مراعاة الوفرة وسياسات اإلنتاج والتكرير والزيت الخام ومبيعات - 2

الغاز والتسعير في المملكة.
يحق لشركة أرامكو تعديل المواصفات المعلنة لغاز البيع من وقت آلخر، وتلتزم بإشعار شركة مرافق بأية تعديالت تتم على المواصفات قبل - 3

اثني عشر )12( شهًرا على األقل من توريد وتسليم غاز البيع المطابق لتلك المواصفات المعدلة.

أهم االلتزامات 

تلتزم شركة أرامكو ببذل قصارى جهدها لتسليم غاز البيع لشركة مرافق بالمواصفات والكمية والنوعية الموضحة في االتفاقية، ولكن لن  	
تكون شركة أرامكو مسؤولة عن الخسائر أو المطالبات أو األضرار أو القرارات أو األحكام أو اإلصابات أو وفاة أشخاص أو تلف الممتلكات 

أو أية خسائر أخرى نتيجة التقصير في تسليم إمدادات كافية من غاز البيع إلى شركة مرافق حسب المواصفات الموضحة في االتفاقية.
لن يكون أي طرف مسؤواًل تجاه الطرف اآلخر عن األضرار الخاصة غير المباشرة المتصلة باالتفاقية أو باألعمال المتعلقة بها سواًء كانت  	

المسؤولية ناتجة عن األضرار أو التعاقد أو غير ذلك.

املسؤولية 
والتعويض

تحدد قيمة االتفاقية بموجب سعر السوق المحلي السائد لغاز البيع، حيث بلغ سعر الغاز في تاريخ إبرام االتفاقية واحد وخمسة وعشرون 
من مئة دوالًرا أمريكًيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية )1,25 دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية( غير شاملة للضرائب والرسوم التي قد 

تفرضها حكومة المملكة العربية السعودية )»سعر السوق المحلي السائد«(، وتلتزم على شركة أرامكو بتبليغ شركة مرافق بأي تعديالت على سعر 
السوق المحلي السائد. وبلغت إجمالي قيمة الدفعات التي دفعتها شركة مرافق في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بموجب هذه 

االتفاقية مبلغ 44,417,359 ريال سعودي.

قيمة االتفاقية

تقدم شركة أرامكو لشركة مرافق فاتورة شهرية بالمبالغ المستحقة عن كميات غاز البيع المسلمة فعلياً خالل شهر التسليم السابق، على أن 
تقوم شركة مرافق بسداد هذه الفواتير خالل خمسة وأربعين )45( يوماً من نهاية الشهر الذي تم فيه البيع. وتلتزم شركة مرافق أيضاً بسداد أي 

مصروفات أو نفقات إضافية تكبدتها شركة أرامكو نتيجة عدم قيام شركة مرافق بالتزاماتها في هذا الشأن.
آلية الدفع 

ال يجوز لشركة مرافق تحويل االتفاقية أو التنازل عنها كلها أو بعضها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة أرامكو )بشرط أن ال 
تحجب هذه الموافقة بدون سبب معقول(.

التنازل والتعاقد 
من الباطن

تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع فتتم تسوية النزاع ودياً بالتفاوض بين الطرفين، وفي حال لم يتم 
التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين خالل ستين )60( يوم أو خالل أي فترة يتفق عليها الطرفان، فتتم تسوية هذا النزاع بالتحكيم وفقاً 

ألنظمة التحكيم المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

النظام الواجب 
التطبيق
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اتفاقية إمداد بزيت الوقود المبرمة بين شركة مرافق وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 1434/02/19هـ (:  24ل12الجدول )

)الموافق 2013/01/01م(، فيما يتعلق بإمداد زيت الوقود لمحطة شركة مرافق في مدينة ينبع الصناعية

اتفاقية إمداد بزيت الوقود المبرمة بين شركة مرافق وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 1434/02/19هـ )الموافق 2013/01/01م(، فيما يتعلق 
بإمداد زيت الوقود لمحطة شركة مرافق في مدينة ينبع الصناعية

تم إبرام اتفاقية إمداد زيت الوقود بين شركة مرافق )بصفتها المشتري( وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( )»شركة أرامكو«( 
)بصفتها البائع( بتاريخ 1434/02/19هـ )الموافق 2013/01/01م(، حيث تلتزم شركة أرامكو بموجبها بإمداد شركة مرافق بكميات معينة من زيت 

الوقود في مدينة ينبع الصناعية )»االتفاقية«(.

نبذة عن 
االتفاقية

تسري االتفاقية لمدة عشرين )20( سنة اعتباًرا من 2003م.  مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

يحق ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي يتم تقديمه إلى الطرف اآلخر في حال أخل ذلك الطرف إخالالً جوهرياً بشروط 
هذه االتفاقية وفشل في تصحيحه خالل ستين )60( يوماً من تسلمه لإلشعار الخطي المذكور من قبل الطرف اآلخر. إنهاء االتفاقية

تلتزم شركة مرافق بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي: 	
بناء واالحتفاظ بنظام الوقود االحتياطي في محطتها في مدينة ينبع الصناعية على نفقتها الخاصة الستخدامها في حال لم تتمكن أ- 

شركة أرامكو من تسليم زيت الوقود ألي سبب كان، ويتم استخدام تلك األنظمة لتخزين زيت الوقود بكميات كبيرة كافية لتشغيل وصيانة 
محطة شركة مرافق لمدة ال تقل عن ثالثة )3( أيام.

التربينية في محطة شركة مرافق ب-  الدوامية  المولدات  الكافي لتشغيل وصيانة  الديزل  المطلوب من  بالحد األدنى  تخزين واالحتفاظ 
للطاقة في مدينة ينبع الصناعية لمدة ال تقل عن يومين، في حال لم تتمكن شركة أرامكو من التسليم ألي سبب كان، حيث لن تكون شركة 

أرامكو مسؤولة عن أي ظرف من شأنه التأخير في تشغيل محطة شركة مرافق ألكثر من يومين.
إشعار شركة أرامكو قبل خمسة وأربعين )45( يوم من بداية كل عام على األقل بتقرير مكتوب بالمتطلبات السنوية المتوقعة يدرج فيه ج- 

معدل الطلب اليومي التقديري والحد األقصى للطلب على زيت الوقود، وتلتزم شركة أرامكو بتأكيد قدرتها على توريد كميات زيت الوقود 
المحددة في هذه االتفاقية لشركة مرافق خالل ثالثين )30( يوم من تسلم التقرير.

سداد قيمة جميع كميات زيت الوقود المباعة والسلمة لها قبل تاريخ سريان االتفاقية ويعتبر إخفاق شركة مرافق في الدفع خالل ثالثين د- 
)30( يوم من تاريخ سريان االتفاقية إخالل جوهري باالتفاقية.

أن يتم استخدام زيت الوقود المباع بموجب االتفاقية كوقود فقط في محطة شركة مرافق ويجب عدم تصديره من قبل شركة مرافق وال ه- 
تحويله إلى طرف آخر دون موافقة شركة أرامكو الخطية.

تلتزم شركة أرامكو بتنسيق أعمال الفحص والكشف والصيانة مع شركة مرافق وتبليغها بذلك بموجب إشعار خطي مسبق ال تقل مدته عن  	
ستين )60( يوم، وعلى شركة مرافق السماح لشركة أرامكو بالقيام بمتطلبات تلك األعمال ضمن الفترة المطلوبة، وذلك في حال وجود ظروف 

تؤدي إلى عدم قدرة شركة أرامكو على توفير كميات زيت الوقود المتفق عليها بموجب االتفاقية لشركة مرافق.

أهم االلتزامات

تتحمل شركة أرامكو أي تكاليف إضافية فيما يتعلق بإمداد الوقود في حال تعطل اإلمدادات نتيجة تقصيرها، وفي حال كان تعطل اإلمدادات  	
من قبل شركة مرافق فستتحمل شركة مرافق التكاليف اإلضافية نتيجة تقصيرها. 

ال تكون شركة أرامكو مسؤولة تجاه شركة مرافق في حال عدم تمكنها من إمداد زيت الوقود نتيجة تغيرات في خطط حكومة المملكة العربية  	
السعودية المتعلقة باإلنتاج والحصص.

تلتزم شركة أرامكو ببذل قصارى جهدها لتسليم وإمداد زيت الوقود لشركة مرافق بحسب الكمية والنوعية الموضحة في االتفاقية، ولكن لن  	
تكون شركة أرامكو مسؤولة عن الخسائر أو المطالبات أو األضرار أو القرارات أو األحكام أو اإلصابات أو وفاة أشخاص أو تلف الممتلكات أو 

أية خسائر أخرى نتيجة التقصير في تسليم إمدادات كافية من زيت الوقود إلى شركة مرافق بحسب المواصفات المتفق عليها.
لن يكون أي طرف مسؤواًل تجاه الطرف اآلخر عن األضرار الخاصة غير المباشرة المتصلة باالتفاقية أو باألعمال المتعلقة بها سواًء كانت  	

المسؤولية ناتجة عن األضرار أو التعاقد أو غير ذلك.

املسؤولية 
والتعويض

تحدد قيمة االتفاقية وفقاً لسعر زيت الوقود الذي يتم تحديده من قبل حكومة المملكة العربية السعودية )»السعر الحكومي«(، وتلتزم شركة أرامكو 
بتبليغ شركة مرافق بأية تعديالت على السعر الحكومي. 

وبلغت إجمالي قيمة الدفعات التي دفعتها شركة مرافق في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بموجب هذه االتفاقية واتفاقية إمداد بزيت 
الوقود المبرمة بتاريخ 1435/04/01هـ )الموافق 2014/02/01م( مبلغ 58,908,255 ريال سعودي )لمزيد من المعلومات حول االتفاقية يرجى مراجعة 
القسم )12-25( ) »اتفاقية إمداد بزيت الوقود المبرمة بين شركة مرافق وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 1435/04/01هـ 

)الموافق 2014/02/01م(، فيما يتعلق بإمداد زيت الوقود والزيت الخام العربي لمحطة شركة مرافق في مدينة ينبع الصناعية«( من هذه النشرة(.22

قيمة االتفاقية

تقدم شركة أرامكو لشركة مرافق فاتورة شهرية بالمبالغ المستحقة عن كميات زيت الوقود المسلمة فعلياً خالل شهر التسليم السابق، على أن تقوم 
شركة مرافق بسداد هذه الفواتير خالل ثالثين )30( يوماً من نهاية الشهر الذي تم فيه البيع. وتلتزم شركة مرافق أيضاً بسداد أي مصروفات أو 

نفقات إضافية تكبدتها شركة أرامكو نتيجة عدم قيام شركة مرافق بالتزاماتها في هذا الشأن.
آلية الدفع

ال يجوز لشركة مرافق تحويل االتفاقية أو التنازل عنها كلها أو بعضها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة أرامكو )بشرط أن ال 
تحجب هذه الموافقة بدون سبب معقول(.

التنازل والتعاقد 
من الباطن

بالتفاوض بين الطرفين، وفي حال لم يتم  تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع فتتم تسوية النزاع ودياً 
التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين خالل ستين )60( يوم أو خالل أي فترة يتفق عليها الطرفان، فتتم تسوية هذا النزاع بالتحكيم وفقاً ألنظمة 

التحكيم المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

النظام الواجب 
التطبيق

تقوم شركة أرامكو بإصدار فاتورة واحدة لسداد قيمة اتفاقيتي اإلمداد بزيت الوقود.  22
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اتفاقية إمداد بزيت الوقود المبرمة بين شركة مرافق وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 1435/04/01هـ (:  25ل12الجدول )

)الموافق 2014/02/01م(، فيما يتعلق بإمداد زيت الوقود والزيت الخام العربي لمحطة شركة مرافق في مدينة ينبع الصناعية

اتفاقية إمداد بزيت الوقود المبرمة بين شركة مرافق وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 1435/04/01هـ )الموافق 2014/02/01م(، فيما يتعلق 
بإمداد زيت الوقود لمحطة شركة مرافق في مدينة ينبع الصناعية

تم إبرام اتفاقية إمداد زيت الوقود بين شركة مرافق )بصفتها المشتري( وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( )»شركة أرامكو«( 
)بصفتها البائع( بتاريخ 1435/04/01هـ )الموافق 2014/02/01م(، حيث تلتزم شركة أرامكو بموجبها بإمداد شركة مرافق بكميات معينة من زيت 
الوقود الثقيل الستخدامه كوقود أو إمداده عن طريق مورد شركة أرامكو )شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة )سامرف(( والزيت الخام 

العربي الخفيف الستخدامه كوقود احتياطي فقط لمحطة الطاقة )STG 6 و5( في مدينة ينبع الصناعية )»االتفاقية«(.

نبذة عن 
االتفاقية

تسري االتفاقية لمدة عشرين )20( سنة اعتباًرا من تاريخ 1435/04/01هـ )الموافق 2014/02/01م(. مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

يحق ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي يتم تقديمه إلى الطرف اآلخر في حال أخل ذلك الطرف إخالالً جوهرياً بشروط 
هذه االتفاقية وفشل في تصحيحه خالل ستين )60( يوماً من تسلمه لإلشعار الخطي المذكور من قبل الطرف اآلخر. إنهاء االتفاقية

تلتزم شركة مرافق بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي: 	
استخدام النفط الخام العربي الخفيف كوقود احتياطي فقط لمحطة الطاقة )STG 6 و5( في مدينة ينبع الصناعية.أ- 
تخزين وبناء واالحتفاظ بأنظمة زيت الوقود في محطتها في مدينة ينبع الصناعية على نفقتها الخاصة الستخدامها في حال لم تتمكن ب- 

شركة أرامكو من تسليم زيت الوقود ألي سبب كان، ويتم استخدام تلك األنظمة لتخزين زيت الوقوت بكميات كبيرة كافية لتشغيل محطة 
شركة مرافق لمدة ال تقل عن خمسة وأربعين )45( يوم.

تخزين واالحتفاظ بالحد األدنى المطلوب من الزيت الخام العربي الخفيف، الوقود االحتياطي، الكافي لتشغيل وصيانة محطة شركة ج- 
مرافق للطاقة )STG 6 و5( في مدينة ينبع الصناعية، في حال لم تتمكن شركة أرامكو من التسليم ألي سبب كان.

تلتزم شركة أرامكو بتنسيق أعمال الفحص والكشف والصيانة مع شركة مرافق وتبليغها بذلك بموجب إشعار خطي مسبق ال تقل مدته عن  	
ستين )60( يوم، وعلى شركة مرافق السماح لشركة أرامكو بالقيام بمتطلبات تلك األعمال ضمن الفترة المطلوبة، وذلك في حال وجود ظروف 

تؤدي إلى عدم قدرة شركة أرامكو على توفير كميات زيت الوقود المتفق عليها بموجب االتفاقية لشركة مرافق.
يحق لشركة أرامكو تعديل المواصفات المعلنة لزيت الوقود والوقود االحتياطي من وقت آلخر، وتلتزم بإشعار شركة مرافق بأية تعديالت تتم  	

على المواصفات قبل ستين )60( يوم على األقل من توريد وتسليم زيت الوقود المطابق لتلك المواصفات المعدلة.

أهم االلتزامات

تعطل  	 كان  نتيجة تقصيرها، وفي حال  اإلمدادات  تعطل  الوقود في حال  زيت  بإمداد  يتعلق  تكاليف إضافية فيما  أي  أرامكو  تتحمل شركة 
اإلمدادات من قبل شركة مرافق فستتحمل شركة مرافق التكاليف اإلضافية فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة نتيجة إمداد الوقود االحتياطي. 

ال تكون شركة أرامكو مسؤولة تجاه شركة مرافق في حال عدم تمكنها من إمداد زيت الوقود نتيجة تغيرات في خطط حكومة المملكة العربية  	
السعودية المتعلقة باإلنتاج والحصص.

تلتزم شركة أرامكو ببذل قصارى جهدها لتسليم وإمداد زيت الوقود وزيت الوقود االحتياطي لشركة مرافق بحسب الكمية والنوعية الموضحة  	
في االتفاقية، ولكن لن تكون شركة أرامكو مسؤولة عن الخسائر أو المطالبات أو األضرار أو القرارات أو األحكام أو اإلصابات أو وفاة أشخاص 
أو تلف الممتلكات أو أية خسائر أخرى نتيجة التقصير في تسليم إمدادات كافية من زيت الوقود وزيت الوقود االحتياطي إلى شركة مرافق 

بحسب المواصفات المتفق عليها.
لن يكون أي طرف مسؤواًل تجاه الطرف اآلخر عن األضرار الخاصة غير المباشرة المتصلة باالتفاقية أو باألعمال المتعلقة بها سواًء كانت  	

المسؤولية ناتجة عن األضرار أو التعاقد أو غير ذلك.

املسؤولية 
والتعويض

تحدد قيمة االتفاقية وفقاً لسعر زيت الوقود أو الوقود االحتياطي الذي يتم تحديده من قبل حكومة المملكة العربية السعودية )»السعر الحكومي«(، 
وتلتزم شركة أرامكو بتبليغ شركة مرافق بأية تعديالت على السعر الحكومي. 

وبلغت إجمالي قيمة الدفعات التي دفعتها شركة مرافق في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بموجب هذه االتفاقية واتفاقية إمداد 
بزيت الوقود المبرمة بتاريخ 1434/02/19هـ )الموافق 2013/01/01م( مبلغ 58,908,255 ريال سعودي )لمزيد من المعلومات حول االتفاقية 
يرجى مراجعة القسم )12-24( )»اتفاقية إمداد بزيت الوقود المبرمة بين شركة مرافق وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 

1434/02/19هـ )الموافق 2013/01/01م(، فيما يتعلق بإمداد زيت الوقود لمحطة شركة مرافق في مدينة ينبع الصناعية«( من هذه النشرة(.23

قيمة االتفاقية

تقدم شركة أرامكو لشركة مرافق فاتورة شهرية بالمبالغ المستحقة عن كميات زيت الوقود المسلمة فعلياً خالل شهر التسليم السابق، على أن تقوم 
شركة مرافق بسداد هذه الفواتير خالل ثالثين )30( يوماً من نهاية الشهر الذي تم فيه البيع. وتلتزم شركة مرافق أيضاً بسداد أي مصروفات أو 

نفقات إضافية تكبدتها شركة أرامكو نتيجة عدم قيام شركة مرافق بالتزاماتها في هذا الشأن.
آلية الدفع

ال يجوز لشركة مرافق تحويل االتفاقية أو التنازل عنها كلها أو بعضها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة أرامكو )بشرط أن ال 
تحجب هذه الموافقة بدون سبب معقول(.

التنازل والتعاقد 
من الباطن

بالتفاوض بين الطرفين، وفي حال لم يتم  تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع فتتم تسوية النزاع ودياً 
التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين خالل ستين )60( يوم أو خالل أي فترة يتفق عليها الطرفان، فتتم تسوية هذا النزاع بالتحكيم وفقاً ألنظمة 

التحكيم المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

النظام الواجب 
التطبيق

تقوم شركة أرامكو بإصدار فاتورة واحدة لسداد قيمة اتفاقيتي اإلمداد بزيت الوقود.  23
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اتفاقية إمداد بزيت الوقود المبرمة بين شركة مرافق وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 1437/09/02هـ (:  26ل12الجدول )

)الموافق 2016/06/07م(، فيما يتعلق بإمداد زيت الوقود والزيت الخام لمحطة شركة مرافق في مدينة ينبع الصناعية

اتفاقية إمداد بزيت الوقود المبرمة بين شركة مرافق وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 1437/09/02هـ )الموافق 2016/06/07م(، فيما يتعلق 
بإمداد زيت الوقود والزيت الخام لمحطة شركة مرافق في مدينة ينبع الصناعية

تم إبرام اتفاقية إمداد زيت الوقود بين شركة مرافق )بصفتها المشتري( وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( )»شركة أرامكو«( 
)بصفتها البائع( بتاريخ 1437/09/02هـ )الموافق 2016/06/07م(، حيث تلتزم شركة أرامكو بموجبها بإمداد شركة مرافق بكميات معينة من زيت 
الوقود الستخدامه كوقود والزيت الخام العربي الخفيف الستخدامه كوقود احتياطي فقط لمحطة ينبع 2 للطاقة والمياه )STG 21 و22 و23( في 

مدينة ينبع الصناعية )»االتفاقية«(.

نبذة عن 
االتفاقية

تسري االتفاقية لمدة سنة واحدة )1( اعتباًرا من تاريخ 1437/09/08هـ )الموافق 2016/06/13م(، وتتجدد االتفاقية تلقائًيا لمدة سنة واحدة )1( 
ما لم يتم إنهائها من قبل أي من الطرفين بموجب إشعار خطي يتم تسليمه للطرف اآلخر قبل ستين )60( يوم من تاريخ انتهاء االتفاقية.

مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

يحق ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي يتم تقديمه إلى الطرف اآلخر في حال أخل ذلك الطرف إخالالً جوهرياً بشروط 
هذه االتفاقية وفشل في تصحيحه خالل ستين )60( يوماً من تسلمه لإلشعار الخطي المذكور من قبل الطرف اآلخر. إنهاء االتفاقية

تلتزم شركة مرافق بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي: 	
استخدام الزيت الخام العربي الخفيف كوقود فقط لمحطة ينبع 2 للطاقة والمياه )STG 1 و2 و3( في مدينة ينبع الصناعية.أ- 
تخزين وبناء واالحتفاظ بأنظمة زيت الوقود في محطتها في مدينة ينبع الصناعية الستخدامها في حال لم تتمكن شركة أرامكو من ب- 

تسليم زيت الوقود ألي سبب كان، ويتم استخدام تلك األنظمة لتخزين زيت الوقود بكميات كبيرة كافية لتشغيل وصيانة محطة شركة 
مرافق لمدة ال تقل عن خمسة وأربعين )45( يوم.

تلتزم شركة أرامكو بتنسيق أعمال الفحص والكشف والصيانة مع شركة مرافق وتبليغها بذلك بموجب إشعار خطي مسبق ال تقل مدته ستين  	
)60( يوم، وعلى شركة مرافق السماح لشركة أرامكو بالقيام بمتطلبات تلك األعمال ضمن الفترة المطلوبة، وذلك في حال وجود ظروف تؤدي 

إلى عدم قدرة شركة أرامكو على توفير كميات الزيت الخام العربي الخفيف المتفق عليها بموجب االتفاقية لشركة مرافق.
يحق لشركة أرامكو تعديل المواصفات المعلنة لزيت الوقود من وقت آلخر، وتلتزم بإشعار شركة مرافق بأية تعديالت تتم على المواصفات قبل  	

ستين )60( يوم على األقل من توريد وتسليم زيت الوقود المطابق لتلك المواصفات المعدلة.

أهم االلتزامات

تتحمل شركة أرامكو أي تكاليف إضافية فيما يتعلق بإمداد الوقود االحتياطي في حال تعطل اإلمدادات نتيجة تقصيرها، وفي حال كان تعطل  	
اإلمدادات من قبل شركة مرافق فستتحمل شركة مرافق التكاليف اإلضافية فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة نتيجة إمداد الوقود االحتياطي. 

ال تكون شركة أرامكو مسؤولة تجاه شركة مرافق في حال عدم تمكنها من إمداد الزيت الخام العربي الخفيف أو زيت الوقود نتيجة تغيرات في  	
خطط حكومة المملكة العربية السعودية المتعلقة باإلنتاج والحصص.

تلتزم شركة أرامكو ببذل قصارى جهدها لتسليم وإمداد زيت الخام العربي الخفيف لشركة مرافق بحسب الكمية والنوعية الموضحة في  	
االتفاقية، ولكن لن تكون شركة أرامكو مسؤولة عن الخسائر أو المطالبات أو األضرار أو القرارات أو األحكام أو اإلصابات أو وفاة أشخاص 
أو تلف الممتلكات أو أية خسائر أخرى نتيجة التقصير في تسليم إمدادات كافية من زيت الخام العربي الخفيف إلى شركة مرافق بحسب 

المواصفات المتفق عليها.
لن يكون أي طرف مسؤواًل تجاه الطرف اآلخر عن األضرار الخاصة غير المباشرة المتصلة باالتفاقية أو باألعمال المتعلقة بها سواًء كانت  	

المسؤولية ناتجة عن األضرار أو التعاقد أو غير ذلك.

املسؤولية 
والتعويض

تحدد قيمة االتفاقية وفقاً لسعر زيت الوقود والزيت الخام العربي الخفيف الذي يتم تحديده من قبل حكومة المملكة العربية السعودية باإلضافة 
إلى رسوم المناولة )»السعر الحكومي«(، وتلتزم شركة أرامكو بتبليغ شركة مرافق بأية تعديالت على السعر الحكومي. وبلغت إجمالي قيمة الدفعات 

التي دفعتها شركة مرافق في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بموجب هذه االتفاقية مبلغ 241,089,962 ريال سعودي.
قيمة االتفاقية

تقدم شركة أرامكو لشركة مرافق فاتورة شهرية بالمبالغ المستحقة عن كميات زيت الوقود المسلمة فعلياً خالل شهر التسليم السابق، على أن تقوم 
شركة مرافق بسداد هذه الفواتير خالل ثالثين )30( يوماً من نهاية الشهر الذي تم فيه البيع. وتلتزم شركة مرافق أيضاً بسداد أي مصروفات أو 

نفقات إضافية تكبدتها شركة أرامكو نتيجة عدم قيام شركة مرافق بالتزاماتها في هذا الشأن.
آلية الدفع

ال يجوز لشركة مرافق تحويل االتفاقية أو التنازل عنها كلها أو بعضها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة أرامكو )بشرط أن ال 
تحجب هذه الموافقة بدون سبب معقول(.

التنازل والتعاقد 
من الباطن

بالتفاوض بين الطرفين، وفي حال لم يتم  تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع فتتم تسوية النزاع ودياً 
التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين خالل ستين )60( يوم أو خالل أي فترة يتفق عليها الطرفان، فتتم تسوية هذا النزاع بالتحكيم وفقاً ألنظمة 

التحكيم المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

النظام الواجب 
التطبيق
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اتفاقية استخدام المرافق في الجبيل المبرمة بين شركة مرافق وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ (:  27ل12الجدول )

1435/10/21هـ )الموافق 2014/08/17م(

اتفاقية استخدام المرافق في الجبيل المبرمة بين شركة مرافق وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 1435/10/21هـ )الموافق 2014/08/17م(

تم إبرام اتفاقية استخدام المرافق بين شركة مرافق وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( )بصفتها العميل(، والتي بموجبها تقوم 
شركة مرافق بتزويد مشروع محطة الغاز واسط بخدمات المرافق العامة في الجبيل والتي تشمل )1( مياه الشرب )لالستخدام الصناعي(، )2( 
مياه الري، )4( مياه البحر للتريد، )5( تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي، )6( تجميع ومعالجة مياه الصرف الصناعي. وتم تعديل االتفاقية 

بتاريخ 2016/11/28م.

نبذة عن 
االتفاقية

تسري االتفاقية لمدة ثالثين )30( سنة اعتباًرا من تاريخ 1435/10/21هـ )الموافق 2014/08/17م(، ما لم يتم إنهائها بموجب أحكامها قبل تاريخ 
انتهاء االتفاقية، قابلة للتجديد لمدد إضافية باتفاق الطرفين خطًيا. 

مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

يحق ألي طرف إنها االتفاقية بموجب إشعار خطي يتم تسليمه للطرف اآلخر في حال أخل الطرف اآلخر إخالالً جوهرياً بشرط من شروط  	
االتفاقية ولم يتم تصحيحه خالل تسعين )90( يوم من تسلمه إلشعار باإلخالل أو أي مدة أخرى يتم االتفاق عليها بين الطرفين. وال يؤدي إنهاء 

االتفاقية إلى إعفاء أي من الطرفين من التزاماته على النحو المنصوص عليه في االتفاقية والتي نشأت قبل إنهاء االتفاقية.
يحق للعميل إنهاء االتفاقية في حال عدم رغبته بالبقاء في الموقع بموجب إشعار خطي يتم تقديمه لشركة مرافق قبل اثني عشر )12( شهراً  	

على األقل من تاريخ إخالء العقار.
يحق للطرفين إنهاء االتفاقية في حال وجود قوة قاهرة تؤدي إلى عدم قدرة شركة مرافق على تنفيذ أي من التزاماتها الجوهرية بموجب  	

االتفاقية لفترة )360( يوم متواصلة، بشرط أن يتم تزويد العميل بإشعار بذلك خالل مدة ال تقل عن تسعين )90( يوم قبل اإلنهاء.

إنهاء االتفاقية

تلتزم شركة مرافق بتزويد العميل بخدمات المرافق العامة المحددة في االتفاقية ويلتزم العميل بدفع رسوم مقابل هذه الخدمات مبنية على  	
التعرفة الموافق عليها من قبل المنظم ذو الصلة وفًقا ألحكام وشروط االتفاقية.

يلتزم العميل بتوفير مساحة كافية لتمكين شركة مرافق من تركيب المرافق ومعدات الربط الالزمة لتزويد العميل بالخدمات وال يجوز للعميل  	
التغيير أو التعديل على هذه المرافق والمعدات المملوكة لشركة مرافق ويجب عليه حمايتها على نفقته الخاصة. 

في حال لم تكن معدات القياس موجودة، تلتزم شركة مرافق بتوفير وتركيب العدادات الالزمة لقياس التوريد لكل من خدمات المرافق العامة  	
الواجب عليها تقديمها قبل البدء بتزويد العميل بها ويلتزم العميل بتعويض شركة مرافق عن أي تكاليف ناتجة عن ذلك.

يلتزم العميل بعدم إعادة بيع أي من خدمات المرافق المقدمة من قبل شركة مرافق للغير وبإشعار شركة مرافق في حال طرأ أي تغيير على  	
االحتياجات والمتطلبات المتوقعة للخدمات المقدمة بموجب االتفاقية.

تلتزم شركة مرافق بإشعار الطرف اآلخر قبل خمسة عشر )15( يوم عن أي تغيير أو انقطاع محتمل في خدمات المرافق المقدمة بموجب  	
االتفاقية.

أهم االلتزامات

باستثناء حاالت اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد من قبل شركة مرافق، لن تكون شركة مرافق مسؤولة عن أي خسارة أو مطالبة أو  	
ضرر أو تعويض نتيجة لقيام شركة مرافق بتقديم الخدمات المتفق عليها -أو عدم تقديمها- للعميل بالكمية و/أو الجودة المنصوص عليها في 
االتفاقية، إال أنه ستسعى شركة مرافق باتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة الوضع ومحاولة تصحيح أي إهمال أو إخالل في أقرب وقت ممكن.

يلتزم كل طرف بتعويض الطرف اآلخر عن أي خسائر ناتجة عن إهماله أو عدم التصرف حسب االتفاقية باستثناء حاالت اإلهمال الجسيم أو  	
سوء التصرف المتعمد أو اإلخالل بأحكام االتفاقية من قبل الطرف اآلخر.

املسؤولية 
والتعويض

يتم تحديد قيمة االتفاقية ورسوم الخدمات وفقاً للجدول المرفق باالتفاقية وذلك لكل خدمة على حدى، ويحق لشركة مرافق تعديل الرسوم وفق 
ما يعتمده المنظم بموجب إشعار خطي يتم تقديمه قبل ستين )60( يوم على األقل. وبلغت إجمالي قيمة الدفعات التي قبضتها شركة مرافق في 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بموجب هذه االتفاقية مبلغ 53,099,739 ريال سعودي. 
قيمة االتفاقية

تصدر شركة مرافق فواتير شهرية بالمبالغ المستحقة على العميل بموجب االتفاقية، ويلتزم العميل بسداد قيمة الفاتورة خالل فترة ال تزيد عن 
خمسة وأربعين )45( يوم من تاريخ إصدار الفاتورة، ويحق لشركة مرافق فرض غرامات مالية في حال تأخر العميل عن السداد.  آلية الدفع

ال يحق للعميل التنازل عن حقوقه والتزاماته بموجب االتفاقية ألي طرف خارجي دون الحصول على موافقة شركة مرافق. التنازل والتعاقد 
من الباطن

تخضع االتفاقية وتفسر طبقاً ألنظمة المملكة العربية السعودية، ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها بشكل ودي، وفي حال لم يتم تسوية النزاع بشكل 
ودي خالل ثالثين )30( يوماً من نشوء النزاع، فيتم اللجوء إلى التحكيم وفق النظام السعودي.

النظام الواجب 
التطبيق
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بإدارة وتشغيل (:  28ل12الجدول ) يتعلق  فيما  فبراير 2012م  بتاريخ 07  وينبع  للجبيل  الملكية  والهيئة  مرافق  بين شركة  مبرمة  تفاهم  مذكرة 

وصيانة خدمات مرافق المياه في مدينة رأس الخير

مذكرة تفاهم مبرمة بين شركة مرافق والهيئة الملكية للجبيل وينبع بتاريخ 07 فبراير 2012م فيما يتعلق بإدارة وتشغيل وصيانة خدمات مرافق المياه في مدينة 
رأس الخير 

أبرمت شركة مرافق مذكرة تفاهم بتاريخ 2012/02/07م مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع فيما يتعلق بإدارة وتشغيل وصيانة خدمات مرافق المياه 
والتي تتضمن مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي الصناعي، و مياه البحر للتبريد ومياه الري في مدينة رأس الخير )»مذكرة التفاهم«(.

نبذة عن 
االتفاقية

تلتزم شركة مرافق بعدد من االلتزامات بموجب مذكرة التفاهم والتي تشمل ما يلي: 	
القيام بأعمال اإلدارة والتشغيل والصيانة لمرافق المياه في مدينة رأس الخير الصناعية.أ- 
الصحي ب-  الصرف  ومياه  الشرب،  مياه  تتضمن  والتي  الرئيسية  اإليجار  اتفاقية  في  المحددة  المسؤوليات  وفق  المياه  خدمات  تقديم 

الصناعي، و مياه البحر للتبريد ومياه الري في مدينة رأس الخير الصناعية.
تلتزم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بعدد من االلتزامات بموجب مذكرة التفاهم والتي تشمل تنظيم خدمات إنتاج مياه التبريد، ومياه المعالجة،  	

ومياه الصرف الصحي والصناعي، ومياه الري، ومياه الشرب، من نقاط التوزيع أو نقلها أو توريعها أو شرائها أو بيعها أو استيرادها أو تصديرها 
وتقديم خدماتها في مدينة رأس الخير الصناعية.

ولمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة ملخص اتفاقية اإليجار الرئيسية المبرمة بين شركة مرافق والهيئة الملكية للجبيل وينبع في القسم   
)12-8( )»العقارات«( من هذه النشرة.

أهم االلتزامات

مذكرة تفاهم مبرمة بين شركة مرافق والهيئة الملكية للجبيل وينبع بتاريخ 29 أبريل 2019م فيما يتعلق بإدارة وتشغيل وصيانة (:  29ل12الجدول )

خدمات مرافق الكهرباء في مدينة رأس الخير

مذكرة تفاهم مبرمة بين شركة مرافق والهيئة الملكية للجبيل وينبع بتاريخ 29 أبريل 2019م فيما يتعلق بإدارة وتشغيل وصيانة خدمات مرافق الكهرباء في مدينة 
رأس الخير

أبرمت شركة مذكرة تفاهم بتاريخ 2019/04/29م مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع فيما يتعلق بإدارة وتشغيل وصيانة خدمات مرافق الكهرباء في 
مدينة رأس الخير )»مذكرة التفاهم«(.

نبذة عن 
االتفاقية

تلتزم شركة مرافق بعدد من االلتزامات بموجب مذكرة التفاهم والتي تشمل ما يلي: 	
القيام بأعمال اإلدارة والتشغيل والصيانة لمرافق الكهرباء في مدينة رأس الخير الصناعية.أ- 
والمرافق ب-  الكهربائية  الطاقة  أنظمة  تتضمن  والتي  الرئيسية  اإليجار  اتفاقية  في  المحددة  المسؤوليات  وفق  الكهرباء  تقديم خدمات 

والمعدات ذات الصلة بالمنشأة أو التي سيتم عليها إنشائها بواسطة الهيئة ويشمل ذلك األراضي المقامة عليها المنشآت والمرافق 
وممرات خطوط نقل الطاقة داخل المدينة وفق اتفاقية اإليجار الرئيسية.

العمل على تحديث إجراءات نقل األصول وإعداد الجدول الزمني وااللتزامات الفنية ومراجعة إجراءات التصاميم )والمفترض أنه تم ج- 
إنجازه بتاريخ 2019/05/30م(.

المنتجة والناقلة للطاقة  	 التنسيق مع األطراف  التفاهم والتي تشمل  الملكية للجبيل وينبع بعدد من االلتزامات بموجب مذكرة  الهيئة  تلتزم 
الكهربائية للتأكيد من الحصول على اإلمدادات الالزمة لمدينة رأس الخير الصناعية.

ولمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة ملخص اتفاقية اإليجار الرئيسية المبرمة بين شركة مرافق والهيئة الملكية للجبيل وينبع في القسم   
)12-8( )»العقارات«( من هذه النشرة.

أهم االلتزامات

اتفاقية إمداد المياه المبرمة بين شركة مرافق وشركة الجبيل للمياه والكهرباء بتاريخ 27 مايو 2007م فيما يتعلق بمحطة توليد (:  30ل12الجدول )

الطاقة وتحلية مياه البحر في مدينة الجبيل الصناعية

اتفاقية إمداد المياه المبرمة بين شركة مرافق وشركة الجبيل للمياه والكهرباء بتاريخ 27 مايو 2007م فيما يتعلق بمحطة توليد الطاقة وتحلية مياه البحر في مدينة 
الجبيل الصناعية

أبرمت شركة مرافق اتفاقية إمداد المياه بتاريخ 2007/05/27م مع شركة الجبيل للمياه والكهرباء )»شركة جواب«( فيما يتعلق بربط محطة توليد 
الطاقة وتحلية مياه البحر في مدينة الجبيل الصناعية بمارفق توزيع المياه الخاصة بشركة مرافق )»االتفاقية«(.

نبذة عن 
االتفاقية

تسري االتفاقية اعتباًرا من تاريخ 2007/05/27م وتنتهي بانتهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة بين شركة مرافق وشركة جواب، وقابلة 
للتجديد بموجب اتفاق الطرفين.

مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

يحق ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية في حاالت معينة وبموجب إشعارات يتم تقديمها للطرف اآلخر كما هو موضح في االتفاقية، وتشمل  	
هذه الحاالت ما يلي:

االتفاق بين الطرفين على إنهاء االتفاقية.أ- 
اإلنهاء نتيجة التقصير أو اإلخالل بموجب إشعار مسبق ال يقل عن )30( يوم.ب- 

وفي حالة اإلنهاء، يحق ألي من الطرفين مطالبة الطرف المخل بالتعويض مقابل إخالل الطرف المخل وعدم الوفاء بأي من التزاماته بموجب  	
االتفاقية.

إنهاء االتفاقية
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اتفاقية إمداد المياه المبرمة بين شركة مرافق وشركة الجبيل للمياه والكهرباء بتاريخ 27 مايو 2007م فيما يتعلق بمحطة توليد الطاقة وتحلية مياه البحر في مدينة 
الجبيل الصناعية

تلتزم شركة مرافق بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل ما يلي: 	
تشغيل وصيانة المعدات الخاصة بها.أ- 
قبول المياه المطابقة للمواصفات المنصوص عليها في االتفاقية والمقدمة من شركة جواب.ب- 

تلتزم شركة جواب بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل ما يلي: 	
تشغيل وصيانة المعدات الخاصة بها وتشغيل المحطة ووحدات تحلية المياه وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في االتفاقية.أ- 
االلتزام بمتطلبات توزيع المياه المنصوص عليها في االتفاقية.ب- 

أهم االلتزامات

تلتزم شركة جواب بتعويض شركة مرافق عن أي خسائر أو مطالبة أو ضرر يطالبها بها أي طرف ثالث وذلك في حال عدم تطابق المياه المزودة  	
بالمواصفات المنصوص عليها في االتفاقية إال إذا كانت شركة مرافق على علم بأن المياه غير متطابقة بالمواصفات.

ال تلتزم شركة جواب بالتكاليف والمصاريف الناتجة عن أي خسائر لم تتسبب بها شركة جواب بشكل مباشر. 	

املسؤولية 
والتعويض

ال توجد قيمة لهذه االتفاقية بحكم طبيعتها. قيمة االتفاقية

ال يحق ألطراف االتفاقية بيع أو التنازل عن أو نقل أي من حقوقهم أو التزاماتهم بموجب االتفاقية إلى أي طرف آخر دون الحصول على موافقة 
خطية مسبقة من الطرف اآلخر، باستثناء حق شركة جواب بالتنازل عن أي من حقوقها أو التزاماتها بموجب االتفاقية إلى أي من ممولي شركة 

جواب بموجب أي اتفاقية تمويل مبرمة بين شركة جواب وأي من مموليها أو أي طرف آخر يمثل أي من هؤالء الممولين.

التنازل والتعاقد 
من الباطن

تخضع االتفاقية وتفسر طبقاً ألنظمة المملكة العربية السعودية، ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها بشكل ودي، وفي حال لم يتم تسوية النزاع بشكل 
ودي خالل ثالثين )30( يوماً من نشوء النزاع، فيتم إحالة النزاع إلى ديوان المظالم.

النظام الواجب 
التطبيق

اتفاقية خدمات التشغيل والصيانة المبرمة بين شركة مرافق وشركة ماسا بتاريخ 10 أغسطس 2011م فيما يتعلق بأنشطة (:  31ل12الجدول )

المياه والصرف الصحي وتبريد مياه البحر في الجبيل وينبع ورأس الخير، والمعدلة بتاريخ 15 فبراير 2014م وتاريخ 30 يونيو 

2016م وتاريخ 1 يناير 2020م وتاريخ 31 أكتوبر 2020م

اتفاقية خدمات التشغيل والصيانة المبرمة بين شركة مرافق وشركة ماسا بتاريخ 10 أغسطس 2011م فيما يتعلق بأنشطة المياه والصرف الصحي وتبريد مياه البحر 
في الجبيل وينبع ورأس الخير، والمعدلة بتاريخ 15 فبراير 2014م وتاريخ 30 يونيو 2016م وتاريخ 1 يناير 2020م وتاريخ 31 أكتوبر 2020م

أبرمت شركة مرافق اتفاقية خدمات تشغيل وصيانة بتاريخ 2011/08/10م مع شركة سور الدولية )SAS( فيما يتعلق بأنشطة المياه والصرف 
الصحي وتبريد مياه البحر في مدينة الجبيل الصناعية. تم تعديل االتفاقية بتاريخ 15 فبراير 2014م وتاريخ 30 يونيو 2016م وتاريخ 1 يناير 2020م 
وتاريخ 31 أكتوبر 2020م، كما تم نقل االتفاقية والتنازل عنها من شركة سور الدولية )SAS( إلى شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )المعروفة 

سابًقا بـ »شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة«( )»شركة ماسا«( )بصفتها المشغل( )»االتفاقية«(.

نبذة عن 
االتفاقية

تسري االتفاقية من تاريخ 2011/08/10م وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2024م.  مدة االتفاقية 
وآلية التجديد

يحق للشركة إنهاء االتفاقية بأثر فوري في حاالت معينة وبموجب إشعار يتم تقديمه لشركة ماسا كما هو موضح في االتفاقية، وتشمل هذه  	
الحاالت ما يلي:

إفالس شركة ماسا أو إعسارها أو تصفيتها أو تعيين مصفي أو وصي أو قيام سلطة مختصة بإصدار أمر بتصفية شركة ماسا أو أ- 
إفالسها.

إخالل شركة ماسا وعدم الوفاء بأي من التزاماتها بموجب االتفاقية وعدم قدرتها على تصحيح هذا اإلخالل خالل ثالثين )30( يوم من ب- 
تاريخ تقديم شركة مرافق إشعار بذلك.

عدم قدرة شركة ماسا على الحصول على التغطية التأمينية الالزمة بموجب االتفاقية.ج- 
تنازل شركة ماسا عن االتفاقية أو نقل أي من حقوقها أو التزاماتها إلى أي طرف آخر، باستثناء الحاالت المنصوص عليها في االتفاقية.د- 

يحق لشركة ماسا إنهاء االتفاقية في حاالت معينة وبموجب إشعار ال تقل مدته عن ثالثين )30( يوم يتم تقديمه لشركة مرافق كما هو موضح  	
في االتفاقية، وتشمل هذه الحاالت ما يلي:

صدور قرار بإفالس شركة مرافق.أ- 
قيام شركة مرافق بإيقاف الخدمات التي يتم تقديمها بموجب االتفاقية لمدة ثالثين )30( يوم متتالية، وذلك في غير الحاالت التي ب- 

يكون إيقاف الخدمات بسبب إخالل شركة ماسا وعدم الوفاء بأي من التزاماتها بموجب االتفاقية أو إهمال متعمد من قبل شركة ماسا.
عدم قيام شركة مرافق بسداد المبالغ المستحقة لشركة ماسا خالل ستين )60( يوم من تاريخ تقديم شركة ماسا إشعار بذلك.ج- 
إخالل شركة ماسا وعدم الوفاء بأي من التزاماتها بموجب االتفاقية وعدم قدرتها على تصحيح هذا الخلل خالل ستين )60( يوم من د- 

تاريخ تقديم شركة مرافق إشعار بذلك.
وفي حالة اإلنهاء، ستستمر شركة ماسا بتقديم الخدمات بموجب االتفاقية )في حال طلب شركة مرافق استمراها( لمدة ال تزيد عن ستة )6(  	

أشهر من تاريخ اإلنهاء، وتلتزم شركة ماسا )بناًء على طلب شركة مرافق( بالتنسيق مع مشغل آخر وتقوم بتزويد ذلك المشغل بما يلزم لتمكينه 
من تزويد شركة مرافق بالخدمات المتفق عليها بموجب االتفاقية، وستقوم شركة مرافق في حاالت معينة بتعويض شركة ماسا عن الخدمات 

التي تم تقديمها بشكل كامل وفقاً لألحكام والشروط المنصوص عليها في االتفاقية. 

إنهاء االتفاقية
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اتفاقية خدمات التشغيل والصيانة المبرمة بين شركة مرافق وشركة ماسا بتاريخ 10 أغسطس 2011م فيما يتعلق بأنشطة المياه والصرف الصحي وتبريد مياه البحر 
في الجبيل وينبع ورأس الخير، والمعدلة بتاريخ 15 فبراير 2014م وتاريخ 30 يونيو 2016م وتاريخ 1 يناير 2020م وتاريخ 31 أكتوبر 2020م

تلتزم شركة مرافق بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل ما يلي: 	
توفير الكميات المطلوبة من المياه والطاقة لتمكين شركة ماسا من أداء التزاماتها وتوفير الخدمات المنصوص عليها بموجب االتفاقية.أ- 
االلتزام بكافة األنظمة المعمول بها والمتعلقة بالخدمات التي يتم تقديمها بموجب االتفاقية وتكون شركة مرافق مسؤولة عن القيام ب- 

بكافية الترتيبات التنظيمية الالزمة الخاصة بذلك.
تلتزم شركة ماسا بعدد من االلتزامات بموجب االتفاقية والتي تشمل ما يلي: 	

تقديم خطة عمل وتقارير واضحة لشركة مرافق توضح الخدمات التي ستقوم شركة ماسا بتقديمها لشركة مرافق بموجب االتفاقية. أ- 
تقديم خدمات التشغيل والصيانة وفقاً للمواصفات المنصوص عليها في االتفاقية.ب- 

االلتزام بالمتطلبات البيئية وكافة األنظمة المعمول بها والمتعلقة بالخدمات التي تقوم بتقديمها لشركة مرافق بموجب االتفاقية. 	

أهم االلتزامات

 يلتزم كل طرف بتعويض الطرف اآلخر عن أي خسائر أو مطالبة أو ضرر أو تعويض يطالبها بها أي طرف ثالث في حال كانت تلك الخسائر أو 
المطالبة أو الضرر أو التعويض نتيجة اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد من قبل الطرف المخل أو عدم الوفاء بأي من التزاماته بموجب 

االتفاقية أو عدم االلتزام باألنظمة والقوانين المنصوص عليها في االتفاقية، وذلك باستثناء حاالت معينة منصوص عليها في االتفاقية.

املسؤولية 
والتعويض

يتم تحديد المبالغ المطلوبة وفقاً للجداول الواردة في االتفاقية وذلك وفقاً لرسوم وتكاليف التشغيل والصيانة. وبلغت إجمالي قيمة الرسوم التي 
دفعتها شركة مرافق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بموجب هذه االتفاقية مبلغ 470,502,359 ريال سعودي. قيمة االتفاقية

تلتزم شركة ماسا بإصدار فواتير شهرية لشركة مرافق بشأن أي مبالغ مستحقة لشركة ماسا، وتلتزم شركة مرافق بسداد قيمة هذه الفواتير خالل 
مدة ال تزيد عن ثالثين )30( يوم من تاريخ استالم الفاتورة. آلية الدفع

ال يحق ألطراف االتفاقية بيع أو التنازل عن أو نقل أي من حقوقهم أو التزاماتهم بموجب االتفاقية إلى أي طرف آخر دون الحصول على موافقة 
خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

التنازل والتعاقد 
من الباطن

تخضع االتفاقية وتفسر طبقاً ألنظمة المملكة العربية السعودية، م تسوية أي نزاع ينشأ عنها بشكل ودي، وفي حال لم يتم تسوية النزاع بشكل ودي 
خالل ستين )60( يوماً من نشوء النزاع، فيتم إحالة النزاع إلى ديوان المظالم.

النظام الواجب 
التطبيق

اتفاقيات التمويل والقروض والتسهيالت  7ل12

فيما يلي ملخص التفاقيات التسهيالت والقروض الجوهرية المبرمة من قبل الشركة وشركاتها التابعة.

اتفاقية الشروط المشتركة بين شركة الجبيل للمياه والكهرباء بصفتها الشركة، و بي ان بي باريبا، مجموعة سامبا المالية، (:  32ل12الجدول )

الدولي ووكيل  باريبا بصفته وكيل السهيالت  الدولي بي اس سي بصفتهم مرتبين ُمعينين، و بي ان بي  الخليج  وبنك 

وكيل  بصفته  الرياض  وبنك  المغطاة،   KEIC تسهيالت  وكيل  بصفته  فرع سيول  باريبا،  بي  ان  العالمي،وبي  التسهيالت 

أمين  بصفته  ليمتد  كوربوريت  ميزوهو  وبنك   ،LRA تسهيالت  وكيل  بصفته  الدولي  الخليج  وبنك  اإلسالمية،  التسيهالت 

ضمانات خارجي، ومجموعة سامبا المالية بصفته أمين ضمانات محلي، وبنك الخليج الدولي بصفته وكيل ضمانات البحرين، 

وبي ان بي باريبا، فرع لندن بصفته بنك الحساب الخارجي، ومجموعة سامبا المالية بصفته بنك الحساب المحلي )»اتفاقية 

الشروط المشتركة الخاصة بشركة الجبيل للمياه والكهرباء«(:

اتفاقية الشروط المشتركة الخاصة بشركة الجبيل للمياه والكهرباء

1428/4/27هـ )الموافق 2007/05/14م(. تاريخ االتفاقية

شركة الجبيل للمياه والكهرباء )»الشركة«(. املقترض

تمويل المشروع الذي يشمل أعمال التطوير، والتصميم، والهندسة، والمشتريات، والتصنيع، والتمويل، والبناء، والترخيص، واإلنجاز، واالختبار التشغيلي، 
والتأمين، وإجراءات الملكية، والتشغيل والصيانة المتعلقة بمحطة توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، بطاقة إجمالية صافية تقدر بحوالي 2،745 

ميغاواط، وحوالي 800.000 متر مكعب من المياه المحالة يومياً. 
ويشمل هذا التمويل التسهيالت الدولية، وتسهيالت KEIC المغطاة، والتسهيالت اإلسالمية، وتسهيالت رأس المال العامل، وتسهيالت LRA )كاًل على 
النحو المحدد بموجب اتفاقية الشروط المشتركة الخاصة بشركة الجبيل للمياه والكهرباء( )»تسهيالت تمويل شركة الجبيل للمياه والكهرباء«( التي 

يتم تزويدها من قبل مقدمي االئتمان المعنيين )على النحو المحدد في اتفاقية الشروط المشتركة الخاصة بشركة الجبيل للمياه والكهرباء(.

نوع التسهيل/ 
الغرض/ املبلغ

تتم اإلشارة إلى تواريخ االستحقاق النهائية لكل من التسهيالت المقدمة إلى الشركة بموجب اتفاقيات التسهيالت الخاصة بتسهيالت تمويل شركة 
الجبيل للمياه والكهرباء مع تاريخ/تواريخ االستحقاق للتمويل طويل األجل الذي يمتد حتى عام 2029م. املدة

قيمة االلتزامات اإلجمالية لمقدمي االئتمان فيما يتعلق بتسهيالت تمويل شركة الجبيل للمياه والكهرباء هي: 2.816.835.000 دوالر أمريكي. قيمة التسهيالت
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اتفاقية الشروط المشتركة الخاصة بشركة الجبيل للمياه والكهرباء

اتفاقية التسهيالت الدولية المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007م بمبلغ 1,571,835,000 دوالر أمريكي بين كل من الشركة، وبنك بي ان بي باريبا كوكيل  أ- 
دولي للتسهيالت وأطراف أخرى؛

اتفاقية تسهيالت شركة KEIC بمبلغ 645.000.000 دوالر أمريكي المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007م بين الشركة وبنك بي ان بي باريبا، فرع سيول،  ب- 
كوريا، بصفتها وكيل تغطية تسهيل KEIC ومقرضو تسهيالت KEIC؛

اتفاقية تسهيل LRA المبرمة بتاريخ 28 مارس 2016م بين كل من، بين أطراف أخرى، الشركة ومجموعة سامبا المالية بصفتها وكيل تسهيالت  ج- 
LRA وبنك بي ان بي باريبا بصفته وكيل التسهيالت الدولي؛

القرض المرحلي بمبلغ 495.565.000 دوالر أمريكي المبرم بتاريخ 14 مايو 2007 بين الشركة وبنك بي ان بي باريبا كوكيل تسهيل القرض  د- 
المرحلي؛

اتفاقية تسهيل رأس المال العامل بمبلغ 100,000,000 ريال سعودي المبرمة بتاريخ 14 سبتمبر 2014م بين بنك بي إن بي باريبا فرع المملكة  هـ- 
العربية السعودية كمقرض والشركة بصيغتها المعدلة بموجب:

اتفاقية التعديل األولى المبرمة بتاريخ في 7 سبتمبر 2015م بين الشركة بصفتها المقترض و بنك بي ان بي باريبا، المملكة العربية السعودية   -1
بصفته البنك.

اتفاقية التعديل الثانية المبرمة بتاريخ 27 سبتمبر 2016م بين الشركة بصفتها المقترض وبنك بي ان بي باريبا، المملكة العربية السعودية   -2
بصفته البنك.

اتفاقية التعديل الثالثة المبرمة بتاريخ 10 سبتمبر 2017م بين الشركة بصفتها المقترض وبنك بي ان بي باريبا، المملكة العربية السعودية   -3
بصفته البنك.

اتفاقية التعديل الرابعة المبرمة بتاريخ 16 أغسطس 2018م بين الشركة بصفتها المقترض و بنك بي ان بي باريبا، المملكة العربية السعودية   -4
بصفته البنك.

خطاب اعتماد احتياطي صادر بتاريخ 28 مايو 2007م من مجموعة سامبا المالية لصالح بنك ميزوهو كوربوريت ليمتد بصفته أمين الضمان؛ و- 
خطاب اعتماد صادر بتاريخ 5 يونيو 2007م من البنك العربي الوطني إلى بنك ميزوهو كوربوريت ليمتد؛ ز- 

اتفاقية الوكالة المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007م بين بنك الرياض )أصالة عنه وبالنيابة عن مؤسسات التمويل اإلسالمية األخرى(، والشركة بصفتها  ح- 
الوكيل؛

اتفاقية اإليجار المحددة المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007 بين بنك الرياض كوكيل لذاته وبالنيابة عن بنوك اإليجار الُمحددة األخرى، و الشركة  ط- 
كمستأجر؛

اتفاقية المشاركة في األصول المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007م بين المؤسسات المالية اإلسالمية لتمكين الشركة ، بين مسائل أخرى، من تمويل  ي- 
إنشاء وتشغيل محطة مرافق المستقلة لتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر وغيرها من المرافق الموجودة في الجبيل، المملكة العربية السعودية؛

اتفاقية الوكالة المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007م بين مؤسسات التمويل اإلسالمية وبنك الرياض بصفته وكيل التسهيالت اإلسالمية؛ ك- 
اتفاقية وكالة الخدمات المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007م بين بنك الرياض بصفته وكيل التسهيالت اإلسالمية )أصالة عنه وبالنيابة عن بنوك  ل- 

اإليجار المحددة( و الشركة كوكيل خدمات؛
صك التنسيق المبرم بتاريخ 14 مايو 2007م بين الشركة وبنك بي ان بي باريبا بصفته وكيل المرفق العالمي ووكيل التسهيالت الدولي ووكيل  م- 

تسهيالت القروض المرحلية؛
صك تحميل أعباء وتنازل عن قروض المساهمين الخارجية المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007م بين شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع  ن- 

والشركة السعودية للكهرباء بصفتها المسئولة، وميزوهو كوربوريت بنك ليمتد بصفتها أمين الضمانات الخارجي، و الشركة؛
اتفاقية الضمانات الداخلية للحسابات المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007م بين الشركة ومجموعة سامبا المالية كوكيل الضمانات الداخلية، ومجموعة  س- 

سامبا المالية بصفتها بنك الحساب داخلي؛
اتفاقية الضمانات الخارجية للحسابات المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007م بين الشركة ومجموعة سامبا المالية بصفتها وكيل الضمانات الداخلية،  ع- 

ومجموعة سامبا المالية بصفتها بنك الحسابات الداخلي؛
اتفاقية الدعم المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007 بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والشركة؛ ف- 

الضمان المبرم بتاريخ 14 مايو 2007م والصادر عن SGA Marafiq Holding WLL لصالح بنك الخليج الدولي ش.م.م بصفته وكيل الضمانات  ص- 
البحرينية بالنيابة عن كبار أطراف التمويل؛

خطاب االعتماد االحتياطي المبرم بتاريخ 28 مايو 2007 الصادر من البنك السعودي الفرنسي لصالح شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع؛ ق- 
االتفاقية المباشرة لمرافق لربط المياه المبرمة بتاريخ 27 مايو 2007م بين شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع و الشركة ومجموعة  ر- 

سامبا المالية؛
االتفاقية المباشرة لشراء الكهرباء والمياه المؤرخة في 14 مايو 2007 بين شركة مرافق الكهرباء والمياه، والشركة وبنك ميزوهو كوربوريت ليمتد  ش- 

بصفته أمين ضمانات خارجي، وبنك الرياض بصفته وكيل التسهيالت اإلسالمية؛

املستندات ذات 
الصلة
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اتفاقية الشروط المشتركة الخاصة بشركة الجبيل للمياه والكهرباء

اتفاقية التشغيل والصيانة المباشرة المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007 بين الشركة وشركة السويس نوماك للتشغيل والصيانة القابضة دبليو إل إل  ت- 
كمشغل، وشركة السويس تراكتابيل إس أي، والشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة، وشركة سوجيكس عمان ال ال سي كضامنين، وبنك ميزوهو 

كوربوريت ليمتد كأمين الضمانات الخارجي؛ 
اتفاقية LPR المباشرة المبرمة بتاريخ 9 يونيو 2007م بين الشركة وشركة Tractebel Parts and Repairs FZE كمورد وبنك ميزوهو كوربوريت  ث- 

ليمتد بصفته أمين الضمانات الخارجي؛
اتفاقية الهندسة والمشتريات والبناء المباشر المبرمة بتاريخ 4 يونيو 2007م بين الشركة بصفتها المالك، وشركة جنرال إلكتريك الدولية، وشركة  خ- 
هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة، وشركة سوسيتيه إنترناشيونال دي ديسالمنت بصفتها المقاول، وشركة جنرال إلكتريك بصفتها الضامن، 

وبنك ميزوهو كوربوريت ليمتد بصفته أمين الضمانات الخارجي، وبنك الرياض بصفته وكيل التسهيالت اإلسالمية؛
اتفاقية االكتتاب في رأس المال واالحتفاظ بالملكية المبرمة بتاريخ 26 مايو 2007 بين الشركة، SGA Marafiq Holding WLL، شركة مرافق  ذ- 
الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، الشركة السعودية للكهرباء بصفتهم مساهمين أوليين ، وشركة السويس تراكتيبيل إس أي، والشركة العربية 
لمشاريع المياه والطاقة بصفتهم أطراف دعم أولية، وبنك بي ان بي باريبا بصفته وكيل التسهيالت العالمي، وبنك بي ان باريبا بصفته وكيل 

تسهيالت القروض المرحلية، وبنك ميزوهو كوربوريت ليمتد بصفته وكيل الضمانات؛
اتفاقية الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات المالية الرئيسية )ISDA( المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007م بين بي ان بي باريبا فرع لندن و الشركة. ض- 
اتفاقية الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات المالية الرئيسية )ISDA( المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007م بين بنك ميزوهو كوربوريت ليمتد و  غ- 

الشركة؛
اتفاقية الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات المالية الرئيسية )ISDA( المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007م بين بنك ستاندرد تشارترد و الشركة؛ ظ- 

اتفاقية الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات المالية الرئيسية المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007م بين مجموعة سامبا المالية و الشركة؛ أ أ- 
ب ب- اتفاقية الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات المالية الرئيسية المبرمة بتاريخ 11 أبريل 2018م بين البنك األهلي التجاري و الشركة؛

الراهن  بتاريخ 14 مايو 2007 بين SGA Marafiq Holdings W.L.L بصفتها  المبرمة  المتعلقة بأسهم الشركة  اتفاقية ضمانات األسهم  ج ج- 
ومجموعة سامبا المالية بصفتها وكيل الضمانات المحلية؛

التنازل الخارجي عن عائدات التأمين المؤرخة في 14 مايو 2007 بين الشركة بصفتها وكيل وبنك ميزوهو كوربوريت بنك ليمتد بصفته أمين  د د- 
الضمانات الخارجي؛

هـ هـ- التنازل الخارجي عن عائدات إعادة التأمين المؤرخة في 14 مايو 2007 بين الشركة بصفتها الشركة ، وبنك ميزوهو كوربوريت بصفته أمين 
الضمانات الخارجي وشركة التأمين التعاوني بصفتها المؤمن؛

اتفاقية التنازل المحلي المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007 بين الشركة بصفتها الشركة ومجموعة سامبا المالية بصفتها وكيل الضمانات المحلية؛ و و- 
اتفاقية رهن على المحطة والمعدات المبرمة بتاريخ 14 مايو 2007 بين الشركة بصفتها الراهن ومجموعة سامبا المالية بصفتها وكيل الضمانات  ز ز- 

المحلي؛
 SGA Marafiq اتفاقية رهن األعمال الرسمية المبرمة بتاريخ 28 مايو 2007 بين الشركة بصفتها الراهن وبنك الخليج الدولي ش.م.ب.، و ح ح- 

Holdings W.L,L, بصفتهم المرتهنين؛
 Power and Water Investmentsو ،Tractebel Parts and Repairs FZE ط ط- صك حصص الرهن العقاري المبرم بتاريخ 27 مايو 2007 بين
Limited of First Island House، وAQUA Marafiq Water and Electricity Company of Trident Trust Company )مجتمعين، 

الراهنين( و بنك الخليج الدولي ش.م.ب بصفته مرتهن؛ و
اتفاقية تعديل وثائق الضمانات المبرمة بتاريخ 29 أكتوبر 2019م بين الشركة ، وبنك بي ان بي باريبا كوكيل التسهيالت العالمي، ومجموعة سامبا  ي ي- 

المالية كوكيل الضمانات الداخلي، ومجموعة سامبا المالية بصفتها بنك الحساب الداخلي.

املستندات ذات 
الصلة

الرئيسي (:  33ل12الجدول ) التجاري بصفته المرتب  الثانية للمياه بصفتها الشركة والبنك األهلي  اتفاقية الشروط المشتركة بين شركة جدة 

والمفوض األولي، ووكيل التسهيالت العالمي، ووكيل تسهيالت المشتريات، ووكيل الضمان المحلي، ووكيل الضمانات 

المحلي، وبنك الحساب، ومزود خدمة التحوط األصلي )»اتفاقية الشروط المشتركة الخاصة بشركة جدة الثانية للمياه«(:

اتفاقية الشروط المشتركة الخاصة بشركة جدة الثانية للمياه

1441/11/09هـ )الموافق 2020/06/30م(. تاريخ االتفاقية

شركة جدة الثانية للمياه )»الشركة«(. املقترض

تمويل المشروع الذي يشمل-من بين أمور أخرى- التطوير، والتمويل، والتصميم، والهندسة، والمشتريات، والتصنيع، واختبار المصنع، والنقل، والتشييد، 
والتركيب، والتجهيز، واالنجاز، واختبارات التشغيل، والتأمين، وإجراءات الملكية، والتشغيل والصيانة من قبل الشركة المتعلقة ب )أ( محطة معالجة مياه 

الصرف الصحي بجدة، المملكة العربية السعودية بطاقة إجمالية قدرها 300.000 متر مكعب/يومياً، و )ب( المرافق الكهربائية.
ويشمل هذا التمويل تسهيالت الشراء وتسهيالت رأس المال العامل )كاًل على النحو المحدد بموجب اتفاقية الشروط المشتركة الخاصة بشركة جدة 
الثانية للمياه( )»تسهيالت تمويل شركة جدة الثانية للمياه«( التي يتم تزويدها من قبل المؤسسات المالية المعنية )على النحو المحدد في اتفاقية 

الشروط المشتركة الخاصة بشركة جدة الثانية للمياه(.

نوع التسهيل/ 
الغرض/ املبلغ

تتم اإلشارة إلى تواريخ االستحقاق النهائية لكل من التسهيالت المقدمة إلى الشركة بموجب اتفاقيات التسهيالت الخاصة بتسهيالت تمويل شركة جدة 
الثانية للمياه مع تاريخ/تواريخ االستحقاق للتمويل طويل األجل الذي يمتد حتى عام 2047م. املدة
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اتفاقية الشروط المشتركة الخاصة بشركة جدة الثانية للمياه

تبلغ قيمة إجمالي التزامات التسهيالت بالدوالر األمريكي فيما يتعلق بتسهيالت تمويل شركة جدة الثانية: 106.700.000 دوالر أمريكي.
تبلغ قيمة إجمالي التزامات التسهيالت بالريال السعودي فيما يتعلق بتسهيالت تمويل شركة جدة الثانية: 200.400.000 ريال سعودي.

قيمة التسهيالت

الشركة ملتزمة بإنشاء المشروع أو التسبب في إنشائه وفقاً التفاقية الهندسة والمشتريات والبناء باإلضافة إلى جميع االتفاقيات األساسية المتعلقة 
بالمشروع. باإلضافة إلى ذلك، فإن تحتوي مستندات التمويل الخاصة بتسهيالت تمويل شركة جدة الثانية للمياه تحتوي على إقرارات وضمانات 
وتعهدات اعتيادية والتي تم تصميمها خصيًصا للمتطلبات التجارية ذات الصلة، ويبدو أن هذه اإلقرارات والضمانات والتعهدات متعارف عليها في 

مثل هذه المشاريع.

االلتزامات 
الرئيسية

اتفاقية االكتتاب في االكتتاب في رأس المال واالحتفاظ بالملكية المبرمة بتاريخ 30 يونيو 2020م بين الشركة بصفتها الشركة، وشركة مرافق  أ- 
الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(، واألموال الخليجية الثانية فيوليا الشرق األوسط بصفتها المساهمين الرعاة األوليين، والبنك األهلي 
التجاري بصفته وكيل التسهيالت العالمي، وأمين الضمانات الخارجي، ووكيل الضمانات الداخلي، والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل مرافق 

للقروض المرحلية، والبنك العربي الوطني بصفته وكيل أموال القرض المرحلي، ووكيل Veolia EBL؛
اتفاقية الجمعية الدولية للتبادالت والمشتقات المالية الرئيسية المبرمة بتاريخ 15 يوليو 2020 بين البنك السعودي الفرنسي والشركة؛ ب- 

اتفاقية الجمعية الدولية للتبادالت والمشتقات المالية الرئيسية المبرمة بتاريخ 30 يونيو 2020 بين البنك األهلي التجاري والشركة؛ ج- 
تعهد الشراء بالريال السعودي المبرم بتاريخ 30 يونيو 2020 بين البنك األهلي التجاري بصفته المؤجر والشركة بصفتها الشركة؛ د- 

اتفاقية اإليجار اآلجل بالريال السعودي المبرمة بتاريخ 30 يونيو 2020 بين البنك األهلي التجاري بصفته المؤجر والشركة بصفتها المستأجر ؛ هـ- 
اتفاقية المشتريات بالريال السعودي المبرمة بتاريخ 30 يونيو 2020 بين البنك األهلي التجاري كوكيل تسهيالت المشتريات والشركة بصفتها  و- 

المشتري؛
اتفاقية مشتريات بالريال السعودي المبرمة بتاريخ 30 يونيو 2020 بين البنك األهلي التجاري كوكيل تسهيالت المشتريات والشركة بصفتها  ز- 

المشتري؛
تعهد بالبيع بالريال السعودي المبرمة بتاريخ بتاريخ 30 يونيو 2020 بين البنك األهلي التجاري بصفته المؤجر والشركة بصفتها الشركة؛ ح- 

اتفاقية وكالة الخدمات بالريال السعودي المبرمة بتاريخ 30 يونيو 2020 بين البنك األهلي التجاري كمؤجر والشركة كوكيل الخدمة؛ ط- 
تعهد البيع بالدوالر األمريكي المبرمة بتاريخ 30 يونيو 2020 بين البنك األهلي التجاري بصفته المؤجر والشركة بصفتها الشركة؛ ي- 
تعهد الشراء بالدوالر األمريكي المبرم بتاريخ 30 يونيو 2020 بين البنك األهلي التجاري كمؤجر وشركة والشركة بصفتها الشركة؛ ك- 

اتفاقية إيجار آجل بالدوالر األمريكي المبرمة بتاريخ 30 يونيو 2020 بين البنك األهلي التجاري بصفته المؤجر والشركة بصفتها المستأجر؛ ل- 
اتفاقية مشتريات بالدوالر األمريكي المبرمة بتاريخ 30 يونيو 2020 بين البنك األهلي التجاري كوكيل تسهيالت المشتريات والشركة بصفتها  م- 

المشتري؛
اتفاقية وكالة استثمار تسهيالت المشتريات بالدوالر األمريكي المبرمة بتاريخ 30 يونيو 2020 بين المؤسسات المالية كمؤسسات مالية، والبنك  ن- 

األهلي التجاري كوكيل تسهيالت المشتريات، والشركة بصفتها الشركة؛
اتفاقية وكالة خدمات بالدوالر األمريكي المبرمة بتاريخ 30 يونيو 2020 بين البنك األهلي التجاري بصفته المؤجر والشركة كوكيل خدمة؛ س- 

اتفاقية التنازل المحلي المبرمة بتاريخ 12 يوليو 2020 بين الشركة بصفتها المتنازل والبنك األهلي التجاري بصفته المتنازل له؛ ع- 
التنازل المحلي عن عائدات التأمين المبرمة بتاريخ 12 يوليو 2020 بين الشركة بصفتها المتنازل والبنك األهلي التجاري بصفته المتنازل له؛ ف- 

تعهد محلي يتعلق بالمحطة والمعدات بتاريخ 12 يوليو 2020 بين الشركة بصفتها الراهن والبنك التجاري الوطني بصفته وكيل الضمان المحلي؛ ص- 
اتفاقية رهن محلي متعلقة بالحسابات والمبرمة بتاريخ 12 يوليو 2020 بين الشركة والبنك األهلي التجاري بصفته وكيل للضمانات المحلية  ق- 

وبنك حساب؛
اتفاقية الضمان على ضمانات األسهم المبرمة بتاريخ في 12 يوليو 2020 بين الشركة بصفتها الشركة وشركة فيوليا الشرق األوسط بصفتها  ر- 

الراهن، والبنك األهلي التجاري بصفته وكيل الضمانات المحلية؛
اتفاقية ضمانات األسهم المبرمة بتاريخ 12 يوليو 2020 بين الشركة بصفتها الشركة، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( بصفتها  ش- 

الراهن، والبنك األهلي التجاري بصفته وكيل الضمانات المحلي؛
اتفاقية ضمانات األسهم المبرمة بتاريخ 13 يوليو 2020 بين الشركة بصفتها الشركة، وشركة األموال الخليجية الثانية المحدودة بصفتها الراهن،  ت- 

والبنك األهلي التجاري بصفته وكيل ضمانات محلي؛
اتفاقية الهندسة والمشتريات والبناء المباشر الخاصة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بجدة والمبرمة بتاريخ 26 يوليو 2020م بين الشركة  ث- 

بصفتها المالك والشركة السعودية لخدمات لألعمال الميكانيكية والكهربائية بصفتها متعهد والبنك األهلي التجاري بصفته وكيل؛
اتفاقية التشغيل والصيانة المباشرة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بجدة المبرمة بتاريخ 26 يوليو 2020 بين الشركة بصفتها المالك  خ- 

وشركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة بصفتها متعهد والبنك األهلي التجاري بصفته وكيل؛
اتفاقية STA المباشرة المتعلقة بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة 2 بمطار جدة المبرمة بتاريخ 27 يوليو 2020 بين الشركة  ذ- 

بصفتها الشركة، والشركة السعودية لشراكات المياه بصفتها )WPC(، والبنك األهلي التجاري بصفته وكيل؛ و
اتفاقية SIA المباشرة المتعلقة بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة 2 بمطار جدة المبرمة بتاريخ 18 أغسطس 2020 بين  ض- 

الشركة بصفتها الشركة ، وشركة المياه الوطنية بصفتها شركة المياه الوطنية ، والبنك األهلي التجاري بصفته وكيل.

املستندات ذات 
الصلة
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اتفاقية تسهيل/تمويل مع البنك السعودي الفرنسي )البنك السعودي الفرنسي مرافق اف ال 2019(:(:  34ل12الجدول )

اتفاقية تسهيل/تمويل مع البنك السعودي الفرنسي )البنك السعودي الفرنسي مرافق اف ال 2019(

1441/8/16هـ )الموافق 2019/12/23م(. تاريخ االتفاقية

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )»مرافق«(. املقترض

)أ( شراء تسهيالت مرابحة )تورق( )»تسهيالت المرابحة«( إلعادة التمويل الجزئي لتسهيالت المرابحة المشتركة المبرمة مع بنوك مختلفة بمبلغ 
قائم حالي بقيمة 6.796.000.000 ريال سعودي في 2010 م و 2012 م و 2014؛ و

)ب( شراء تسهيالت لمقايضة أسعار الفائدة )»تسهيالت مقايضة أسعار الفائدة«(.

نوع التسهيل/ 
الغرض/ املبلغ

بالنسبة لتسهيالت المرابحة، فإن تاريخ السداد النهائي هو: 2034/12/31م.
بالنسبة لتسهيالت مقايضة أسعار الفائدة، فإن تاريخ السداد النهائي هو: 2024/12/31م.

مدة االتفاقية

يجب مرافق التأكد من أن مصروفاتها الرأسمالية ال تتجاوز 5,000,000,000 ريال سعودي خالل فترة السماح )الخمس سنوات األولى من القرض(، 
و1,100,000,000 ريال سعودي سنوياً بعد ذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من الُمقرض. باإلضافة إلى ذلك، يجب على مرافق التأكد من 
أن نسبة المساهمة الجماعية المباشرة/غير المباشرة لكل من أرامكو السعودية، وسابك، وصندوق االستثمارات العامة، والهيئة الملكية للجبيل 

وينبع ال تقل عن %50.

االلتزامات 
الرئيسية 

قيمة تسهيالت المرابحة هي: 3.400.000.000 ريال سعودي.
قيمة تسهيالت مقايضة أسعار الفائدة هي: 105,000,000 ريال سعودي.

قيمة التسهيل

أول خمس سنوات: + سايبور 0.70% سنويا.
من ست )6( إلى عشر )10( سنوات: سايبور + 0.80% سنوًيا.

بعد ذلك: سايبور + 0.90% سنويا.

هامش الربح/ 
العمولة 

لتسهيالت 
املرابحة

سند ألمر بقيمة 3,400,000,000 ريال سعودي من الشركة.- 1
سند ألمر بقيمة 105.000.000 ريال سعودي من الشركة.- 2

الضمانات

الرئيسية( وخطاب اتفاقية التسهيالت/(:  35ل12الجدول ) الرئيسية )االتفاقية  البنك السعودي الفرنسي  اتفاقية التسهيالت/التمويالت مع 

التمويالت )اتفاقية تسهيالت البنك السعودي الفرنسي(:

اتفاقية تسهيالت البنك السعودي الفرنسي 

1442/7/13هـ )الموافق 2021/2/25م(. تاريخ االتفاقية

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )»مرافق«(. املقترض

تنص االتفاقية الرئيسية على العديد من التسهيالت التي يتم، أو قد يتم، الحصول عليها من البنك السعودي الفرنسي، ويشمل ذلك تسهيالت 
السحب على المكشوف، وتسهيالت المرابحة، تسهيالت القروض القصيرة األجل، والتسهيالت المتعددة األغراض، وخطابات االعتماد وتسهيالت 

الضمان، والتي يمكن أن تستفيد منها مرافق من خالل الدخول في خطاب تسهيل/تمويل منفصل، مثل اتفاقية التسهيالت.
وافق البنك السعودي الفرنسي، بموجب اتفاقية تسهيالت البنك السعودي الفرنسي، على منح مرافق تسهيالت متعددة األغراض لتمويل )أ( السحب 
على المكشوف و)ب( شراء السلع و)ج( المتطلبات التجارية )من خالل إصدار خطابات االعتماد والضمان المصرفي(، وغير ذلك. تظل اتفاقية 

تسهيالت البنك السعودي الفرنسي خاضعة ألحكام االتفاقية الرئيسية.

نوع التسهيل/ 
الغرض/ املبلغ

تنص االتفاقية الرئيسية على أنه في حال طرأ تغيير في األشخاص )ويشمل ذلك أي شخص طبيعي أو اعتباري( القادرين على ممارسة سيطرة 
فعالة )أي السيطرة على أكثر من نصف حقوق التصويت في الشركة أو السيطرة على أكثر من نصف األسهم المطروحة للشركة( لتاريخ االتفاقية 
الرئيسية، فإنه يحق للبنك السعودي الفرنسي )باإلضافة إلى أي حقوق أخرى متاحة للبنك السعودي الفرنسي( ممارسة أي من الحقوق التالية 

)وفًقا لتقديره الخاص(:
سحب أو إلغاء أي من أو كل التسهيالت/التمويالت المقدمة لمرافق أو تخفيض الحد المسموح به للتسهيالت؛أ- 
تغيير هوامش العمولة المطبقة؛ب- 
زيادة الهامش الغير خاضع للعمولة المطلوب فيما يتعلق بأي تسهيل/تمويل؛ و/أوج- 
المطالبة بسداد جميع الرسوم المستحقة والرسوم ذات الصلة عند تقديم إشعار خطي قبل 15 يوم من موعد السداد.د- 

األحكام الرئيسية

ستنتهي التسهيالت المتاحة بموجب اتفاقية التسهيالت في تاريخ 2023/12/31م، مالم يتم االتفاق على خالف ذلك أو التجديد له خطًيا. مدة االتفاقية
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اتفاقية تسهيالت البنك السعودي الفرنسي 

250.000.000 ريال سعودي يمثل الحد األقصى للمبلغ اإلجمالي للتسهيل المتعدد األغراض.
لهذا التسهيل، الحدود الفرعية التالية والتي تخضع للحد اإلجمالي البالغ 250,000,000 ريال سعودي:

تسهيالت السحب على المكشوف: 200,000,000 ريال سعودي؛ أ- 
تسهيالت المرابحة )تورق(: 250,000,000 ريال سعودي؛ ب- 

تسهيالت خطاب االعتماد: 50,000,000 ريال سعودي؛ ج- 
تسهيالت خطاب الضمان: 50,000,000 ريال سعودي؛ د- 

تسهيالت ضمان المدفوعات: 50,000,000 ريال سعودي. هـ- 

قيمة التسهيل

لتسهيالت السحب على المكشوف: سايبور + %0.55.
للتورق: سايبور + %1.50.

لتسهيالت خطاب االعتماد: حسب تعرفة البنك.
لتسهيالت خطاب الضمان: حسب تعرفة البنك لتسهيالت السندات المتعددة: حسب تعرفة البنك.

لتسهيالت ضمان المدفوعات: حسب تعرفة البنك.

هامش الربح/ 
العمولة

سند ألمر بقيمة 250.000.000 ريال سعودي محرر من قبل مرافق. الضمانات

اتفاقية تسهيالت مع البنك السعودي البريطاني )ساب(، بصيغتها المعدلة )»اتفاقية تسهيالت ساب«(:(:  36ل12الجدول )

اتفاقية تسهيالت ساب

1441/4/20هـ )الموافق 2019/12/17م(. تاريخ االتفاقية

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )»مرافق«(. املقترض

تسهيالت مرابحة )تورق( بحد تمويل 1,500,000,000 ريال سعودي، إلعادة تمويل التسهيالت المشتركة الحالية )»تسهيالت المرابحة األصلية«( 
وفًقا ألحكام خطاب اتفاقية التسهيالت والمؤرخة بتاريخ 1441/04/20هـ )الموافق 2019/12/17م( )»اتفاقية تسهيالت ساب األصلية«(

ُعدلت اتفاقية تسهيالت األصلية وفقاً لما يلي:
خطاب واتفاقية التسهيالت المبرمة بتاريخ 1442/3/19هـ )الموافق 2020/11/05م( )»التعديل رقم 1«( والذي تم بموجبه منح تسهيالت أ- 

مرابحة إضافة وبحد أقصى 500,000,000 ريال سعودي لمرافق لتمويل متطلبات رأس المال العامل )»تسهيالت المرابحة اإلضافية«(؛ و
خطاب واتفاقية التسهيالت المبرمة بتاريخ 1442/09/13هـ )الموافق 2021/04/25م( )»التعديل رقم 2«( والذي تم بموجبه تخفيض حد ب- 

تسهيالت المرابحة اإلضافية إلى 300,000,000 ريال سعودي وتم منح تسهيل إضافي بحد أقصى قدره 200,000,00 ريال سعودي )»تسهيالت 
ضمان إضافية«(.

نوع التسهيل/ 
الغرض/ املبلغ

تنص الشروط واألحكام العامة التفاقية تسهيالت ساب )»الشروط واألحكام العامة لساب«( على أنه في حالة تغيير هيكل ملكية مرافق، يحتفظ 
البنك السعودي البريطاني بحقه في تعديل التسهيالت الحالية عن طريق طلب ضمانات إضافية، أو المطالبة بسداد المبالغ المستحقة وإلغاء 

العتبات المالية أو تعليق استخدام التسهيالت.
األحكام الرئيسية

تسهيالت المرابحة األصلية: 15 سنة.
تسهيالت المرابحة اإلضافية: سنة واحدة من تاريخ العملية.

تسهيالت ضمان إضافية: 5 سنوات )قابلة للتمديد(.
مدة االتفاقية

لتسهيالت المرابحة األصلية: 1.500.000.000 ريال سعودي.
لتسهيالت المرابحة اإلضافية: 300,000,000 ريال سعودي.

لتسهيالت الضمان اإلضافية: 200.000.000 ريال سعودي.
قيمة التسهيل

تسهيالت المرابحة األصلية: 10 سنوات )تبدأ من 60 شهًرا بعد السحب األول(.
تسهيالت المرابحة اإلضافية: سنة واحدة )من تاريخ السحب األول(.

تاريخ الدفع او 
االستحقاق

لتسهيالت المرابحة األصلية: 3 شهور سايبور +0.75% سنوياً.
لتسهيالت المرابحة اإلضافية: سايبور + 0.75% سنوياً.

للضمانات اإلضافية: نصف تعرفة ساما المعتمدة.

هامش الربح/ 
العمولة

سند ألمر بقيمة 2,000,000,000 ريال سعودي صادر من مرافق.- 1
الشروط واألحكام العامة لساب.- 2

الضمانات
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)»اتفاقية سامبا/البنك (:  37ل12الجدول ) المعدلة  بصيغته  السعودي(،  األهلي  البنك  )حالًيا،  المالية  مجموعة سامبا  مع  التسهيالت  خطاب 

األهلي السعودي«(:

خطاب التسهيالت مع مجموعة سامبا المالية

1442/2/25هـ )الموافق 2020/10/12م(. تاريخ االتفاقية

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )»مرافق«(. املقترض

تسهيالت مالية مختلفة ، بما في ذلك )أ( تسهيالت للحصول على قروض قصيرة األجل لتمويل رأس المال العامل والمتطلبات التجارية، )»تسهيالت 
المستحقة  الديون  لتمويل  تسهيالت  )ج(  و   )«  2 رقم  )»تسهيالت  الغاز  إمدادات  لتغطية  المصرفية  الضمانات  إصدار  تسهيل  )ب(   ،)»1 رقم 
)الموافق 2020/10/12م(  بتاريخ 1442/02/25هـ  المبرمة  المالية  مع مجموعة سامبا  التسهيل  بموجب خطاب  المقدمة  رقم 3«(  )»تسهيالت 

)»خطاب التسهيل األصلي«(.
خطاب التسهيل األصلي بصيغته المعدلة و/ أو المجددة بموجب اتفاقية التعديل و/ أو التجديد المبرمة بين مرافق والبنك األهلي السعودي بتاريخ 

1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م( )»اتفاقية التعديل«(.

نوع التسهيل/ 
الغرض/ املبلغ

تسهيالت رقم 1: و 
تسهيل رقم 2: ينتهي بتاريخ 2022/7/31م.

تسهيالت رقم 3: حتى 15 سنة.
مدة االتفاقية

تحتوي هذه االتفاقية في المقام األول على شروط اعتيادية مصممة لتعكس المتطلبات التجارية ذات الصلة فيما يتعلق بكل اتفاقية تسهيالت يتم 
تقديمها بموجب هذه االتفاقية. 

مع ذلك، تنص اتفاقية التعديل ومرفقاتها على أن الشكل القانوني لمرافق يجب أن ال يتغير دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك 
األهلي السعودي.

االلتزامات 
الرئيسية

تسهيالت رقم 1: تسهيالت القروض قصيرة األجل لتمويل متطلبات رأس المال العامل بمبلغ 300.000.000 ريال سعودي. 	
تسهيالت رقم 2: تسهيالت إصدار الضمانات البنكية بمبلغ 113,450,625 ريال سعودي. و 	
تسهيالت رقم 3: تسهيالت بقيمة 1,500,000,000 ريال سعودي لتمويل الديون المستحقة. 	

قيمة التسهيل

التسهيالت رقم 1 )إذا تم استخدامها لقروض قصيرة األجل(: سايبور + 1.0% سنوًيا. 	
التسهيالت رقم 1 )إذا تم استخدامه للسلف في الحساب الجاري(: السعر األساسي = 12% سنوًيا. 	
التسهيالت رقم 1 )إذا تم استخدامه إلصدار خطاب اعتماد / خطاب اعتماد(: فتح 50% من تعرفة مؤسسة النقد العربي السعودي بحد أدنى  	

350 ريال سعودي لكل خطاب اعتماد؛ استخدام 1% سنويا.
التسهيالت رقم 1 )إذا تم استخدامه إلصدار ضمانات ، بما في ذلك ضمانات الدفع المفتوحة(: 50% من تعرفة مؤسسة النقد العربي السعودي  	

بحد أدنى 350 ريال سعودي لكل ضمان.
التسهيالت رقم 2: 0.25% سنوًيا بحد أدنى 350 ريال سعودي لكل ضمان. 	
التسهيالت رقم 3: 	

سايبور +0,70% سنوًيا )الذكرى األولى - الذكرى الخامسة(، أ- 
سايبور +0,85% سنوًيا )الذكرى السادسة - الذكرى العاشرة( ، وب- 
سايبور + 1,0%سنوًيا )الحادي عشر الذكرى - تاريخ االستحقاق(.ج- 

هامش الربح/ 
العمولة

سند ألمر بقيمة 1,500,000,000 ريال سعودي صادر من شركة مرافق. الضمانات

اتفاقية قرض رقم )2754( مع صندوق التنمية الصناعية السعودي )»اتفاقية قرض رقم )2754(«(:(:  38ل12الجدول )

اتفاقية قرض رقم )2754( 

1437/8/19هـ )الموافق 2016/5/26م(. تاريخ االتفاقية

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )»مرافق«(. املقترض

تمويل إنتاج الطاقة وتحلية المياه وتبريد مياه البحر. نوع التسهيل/ 
الغرض/ املبلغ

حوالي 10 سنوات. مدة االتفاقية
ال يجوز إجراء أي تغيير في الكيان القانوني لمرافق أو األشخاص الذي يكونون مرافق دون موافقة خطية مسبقة من صندوق التنمية الصناعية 

السعودي.
االلتزامات 

الرئيسية

900.000.000 ريال سعودي، والمتبقي منها 536,000,000 ريال سعودي بتاريخ 2022/6/9م. قيمة القرض

تاريخ السداد النهائي للقرض هو: 1447/4/15هـ. تاريخ الدفع او 
االستحقاق

رهن عقاري وسند/ات ألمر. الضمانات
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اتفاقية قرض رقم )2755( مع صندوق التنمية الصناعية السعودي )»اتفاقية قرض رقم 2755«(:(:  39ل12الجدول )

اتفاقية قرض رقم )2755( 

1437/8/19هـ )الموافق 2016/5/26م(. تاريخ االتفاقية

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )»مرافق«(. املقترض

تمويل محطة مرافق للمياه الصناعية. نوع التسهيل/ 
الغرض/ املبلغ

حوالي 10 سنوات. مدة االتفاقية

ال يجوز إجراء أي تغيير في الكيان القانوني لمرافق أو األشخاص الذي يكونون مرافق دون موافقة خطية مسبقة من صندوق التنمية الصناعية 
السعودي.

االلتزامات 
الرئيسية

660.000.000 ريال سعودي، والمتبقي منها 630,000,000 ريال سعودي بتاريخ 2022/6/9م. قيمة القرض

تاريخ السداد النهائي للقرض هو: 1447/4/15هـ. تاريخ الدفع او 
االستحقاق

رهن عقاري وسند/ات ألمر. الضمانات

العقارات   8ل12

تضمن قرار مجلس الوزراء رقم )57( والصادر بتاريخ 1420/3/28هـ )الموافق 1999/7/12م( توجيه الهيئة الملكية بتأجير مرافق التجهيزات األساسية 
للخدمات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين على الشركة على أن تؤول ملكية تلك المرافق للشركة بنهاية مدة عقد التأجير ويكون للشركة الحق في 
ملكية وتشغيل واستغالل مرافق التجهيزات األساسية التي تنشئها. وبموجب هذا القرار أبرمت الشركة بتاريخ 1423/10/27هـ الموافق )2003/1/1م( 
اتفاقية إيجار رئيسية غير محددة المدة مع الهيئة الملكية تقوم بموجبها شركة مرافق باستئجار عدد من األراضي واألصول المملوكة للهيئة الملكية في 
مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين عن طريق إبرام اتفاقيات الحقة بالشكل المتفق عليه والمرفق باالتفاقية )»اتفاقية اإليجار الرئيسية«(. وقد تم تعديل 
اتفاقية اإليجار الرئيسية بتاريخ 1435/7/8هـ )الموافق 2014/5/8م( بمنح فترة سماح للشركة في دفع األجرة مدتها خمس )5( سنوات، وزيادة مدة إيجار 
األصول لتصبح 25 سنة بدال عن 20 سنة ، كما تم تعديلها بتاريخ 1440/06/2هـ )الموافق 2019/2/7م( إلدراج األصول والعقارات المرتبطة بخدمات 
المياه في مدينة رأس الخير ضمن نفس اتفاقية اإليجار الرئيسية. الهيئة الملكية ضمن نفس االتفاقية الرئيسية. وحددت القيمة اإلجمالية لألصول 
المؤجرة بموجب االتفاقية الرئيسية بـ 3,373,000,000 ريال سعودي. ووفق االتفاقية تؤول ملكية األصول المستأجرة من قبل شركة مرافق عند انتهاء 
فترة اإليجار وبعد تنفيذ جميع بنود وشروط االتفاقية وبدون أي تكاليف إضافية على الشركة حيث تلتزم الهيئة الملكية بموجب االتفاقية بالقيام بجميع 
اإلجراءات الضرورية إلنجاز كافة المستندات الالزمة والقيام بكافة التصرفات الواجبة لنقل حق ملكية األصول لشركة مرافق في ذلك التاريخ. وتتضمن 
االتفاقية الشروط واألحكام االعتيادية والتي تشمل شروط التأجير من الباطن وتسليم واستالم األصول وشروط الدفع وغيرها من الشروط واألحكام 
ذات العالقة. وتخضع االتفاقية لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويتم إحالة وتسوية أي منازعات قد تنشأ عنها إلى الجهات 

القضائية في المملكة العربية السعودية للفصل فيها.

وتعد اتفاقية اإليجار الرئيسية اتفاقية إطارية لعدد من اتفاقيات اإليجار األخرى المبرمة بين الشركة والهيئة الملكية، حيث تقوم الشركة باستئجار عدد 
من األراضي واألصول في مدينتي الجبيل وينبع المملوكة للهيئة الملكية عن طريق إبرام اتفاقيات ملحقة باتفاقية اإليجار الرئيسية وذلك وفق الشكل 

المرفق باتفاقية اإليجار الرئيسية.
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ويوضح الجدول التالي تفاصيل عقود إيجار المجموعة بما في ذلك اتفاقيات اإليجار المبرمة مع الهيئة الملكية خارج إطار اتفاقية اإليجار الرئيسية:

ملخص عقود إيجار المجموعة(:  40ل12الجدول )

اسم #
تاريخ النفاذالمؤجر االتفاقية

مدة اإليجار الموقعوتاريخ سداد مبلغ اأُلجرة
وآلية التجديد

مبلغ اإليجار السنوي 
)ر.س( وفق لما ورد في 

االتفاقية
التأجير من الباطن/ التنازلالغرض من العقد

عقد اإليجار الرئيسي املبرم مع الهيئة امللكية

1 - 
اتفاقية 
اإليجار 
رئيسية

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ: 2003/01/01م
المدن 

الصناعية في 
الجبيل وينبع

ال ينطبقغير محدد المدة

قيام الهيئة الملكية بتأجير 
مرافق التجهيزات األساسية 

للخدمات، واألراضي 
واألصول المرتبطة بها 

في مدينتي الجبيل وينبع 
الصناعيتين إلى شركة 

مرافق.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية.

يحق للهيئة الملكية التنازل  	
عن هذه االتفاقية، أو أي جزء 

منها لكيان قانوني واحد أو أكثر 
في المملكة بشرط أن تخطر 
الهيئة الملكية شركة مرافق 

خطياً بهذا التنازل. 

2 - 

الملحق )أ( 
و الملحق 

)د( الخاص 
بتأجير 
األصول

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ:  	
2003/01/01م

تاريخ بداية استحقاق  	
مبلغ األجرة:

2003/01/01م فيما - 1
يخص األصول الحالية.

في نفس اليوم - 2
الذي يوافق تسليم األصول 

المستقبلية.
تم تأجيل سداد  	

الدفعات اإليجارية 
المستحقة لألراضي 
واألصول لمدة خمس 

سنوات، منذ عام 2014م 
حتى 2018م، وذلك وفق 
ما ورد في ملحق التعديل 

رقم )1(.

المدن 
الصناعية في 
الجبيل وينبع

المدة الخاصة 
باتفاقية إيجار 

األصول تبلغ 
)25( خمسة 

وعشرون سنة.
لم يتم النص 

على آلية محددة 
للتجديد في 

االتفاقية

168,650,000 ريال 
سعودي

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
أصول محددة لمصلحة 

شركة مرافق وذلك لممارسة 
أنشطتها.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية.

يحق للهيئة الملكية التنازل  	
عن هذه االتفاقية، أو أي جزء 

منها لكيان قانوني واحد أو أكثر 
في المملكة بشرط أن تخطر 
الهيئة الملكية شركة مرافق 

خطياً بهذا التنازل.

3 - 

الملحق )ب( 
و الملحق 

)ج( الخاصة 
بتأجير 

األراضي

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ:  	
2003/01/01م

تاريخ استحقاق مبلغ  	
األجرة: في بداية كل سنة 

تقويمية.
تم تأجيل سداد  	

الدفعات اإليجارية 
المستحقة لألراضي 
واألصول لمدة خمس 

سنوات، منذ عام 2014م 
حتى 2018م، وذلك وفق 
ما ورد في ملحق التعديل 

رقم )1(.
تم إعفاء شركة مرافق  	

من دفع الرسوم اإليجارية 
المخصصة لخطوط المرافق 

حتى بداية عام 2010م.

المدن 
الصناعية في 
الجبيل وينبع

مدة  	
اتفاقية إيجار 
األصول )50( 

خمسين سنة تبدأ 
من تاريخ النفاذ.

يمكن  	
تجديد االتفاقية 

لمدة مماثلة 
أو لمدة أقصر 
بموجب اتفاق 

الطرفين الكتابي.

من يناير 2003م  	
حتى يناير 2010م: 
تحتسب بسعر )8( 

ثمانية هلالت لكل متر 
مربع.

بدايًة من يناير  	
2010م حتى انتهاء مدة 

االتفاقية:
تحتسب األجرة  	

بسعر )1( ريال لكل 
متر مربع.

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
أصول محددة لمصلحة 

شركة مرافق وذلك لممارسة 
أنشطتها.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية.

يحق للهيئة الملكية التنازل  	
عن هذه االتفاقية، أو أي جزء 

منها لكيان قانوني واحد أو أكثر 
في المملكة بشرط أن تخطر 
الهيئة الملكية شركة مرافق 

خطياً بهذا التنازل. 
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اسم #
تاريخ النفاذالمؤجر االتفاقية

مدة اإليجار الموقعوتاريخ سداد مبلغ اأُلجرة
وآلية التجديد

مبلغ اإليجار السنوي 
)ر.س( وفق لما ورد في 

االتفاقية
التأجير من الباطن/ التنازلالغرض من العقد

4 - 

ملحق 
التعديل رقم 
)1( الخاص 

بمنح فترة 
سماح لمدة 
)5( سنوات 

وتعديل 
المدة 

المتعلقة 
بمدة إيجار 
األصول من 
20 إلى 25 

سنة.

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ 2014/05/08م.
)تم عكس جميع التعديالت 

التي تمت على االتفاقية 
وفقاً لملحق التعديل رقم )1( 

باألعلى(.

-----

5 - 

ملحق 
التعديل رقم 
)2( الخاص 

بتغطية 
خدمات 
مرافق 

المياه في 
رأس الخير 

الصناعية

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ:  	
1440/06/02هـ

تاريخ استحقاق مبلغ  	
األجرة: بعد مضي خمسة 

)5( سنوات هجرية من 
تاريخ النفاذ )وذلك في 

1445/06/01هـ(، وتبقى 
األصول ملكاً للهيئة الملكية 

خالل تلك الفترة.
يبدأ استحقاق  	

الدفعات اإليجارية لألراضي 
منذ تاريخ التسليم.

مدينة 
رأس الخير 
الصناعية

	  25
سنة مدة إيجار 

األصول.
	  50

سنة مدة إيجار 
األراضي.

لم تستلم مرافق 
المالحق الخاصة 

بقائمة األصول 
واألراضي من الهيئة 

الملكية – ما زالت 
المفاوضات قائمة بين 
مرافق والهيئة الملكية 

فيما يتعلق بقائمة 
األصول واألراضي.

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
أراضي وأصول محددة 

لمصلحة شركة مرافق وذلك 
بهدف تمكين شركة مرافق 
من القيام بأعمال اإلدارة 

والتشغيل والصيانة لمرافق 
المياه في مدينة رأس الخير 

الصناعية وتقديم خدمات 
المياه.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية.

يحق للهيئة الملكية التنازل  	
عن هذه االتفاقية، أو أي جزء 

منها لكيان قانوني واحد أو أكثر 
في المملكة بشرط أن تخطر 
الهيئة الملكية شركة مرافق 

خطياً بهذا التنازل. 

6 - 

ملحق 
التعديل رقم 
)3( الخاص 

بتغطية 
خدمات 
مرافق 

المياه في 
مدينة جازان 

للصناعات 
األساسية 
والتحويلية

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ:  	
1443/08/13هـ )الموافق 

2022/03/16م(
تاريخ استحقاق  	

مبلغ األجرة: بعد مضي 
خمسة )5( سنوات هجرية 
من تاريخ النفاذ )وذك في 
1448/08/12هـ(، وتبقى 

األصول ملكاً للهيئة الملكية 
خالل تلك الفترة.

يبدأ استحقاق  	
الدفعات اإليجارية لألراضي 

منذ تاريخ التسليم.

	  25
سنة مدة إيجار 

األصول.
	  50

سنة مدة إيجار 
األراضي.

لم تستلم مرافق 
المالحق الخاصة 

بقائمة األصول 
واألراضي من الهيئة 

الملكية – ما زالت 
المفاوضات قائمة بين 
مرافق والهيئة الملكية 

فيما يتعلق بقائمة 
األصول واألراضي.

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
أراضي وأصول محددة 

لمصلحة شركة مرافق وذلك 
بهدف تمكين شركة مرافق 
من القيام بأعمال اإلدارة 

والتشغيل والصيانة وأعمال 
التوسعة لمرافق المياه في 

مدينة جازان للصناعات 
وتقديم خدمات المياه.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية.

يحق للهيئة الملكية التنازل  	
عن هذه االتفاقية، أو أي جزء 

منها لكيان قانوني واحد أو أكثر 
في المملكة بشرط أن تخطر 
الهيئة الملكية شركة مرافق 

خطياً بهذا التنازل.

عقود اإليجار يف مدينة ينبع الصناعية
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اسم #
تاريخ النفاذالمؤجر االتفاقية

مدة اإليجار الموقعوتاريخ سداد مبلغ اأُلجرة
وآلية التجديد

مبلغ اإليجار السنوي 
)ر.س( وفق لما ورد في 

االتفاقية
التأجير من الباطن/ التنازلالغرض من العقد

7 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول رقم 
)أر سي إل 
إم 01-أي 

)001

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ:  	
2003/01/01م.

يبدأ سريان مدة  	
االتفاقية من تاريخ تسلم 

آخر أصل
تاريخ استحقاق مبلغ  	

األجرة: في بداية كل سنة 
تقويمية، باستثناء الدفعة 

األولى والتي تشمل األصول 
من تاريخ استالمها حتى 

تاريخ توقيع االتفاقية والتي 
تستحق خالل )30( يوماً من 
تاريخ توقيع هذه االتفاقية. 

وفي جميع األحوال، فإن 
التزام شركة مرافق بسداد 

القيمة اإليجارية المستحقة 
من تاريخ بدء التشغيل 
التجاري لتلك األصول.

مدينة ينبع 
الصناعية

25 سنة. 	
تنتقل  	

ملكية األصول 
المؤجرة تلقائياً 
لمصلحة شركة 

مرافق بعد انتهاء 
مدة اتفاقية 

اإليجار.

إجمالي قيمة األصول: 
1,526,618,702

قيمة اإليجار السنوية:
76,330,935

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
أصول محددة لمصلحة 

شركة مرافق وذلك لممارسة 
أنشطتها.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية.

يحق للهيئة الملكية التنازل  	
عن هذه االتفاقية، أو أي جزء 

منها لكيان قانوني واحد أو أكثر 
في المملكة بشرط أن تخطر 
الهيئة الملكية شركة مرافق 

خطياً بهذا التنازل. 

8 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول رقم 
) أر سي إل 

إم 01-أي 
 ) 002

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ:  	
2003/01/01م.

يبدأ سريان مدة  	
االتفاقية من تاريخ تسلم 

آخر أصل.
تاريخ استحقاق مبلغ  	

األجرة: في بداية كل سنة 
تقويمية، باستثناء الدفعة 

األولى والتي تشمل األصول 
من تاريخ استالمها حتى 

تاريخ توقيع االتفاقية والتي 
تستحق خالل )30( يوماً من 
تاريخ توقيع هذه االتفاقية. 

وفي جميع األحوال، فإن 
التزام شركة مرافق بسداد 

القيمة اإليجارية المستحقة 
من تاريخ بدء التشغيل 
التجاري لتلك األصول.

مدينة ينبع 
الصناعية

25 سنة. 	
تنتقل  	

ملكية األصول 
المؤجرة تلقائياً 
لمصلحة شركة 

مرافق بعد انتهاء 
مدة اتفاقية 

اإليجار.

إجمالي قيمة األصول: 
318,801,262

قيمة اإليجار السنوية:
12,752,050

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
أصول محددة لمصلحة 

شركة مرافق وذلك لممارسة 
أنشطتها.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية. 

يحق للهيئة الملكية التنازل  	
عن هذه االتفاقية، أو أي جزء 

منها لكيان قانوني واحد أو أكثر 
في المملكة بشرط أن تخطر 
الهيئة الملكية شركة مرافق 

خطياً بهذا التنازل. 

9 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول رقم 
) أر سي إل 

إم 01-أي 
 ) 003

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ:  	
2003/01/01م.

يبدأ سريان مدة  	
االتفاقية من اليوم الذي 
يوافق تسلم آخر أصل .

تاريخ استحقاق مبلغ  	
األجرة: في بداية كل سنة 
تقويمية، باستثناء الدفعة 

األولى والتي تشمل األصول 
من تاريخ استالمها حتى 

تاريخ توقيع االتفاقية والتي 
تستحق خالل )30( يوماً من 
تاريخ توقيع هذه االتفاقية. 

وفي جميع األحوال، فإن 
التزام شركة مرافق بسداد 

القيمة اإليجارية المستحقة 
من تاريخ بدء التشغيل 
التجاري لتلك األصول.

مدينة ينبع 
الصناعية

25 سنة. 	
تنتقل  	

ملكية األصول 
المؤجرة تلقائياً 
لمصلحة شركة 

مرافق بعد انتهاء 
مدة اتفاقية 

اإليجار.

إجمالي قيمة األصول: 
13,118,343

قيمة اإليجار السنوية:
524,733

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
أصول محددة لمصلحة 

شركة مرافق وذلك لممارسة 
أنشطتها.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية. 

يحق للهيئة الملكية التنازل  	
عن هذه االتفاقية، أو أي جزء 

منها لكيان قانوني واحد أو أكثر 
في المملكة بشرط أن تخطر 
الهيئة الملكية شركة مرافق 

خطياً بهذا التنازل. 
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اسم #
تاريخ النفاذالمؤجر االتفاقية

مدة اإليجار الموقعوتاريخ سداد مبلغ اأُلجرة
وآلية التجديد

مبلغ اإليجار السنوي 
)ر.س( وفق لما ورد في 

االتفاقية
التأجير من الباطن/ التنازلالغرض من العقد

10 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول رقم 
) أر سي إل 

إم 01-أي 
 ) 004

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ: اليوم  	
الذي يوافق تسلم آخر 

أصل .
يبدأ سريان مدة  	

االتفاقية من اليوم الذي 
يوافق تسلم آخر أصل .

تاريخ استحقاق مبلغ  	
األجرة: في بداية كل سنة 
تقويمية، باستثناء الدفعة 

األولى والتي تشمل األصول 
من تاريخ استالمها حتى 

تاريخ توقيع االتفاقية والتي 
تستحق خالل )30( يوماً من 
تاريخ توقيع هذه االتفاقية. 

وفي جميع األحوال، فإن 
التزام شركة مرافق بسداد 

القيمة اإليجارية المستحقة 
من تاريخ بدء التشغيل 
التجاري لتلك األصول.

مدينة ينبع 
الصناعية

25 سنة. 	
تنتقل  	

ملكية األصول 
المؤجرة تلقائياً 
لمصلحة شركة 

مرافق بعد انتهاء 
مدة اتفاقية 

اإليجار.

إجمالي قيمة األصول: 
1,162,365

قيمة اإليجار السنوية:
46,494

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
أصول محددة لمصلحة 

شركة مرافق وذلك لممارسة 
أنشطتها.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية. 

يحق للهيئة الملكية التنازل  	
عن هذه االتفاقية، أو أي جزء 

منها لكيان قانوني واحد أو أكثر 
في المملكة بشرط أن تخطر 
الهيئة الملكية شركة مرافق 

خطياً بهذا التنازل. 

11 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول رقم 
) أر سي إل 

إم 01-أي 
 ) 005

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ: اليوم  	
الذي يوافق تسلم آخر 

أصل .
يبدأ سريان مدة  	

االتفاقية من اليوم الذي 
يوافق تسلم آخر أصل .

تاريخ استحقاق مبلغ  	
األجرة: في بداية كل سنة 
تقويمية، باستثناء الدفعة 

األولى والتي تشمل األصول 
من تاريخ استالمها حتى 

تاريخ توقيع االتفاقية والتي 
تستحق خالل )30( يوماً من 
تاريخ توقيع هذه االتفاقية. 

وفي جميع األحوال، فإن 
التزام شركة مرافق بسداد 

القيمة اإليجارية المستحقة 
من تاريخ بدء التشغيل 
التجاري لتلك األصول.

مدينة ينبع 
الصناعية

25 سنة. 	
تنتقل  	

ملكية األصول 
المؤجرة تلقائياً 
لمصلحة شركة 

مرافق بعد انتهاء 
مدة اتفاقية 

اإليجار.

إجمالي قيمة األصول: 
510,964,539

قيمة اإليجار السنوية:
20,438,581

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
أصول محددة لمصلحة 

شركة مرافق وذلك لممارسة 
أنشطتها.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية. 

يحق للهيئة الملكية التنازل  	
عن هذه االتفاقية، أو أي جزء 

منها لكيان قانوني واحد أو أكثر 
في المملكة بشرط أن تخطر 
الهيئة الملكية شركة مرافق 

خطياً بهذا التنازل. 

عقود اإليجار يف مدينة اجلبيل الصناعية

12 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول رقم 
)إي 21 أي 

) 345 -

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ: اليوم 
الموافق لتسلم األصول 

2011/02/12م(.

مدينة الجبيل 
الصناعية

مدة  	
االتفاقية 25 سنة.

لم تتم  	
اإلشارة إلى آلية 

التجديد في 
االتفاقية.

84,450

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
شبكة معالجة مياه الصرف 

الصحي في وشبكة مياه 
الشرب ونظام اإلطفاء 
لمصلحة شركة مرافق.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية. 

يحق للهيئة الملكية  	
التنازل عن هذه االتفاقية، أو أي 
جزء منها لكيان قانوني واحد أو 

أكثر في المملكة. 
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نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
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اسم #
تاريخ النفاذالمؤجر االتفاقية

مدة اإليجار الموقعوتاريخ سداد مبلغ اأُلجرة
وآلية التجديد

مبلغ اإليجار السنوي 
)ر.س( وفق لما ورد في 

االتفاقية
التأجير من الباطن/ التنازلالغرض من العقد

13 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول رقم 
)إي 21 بي 

 )345 -

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ: اليوم 
الموافق لتسلم األصول 

2009/05/30م(.

مدينة الجبيل 
الصناعية

مدة  	
االتفاقية 25 

سنة.
لم تتم  	

اإلشارة إلى آلية 
التجديد في 

االتفاقية.

4,817,081

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
التجهيزات األساسية 

ألنابيب خطوط اإلرجاع 
لشبكة التبريد بمياه البحر 
في مدينة الجبيل لمصلحة 

شركة مرافق.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية. 

يحق للهيئة الملكية  	
التنازل عن هذه االتفاقية، أو أي 
جزء منها لكيان قانوني واحد أو 

أكثر في المملكة. 

14 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول رقم 
)إي 21 سي 

 ) 345 -

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ: اليوم 
الموافق لتسلم األصول 

)2012/05/02م(.

مدينة الجبيل 
الصناعية

مدة  	
االتفاقية 25 

سنة.
لم تتم  	

اإلشارة إلى آلية 
التجديد في 

االتفاقية.

6,273,770

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
الجزء الثاني من التجهيزات 

األساسية ألنابيب خطوط 
اإلرجاع لشبكة التبريد بمياه 

البحر في مدينة الجبيل، 
باإلضافة إلى األجهزة 

الميكانيكية واإللكترونية 
الالزمة لتشغيل شبكة 

الجبيل لمصلحة شركة 
مرافق.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
كتابياً. 

يحق للهيئة الملكية  	
التنازل عن هذه االتفاقية، أو أي 
جزء منها لكيان قانوني واحد أو 

أكثر في المملكة. 

15 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول رقم 
)إي 21 دي 

 ) 345 -

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ: اليوم 
الموافق لتسلم األصول 

)2010/03/27م(.

مدينة الجبيل 
الصناعية

مدة  	
االتفاقية 25 

سنة.
لم تتم  	

اإلشارة إلى آلية 
التجديد في 

االتفاقية.

15,524,120

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
التجهيزات األساسية ألنابيب 

خطوط اإلرجاع لشبكة 
التبريد بمياه البحر في 

مدينة الجبيل، باإلضافة 
إلى األجهزة الميكانيكية 

واإللكترونية الالزمة لتشغيل 
شبكة الجبيل لمصلحة شركة 

مرافق.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية. 

يحق للهيئة الملكية  	
التنازل عن هذه االتفاقية، أو أي 
جزء منها لكيان قانوني واحد أو 

أكثر في المملكة. 

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
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اسم #
تاريخ النفاذالمؤجر االتفاقية

مدة اإليجار الموقعوتاريخ سداد مبلغ اأُلجرة
وآلية التجديد

مبلغ اإليجار السنوي 
)ر.س( وفق لما ورد في 

االتفاقية
التأجير من الباطن/ التنازلالغرض من العقد

16 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول رقم 
)إي 21 إي 

 ) 345 -

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ: اليوم 
الموافق لتسلم األصول 

)2004/05/19م(.

مدينة الجبيل 
الصناعية

مدة  	
االتفاقية 25 

سنة.
لم تتم  	

اإلشارة إلى آلية 
التجديد في 

االتفاقية.

19,521,561

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
األصول التالية لمصلحة 

شركة مرافق:
موقع إلعداد شبكة   -1
البنية التحتية وتجهيزها.

توسعة الطاقة   -2
اإلنتاجية لمحطة ضخ مياه 
التبريد الصناعي عن طريق 

البحر وبناء المرافق الخاصة 
بالجبيل.

نظام التبريد بمياه   -3
البحر في الجبيل.

نظام شبكة مياه   -4
الشرب في الجبيل.

نظام شبكة مكافحة   -5
الحريق في الجبيل.

نظام شبكة الصرف   -6
الصحي في الجبيل.

نظام شبكة الصرف   -7
الصناعي في الجبيل.

أعمال كهربائية   -8
خارجية للشبكة في الجبيل.

أعمال مقسومة   -9
للشبكات في الجبيل.

مبنى محوالت شركة   -10
الكهرباء السعودية.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية. 

يحق للهيئة الملكية  	
التنازل عن هذه االتفاقية، أو أي 
جزء منها لكيان قانوني واحد أو 

أكثر في المملكة. 

17 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول رقم 
)إي 21 جي 

 ) 345 -

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ: اليوم 
الموافق لتسلم األصول 

)2008/04/17م(.

مدينة الجبيل 
الصناعية

مدة  	
االتفاقية 25 

سنة.
لم تتم  	

اإلشارة إلى آلية 
التجديد في 

االتفاقية.

7,026,815

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
األصول التالية لمصلحة 

شركة مرافق:
األنابيب الخاصة   -1

بشبكة مياه التبريد بالبحر 
في المنطقة A في الجبيل.

محطة ضخ مياه   -2
التبريد عن طريق البحر 

والمرافق الخاصة بها في 
الجبيل.

نظام شبكة التبريد   -3
 A بمياه البحر في المنطقة

في الجبيل.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية. 

يحق للهيئة الملكية  	
التنازل عن هذه االتفاقية، أو أي 
جزء منها لكيان قانوني واحد أو 

أكثر في المملكة. 

18 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول رقم 
)إي 21 إتش 

 ) 345 -

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ: اليوم 
الموافق لتسلم األصول 

)2012/05/02م(.

مدينة الجبيل 
الصناعية

مدة  	
االتفاقية 25 

سنة.
لم تتم  	

اإلشارة إلى آلية 
التجديد في 

االتفاقية.

3,276,930

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
األصول التالية لمصلحة 

شركة مرافق:
شبكة مياه الشرب   -1
للمرحلة األولى من البنية 

التحتية في الجبيل.
شبكة مياه مكافحة   -2

الحريق للمرحلة األولى من 
البنية التحتية في الجبيل.
شبكة مياه الصرف   -3

الصناعي للمرحلة األولى من 
البنية التحتية في الجبيل.
شبكة مياه الصرف   -4

الصحي للمرحلة األولى من 
البنية التحتية في الجبيل.

قوعد خرسانية لدعم   -5
شبكة التبريد بمياه البحر 
للمرحلة األولى من البنية 

التحتية في الجبيل.
أعمال وتعديالت   -6

متنوعة من البنية التحتية في 
الجبيل.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية. 

يحق للهيئة الملكية  	
التنازل عن هذه االتفاقية، أو أي 
جزء منها لكيان قانوني واحد أو 

أكثر في المملكة. 

342

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ت
ويا
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اسم #
تاريخ النفاذالمؤجر االتفاقية

مدة اإليجار الموقعوتاريخ سداد مبلغ اأُلجرة
وآلية التجديد

مبلغ اإليجار السنوي 
)ر.س( وفق لما ورد في 

االتفاقية
التأجير من الباطن/ التنازلالغرض من العقد

19 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول 
رقم )إي 

21 جاي - 
 ) 345

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ: اليوم 
الموافق لتسلم األصول 

)2012/12/17م(.

مدينة الجبيل 
الصناعية

مدة  	
االتفاقية 25 

سنة.
لم تتم  	

اإلشارة إلى آلية 
التجديد في 

االتفاقية.

2,455,445

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
األصول التالية لمصلحة 

شركة مرافق:
أنظمة وشبكة مياه   -1

الشرب للمرحلة الثانية من 
البنية التحتية في الجبيل.
أنظمة وشبكة مياه   -2

الصرف الصناعي للمرحلة 
الثانية من البنية التحتية في 

الجبيل.
أنظمة وشبكة التبريد   -3
بمياه البحر للمرحلة الثانية 

من البنية التحتية في 
الجبيل.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية. 

يحق للهيئة الملكية  	
التنازل عن هذه االتفاقية، أو أي 
جزء منها لكيان قانوني واحد أو 

أكثر في المملكة. 

20 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول رقم 
)إي 21 كاي 

) 345 -

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ: اليوم 
الموافق لتسلم األصول 

)2007/11/17م(.

مدينة الجبيل 
الصناعية

مدة  	
االتفاقية 25 

سنة.
لم تتم  	

اإلشارة إلى آلية 
التجديد في 

االتفاقية.

1,367,651

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
األصول التالية لمصلحة 

شركة مرافق:
نظام شبكة مياه   -1

الشرب للمرحلة الثالثة من 
البنية التحتية في الجبيل.

نظام مكافحة   -2
الحريق.

نظام شبكة مياه   -3
الصرف الصحي للمرحلة 

الثالثة من البنية التحتية في 
الجبيل.

نظام وشبكة مياه   -4
الصرف الصناعي للمرحلة 

الثالثة من البنية التحتية في 
الجبيل.

األنظمة الكهربائية   -5
والمعدات الالزمة لشبكات 

البنية التحتية للمرحلة الثالثة 
في الجبيل.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية. 

يحق للهيئة الملكية  	
التنازل عن هذه االتفاقية، أو أي 
جزء منها لكيان قانوني واحد أو 

أكثر في المملكة. 

21 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول رقم 
)إي 21 إل 

) 345 -

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ: اليوم 
الموافق لتسلم األصول 

)2006/04/03م(.
مدينة الجبيل 

الصناعية

مدة  	
االتفاقية 25 

سنة.
لم تتم  	

اإلشارة إلى آلية 
التجديد في 

االتفاقية.

1,579,997

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
األصول التالية لمصلحة 

شركة مرافق:
نظام شبكة مياه   -1

الشرب لجزء من المنطقة 
الصناعية في الجبيل\نظام 

اإلطفاء.
تمديدات نظام   -2

اإلطفاء للخطوط الحالية.
نظام اإلطفاء   -3

للخطوط المستقبلية.
نظام شبكة مياه   -4
الصرف الصحي لجزء 

من المنطقة الصناعية في 
الجبيل.

نظام شبكة مياه   -5
الصرف الصناعي لجزء 

من المنطقة الصناعية في 
الجبيل.

األنابيب الالزمة   -6
لشبكات البنية التحتية لجزء 

من المنطقة الصناعية في 
الجبيل.

المعدات الكهربائية   -7
الالزمة لشبكات النية 

التحتية لجزء من المنطقة 
الصناعية في الجبيل.

أعمال بناء إنشائية.  -8
أجهزة دقيقة.  -9

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية. 

يحق للهيئة الملكية  	
التنازل عن هذه االتفاقية، أو أي 
جزء منها لكيان قانوني واحد أو 

أكثر في المملكة. 

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
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اسم #
تاريخ النفاذالمؤجر االتفاقية

مدة اإليجار الموقعوتاريخ سداد مبلغ اأُلجرة
وآلية التجديد

مبلغ اإليجار السنوي 
)ر.س( وفق لما ورد في 

االتفاقية
التأجير من الباطن/ التنازلالغرض من العقد

22 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول رقم 
)إي 21 إم - 

 ) 345

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ: اليوم 
الموافق لتسلم األصول 

)2007/12/03م(.

مدينة الجبيل 
الصناعية

مدة  	
االتفاقية 25 

سنة.
لم تتم  	

اإلشارة إلى آلية 
التجديد في 

االتفاقية.

7,510,976

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
شبكة أنابيب مياه التبريد 
عن طريق البحر بأقطار 

من )1,5( متر إلى )4( 
أمتار باإلضافة ألعمال 

الحفر والتركيب في الجبيل 
لمصلحة شركة مرافق.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية. 

يحق للهيئة الملكية  	
التنازل عن هذه االتفاقية، أو أي 
جزء منها لكيان قانوني واحد أو 

أكثر في المملكة. 

23 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول رقم 
)إي 21 إن 

 ) 345 -

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ: اليوم 
الموافق لتسلم األصول 

)2011/11/22م(.

مدينة الجبيل 
الصناعية

مدة  	
االتفاقية 25 

سنة.
لم تتم  	

اإلشارة إلى آلية 
التجديد في 

االتفاقية.

1,434,040

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
شبكة أنابيب مياه الشرب 

والصرف الصناعي باإلضافة 
إلى أعمال الحفر والتركيب 
في الجبيل لمصلحة شركة 

مرافق.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية. 

يحق للهيئة الملكية  	
التنازل عن هذه االتفاقية، أو أي 
جزء منها لكيان قانوني واحد أو 

أكثر في المملكة. 

24 - 

اتفاقية 
إيجار 

األصول 
رقم )984 
إي01بي ( 

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ: اليوم 
الموافق لتسلم األصول 

)2011/11/22م(.

مدينة الجبيل 
الصناعية

مدة  	
االتفاقية 25 

سنة.
لم تتم  	

اإلشارة إلى آلية 
التجديد في 

االتفاقية.

238,335
قامت الهيئة الملكية بتأجير 
عدد من األصول لمصلحة 

شركة مرافق

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية. 

يحق للهيئة الملكية  	
التنازل عن هذه االتفاقية، أو أي 
جزء منها لكيان قانوني واحد أو 

أكثر في المملكة. 

عقود إيجار األراضي

25 - 

اتفاقية 
إيجار 

األرض رقم 
-09-03(

345-د19( 
في الجبيل 

إلنشاء 
محطة 
غازية 

إلنتاج الماء 
والكهرباء 
)اتفاقية 
اإليجار 

الرئيسية 
لشركة 
جواب(.

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ:  	
2007/05/30م.

تاريخ استحقاق مبلغ  	
األجرة: في بداية كل سنة 

ميالدية.
تم إعفاء شركة  	

مرافق من التزاماتها 
بسداد الدفعات اإليجارية 

المستحقة لألراضي 
واألصول من تاريخ النفاذ 

حتى بداية عام 2010م.

مدينة الجبيل 
الصناعية.
المساحة 
اإلجمالية 
للموقع: 

5,200,000م2

تبدأ  	
مدة االتفاقية 

من تاريخ 
2007/05/30م 

وتستمر حتى 
انتهاء المدة 

المتفق عليها 
في عقد اإليجار 
الرئيسي المبرم 

مع الهيئة.
يمكن  	

تجديد هذه 
االتفاقية لمدة 
مماثلة أو لمدد 

زمنية أقصر 
بموجب اتفاق 

مكتوب بين 
الطرفين.

مبلغ اإليجار: واحد 
)1( ريال سعودي لكل 

متر مربع.
رسوم التشغيل: 

الرسوم المحددة في 
المدن الصناعية.

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
األرض لمصلحة شركة 
مرافق إلنشاء وتصميم 

محطة غازية إلنتاج الماء 
والكهرباء.

ال يحق لشركة مرافق  	
تأجير أي من األراضي واألصول 

من الباطن ألي طرف ثالث، 
باستثناء الشركات التي تؤسسها 

وتنشئها شركة مرافق أو التي 
تشارك شركة مرافق في إنشائها 

وتكون مخصصة لغرض تنفيذ 
أعمالها، وذلك بعد الحصول 

على موافقة الهيئة الملكية 
الكتابية. 

يحق للهيئة الملكية التنازل  	
عن هذه االتفاقية، أو أي جزء 

منها لكيان قانوني واحد أو أكثر 
في المملكة بشرط أن تخطر 
الهيئة الملكية شركة مرافق 

خطياً بهذا التنازل.

344
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اسم #
تاريخ النفاذالمؤجر االتفاقية

مدة اإليجار الموقعوتاريخ سداد مبلغ اأُلجرة
وآلية التجديد

مبلغ اإليجار السنوي 
)ر.س( وفق لما ورد في 

االتفاقية
التأجير من الباطن/ التنازلالغرض من العقد

26 - 

اتفاقية 
إيجار 

األرض رقم 
)أر سي إل 
آي 7235( 

إلنشاء 
محطة 

توليد مياه 
وكهرباء في 
مدينة ينبع 
الصناعية

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ:  	
1432/07/04هـ.

تاريخ استحقاق مبلغ  	
األجرة: كل سنة.

مدينة ينبع 
الصناعية

35 سنة هجرية 
)يجوز تجديد 
االتفاقية لمدة 
أو مدد مماثلة 

بموجب الشروط 
واألحكام التي قد 
يتم االتفاق عليها 

بين الطرفين(.

مبلغ األجرة السنوية:
6,702,383

)يحق للهيئة الملكية 
مراجعة وتعديل مبلغ 
األجرة السنوية في 
المستقبل على أن 
ال يتم زيادة القيمة 
اإليجارية إال مرة 
واحدة كل عشرة 

سنوات وأن ال تتعدى 
الزيادة ما يعادل 

)50%( من القيمة 
اإليجارية السابقة(.

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
أرض )تبلغ مساحتها 

اإلجمالية ) 1,489,418,42 
م2( إلنشاء وتشغيل محطة 

توليد مياه وكهرباء.

ال يحق لشركة مرافق التنازل 
عن األرض المؤجرة أو تأجيرها 
من الباطن إال بعد حصولها على 
موافقة كتابية مسبقة بذلك من 

الهيئة الملكية.

27 - 

اتفاقية 
إيجار 

األرض رقم 
-550054(

 )001
لتطوير 
وإنشاء 
وحدات 
سكنية 

في مدينة 
الجبيل 

الصناعية.

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ:  	
1433/09/06هـ.

يجب إتمام أعمال  	
البناء خالل ستة سنوات 

هجرية من إبرام االتفاقية.
تاريخ استحقاق مبلغ  	

األجرة: كل سنة.

مدينة الجبيل 
الصناعية

30 سنة هجرية.
)ال يجوز ألي من 
الطرفين تجديد 

االتفاقية(.

561,588
)يحق لشركة مرافق 

شراء األرض بعد 
االنتهاء من جميع 
األعمال اإلنشائية 

واستالمها من 
قبل الهيئة الملكية 

والحصول على شهادة 
اإلشغال للوحدة/ 
الوحدات السكنية 

المكتملة على األرض/ 
األراضي المؤجرة، 

على أن يساوي سعر 
شراء األرض السكنية 

ما يعادل عشرين 
ضعف مبلغ األجرة 

السنوية المتفق عليه 
بين الطرفين ويتم دفع 
القيمة مقدماً كشرط 
مسبق إلصدار صك 

الملكية من قبل الهيئة 
الملكية لصالح موظفي 
المستأجر السعوديين 
فقط. في حال عدم 

ممارسة شركة مرافق 
حقها في شراء 

األراضي السكنية 
فإن ملكية األراضي 

السكنية تستمر للهيئة 
الملكية(.

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
أراض محددة لمصلحة 

شركة مرافق لغرض إنشاء 
وحدات سكنية في مدينة 

الجبيل.

يحق للمستأجر التنازل عن 
األراضي السكنية لموظفيه 

السعوديين فقط بعد انتهاء كافة 
أعمال التطوير واستالمها من 
قبل الهيئة الملكية والحصول 
على شهادة اإلشغال للوحدة/ 

الوحدات السكنية المكتملة على 
األرض/ األراضي المؤجرة.

28 - 

اتفاقية 
إيجار 

األرض رقم 
)012-و02( 

الستعماله 
كمكاتب 
جديدة 
لشركة 
مرافق 

في مدينة 
الجبيل.

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ:  	
1430/08/03هـ.

استكمال األعمال  	
اإلنشائية لألرض خالل مدة 

)170( أسبوع.
تاريخ استحقاق مبلغ  	

األجرة: كل سنة.

مدينة الجبيل 
الصناعية

30 سنة هجرية 
قابلة للتجديد.

364,800، وتقوم 
مرافق بتزويد الهيئة 

الملكية بضمان 
مصرفي بمبلغ 

)100%( من قيمة 
اإليجار السنوي، 
يتم تخفيضه إلى 
)15%( من قيمته 

بعد صدور شهادة 
األشغال، وسيبقى 

الضمان سارياً لمدة 
)120( يوماً بعد انتهاء 

االتفاقية

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
أرض لمصلحة شركة مرافق 

لغرض استغاللها كمكاتب 
إضافية وجديدة لشركة 
مرافق في مدينة الجبيل 
بمساحة إجمالية قدرها 

)18.240م2(.

ال يحق لشركة مرافق التنازل 
عن األرض المؤجرة أو تأجيرها 
من الباطن إال بعد حصولها على 
موافقة كتابية مسبقة بذلك من 

الهيئة الملكية.

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
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اسم #
تاريخ النفاذالمؤجر االتفاقية

مدة اإليجار الموقعوتاريخ سداد مبلغ اأُلجرة
وآلية التجديد

مبلغ اإليجار السنوي 
)ر.س( وفق لما ورد في 

االتفاقية
التأجير من الباطن/ التنازلالغرض من العقد

29 - 

اتفاقية 
إيجار 

األرض 
رقم )329 
– ص92( 

بغرض 
إنشاء مقر 

رئيسي 
لشركة 
مرافق 

في مدينة 
الجبيل.

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع

تاريخ النفاذ:  	
1438/04/11هـ.

تاريخ استحقاق مبلغ  	
األجرة: كل سنة.

الجبيل

5 سنوات 
هجرية.

)يمكن تجديد 
االتفاقية(.

4,500,000

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
أرض لمصلحة شركة مرافق 

لغرض إنشاء مقر رئيسي 
لشركة مرافق في مدينة 

الجبيل.

ال يحق لشركة مرافق التنازل 
عن األرض المؤجرة أو تأجيرها 
من الباطن إال بعد حصولها على 
موافقة كتابية مسبقة بذلك من 

الهيئة الملكية.

عقود إيجار من الباطن

30 - 

اتفاقية 
إيجار أرض 
من الباطن 
بين الشركة 

وشركة 
توريد وفقاً 

التفاقية 
اإليجار 

الرئيسية 
المبرمة 

بين الشركة 
والهيئة 
الملكية

الشركة 
)المؤجر 
الرئيسي 

وفقاً 
لالتفاقية 
الرئيسية 

هي الهيئة 
الملكية(

تاريخ النفاذ: من تاريخ  	
اإلغالق )أي التاريخ الذي 

يتفق فيه شركة توريد وشركة 
جواب مًعا على أن جميع 

الشروط قد تم الوفاء بها أو 
التنازل عنها وفًقا التفاقية 

شراء الطاقة والمياه المبرمة 
بين شركة توريد وشركة 
جواب بتاريخ 15 يناير 

2007م والمعدلة بتاريخ 14 
مايو 2007م وتاريخ 4 يونيو 

2007م وتاريخ 20 يونيو 
2009م.

الجبيل

تبدأ مدة  	
االتفاقية من 

تاريخ اإلغالق 
وتستمر لمدة 
عشرين )20( 

سنة اعتباًرا من 
تاريخ التشغيل 

التجاري 
للمشروع )أي 

2010/10/28م(.

يرجى مراجعة الجدول 
)12-40( )»اتفاقية 

إيجار األرض رقم 
)03-09-345-د19( في 
الجبيل إلنشاء محطة 

غازية إلنتاج الماء 
والكهرباء )اتفاقية 
اإليجار الرئيسية 

لشركة جواب(«(

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
األرض لمصلحة شركة 
مرافق إلنشاء وتصميم 

محطة غازية إلنتاج الماء 
والكهرباء، وتم نقل االتفاقية 

والتنازل عنها من شركة 
مرافق إلى شركة توريد .

يرجى مراجعة الجدول )40-12( 
)»اتفاقية إيجار األرض رقم 

)03-09-345-د19( في الجبيل 
إلنشاء محطة غازية إلنتاج 

الماء والكهرباء )اتفاقية اإليجار 
الرئيسية  لشركة جواب(«(

31 - 

اتفاقية 
إيجار أرض 
من الباطن 
بين شركة 

توريد 
وشركة 

جواب وفقاً 
التفاقية 
اإليجار 

الرئيسية 
المبرمة 

بين الشركة 
والهيئة 
الملكية

شركة 
توريد 

)المؤجر 
الرئيسي 

وفقاً 
لالتفاقية 
الرئيسية 

هي الهيئة 
الملكية(

تاريخ النفاذ: من تاريخ  	
اإلغالق )أي التاريخ الذي 

يتفق فيه شركة توريد وشركة 
جواب مًعا على أن جميع 

الشروط قد تم الوفاء بها أو 
التنازل عنها وفًقا التفاقية 

شراء الطاقة والمياه المبرمة 
بين شركة توريد وشركة 
جواب بتاريخ 15 يناير 

2007م والمعدلة بتاريخ 14 
مايو 2007م وتاريخ 4 يونيو 

2007م وتاريخ 20 يونيو 
2009م.

الجبيل

تبدأ مدة  	
االتفاقية من 

تاريخ اإلغالق 
وتستمر لمدة 
عشرين )20( 

سنة اعتباًرا من 
تاريخ التشغيل 

التجاري 
للمشروع )أي 

2010/10/28م(.

مبلغ اإليجار: واحد 
)1( ريال سعودي لكل 

متر مربع.

قامت الهيئة الملكية بتأجير 
األرض لمصلحة شركة 
مرافق إلنشاء وتصميم 

محطة غازية إلنتاج الماء 
والكهرباء، وتم نقل االتفاقية 

والتنازل عنها من شركة 
مرافق إلى شركة توريد، وتم 
نقل االتفاقية والتنازل عنها 
من شركة توريد إلى شركة 

جواب.

ال يحق لشركة جواب  	
تأجير أو التنازل عن أي من 

األراضي واألصول من الباطن 
ألي طرف ثالث دون الحصول 

على موافقة خطية مسبقة 
من شركة توريد، باستثناء 

حق شركة جواب بالتنازل عن 
أي من حقوقها أو التزاماتها 
بموجب االتفاقية إلى أي من 

ممولي شركة جواب بموجب أي 
اتفاقية تمويل مبرمة بين شركة 

جواب وأي من مموليها أو أي 
طرف آخر يمثل أي من هؤالء 

الممولين. 
ال يحق لشركة توريد بيع  	

أو التنازل عن أو نقل أي من 
حقوقهم أو التزاماتهم بموجب 

االتفاقية إلى أي طرف آخر دون 
الحصول على موافقة خطية 

مسبقة من شركة جواب.

تم تأجير المحطة من الباطن إلى شركة توريد بتاريخ 2007/6/16م والتي قامت بدورها بتأجيرها من الباطن لشركة جواب بتاريخ 2007/6/17م بموجب اتفاقية شراء الكهرباء والماء   *
المبرمة بين الشركتين.

المصدر: الشركة

تملك الشركة عقار في مدينة الجبيل بموجب صك رقم 30/32 وتاريخ 1430/4/23هـ بقيمة دفترية قدرها 24,569,660 ريال سعودي، حيث تقوم الشركة 
باستخدام العقار ألغراض تمديد أنابيب الغاز الخاصة بشركة توريد. وال تملك المجموعة أي عقارات أخرى.
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األصول غير الملموسة للمجموعة  9ل12

ال يوجد أي أصول غير ملموسة جوهرية تعد جوهرية للمجموعة أو وتتعلق بأعمالها أو ربحيتها باستثناء العالمة التجارية الخاصة بالشركة، وبالتالي فإن 
الشركة وشركاتها التابعة ال تعتمد على أي من األصول غير الملموسة المتعلقة بأعمالها. وبالرغم من أن الشركة قد تعتمد على عالمتها التجارية فيما 
يتعلق بخدمات المرافق التي تقدمها في المدن الصناعية التي تعمل فيها، والتي تم تسجيلها كما هو مبين أدناه، إال أن أعمال الشركات التابعة للشركة ال 
تعتمد بشكل كبير على العالمات التجارية المسجلة باسمها، وذلك نظراً لطبيعة أعمال هذه الشركات التابعة وعدم حاجتها لتسجيل أي عالمات تجارية 
في المملكة أو خارجها لعدم اعتمادها عليها بشكل كبير، إال أنها تعتمد على المشاريع التي تطورها أو تتملك فيها. وتستخدم العالمة التجارية الخاصة 

بالشركة في اإلطار القانوني المحدد لها كعالمة توضح ماهية الشركة، ويتم حماية العالمة من خالل تسجيلها لدى الجهة المختصة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن كل من الشركة وشركة جواب سجلت عالمتها التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة. وبخالف شركة جواب، ال 
تمتلك الشركات التابعة األخرى للشركة أي عالمات تجارية مسجلة. كما أن المجموعة لم تقم بتسجيل أي عالمات تجارية خارج المملكة.

وفيما يلي التفاصيل الرئيسية لجميع العالمات التجارية المسجلة للشركة وشركة الجبيل للمياه والكهرباء :

الفكرية ووزارة (:  41ل12الجدول ) للملكية  السعودية  الهيئة  للمياه والكهرباء لدى  الجبيل  للشركة وشركة  المسجلة  التجارية  العالمات  تفاصيل 

التجارة في المملكة.

رقم شهادة تسجيل شعار العالمة التجاريةالشركة المالكة للعالمة
تاريخ نهاية فئة العالمةالعالمة التجارية

الحماية

1453/03/12هـ14330325011شركة مرافق

1448/06/25هـ14280635916شركة الجبيل للمياه والكهرباء )شركة جواب(

الدعاوى والمطالبات   10ل12

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ليس هناك أي دعاوى قضائية أو مطالبات أو شكاوى أو إجراءات تحقيق قائمة أو مهدد بإقامتها من الممكن أن يكون لها، 
مجتمعة أو منفردة، تأثير جوهري على أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو مركزها المالي. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة وشركاتها التابعة، كما في تاريخ 
9 أغسطس 2022م، أطراف في ثمانية دعاوى قضائية غير جوهرية نشأت أثناء سير عمل تلك الشركات المعتاد والتي تشمل مطالبات تجارية وعمالية 
وغيرها من الدعاوى، حيث لدى الشركة سبعة دعاوى قضائية غير جوهرية قائمة ضدها وتبلغ قيمتها اإلجمالية المقدرة 4,161,695.86 ريال سعودي، 

ولدى شركة ماسا دعوى قضائية واحدة عمالية غير جوهرية فيما يتعلق بفسخ عقد العمل قيمتها المقدرة 961,752 ريال سعودي. 

باإلضافة إلى ذلك، توجد دعوى محتملة بين شركة جواب وشركة توريد )وهما شركات تابعة للشركة( فيما يتعلق بمطالبة حول تغيير في النظام بموجب 
اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة بينهما، حيث قامت شركة جواب بتكبد تكاليف إضافية نتيجة صدور توجيهات من قبل القوات الخاصة السعودية 
تطلبت من عدد من الشركات في القطاع بشكل عام، ومنها شركة جواب، لتركيب حاجز بحري بمياه البحر تكبدت شركة جواب نتيجة لذلك مبلغ وقدره 
6,600,000 ريال سعودي تقريباً، وتطالب أن يتم تعويضها من قبل شركة توريد عن تلك التكاليف اإلضافية ولكن قامت شركة توريد برفض هذه المطالبة، 
وذلك بتوجيه من المشترين الثالثة الموقعة معهم اتفاقية بيع الطاقة والمياه المبرمة بتاريخ 2009/04/06م )شركة مرافق وشركة توريد والشركة السعودية 

للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة(. وفي حال لم يتم االتفاق وتسوية تلك المطالبة قد تؤدي إلى نشوء دعوى قضائية بين الطرفين.

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة لم تقوم بتكوين أي مخصصات مقابل هذه الدعاوى والمطالبات في ضوء دراستها للمواضيع ذات الصلة والمخاطر المتعلقة 
بها واحتمالية نجاحها. 
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وثائق التأمين   11ل12

تحتفظ الشركة بوثائق تأمين تغطي مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة. ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين 
التي تحتفظ بها المجموعة:

يوضح الجدول أدناه ملخص لوثائق التأمين التي حصلت عليها المجموعة (:  42ل12الجدول )

مدة السريان وتاريخ الحد األقصى للتعويض )ر.س(شركة التأميننوع التغطية التأمينيةرقم الوثيقة
انتهاء التغطية

وثائق تأمني الشركة

614529
تأمين المسؤولية المهنية 
)تأمين مسؤولية المديرين 

والتنفيذيين(*
1 مايو 2022م حتى 50,000,000 ريال سعودي لكل حادثةالتعاونية

30 أبريل 2023م

P/102/22/5021/2022/501/24 تأمين المركبات
الشركة العربية 

السعودية للتأمين 
التعاوني )سايكو(

10,000,000 ريال سعودي كحد أقصى للحادثة الواحدة 
فيما يتعلق بمسؤولية الطرف اآلخر )اإلصابات الجسدية 

واألضرار التي قد تصيب الممتلكات(
5,000 ريال سعودي كحد أقصى للحادثة الواحدة فيما 

يتعلق بالمصاريف العالجية الناشئة عن أي حادثة

1 مايو 2022م حتى 
30 أبريل 2023م

P/102/22/5021/2022/501/47 تأمين المركبات
الشركة العربية 

السعودية للتأمين 
التعاوني )سايكو(

10,000,000 ريال سعودي كحد أقصى للحادثة الواحدة 
فيما يتعلق بمسؤولية الطرف اآلخر )اإلصابات الجسدية 

واألضرار التي قد تصيب الممتلكات(
5,000 ريال سعودي كحد أقصى للحادثة الواحدة فيما 

يتعلق بالمصاريف العالجية الناشئة عن أي حادثة 

1 مايو 2022م حتى 
30 أبريل 2023م

P/102/22/5021/2022/501/48تأمين المركبات
الشركة العربية 

السعودية للتأمين 
التعاوني )سايكو(

10,000,000 ريال سعودي كحد أقصى للحادثة الواحدة 
فيما يتعلق بمسؤولية الطرف اآلخر )اإلصابات الجسدية 

واألضرار التي قد تصيب الممتلكات(
5,000 ريال سعودي كحد أقصى للحادثة الواحدة فيما 

يتعلق بالمصاريف العالجية الناشئة عن أي حادثة

1 مايو 2022م حتى 
30 أبريل 2023م

شركة بوبا تأمين طبي7300022800
للتأمين

500,000 ريال سعودي كحد أقصى سنوياً للشخص 
الواحد

من 15 سبتمبر 
2021م إلى 15 
سبتمبر 2026م 

التأمين ضد جميع أخطار 614483
التعاونيةالممتلكات 

600,000,000 ريال سعودي فيما يتعلق بجميع أخطار 
الممتلكات.

225,000,000 ريال سعودي فيما يتعلق باألعطال اآللية

من 1 مايو 2022م إلى 
30 أبريل 2023م

التأمين على اآلالت 614462
والمعدات الخاصة بالمقاول

شركة والء 
من 1 مايو 2022م إلى ال ينطبقللتأمين التعاوني

30 أبريل 2023م

من 1 مايو 2022م إلى ال ينطبقالتعاونيةتأمين بحري- بضائع614771
30 أبريل 2023م

وثائق تأمني املجموعة

P/102/22/5021/2022/501/49تأمين المركبات
الشركة العربية 

السعودية للتأمين 
التعاوني )سايكو(

10,000,000 ريال سعودي كحد أقصى للحادثة الواحدة 
فيما يتعلق بمسؤولية الطرف اآلخر )اإلصابات الجسدية 

واألضرار التي قد تصيب الممتلكات(
5,000 ريال سعودي كحد أقصى للحادثة الواحدة فيما 

يتعلق بالمصاريف العالجية الناشئة عن أي حادثة

من 1 مايو 2022م إلى 
30 أبريل 2023م

MIL/SWRO/MAR-21-06 التأمين ضد جميع أخطار
الممتلكات واألعطاب اآللية

شركة مرافق 
من 1يوليو 2021م إلى 973,333 دوالر أمريكي لكل حادثةللتأمين

30 يونيو 2022م

تأمين جميع أخطار 6114464
100,000,000 ريال سعودي كحد أقصى للحادثة التعاونيةالمقاولين

الواحدة
من 1 مايو 2022م إلى 

30 أبريل 2023م

من 1 مايو 2022م إلى 100,000,000 ريال سعوديالتعاونيةتأمين ضد المسؤولية العامة614450
30 أبريل 2023م

التأمين ضد جميع أخطار 614477
التعاونيةالممتلكات 

التغطية التأمينية متفاوتة بحسب التعويضات الناشئة 
عن الضرر وتتراوح بين 5,000 ريال سعودي و2,500,000 

ريال سعودي

من 1 مايو 2022م إلى 
30 أبريل 2023م

التأمين ضد مسؤولية 614579
من 1 مايو 2022م إلى 5,000,000 ريال سعودي لكل حادثةالتعاونيةالموظفين 

30 أبريل 2023م
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مدة السريان وتاريخ الحد األقصى للتعويض )ر.س(شركة التأميننوع التغطية التأمينيةرقم الوثيقة
انتهاء التغطية

من 1 مايو 2022م إلى 50,000,000 ريال سعودي لكل حادثةالتعاونيةتأمين ضد المسؤولية العامة614580
30 أبريل 2023م

P062-CGL-TERO-13754472/R1من 1 مايو 2022م إلى 100,000,000 ريال سعوديالتعاونيةتأمين ضد المسؤولية العامة
30 أبريل 2023م

وثائق تأمني شركة جواب

E0-22-500-000023
تأمين المسؤولية المهنية 
)تأمين مسؤولية المديرين 

والتنفيذيين(

شركة والء 
1 يناير 2022م حتى 50,000,000 ريال سعوديللتأمين التعاوني

31 ديسمبر 2022م

P0720-TPL-TERO-12727318/R11 يوليو 2021م حتى 53,374,01 دوالر أمريكيتكافل الراجحيتأمين ضد الغير
30 يونيو 2022م

ال يوجد24
التأمين ضد كافة المخاطر 
وأضرار الممتلكات وانقطاع 

العمل 
750,000,000 دوالر أمريكي )أي ما يعادل تكافل الراجحي

2,812,500,000 ريال سعودي(
1 يونيو 2022م حتى 

31 مايو 2023م

B0509BOWTL2250660 إعادة تأمين ضد المخاطر
200,000,000 دوالر أمريكي )أي ما يعادل شركة مارشالسياسية

750,000,000 ريال سعودي(
1 يونيو 2022م حتى 

1 يونيو 2023م
وثائق تأمني شركة ماسا

E1-22-300-000243/0 شركة والء التأمين على المركبات
للتأمين التعاوني

10,000,000 ريال سعودي كحد أقصى فيما يتعلق 
بمسؤولية الطرف اآلخر )اإلصابات الجسدية واألضرار 

التي قد تصيب الممتلكات(

من 1 مايو 2022م إلى 
30 أبريل 2023م

E1-22-300-000244/0شركة والء التأمين على المركبات
للتأمين التعاوني

10,000,000 ريال سعودي كحد أقصى فيما يتعلق 
بمسؤولية الطرف اآلخر )اإلصابات الجسدية واألضرار 

التي قد تصيب الممتلكات(

من 1 مايو 2022م إلى 
30 أبريل 2023م

تأمين اآلالت والمعدات 614335
التعاونيةالخاصة بالمقاول

100,000 ريال سعودي فيما يتعلق باآلالت الموجودة في 
مواقع محددة منصوص عليها في وثيقة التأمين

10,000 ريال سعودي لكل حادثة فيما يتعلق باآلالت التي 
تم صنعها في تاريخ يسبق تاريخ إبرام وثيقة التأمين 

بـ)10( سنوات

من 1 مايو 2022م إلى 
30 أبريل 2023م

20,000,000 ريال سعودي كحد سنوي أعلى التعاونيةتأمين بحري- بضائع614773
)5,000,000 ريال سعودي كحد أعلى للحادثة الواحدة(

من 1 مايو 2022م إلى 
30 أبريل 2023م

من 1 مايو 2022م إلى ال ينطبقالتعاونيةتأمين عطل اآلالت614353
30 أبريل 2023م

وثائق تأمني شركة جدة الثانية للمياه

607784

التأمين على الممتلكات 
واألصول المتعاقد عليها 
والمسؤولية ضد الغير 

والتأخير في بدء التشغيل 

التعاونية

180.000.000 دوالر أمريكي للتأمين على الممتلكات 
واألصول المتعاقد عليها.

10.000.000 دوالر أمريكي للتأمين على المسؤولية 
ضد الغير.

24.397.333 دوالر أمريكي للتأخير في بدء التشغيل.

31 مارس 2020م 
حتى 1 أكتوبر 2022م

تأمين البضائع أثناء 607888
التعاونيةالنقل البحري

2.500.000 دوالر أمريكي لكل سفينة او وسيلة نقل 
تعرضت للضرر ، واذا كانت تكلفة الضرر أعلى من هذه 
القيمة فيرفع الحد على أساس تكلفة الخسارة األولى.
16.794.666 دوالر أمريكي ضد التأخير في بدء 

التأمين.

31 مارس 2020م 
حتى 1 أكتوبر 2022م

التأمين ضد أخطار اإلرهاب 608357
30 نوفمبر 2019 100.000.000 دوالر أمريكي التعاونيةأو التخريب 

حتى 1 أكتوبر 2022م
وثائق تأمني شركة مرافق لتوريد املاء والكهرباء )توريد(

B0509BOWT22150748تأمين ضد العنف السياسي
شركة تْشب 

العربية للتأمين 
التعاوني

من 1 يونيو 2022م 375,000,000 ريال سعودي فيما يتعلق بتوقف األعمال
إلى 1 يونيو 2023م

المصدر: الشركة
تعمل الشركة حالياً على الحصول على وثيقة تأمين لتغطية المسؤولية المتعلقة بالطرح العام لألوراق المالية فيما يتعلق بأعضاء مجالس اإلدارة وكبار الموظفين في الشركة، ومن المتوقع   *

أن يتم إصدار هذه الوثيقة قبل إدراج أسهم الشركة.

تم تجديد التأمين ولكن لم تصدر الوثيقة الجديدة بعد، وتعمل شركة جواب على إصدارها حالياً وسيتم تحديث الجدول فور الحصول عليها.  24
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الزكاة والضريبة  12ل12

تخضع الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعمول بها. وقدمت الشركة وكل من شركاتها 
التابعة إقرارات الزكاة الخاصة بها بشكل منفصل منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2021م. 

وتلقت الشركة والشركات التابعة شهادات زكوية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن عام 2021م. إال أن هناك خطر يتمثل في احتمال رجوع هيئة 
الزكاة والضريبة والجمارك الى أي سنة سابقة حتى خمسة )5( سنوات في حال عدم وجود ربط زكوي نهائي وطعن الهيئة في اإلقرارات المقدمة ومطالبة 

الشركة أو الشركات التابعة بدفع مبالغ زكاة إضافية.

ويوضح الجدول أدناه مخصصات الزكاة والضريبة للشركة وشركاتها التابعة الموحدة )التي تشمل الشركات التابعة الجوهرية، شركة جواب وشركة ماسا 
وشركة توريد( كما في 31 ديسمبر 2019م و 2020م و 2021م.

مخصصات الزكاة والضريبة للشركة وشركاتها التابعة الموحدة كما في 31 ديسمبر 2019م و 2020م و 2021م(:  43ل12الجدول )

2021م )ريال سعودي(2020م )ريال سعودي(2019م )ريال سعودي(الشركة وشركاتها التابعة الموحدة

21,940,00038,127,00041,636,000مخصصات الزكاة والضريبة

21,940,00038,127,00041,636,000اإلجمالي

الوضع الزكوي والضريبي للشركة

في عام 2019م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطاب للشركة يؤكد اعتمادها لإلقرارات الزكوية المقدمة لألعوام من 2007م حتى 2018م، 
وعليه أكد الخطاب بأن يعتبر موقف الشركة منتهياً فيما يخص إقرارات الزكاة لتلك الفترة مع احتفاظ الهيئة بحقها في إعادة فتح الربط في حال ظهور 
معلومات جديدة. ومع مراعاة مدد التقادم وفق األنظمة واللوائح المعمول بها، فإن الربوط الزكوية للشركة منذ التأسيس وحتى عام 2014م تعد نهائية 
ومنتهية. وفي عام 2021م، قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفع تقييم للشركة بشأن ربوطها الزكوية لألعوام 2015م، 2016م و2017م بقيمة 
إجمالية قدرها 99.8 مليون ريال سعودي. واعترضت الشركة على هذا المبلغ بالكامل لدى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية استناداً على 
خطاب الهيئة المذكور أعاله وعدم ظهور أي معلومات جديدة بشأن ذلك باإلضافة إلى مالحظات حول كيفية احتساب وتحديد الربط اإلضافي، وتنظر 
اللجنة في المسألة كما في تاريخ هذه النشرة،  وستتحمل الشركة تلك المطالبات في حال لم تنجح في االعتراض. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة لم 
تقوم بتكوين أي مخصص مقابل هذا النزاع في ضوء دراستها لهذا الموضوع والمخاطر المتعلقة به واحتمالية نجاحها باالعتراض، وستتحمل الشركة تلك 
المطالبات في حال لم تنجح في االعتراض. وقد قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية حتى نهاية عام 2021م، وحصلت بموجب ذلك على شهادات 
الزكاة لهذه األعوام، إال أنها لم تحصل على ربوط نهائية لألعوام 2015م حتى 2021م. لمزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة بالزكاة والضريبة، 
يرجى مراجعة القسم )2-1-28( )»المخاطر المتعلقة بالمطالبات الزكوية«( من هذه النشرة. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة تخضع حالياً للضريبة فيما 
يتعلق باألسهم المملوكة من قبل شركة أرامكو )بشكل غير مباشر من خالل شركة أرامكو للطاقة(، وتخضع الشركة للزكاة فيما يتعلق باألسهم المملوكة 
من قبل المساهمين  السعوديين اآلخرين وفقاً لألنظمة المعمول بها. وبموجب المرسوم الملكي رقم )م/153( الصادر بتاريخ 1441/11/05هـ )الموافق 
2020/06/26م(، فإن الشركة لن تخضع للضريبة فيما يتعلق باألسهم المملوكة من قبل شركة أرامكو بشكل مباشر أو غير مباشر، وستخضع للزكاة فقط 
وذلك اعتباراً من تاريخ إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول(. وبناًء على ذلك، سيؤثر هذا التغيير بشكل إيجابي على دخل الشركة 
الصافي عند إدراج الشركة حيث يتم في ذلك الوقت استرداد مبلغ الضريبة المؤجلة الذي تم تخصيصه من قبل الشركة والذي يصل إلى 140 مليون ريال 

سعودي كما في 30 يونيو 2022م.

الوضع الزكوي والضريبي لشركة جواب

حصلت شركة جواب على الربوط الزكوية والضريبية النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات المالية منذ تأسيسها حتى السنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م. وتعد األعوام 2013م حتى 2016م منتهية بحكم انقضاء مدة التقادم. وفي عام 2021م، قامت هيئة الزكاة 
ريال سعودي مقابل  مليون  إجمالي قدره 160,53  مبلغ  فيه شركة جواب بسداد  تطالب  لعام 2018م  تقييم لشركة جواب  برفع  والجمارك  والضريبة 
الزكاة وضريبة الدخل وضريبة استقطاع. واعترضت شركة جواب على هذا المبلغ لدى      لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وتم االتفاق 
على تسوية مع اللجنة بخفض المطالبة لتصل إلى مبلغ قدره 14.4 مليون ريال سعودي. ولم تحصل شركة جواب على ربوط نهائية لألعوام 2017م 
و2019م حتى 2021م، وستتحمل شركة جواب أي مطالبات أو ربوط إضافية ترفعها الهيئة لتلك األعوام في حال لم تنجح في االعتراض عليها. وتجدر 
اإلشارة إلى أن شركة جواب لم تقوم بتكوين أي مخصص مقابل هذا النزاع في ضوء دراستها لهذا الموضوع والمخاطر المتعلقة به واحتمالية نجاحها 
بالمطالبات  المتعلقة  )»المخاطر   )28-1-2( القسم  مراجعة  يرجى  والضريبة،  بالزكاة  المتعلقة  المخاطر  حول  التفاصيل  من  لمزيد  باالعتراض. 

الزكوية«( من هذه النشرة.
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الوضع الزكوي والضريبي لشركة توريد

حصلت شركة توريد على الربوط الزكوية والضريبية النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات المالية منذ تأسيسها حتى السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. في عام 2021م، قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفع تقييم 
لشركة توريد بشأن ربوطها الزكوية لألعوام 2015م و 2016م بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليون ريال سعودي. واعترضت شركة توريد على كيفية احتساب 
وتحديد هذا المبلغ بالكامل لدى      لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية والتي تنظر في المسألة كما في تاريخ هذه النشرة، وستتحمل شركة 
توريد تلك المطالبات في حال لم تنجح في االعتراض. وتجدر اإلشارة إلى أن شركة توريد لم تقوم بتكوين أي مخصص مقابل هذا النزاع في ضوء دراستها 
لهذا الموضوع والمخاطر المتعلقة به واحتمالية نجاحها باالعتراض. ولم تحصل شركة توريد على ربوط نهائية لألعوام 2018م حتى 2021م، وستتحمل 
شركة توريد أي مطالبات أو ربوط إضافية ترفعها الهيئة لتلك األعوام في حال لم تنجح في االعتراض عليها. لمزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة 

بالزكاة والضريبة، يرجى مراجعة القسم )2-1-28( )»المخاطر المتعلقة بالمطالبات الزكوية«( من هذه النشرة.

الوضع الزكوي والضريبي لشركة ماسا

لم تحصل شركة ماسا على الربوط الزكوية النهائية منذ تاريخ تأسيسها حتى تاريخ هذه النشرة، وال يوجد حالياً أي نزاع بينها وبين هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك. لمزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة بالزكاة والضريبة، يرجى مراجعة القسم )2-1-28( )»المخاطر المتعلقة بالمطالبات الزكوية«( 

من هذه النشرة.

ملخص النظام األساس  13ل12

الباب األول: تأسيس الشركة

المادة األولى التأسيس

أسست بموجب المرسوم الملكي رقم )م/29( وتاريخ 1421/07/21هـ وبموجب أحكام هذا النظام شركة مساهمة سعودية تسمى شركة مرافق الكهرباء 
والمياه بالجبيل وينبع، وتعرف اختصاراً بــ )مرافق( ويشار إليها في هذا النظام بالشركة.

المادة الثانية تكوين الشركة

تكون للشركة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة وتتمتع باألهلية الكاملة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة.

المادة الثالثة أغراض الشركة

والبخار  والغاز  الكهرباء  إمدادات  ومعالجتها،  النفايات  وإدارة  الصحي  الصرف  وأنشطة  المياه  إمدادات  بأعمال  القيام  للشركة  الرئيسي  الغرض  يكون 
وتكييف الهواء، الصناعة التحويلية، التشييد. ويجوز للشركة القيام بأي أعمال الزمة أو مكملة لتلك األغراض بما في ذلك استيراد المواد وغيره، وللشركة 

تقديم تلك الخدمات في جميع مناطق المملكة مع التزامها بتقديم تلك الخدمات لجميع المستفيدين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

المادة الرابعة المشاركة والتملك في الشركات

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تمتلك الحصص أو األسهم في الهيئات أو الشركات القائمة، كما يجوز لها إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية 
محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط أال يقل رأس المال عن )5( مليون ريال، كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة وتندمج 
معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة 

في هذا الشأن، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

المادة الخامسة المركز الرئيس للشركة

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الجبيل الصناعية، ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ فروعاً ومكاتب لها داخل المملكة أو خارجها للقيام بأعمال أو 
تأدية خدمات مستمرة لها.

المادة السادسة مدة الشركة

مدة الشركة خمسون عاماً ميالدية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة، ويجوز إطالة مدة الشركة لمدة أو مدد أخرى مماثلة أو 
أقصر منها بقرار من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين يتخذ قبل نهاية المدة بسنة على األقل.
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المادة السابعة رأس المال

رأس مال الشركة )2.500.000.000( ألفان وخمسمائة مليون ريال مقسم إلى )250.000.000( مائتان وخمسون مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة 
االسمية لكل منها )10( عشرة رياالت وجميعها أسهم عادية ونقدية. 

المادة الثامنة األسهم

اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأس مال الشركة النقدية، وقد تم إيداع كافة المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال باسم الشركة في أحد البنوك 
المرخص لها في المملكة.

المادة التاسعة بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة

إذا تخلف المساهم عن دفع باقي قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس اإلدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في 
سجل المساهمين بيع السهم في مزاد علني أو عن طريق سوق األوراق المالية - بحسب األحوال - وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة، ومع 
ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أو البيع أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في 
هذا الشأن، وتستوفي الشركة في حالة بيع األسهم بالمزاد العلني من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها ، ويرد الباقي إلى صاحب السهم ، فإن لم تف 
حصيلة البيع بالمبالغ المستحقة للشركة جاز لها استيفاء الباقي من جميع أموال المساهم وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهماً جديداً 

يحمل رقم السهم الملغى ويؤشر بذلك في سجل المساهمين.

المادة العاشرة إصدار األسهم

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز 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، ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه 
أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن 

االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

المادة الحادية عشرة سجل المساهمين

تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل للمساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة والذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنهم وأماكن 
إقامتهم وعناوينهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على األسهم وال يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو غيرها إال من 
تاريخ القيد في السجل المذكور، هذا وفي حال كانت الشركة مدرجة بالسوق المالية فيتم تداول أسهم الشركة وفقاً ألحكام نظام السوق المالية ولوائحه 

التنفيذية.

ويعني االكتتاب في األسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقاً ألحكام النظام األساس 
سواء أكان حاضراً أم غائباً، وسواء أكان موافقاً على هذه القرارات أم غير موافق.

المادة الثانية عشرة أدوات الدين

يجوز للشركة – بقرار من الجمعية العامة غير العادية – وفقاً لألنظمة واللوائح ذات العالقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة - 1
للتداول سواء بالعملة السعودية أو غيرها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كالسندات والصكوك. ويجوز للجمعية العامة غير العادية 
تفويض مجلس اإلدارة إلصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات والصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خالل سلسلة من اإلصدارات 
بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس اإلدارة من وقت إلى آخر وكل ذلك في األوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس اإلدارة وله حق 

اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلصدارها.
كما يجوز للشركة – بقرار من الجمعية العامة غير العادية – أن تصدر أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، بعد صدور - 2

قرار من الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك، سواء 
أصدرت تلك األدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو أكثر إلصدار أدوات دين أو 
صكوك تمويلية. ويصدر مجلس اإلدارة – دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية – أسهم جديدة مقابل تلك األدوات أو الصكوك التي 
يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك األدوات أو الصكوك. ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة 
األساس فيما يتعلق بعدد األسهم المصدرة ورأس المال. ويجب على مجلس اإلدارة شهر اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة 

المحددة في النظام لشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية.
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المادة الثالثة عشرة زيادة رأس المال

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاماًل. وال يشترط أن يكون رأس المال قد - 1
دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتهي 

بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.
الشركة - 2 في  للعاملين  منها  أو -جزءاً  المال  رأس  زيادة  عند  المصدرة  األسهم  أن تخصص  األحوال  في جميع  العادية  غير  العامة  للجمعية 

والشركات 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 بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر - 3

مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم إن وجدت بالنشر في صحيفة يومية أو بإبالغهم بوساطة 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 َحَملَة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من 
إجمالي حقوق األولوية الناتجة من 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 من زيادة رأس المال، بشرط 
أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام 

السوق المالية على غير ذلك.

المادة الرابعة عشر األسهم الممتازة

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقا لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهًما ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية 
إلى أسهم ممتازة أو تحويل االسهم الممتازة إلى عادية وال تعطي األسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وترتب هذه االسهم 

ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من االرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي.

المادة الخامس عشر شراء الشركة ألسهمها وبيعها وارتهانها

يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة وبيعها على مرحلة أو عدة مراحل، كما يجوز للشركة شراء أسهمها الستخدامها كأسهم خزينة، وذلك وفقا 
للضوابط التي تحددها الجهة المختصة. ويجوز للشركة ارتهان أسهمها ضماناً لدين وفقا للضوابط التي تحددها الجهة المختصة وال يكون لألسهم التي 

تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

المادة السادسة عشرة تخفيض رأس المال

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناًء على مبررات مقبولة وبناًء على اقتراح مجلس اإلدارة تخفيض رأس مال 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 الرابعة والخمسين من نظام 
الشركات، وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة، وأثر التخفيض في هذه 

االلتزامات مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركات.
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الباب الثاني: إدارة الشركة

المادة السابعة عشرة مجلس اإلدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )7( سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثالث سنوات، ويتم انتخابهم بطريقة التصويت التراكمي.

المادة الثامنة عشرة صالحيات المجلس
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها بما يحقق أغراضها داخل أ- 

وخارج المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 

تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية أو الخاصة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر هيئات الحقوق المدنية والشرطة  	
والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل 

الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها والمؤسسات المالية بكافة أنواعها.
القبض والتسديد واإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة نيابة عن الشركة وقبول االستئناف ضد األحكام، والمطالبة  	

بتنفيذ األحكام، وقبض ما يُحصل من تنفيذ األحكام.
التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وله حق الشراء وقبوله، ودفع الثمن، والرهن، وفك الرهن، والبيع، واإلفراغ، وقبض الثمن،  	

وتسليم المثمن، واستالم الصكوك، واالستئجار والتأجير لصالح الشركة على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة حيثيات قرار التصرف في 
أصول وممتلكات وعقارات الشركة مع مراعاة الشروط التالية:

أن يحدد المجلس في قرار التصرف األسباب والمبررات لهذا التصرف.- 1
أن يكون ثمن األصل المبيع – في حالة البيع – مقارباً لثمن المثل محدداً طبقاً لألصول المحاسبية المرعية. - 2
في حالة التصرف بالبيع، أن يكون البيع حاضراً إال في حاالت الضرورة وبضمانات كافية. - 3
أال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة، أو نقص كفايتها، أو تحميلها التزامات أخرى. - 4

الدخول في المناقصات والمنافسات وإجراء التعامالت نيابة عن الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة، على كافة أنواع العقود واالتفاقيات والوثائق  	
والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة أو تملكها بالكامل أو تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالت 
عقود تأسيسها ومالحقها وجميع قرارات الشركاء في تلك الشركات أمام كتاب العدل والجهات الرسمية والخاصة بما في ذلك القرارات 
الخاصة بتصفيتها أو االنسحاب منها أو زيادة أو خفض رأس المال والتنازل عن الحصص وشرائها وتوثيق عقود التأسيس والتوقيع لدى إدارة 
الشركات بوزارة التجارة، وإثباتها لدى كاتب العدل المختص والموثقين، وحضور الجمعيات العمومية في تلك الشركات والتصويت نيابة عن 

الشركة في تلك الجمعيات و التوقيع على قرارات الشركاء.
كما يكون لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها والقروض التي ال تجاوز آجالها نهاية مدة  	

الشركة، مع مراعاة الشروط التالية عند عقد القروض: 

أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده. - 1
أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. - 2

كما يكون لمجلس اإلدارة حق الصلح وقبوله والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة ونيابة عنها ولمجلس اإلدارة القيام بجميع  	
األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة.

التوقيع على اتفاقيات القروض والتنازل عن األولوية في سداد ديون الشركة، وإصدار كفالة التزامات اآلخرين ومنح كافة الضمانات والتعويضات  	
وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة.

يكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها وفق المعايير المحاسبية ب- 
المتبعة في حالة إعدام الديون، على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة حيثيات قراره مع مراعاة الشروط التالية: 

أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى. - 1
أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.- 2
اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه. - 3

فتح وإدارة وتشغيل وإغالق الحسابات البنكية، وفتح خطابات االعتماد، والقبض والدفع والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات  	
المصرفية والتوقيع على كافة األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفية.

تعيين المدراء والموظفين والعمال وعزلهم واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد واجباتهم ومرتباتهم. 	
إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانياتها السنوية. 	

يجوز لمجلس اإلدارة التفويض بتوظيف أموال الشركة السائلة.ج- 

ولمجلس اإلدارة أن يوكل نيابة عنه أو يوفض في حدود اختصاصه واحداً أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في اتخاذ إجراء أو تصرف معين  	
أو القيام بعمل أو أعمال معينة.
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المادة التاسعة عشرة صالحيات الرئيس والنائب وأمين السر

مع مراعاة نظام الشركات يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس، ويحدد اختصاصه، كما يعين نائباً للرئيس ليحل محل رئيس المجلس عند 
غيابه، ويكون لرئيس مجلس اإلدارة صالحية دعوة أعضاء المجلس لالجتماع وترأس اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة، ويمثل رئيس المجلس 
الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ولرئيس المجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي 
للشركة أو الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. كما يعين مجلس اإلدارة مديراً تنفيذياً للشركة من غير أعضاء المجلس، ويحدد القرار الصادر بالتعيين 
اختصاصاته وواجباته وحقوقه المالية، كما يعين المجلس بناًء على اقتراح المدير التنفيذي للشركة نائباً أو أكثر له ويحدد القرار الصادر اختصاصاتهم 

وواجباتهم وحقوقهم المالية. 

كما يعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية ويكون أمين السر مسئوالً عن جميع األعمال اإلدارية للمجلس واجتماعاته 
واللجان المنبثقة عنه.

المادة العشرون المدير التنفيذي

يقوم المدير التنفيذي للشركة بتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها تحت إشراف مجلس اإلدارة ومراقبته، 
ويباشر جميع الصالحيات التي تخوله إياها قرارات مجلس اإلدارة ولوائح وأنظمة الشركة.

المادة الحادية والعشرون مكافأة أعضاء المجلس

تكون مكافآت و بدالت أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لنظام الشركات والضوابط التي تضعها الجهة المختصة، سواء كانت هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل 
حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من األرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما ال يتجاوز ما نص عليه 
نظام الشركات ولوائحه ويجوز أن تكون متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة الترشيحات والمكافآت، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة 
إلى الجمعية العامة 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.

المادة الثانية والعشرون نصاب اجتماع المجلس

يجتمع مجلس اإلدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أال يقل عدد اجتماعاته عن اجتماعين في السنة الواحدة، وذلك بدعوة خطية من رئيسه توجه إلى 
باقي األعضاء قبل الموعد المحدد لالجتماع بخمسة عشر يوماً )15( على األقل، كما يجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب 

إليه ذلك اثنان من األعضاء.

المادة الثالثة والعشرون نصاب اجتماع المجلس

ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحاً إال إذا حضره نصف األعضاء على األقل باألصالة أو الوكالة، بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن ثالثة أعضاء 
باألصالة بمن فيهم رئيس المجلس أو من نائبه. 

يحق ألي من أعضاء مجلس اإلدارة إنابة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس والتصويت نيابة عنه، ويتعين أن تكون اإلنابة طبقاً للضوابط التالية:أ- 

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.- 1
أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.- 2
ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويب بشأنها.- 3

والتحدث مع جميع ب-  السماع  الحاضرين  إلكترونية أخرى تسمح لجميع األعضاء  أو بأي وسيلة  الهاتف  اإلدارة عبر  يجوز عقد اجتماعات مجلس 
األعضاء الحاضرين اآلخرين، ما لم يتم اإلخطار بخالف ذلك، يجوز لرئيس المجلس اعتبار العضو الذي يشارك عبر الهاتف أو بأي وسيلة اتصال 

إلكترونية أخرى حاضراً في االجتماع بكامله.
تصدر قرارات المجلس بأغلبية األعضاء الحاضرين باألصالة واالنابة، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.ج- 

المادة الرابعة والعشرون مداوالت المجلس

تُثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر وال يجوز للمجلس أن يصدر 
قراراته بطريق عرضها على األعضاء متفرقين إال في الحاالت الضرورية، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، 
وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له وذلك العتمادها وتسجيلها ضمن محضر مجلس اإلدارة، وتدون هذه المحاضر في سجل 

خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.
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المادة الخامسة والعشرون انتهاء عضوية المجلس

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية - 1
العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم ولو نص نظام الشركة األساس على غير ذلك، 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 ِقبَل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة - 2

والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك الجهة المختصة، خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في 
أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

إذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص عليه في النظام وجب على بقية - 3
األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

الباب الثالث: الجمعيات التأسيسية وجمعيات المساهمين

المادة السادسة والعشرون جمعيات المساهمين

تمثل الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية أو غير العادية المكونة تكويناً صحيحاً جميع المساهمين وتعقد اجتماعاتها في المدينة التي يقع فيها 
المركز الرئيس للشركة ولكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق األصالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين، ولكل مساهم حق 
حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.

المادة السابعة والعشرون اختصاصات الجمعية التأسيسية

تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية:

التحقق من االكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد األدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة األسهم وفقاً ألحكام النظام.- 1
المداولة في تقرير تقويم الحصص العينية. - 2
إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة األساس، على أال تُدخل تعديالت جوهرية على النظام المعروض عليها إال بموافقة جميع المكتتبين - 3

الممثلين فيها.
تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ال تتجاوز خمس سنوات وأول مراجع حسابات إذا لم يكونوا قد ُعيِّنوا في عقد تأسيس الشركة أو في - 4

نظامها األساس.
المداولة في تقرير المؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة، وإقراره.- 5

ويشترط لصحة انعقادها حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل ولكل مكتتب في اجتماعاتها صوت عن كل سهم يملكه او ينوب عن مالكه.

المادة الثامنة والعشرون 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 خالل 
األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة والعشرون اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً الموضحة في نظام الشركات، ولها أن 
تصدر قرارات في األمور الداخلة أصاًل في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية العامة العادية.

المادة الثالثون دعوة الجمعيات

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وفقاً لألوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة األساس، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو 
الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل)5%( من رأس المال على األقل، ويجوز 
لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات، وتنشر الدعوة النعقاد 
الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد وذلك حسب المدد النظامية المحددة في نظام الشركات، 
مع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الجهة 

المختصة، وذلك خالل المدة المحددة للنشر. 
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ويجوز عقد الجمعيات العامة للمساهمين عبر الهاتف أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى تمكن جميع المساهمين الحاضرين من السماع والتحدث مع جميع 
المساهمين الحاضرين اآلخرين، ما لم يتم اإلخطار بخالف ذلك، ويجوز لرئيس مجلس اإلدارة اعتبار المساهم الذي يشارك عبر الهاتف أو بأي وسيلة 

اتصال إلكترونية أخرى حاضراً في االجتماع.

المادة الحادية والثالثون سجل حضور الجمعيات

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أسماءهم في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية ويحرر عند اجتماع 
الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات 

المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة حق االطالع على هذا الكشف.

المادة الثانية والثالثون نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره باألصالة وباإلنابة مساهمون يمثلون )50%( خمسون بالمائة من رأس المال على األقل، فإذا 
لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوماً التالية لموعد االجتماع السابق، ومع ذلك يجوز أن يعقد 
االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول على أن تتضمن دعوة االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا 

االجتماع، وفي جميع األحوال يعد االجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

المادة الثالثة والثالثون نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره باألصالة وباإلنابة مساهمون يمثلون )50%( خمسين بالمائة من رأس المال على األقل، فإذا 
لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت دعوة إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة )الثالثون( من النظام األساس 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، وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل )25 %( خمسة 
وعشرين بالمائة من رأس المال على األقل. وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص 

عليها في المادة )الحادية والثالثون( من النظام األساس، ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أّيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه، بعد موافقة الجهة المختصة.

المادة الرابعة والثالثون التصويت في الجمعيات

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية. وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم. 
وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسئولية عن إدارتهم.

المادة الخامسة والثالثون 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 رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها 

األساس، أو باندماجها مع شركة أخرى، فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

المادة السادسة والثالثون شهر قرارات الجمعية

يجب على مجلس اإلدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية في موقع الجهة المختصة إذا تضمنت تعديل النظام األساس.

المادة السابعة والثالثون المناقشة في الجمعيات

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات. 
ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله 

غير مقنع احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذاً.

المادة الثامنة والثالثون رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة، أو من ينوب عنه، وفي حالة غيابه ولم يكن له وكيل ينوب عنه يختار أعضاء مجلس الحاضرين من بينهم من 
يتولى رئاسة الجمعية، ويعين رئيس الجمعية أميناً للسر وجامعاً أو أكثر لألصوات. ويحرر باجتماع الجمعية محضراً يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين 
أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة، وعدد األصوات المقرر لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد األصوات التي وافقت عليها 
أو خالفتها، وخالصة وافيه للمناقشات التي دارت في االجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية 

وأمين سرها وجامع األصوات.
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الباب الرابع: لجنة المراجعة

المادة التاسعة والثالثون

تشكل بقرار من الجمعية العامة لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم، على أال يقل عدد - 1
أعضائها عن ثالثة وال يزيد على خمسة، وأن تحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها.

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح - 2
الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من - 3
أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة 

عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، - 4

وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شان 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 وذلك حسب 

المدد النظامية المحددة في نظام الشركات لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

ويجوز لعضو لجنة مراجعة أن يشارك في اجتماعاتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة والتي يتمكن من خاللها من التحدث والمشاركة بفعالية مع بقية 
أعضاء لجنة مراجعة. ويعتبر العضو الذي شارك عبر هذه الوسيلة كأنه حاضر باألصالة.

الباب الخامس: مراجع الحسابات

المادة األربعون تعيين مراجع الحسابات

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية، وتحدد مكافأته 
ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت إعادة تعيينه أو تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب 

غير مشروع

المادة الحادية واألربعون شروط تعيين مراجع الحسابات

ال يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات واالشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس اإلدارة أو القيام بعمل فني أو إداري في الشركة أو لمصلحتها 
ولو على سبيل االستشارة. وال يجوز كذلك أن يكون المراجع شريكاً ألحد مؤسسي الشركة أو ألحد أعضاء مجلس إدارتها أو عاماًل لديه أو قريباً له إلى 

الدرجة الرابعة بدخول الغاية، ويكون باطاًل كل عمل مخالف لذلك، مع إلزامه برد ما قبضه إلى وزارة المالية.

المادة الثانية واألربعون صالحيات مراجع الحسابات

لمراجع الحسابات في أّي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة 
الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله، وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه 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.

المادة الثالثة واألربعون تقرير مراجع الحسابات

على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة عن مدى تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات 
التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام النظام األساس أو أحكام نظام الشركات ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.

الباب السادس: حسابات الشركة وتوزيع األرباح

المادة الرابعة واألربعون السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام ميالدي وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه. على أن تكون السنة المالية األولى للشركة من 
تاريخ القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام التالي.
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المادة الخامسة واألربعون الوثائق المالية

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، 
ويضّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية 

العامة بخمسة وأربعين يوماً على األقل.

يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة أعاله من هذه المادة، وتودع نسخ منها في 
مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة وذلك حسب المدد النظامية المحددة في نظام الشركات.

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في صحيفة يومية 
توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الجهة المختصة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر 

يوماً على األقل.

المادة السادسة واألربعون توزيع األرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى تبعاً للترتيب التالي:

تجنب نسبة قدرها )4 %( أربعة بالمائة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما - 1
بلغ االحتياطي المذكور نسبة قدرها )20 %( عشرون بالمائة من رأس المال.

للجمعية العامة بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي آخر وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.- 2
يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل على األقل )5 %( خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع، مالم تقرر الجمعية العامة العادية - 3

خالف ذلك. 
مع مراعاة ما ورد في المادة )الثانية والعشرون( من النظام األساس يجوز للجمعية العامة العادية الموافقة على منح كل عضو من أعضاء - 4

مجلس اإلدارة مقابل عضويتهم نصيباً في أرباح الشركة وبما ال يزيد على )10 %( من باقي صافي األرباح، وذلك بعد خصم االحتياطيات وبعد 
توزيع ما ال يقل عن )5 %( من رأس المال المدفوع كدفعة أولى من األرباح للمساهمين، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد 

الجلسات التي يحضرها العضو، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
يجوز للشركة توزيع أرباح نصف وربع سنوية وفقاً لما تقتضيه األنظمة ذات العالقة.- 5

يوزع الباقي – بعد ذلك – على المساهمين كحصة إضافية من األرباح أو يرحل إلى األعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.

المادة السابعة واألربعون استحقاق األرباح

يستحق المساهم حصته من األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح 
لمالكي االسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

المادة الثامنة واألربعون استخدام االحتياطي النظامي

يستخدم االحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس مالها، وإذا جاوز االحتياطي المذكور نسبة )20 %( من رأس مال الشركة جاز للجمعية 
العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين وذلك في السنوات التي ال تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة، 
وإذا لم يكن االحتياطي اآلخر مخصصاً لغرض بعينه جاز للجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، تقرير صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة.

المادة التاسعة واألربعون خسائر الشركة

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات أ- 
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 نظامها األساس.
تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة في الفقرة )1( 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.
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المادة الخمسون إيداع الوثائق

على مجلس اإلدارة خالل ثالثين يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على القوائم المالية وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير لجنة 
المراجعة أن يودع صوراً من الوثائق المذكورة لدى الجهة المختصة.

الباب السابع: المنازعات

المادة الحادية والخمسون دعوى المسؤولية

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على اعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به 
بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مازال قائماً، ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى مع قصر حقه في المطالبة بالتعويض 

على الضرر الخاص الذي لحق به.

الباب الثامن: حل الشركة وتصفيتها

المادة الثانية والخمسون

تدخل الشركة بمجرد انقضائها أو في حال حلها قبل األجل المحدد دور التصفية، وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار 
التصفية االختياري من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته واتعابه والقيود المفروضة على 
سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية )5( خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي 
الغير في حكم المصفين إلى أن يعين  وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى 
المصفين وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي، كما 
أنه يلزم على المصفي مراعاة متطلبات عقد التأجير من حيث استمرار الخدمة وإعادة األصول المؤجرة إلى الهيئة الملكية إذا لم يكن قد جرى تمليكها 

للشركة.

الباب التاسع: أحكام عامة

المادة الثالثة والخمسون

يودع هذا النظام وينشر طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه.

المادة الرابعة والخمسون

يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.

وصف األسهم  14ل12

رأس المال 

حدد رأس مال الشركة بملياران وخمسمائة مليون )2,500,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى مائتين وخمسين مليون )250,000,000( سهم اسمي متساوية 
القيمة وقيمة كل منها عشرة )10( رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية نقدية. 

تداول األسهم

ال يجوز تداول األسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين كاملتين ال تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من 
تاريخ القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها، وتاريخ تأسيس الشركة، والمدة التي يمتنع فيها تداولها.

األسهم الممتازة

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهماً 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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إصدار األسهم

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز 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، ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه 
أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن 

االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.

حقوق التصويت 

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية. وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم. 
وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسئولية عن إدارتهم.

شراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها

يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة وبيعها على مرحلة أو عدة مراحل، كما يجوز للشركة شراء أسهمها الستخدامها كأسهم خزينة، وذلك وفقا 
للضوابط التي تحددها الجهة المختصة. ويجوز للشركة ارتهان أسهمها ضماناً لدين وفقا للضوابط التي تحددها الجهة المختصة وال يكون لألسهم التي 

تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

الحقوق في حصة األرباح 

يستحق المساهم حصته من األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح 
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

الحقوق في فائض االصول عند التصفية أو الحل 

التصفية، وذلك  متساوية في األرباح الصافية وفي فائض  المائة )110( من نظام الشركات، ترتب األسهم حقوقاً  العاشرة بعد  المادة  استناداً ألحكام 
بالشروط والقيود الواردة في نظام الشركات أو في نظام الشركة األساس.

الموافقات الالزمة لتعديل حقوق التصويت 

لتعديل حقوق وآلية التصويت في الجمعيات العامة للشركة ينبغي تعديل النظام األساس للشركة. وتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام 
األساس للشركة. وال تنعقد الجمعية العامة غير العادية إال بحضور مساهمين يمثلون خمسين بالمائة )50%( على األقل من رأسمال الشركة فإذا لم يتوفر 
النصاب الالزم لهذا االجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة )الحادية والثالثون( من النظام األساس للشركة 

ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل )25 %( خمسة وعشرين بالمائة على األقل من رأس مال الشركة.
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التعهد بالتغطية -  13

أبرمت الشركة والمساهمون البائعون ومتعهدو التغطية شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الرياض المالية اتفاقية تعهد بتغطية الطرح 
بتاريخ ]•[ )ويشار إليها فيما يلي بـ »اتفاقية التعهد بالتغطية«( التي وافق متعهدو التغطية بموجبها على التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح والبالغ عددها 

73.094.500 سهم، مع مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية، وفيما يلي اسم وعنوان متعهد التغطية:

اسم متعهدو التغطية وعنوانه:(:  1ل13الجدول )

متعهدو التغطية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 
طريق العليا - حي المروج

ص.ب. 7267 
المملكة العربية السعودية

هاتف العمل: 2385 299 )11( 966+
فاكس: 2385 299 )11( 966+

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
saudiarabia@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني

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

7279 الرياض 13241
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4865649 ) 11 ( 966+ 
فاكس: 4865908 ) 11 ( 966+ 

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

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية  1ل13

وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية:

يتعهد المساهمون البائعون لمتعهدي التغطية على قيامهم باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح بعد انتهاء فترة الطرح:أ- 

بيع وتخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة.- 1
بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهد التغطية.- 2

يتعهد متعهدين التغطية للمساهمين البائعين في تاريخ التخصيص بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد أو ب- 
الفئات المشاركة، وفقاً لما هو وارد أدناه:

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهاعدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهامتعهدو التغطية

50%36,547,250شركة الرياض المالية

50%36,547,250شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

100%73,094,500املجموع

وتعهدت الشركة والمساهمون البائعون بااللتزام بكافة أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية.

تكاليف التعهد بالتغطية   2ل13

سوف يدفع المساهمان البائعان إلى متعهدي التغطية، على أساس يتناسب مع نسبة ملكيتهما من أسهم الطرح المباعة، أتعاب التعهد بالتغطية بناء على 
إجمالي قيمة الطرح، والمصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح بالنيابة عن الشركة وفق العقد المبرم في هذا الشأن.
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مصاريف الطرح -  14

البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر بحوالي ]•[ مليون ريال سعودي، وتشمل هذه المصاريف  سوف يتحمل المساهمون 
ومستشار  القانوني،  والمستشار  والتسوية،  األفراد  اكتتاب  ومنسق  المؤسسات،  اكتتاب  ومديري سجل  التغطية،  ومتعهدو  الماليين،  المستشارين  أتعاب 
العناية المهنية الالزمة المالي، والمحاسب القانوني، ومستشار دراسة السوق والمستشارين اآلخرين، والجهات المستلمة، باإلضافة إلى أتعاب ومصاريف 
التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة. وسيتم خصم مصاريف الطرح من متحصالت الطرح، ولن تتحمل الشركة دفع المصاريف 

المتعلقة بالطرح.
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تعهدات الشركة قبل وبعد اإلدراج-  15

تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:

من  أٍي  استيفاء  عدم  حال  في  الصلة  ذات  المبررات  الشركة  تقّدم  أن  على  الشركات،  بالئحة حوكمة  بااللتزام  المتعلق   )8( النموذج  تعبئة  أ- 
المتطلبات المنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات.

إخطار الهيئة بتاريخ انعقاد أول جمعية عامة بعد اإلدراج، بحيث يتسنى لممثلها الحضور. ب- 
التقيد بجميع النصوص اإللزامية المبينة في الئحة حوكمة الشركات، بعد اإلدراج مباشرًة. ج- 

االلتزام بأحكام مواد قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج فيما يتعلق بااللتزامات المستمرة على الشركة مباشرة  د- 
بعد اإلدراج.

تقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة للترخيص لها )وفقاً  هـ- 
لنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وشريطة منع عضو مجلس اإلدارة 

ذو المصلحة من االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة والجمعية العامة(.

ووفقا 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.أ- 
اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.ب- 
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اإلعفاءات-  16

لم تتقدم الشركة إلى الهيئة بطلب الحصول على أي إعفاءات من أي متطلبات نظامية.
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه-  17

تم تقديم طلب لتسجيل وطرح األوراق المالية إلى الهيئة من الشركة حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. وبطلب إدراج 
األسهم إلى السوق طبقاً لقواعد اإلدراج.

يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث أن التوقيع على نموذج طلب االكتتاب 
وتسليمه إلى الجهة المستلمة يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة عليها. 

االكتتاب في األسهم المطروحة  1ل17

تتكون عملية الطرح من ثالثة وسبعون مليون وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة )73,094,500( سهم عادي مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها )10( 
عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد، وتمثل نسبة 29,24% من رأس مال الشركة، والتي يتم طرحها بسعر ]•[ )الرقم •( ريال سعودي للسهم الواحد، 
وبقيمة إجمالية قدرها ]•[ )الرقم •( مليون ريال سعودي، علماً بأن الطرح على المكتتبين االفراد وإدراج أسهم الشركة 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 الطرح بعد الموافقة على 
هذه النشرة وقبل تسجيل وقبول األسهم لإلدراج في السوق المالية، وفي حال حدوث تغيير جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات 

الشركة، ويقتصر االكتتاب على الشريحتين التاليتين:

والمستثمرين  والشركات  االستثمار  ومن ضمنها صناديق  والشركات  المؤسسات  من  مجموعة  الشريحة  هذه  وتشمل  المشاركة:  الفئات  )أ(:  الشريحة 
األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية االعتبارية ويبلغ عدد األسهم التي سيتم تخصصيها للفئات المشاركة ثالثة وسبعون مليون 
وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة )73,094,500( سهم عادي تمثل )100%( من إجمالي أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب 
األفراد، علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد، يحق للمستشارين الماليين، تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة 

حتى واحد وخمسون مليون ومائة وستة وستون ألف ومائة وخمسون )51,166,150( سهًما تمثل ما نسبته 70% من إجمالي أسهم الطرح. 

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد 
قّصر 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، 
وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة و يحق لهم فتح حساب 
استثماري. ويعد الغياً اكتتاب من 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 ويتم اخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. وسيتم تخصيص واحد وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية وعشرون ألف 
وثالثمائة وخمسون )21,928,350( سهًما من أسهم الطرح كحد أقصى تمثل )30%( من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد. وفي حال عدم اكتتاب 
المكتتبين األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع 

عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبل هؤالء المكتتبين.

بناء سجل األوامر للفئات المشاركة   2ل17
سيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل األوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين للُمصدر بالتعاون مع أ- 

المصدر والمساهمين البائعين.
يجب على كل من الفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر من خالل تعبئة نموذج الطلب، ويجوز للفئات المشاركة تغيير ب- 

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 عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح. ويجب أال يقل عدد أسهم الطرح التي 
تكتتب فيها الفئات المشاركة عن مائة ألف )100,000( سهم، وال يزيد عن إثني عشر مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة 
وتسعون )12,499,999( سهم، وفيما يتعلق بصناديق االستثمار العامة، يجب أال يتجاوز كل صندوق عام مشارك الحد األقصى المحدد له في 
االكتتاب 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، ومن الممكن عدم تخصيص 
أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة ومديري سجل االكتتاب. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح 

التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقاً لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.
بعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للجهات المشاركة، سيقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الفئات ج- 

المشاركة.
يتم تحديد سعر الطرح من قبل المستشارين الماليين بالتعاون مع المساهمين البائعين والمصدر وفقاً لقوى العرض والطلب على أال يزيد د- 

عن السعر المحدد في اتفاقية تعهد التغطية بشرط أن يكون سعر االكتتاب وفقاً لوحدات تغير السعر المطبقة من شركة تداول السعودية.
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االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد  3ل17

يجب على كل من المكتتبين األفراد االكتتاب بعدد أسهم ال يقل عن عشرة )10( أسهم طرح كحد أدنى، وال يزيد عن مائتان وخمسون ألف )250,000( سهم 
عادي كحد أقصى، وال يسمح بتغيير أو سحب طلب االكتتاب بعد تسليمه. 

ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فترة الطرح في المواقع االلكترونية للجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمة. ويجب إكمال نماذج طلبات 
االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة أدناه. وبإمكان المكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات 

المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن: 

يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات. أ- 
ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.ب- 
يكون لدى المكتتب الفرد من غير السعوديين والخليجيين حساب لدى أحدى مؤسسات السوق المالية الذين يقدمون مثل هذه الخدمة.ج- 

إن توقيع المكتتب الفرد على طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب الفرد مقدم الطلب.

وبإمكان المكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة على الموقع اإللكتروني للهيئة والمستشارين الماليين والشركة: 

الجهات المستلمة(:  1ل17الجدول )

الجهات المستلمة

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي - حي الشهداء

ص.ب. 22622
الرياض 11614

المملكة العربية السعودية
هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاكس: 0016 403 )11( 966+

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

البنك السعودي البريطاني )ساب(
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - حي المروج

ص.ب. 9084
الرياض 11413

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8440 440 )11( 966+
فاكس: 3414 276 )11( 966+

www.sabb.com :الموقع اإللكتروني
sabb@sabb.com :البريد اإللكتروني

البنك األهلي السعودي
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي

ص.ب. 3208 رقم الوحدة: 778
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0001000 )92( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+

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

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي

الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2515 828 11 966 +
فاكس: 8190 279 11 966 +

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

البنك السعودي الفرنسي
طريق الملك سعود

ص ب 56006
الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920000576 966+

فاكس: 7261 402 )11( 966 +
 www.alfransi.com.sa :الموقع اإللكتروني

Fransiplusadmin@alfransi.com.sa :البريد اإللكتروني

فترة الطرح وشروطها للمكتتبين األفراد  4ل17

ستبدأ الجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمة في استالم نماذج طلب اكتتاب األفراد من يوم األربعاء بتاريخ 1444/04/01هـ )الموافق 2022/10/26م( 
ولغاية يوم السبت بتاريخ 1444/04/04هـ )الموافق 2022/10/29م(. وعند توقيع وتسليم نموذج طلب اكتتاب األفراد، تقوم الجهة المستلمة بختم النموذج 
وتقديم نسخة منه إلى مقدم الطلب. في حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في نموذج طلب االكتتاب أو إذا لم يتم ختمه من قبل الجهة 
المستلمة، يعتبر نموذج طلب االكتتاب الغًيا، وينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب، 

بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ  ]•[ )الرقم •( ريال سعودي للسهم.

لن يقبل االكتتاب للمكتتب الفرد بأقل من عشرة )10( أسهم أو بكسور األسهم، وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك، يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم. 
فيما يكون الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو مئتان وخمسون ألف )250,000( سهم من األسهم المطروحة.

النسخ  الصور مع  المستلمة مطابقة  الجهات  الحال، وعلى  ينطبق  التالية، حسبما  بالمستندات  االكتتاب مرفًقا  فترة  االكتتاب خالل  تقديم طلب  يجب 
األصلية، ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب:

أصل وصورة بطاقة األحوال المدنية أو هوية المقيم )للمكتتب الفرد، بما في ذلك مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين األجانب(. 	
أصل وصورة سجل األسرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة(. 	
أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير(. 	
أصل وصورة صك الوالية الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام(. 	
أصل وصورة صك الطالق )عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة المطلقة السعودية(. 	
أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة األرمل السعودية(. 	
أصل وصورة شهادة الميالد )عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة(. 	

تقتصر الوكالة على أعضاء العائلة )اآلباء واألبناء فقط(. وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مقدم الطلب )اآلباء واألبناء فقط(، يجب ذكر 
اسم الشخص الذي قام بالتوقيع نيابة عن المكتتب. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين داخل المملكة 
العربية السعودية، أما المكتتبون األفراد المقيمين خارج المملكة العربية السعودية، فيجب توثيق التوكيل من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في 

الدولة المعنية.
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يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئيسي وأفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد األسهم التي يتقدم 
المكتتب الرئيسي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي: 

يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الرئيسي.- 1
تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.- 2
يحصل المكتتب الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي وللمكتتبين التابعين )في حال عدم بيع - 3

األسهم أو نقل ملكيتها(.

يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:

إذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي.أ- 
إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن المكتتب الرئيسي.ب- 
إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل األسهم المخصصة لحسابها )فعليها تعبئة طلب اكتتاب منفصل خاص بها كمكتتب رئيسي(، ج- 

وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها، ويقوم البنك المستلم بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل الذي تقدمت 
به تلك الزوجة.

ر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم. يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ُقصَّ

تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول أثناء االكتتاب العام األولي للتعريف بالتابعين غير السعوديين، ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد. ويمكن 
تضمين التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم، وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين. والعمر األقصى للتابعين غير السعوديين الذي يتم 

تضمينهم مع أمهاتهم هو 18 عاًما، وأية وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في تلك الدولة.

يوافق كل متقدم بطلب على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه وشرائها بمبلغ يعادل عدد األسهم المتقدم بطلبها مضروًبا 
بسعر االكتتاب البالغ ]•[ )•( ريال سعودي للسهم. ويعتبر كل مكتتب أنه قد تملك عدد األسهم المخصصة له عند تحقق الشروط التالية:

تسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المتقدم بطلب االكتتاب.- 1
تسديد كامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.- 2

يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل للجهات المستلمة من خالل اإليداع في حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة الذي يتم فيه تقديم 
طلب االكتتاب.

إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابق لشروط وأحكام االكتتاب، يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلًيا أو جزئًيا، ويقر المتقدم بالطلب بموافقته 
على أي عدد من األسهم سيتم تخصيصها له، إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم الذي تقدم لالكتتاب به.

تخصيص األسهم ورد الفائض   5ل17

سيقوم منسق اكتتاب األفراد والتسوية والجهات المستلمة بفتح حساب أمانة تتم تسميته )»حساب الطرح لالكتتاب العام«(، ويجب على كل جهة مستلمة 
أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين في حساب األمانة المذكور.

وسيتم اإلعالن عن التخصيص النهائي في يوم ]•[ )الموافق ]•[( ورد فائض االكتتاب، إن وجد، في موعد أقصاه ]•[ )الموافق ]•[(.

تخصيص األسهم للجهات المشاركة   6ل17

األسهم  تخصيص  آلية  باستخدام  وذلك  الشركة،  مع  بالتنسيق  مناسباً  الماليين  المستشارين  يراه  لما  وفقاً  الطرح  ألسهم  المبدئي  التخصيص  سيتم 
االختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين. سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل 
نهائي للفئات المكتتبة حسبما يراه المستشارين الماليين مناسًبا بالتشاور مع الشركة بعد االنتهاء من تخصيص شريحة المكتتبون األفراد. ويبلغ عدد 
أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة ثالثة وسبعون مليون وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة )73,094,500( سهم تمثل نسبة %100 
من إجمالي عدد أسهم الطرح. علماً بأنه في حالة وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد أسهم الطرح 
المخصصة للجهات المشاركة إلى واحد وخمسون مليون ومائة وستة وستون ألف ومائة وخمسون )51,166,150( سهم تمثل ما نسبته 70% من إجمالي 

أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.
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تخصيص األسهم للمكتتبين األفراد  7ل17

سيتم تخصيص بحد أدنى عدد عشرة )10( أسهم عادية لكل مكتتب فرد كحد أدنى، وسيتم تخصيص العدد المتبقي من األسهم المطروحة، إن وجدت، 
لالكتتاب على شريحة المكتتبين األفراد على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها، ويحتفظ 
المستشارين الماليين بحقهما في زيادة عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد إلى نسبة )30%( من إجمالي أسهم الطرح المطروحة وخفض عدد 
األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى نسبة)70%( من إجمالي أسهم الطرح المطروحة، وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد عن مليونين ومائة واثنين 
وتسعين ألف وثمانمائة وخمسة وثالثين )2,192,835(، فإن الشركة ال تضمن تخصيص الحد األدنى والبالغ عشرة )10( أسهم لكل مكتتب فرد، وفي تلك 

الحالة، سيتم التخصيص وفًقا لما تقترحه الشركة والمستشارين الماليين.

من المتوقع أن يتم اإلعالن عن العدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل مكتتب في يوم األربعاء بتاريخ 1444/04/08هـ )الموافق 2022/11/02م(
باإلضافة إلى فائض االكتتاب، إن وجد، في موعد أقصاه يوم األحد بتاريخ 1444/04/12هـ )الموافق 2022/11/06م(.

وستقوم الجهات المستلمة بإرسال إشعارات للمكتتبين إلعالمهم بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع المبالغ التي سيتم استردادها. 
وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب، إن وجد، إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة 
المعنية. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في يوم األربعاء بتاريخ 1444/04/08هـ )الموافق 2022/11/02م(، ورد الفائض في موعد 

أقصاه يوم األحد بتاريخ 1444/04/12هـ )الموافق 2022/11/06م(. 

الحاالت التي يجوز فيها تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج  8ل17

تعليق اإلدراج وإلغائه 1ل8ل17

يجوز للهيئة تعليق تداول األوراق المالية المدرجة أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسًبا. وذلك في أي من الحاالت اآلتية: أ- 

إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.- 1
إذا أخفق المصدر إخفاًقا تراه الهيئة جوهرًيا في االلتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.- 2
إذا لم يسدد المصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.- 3
إذا رأت أن الُمصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.- 4
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلن المصدر عن معلومات كافية تتعلق - 5

بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن المصدر، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ 
العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر عليه إبالغ السوق - 6
وفًقا لذلك.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة في حال بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها لدى المحكمة - 7
بموجب نظام اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.- 8
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى - 9

المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.- 10

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( السابقة لالعتبارات اآلتية: ب- 

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين.- 1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.- 2
التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.- 3
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفاً عن مزاولة نشاطاته - 4

من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )7( من الفقرة )أ( أعاله.
عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفاً عن - 5

مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )8( من الفقرة ( )أ( أعاله.
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تعلق شركة تداول السعودية تداول األوراق المالية للُمصدر في أي من الحاالت اآلتية: ج- 

عند عدم التزام الُمصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات - 1
المستمرة إلى حين اإلفصاح عنها.

عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للُمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي المعارض - 2
أو االمتناع عن إبداء الرأي.

إذا لم تُستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق للُمصدر - 3
لتصحيح أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.

عند نفاذ قرار عن الجمعية العامة غير العادية للُمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لنفاذ القرار.- 4

ترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية )1( و )2( من الفقرة )ج( أعاله، بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق،  د- 
وفي حالة إتاحة تداول أسهم المصدر 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  هـ- 
الواردة في الفقرة )أ( إعاله.

يجب على الُمصدر الذي ُعلق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. و- 

إذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة )6( أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء  ز- 
إدراج األوراق المالية للمصدر.

عند إكمال المصدر لعملية استحواذ عكسي. يلغى إدراج أسهم الُمصدر. وإذا رغب المصدر في إعادة إدراج أسهمه. فعليه تقديم طلب جديد  ح- 
إلدراج أسهمه وفًقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

ال تخل الفقرات السابقة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة. ط- 

اإللغاء االختياري لإلدراج 2ل8ل17

ال يجوز لمصدر أٌدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة، وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على المصدر  أ- 
تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية: 

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.- 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه 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 المصدر.
أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشارين المالييين والمستشار القانوني المعنيين وفًقا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.- 4

يجوز للهيئة -  بناًء على تقديرها - قبول طلب اإللغاء أو رفضه.  ب- 
يجب على المصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.  ج- 

عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهورعن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح  د- 
على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيه في نشاطات المصدر. 

التعليق المؤقت للتداول  3ل8ل17

يجوز للمصدر أن يطلب من السوق تعليق تداول أوراقه المالية مؤقًتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير  أ- 
بموجب قواعد السوق أو لوائحه التنفيذية وال يستطيع المصدر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول. وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق المالية 

لذلك المصدر فور تلقيها للطلب.
عند تعليق التداول مؤقًتا بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور - في أقرب وقت ممكن - عن سبب التعليق والمدة  ب- 

المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
يجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقًتا من دون طلب من المصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات المصدر  ج- 
وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت 

للتداول االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 
للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة )ج( أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات المصدر ومن  د- 

المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق خالف ذلك. هـ- 
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أحكام متفرقة  9ل17

يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها من مقدمي طلبات االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لصالحهم 
ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديداً في هذه النشرة، ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو 
مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وتنفذ طبًقا لها.

على الرغم من اعتماد الهيئة لهذه النشرة، إال أنه يجوز لها تعليق طرح االكتتاب هذا في حال علمت الشركة في أي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذا االكتتاب 
وقبل الموافقة على إدراج األسهم في السوق بما يلي: )1( وجود تغير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار. )2( ظهور مسائل مهمة كان يجب 

تضمينها في نشرة اإلصدار.

تلتزم الشركة في هذه الحاالت بأن تقدم إلى الهيئة نشرة تكميلية، وفًقا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج. 
ويجب إصدار النشرة التكميلية وإصدار إعالن بتواريخ االكتتاب المعمول بها.

فترة الحظر  10ل17

يخضع كبار المساهمين لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ البدء في تداول أسهم الشركة في السوق، حيث يحظر عليه التصرف بأي من 
أسهمه في الشركة. وبعد انتهاء فترة الحظر يجوز للمساهم الكبير التصرف في أسهمه.

القرارات والموافقات التي سيتم بموجبها طرح األسهم   11ل17

تمثل القرارات والموافقات التي ستُطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي: 

موافقة الجمعية العامة غير العادية على الطرح الصادرة بتاريخ 1443/11/03هـ )الموافق 2022/06/02م(.أ- 
قرار مجلس إدارة الشركة رقم )3/تمريري/2022( بالموافقة على الطرح العام ألسهم الشركة بتاريخ 1443/10/24هـ )الموافق 2022/05/25م(.ب- 
موافقة الهيئة على طرح األسهم لالكتتاب العام الصادرة بتاريخ ]•[ )الموافق ]•[(.ج- 
الموافقة المشروطة الصادرة من شركة تداول السعودية على إدراج األسهم بتاريخ 1444/01/26هـ )الموافق 2022/08/24م(. د- 

يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح في أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية. كما تطلب الشركة والمساهم الحالي والمستشارين 
الماليين ومنسق اكتتاب األفراد والتسوية من مستلمي هذه النشرة التعرف على أية قيود نظامية تتعلق بهذا االكتتاب وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. 

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب  12ل17

بموجب تعبئة نموذج طلب االكتتاب، فإن المكتتب:

يوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب. 	
يقر بأنه اطلع على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 	
يوافق على النظام األساس للشركة وكافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في هذه النشرة. 	
يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من األفراد المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب في األسهم، ويوافق على أن للشركة الحق في رفض  	

االكتتاب المزدوج.
يعلن قبوله األسهم المخصصة له بموجب 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 طلب االكتتاب بعد تقديمه لمنسق اكتتاب األفراد والتسوية أو للجهة المستلمة. 	
يتعهد بأال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر جراء احتواء هذه النشرة على معلومات جوهرية غير  	

صحيحة أو غير كافية، أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قرار المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في النشرة.
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نبذة عن السوق وعملية التداول  13ل17

بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية. وتتم 
عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل، يغطي عملية التداول بشكل متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بالتسوية التي تتم من خالل نظام 
اإليداع والتسوية المشغل من قبل شركة إيداع. ويتم التداول يومياً على فترة واحدة من الساعة 10 صباحاً وحتى 3 عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس 
من كل أسبوع ، ويتم خاللها تنفيذ األوامر، أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10 
صباحاً، كما يمكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة 10 صباحاً لجلسة االفتتاح. وقد وتتغير هذه األوقات من قبل شركة تداول السعودية.

يتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً )وهي األوامر 
المشتملة على أفضل األسعار(، وتليها األوامر محددة السعر وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال. ويقوم نظام 
تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت ووصالت المعلومات الخاصة بتداول، ويتم توفير بيانات 

السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز وبلومبرج. 

وتتم تسوية الصفقات آلياً خالل اليوم، أي أن نقل ملكية األسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة. وبالتالي ينبغي على مصدري األسهم اإلفصاح عن جميع 
القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول. وتقع على عاتق إدارة شركة تداول السعودية مسؤولية مراقبة أعضاء السوق بمدى 

إلتزامهم بقواعد السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.

تداول أسهم الشركة  14ل17

يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم، وإعالن شركة تداول السعودية عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة. وسوف يسمح 
االستثمار  وصناديق  والبنوك،  وللشركات،  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  ولمواطني  نظامية،  إقامة  يحملون  الذين  فيها  والمقيمين  المملكة،  لمواطني 
السعودية، والخليجية بالتداول في األسهم بعد تداولها في السوق المالية. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في أسهم الشركة حسب 
القواعد المنظمة لالستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة. كما يحق للمستثمرين األجانب أللفراد غير السعوديين 
المقيمين خارج المملكة، والمؤسسات المسجلة خارج المملكة باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول 
في اتفاقيات مبادلة )SWAP( القيام باالستحواذ على المنافع االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة مع مؤسسات السوق المالية. 
وبشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب غير الخليجيين. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة، 

يتم تسجيل مؤسسات السوق المالية كمالكيين نظاميين لتلك األسهم. 

وال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في مركز إيداع، وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها 
في السوق، ويحظر التداول في أسهم الشركة حظًرا تاًما قبل التداول الرسمي، ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في تلك األنشطة المحظورة من التداول 

المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية في هذه الحالة. 

أحكام متفرقة  15ل17

تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، والنسخة العربية فقط هي المعتمدة من قبل الهيئة وفي حال وجود أي اختالف بين النصين 
العربي واإلنجليزي، فإن النص العربي هو الذي سيتم اعتماده وتطبيقه.

وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة الهيئة. 
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المستندات المتاحة للمعاينة-  18

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك بين الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 
عصراً ابتداًء من 1444/03/08هـ )الموافق 2022/10/04م( حتى 1444/04/04هـ )الموافق 2022/10/29م(، على أال تقل تلك الفترة عن عشرين )20( 

يوماً قبل نهاية فترة الطرح: 

نسخة من إعالن موافقة الهيئة على طرح األسهم. 	
قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تسجيل أسهم الشركة وطرحها لالكتتاب العام. 	
قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تسجيل أسهم الشركة وطرحها لالكتتاب العام. 	
النظام األساس للشركة وتعديالته ومستندات التأسيس األخرى. 	
السجل التجاري للشركة. 	
مستند يوضح اآللية التي تم االستناد عليها للتوصل إلى النطاق السعري المستخدم في عملية بناء سجل األوامر.  	
العقود واالتفاقيات المفصح عنها في القسم )12( )»المعلومات القانونية«( في هذه النشرة. 	
القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 2020م و2021م. 	
القوائم األولية الموحدة المختصرة والمفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. 	
اتفاقية التعهد بالتغطية. 	
التقارير والخطابات والمستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة إليها في هذه  	

النشرة.
المؤسسات  	 اكتتاب  ومديري سجل  الدوليين  والمنسقين  والتسوية  األفراد  اكتتاب  ومنسق  الماليون  المستشارون  قبل  الموافقة من  خطابات 

وشعاراتهم  أسمائهم  إدراج  على  القانوني  والمحاسب  التغطية  ومتعهدو  القانونيون  والمستشارون  المالي  الالزمة  المهنية  العناية  ومستشار 
وإفاداتهم )حيثما ينطبق( في نشرة اإلصدار .

مستند يلخص التوقعات واإلفادات المستقبلية فيما يتعلق باألداء المالي المتوقع للشركة في المستقبل.  	
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يحتوي هذا القسم على القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و 2020م و 2021م والقوائم األولية 
الموحدة المختصرة والمفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، واإليضاحات 
المملكة  في  المعتمدة   )IASB( الدولية  المحاسبة  مجلس  قبل  من  الصادرة   )IFRS( المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقاً  أعدت  والتي  بها  المرفقة 
المطبقة في  المحاسبية  المعايير  وغيرها من   )SOCPA( والمحاسبين  للمراجعين  السعودية  الهيئة  الصادرة عن  األخرى  والمعايير  السعودية  العربية 

المملكة العربية السعودية.
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 والشركات التابعة لها 
 
 

 (شركة مساهـمة سعـودية)
 

 القوائم المالية الموحدة
 
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 القوائم المالية الموحدة
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 الصفحات  المحتويات
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 ٦-٥  ........................................................................................................................  قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
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تقريـر مراجع الحسابات المستقل 
للسادة مساهمي شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( 

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( )"الشركة"( والشركات التابعة لها 
م، وقائمة الدخل الموحدة، والقوائم  2019ديسمبر  31)"المجموعة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،  
، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الموحدة ئم الماليةواإليضاحات المرفقة مع القوا

األخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد  
تها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً  م، وأداءها المالي الموحد وتدفقا2019ديسمبر  31للمجموعة كما في 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم لقد قمنا بالمراجعة وفقًا 
توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن 

المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في  
وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية االخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير 

أساس إلبداء رأينا.

القوائم المالية الموحدةعن المكلفين بالحوكمة مسؤوليات اإلدارة و

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 
فقاَ ألحكام في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وو

نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد  
قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية، وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم  
وعن االفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة،  

ى القيام بذلك. ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سو

إن المكلفین بالحوكمة، أي لجنة المراجعة بمجلس اإلدارة، ھم  المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في . 
المجموعة.
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  تقريـر مراجع الحسابات المستقل 
 بالجبيل وينبع )مرافق( )يتبع( للسادة مساهمي شركة مرافق الكهرباء والمياه  

 
 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب 
تأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن ال

على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن  
د جوهرية إذا كان يمكن بشكل أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَ 

معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم  
 المالية الموحدة.  

لمهني ونحافظ على  وكجزء من المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم ا 
 نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضاً: 

تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ  •
إلبداء رأينا. إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس 

ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على 
 تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية. 

ميم إجراءات مراجعة مناسبة الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تص •
 للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة. 

تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة   •
 التي قامت بها اإلدارة.  

رة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم استنتاج مدى مناسبة تطبيق اإلدا •
ً كبيراً بشأن قدرة  الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكا

فإنه يتعين علينا أن نلفت  وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية.
االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات 

وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ  غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا.
ً لمبدأ ومع  تقريرنا. ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار وفقا

 االستمرارية. 

تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية   •
 ة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث ذات العالق

الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن   •
المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة  

 .في المراجعة  الوحيدة المسؤولة عن رأينا للمجموعة. ونظل الجهة 
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  تقريـر مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساهمي شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( )يتبع( 

 

 )يتبع(مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة 

، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما المكلفين بالحوكمةلقد أبلغنا 
في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل المراجعة لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل 

 )مرافق( والشركات التابعة لها )"المجموعة"(.وينبع 

 
 عن / كي بي إم جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون 
 
 
 
 
 
 
____________________ 

 عبدالعزيز عبدهللا النعيم
394ترخيص رقم:   

 
 م2020يونيو  2الخبر في: 
 هـ1441شوال  10الموافـق: 
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 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 قائمة المركز المالي الموحدة 
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

١ 

 
 م٢٠١٨  م٢٠١٩  
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) إيضاح 

     الموجودات
     موجودات غير متداولـة
 ٢٠٫٠٦٦٫٤٠١  ٢٠٬٢٧٨٬٨٠٠ ٦ ممتلكات وآالت ومعدات
 ١٢٬٢٦٤  ٨٬٨٠٨ ٧ موجودات غير ملموسة

 ٥٨  ٩٣ ٣-٨ شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
 ٤٩٧٬٩٢٧  ٤٠٩٬٤٤٨ ٩ ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً طويلة األجل 

 ٢٤٠٬٩٥٩  ٢٩٧٬٣٤١ ٢٢ موجودات ضريبية مؤجلة
 ٢٠٫٨١٧٫٦٠٩  ٢٠٬٩٩٤٬٤٩٠  مجموع الموجودات غير المتداولة

     
     موجودات متداولة

 ٢٥٠٬٤٢٧  ٢٧٨٬٠٠٨ ١٠ مخزون
 ١٫٠٦٥٫٢٦٥  ٨٠٧٬٥٧٩ ١١ ذمم مدينة تجارية

 ١٫١٦٣٫٥٧٨  ٥٩٦٬٨٢٤ ١٢ مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
 ٥٣٬١٠٠  ٣٦٬٠٠٠ ١٣ ودائع قصيرة األجل

 ١٫٣٦٤٫٢٧٠  ١٬٠٨٥٬٣٤٤ ١٤ نقد وما في حكمه 
 ٣٫٨٩٦٫٦٤٠  ٢٬٨٠٣٬٧٥٥  مجموع الموجـودات المتداولة

 ٢٤٫٧١٤٫٢٤٩  ٢٣٬٧٩٨٬٢٤٥  مجموع الموجودات
     

     حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية

 ٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٥ رأس المال
 ٢٤٠٬٠٠٥  ٢٤٩٬٣٦٦ ١-١٥ احتياطي نظامي

 ٤٫١٢٤٫٠٩٦  ٤٬١٩٠٬٧٦٥  أرباح مبقاه
حقوق الملكية قبل احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات 

  مشتركة 
٦٫٨٦٤٫١٠١  ٦٬٩٤٠٬١٣١ 

)١٠٢٬٧٤٥(  احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة    )٦٩٬٥٦٩ (  
 ٦٫٧٩٤٫٥٣٢  ٦٬٨٣٧٬٣٨٦  حقوق الملكية العائدة لحاملي أسهم الشركة األم

  ٤٥٬٢٧٥  ٤٠٬٩٦٨  حقوق الملكية غير المسيطرة
 ٦٫٨٣٩٫٨٠٧  ٦٬٨٧٨٬٣٥٤  مجموع حقوق الملكية

 المطلوبات
   مطلوبات غير متداولة

 
 

 ٩٫٥١٥٫٠٤٣  ٩٬٢٧٨٬٦٧١ ١٨ قروض وسلف بنكية
 ٢٫٩٠٢٫٤٣١  ٢٬٩٥٥٬٧٦٥ ٣٢ التزامات عقود إيجار

 ١٫٦٨٢٫٥٨٣  ٢٬٠٦٤٬٩٢٥ ١٩ مطلوبات غير متداولة أخرى
 ٢٥٤٬٣٧١  ٣٢٤٬٠٤٦ ٢٢ مطلوبات ضريبية مؤجلة

 ١٤٫٣٥٤٫٤٢٨  ١٤٬٦٢٣٬٤٠٧  مجموع المطلوبات غير المتداولة
 

  مطلوبات متداولة
   

 ١٫٠٧٠٫٦٦٥  ٢٧٥٬٦٨٨ ١٨ الجـزء المـتداول من قروض وسلف بنكية
 ٣١٤٬١٠٢  ٣٦٥٬٢٥٨ ٣٢ الجزء المتداول من التزامات عقود إيجار

 ٨٣٢٬٩٤٨  ٧١١٬٦١٨ ٢٠ ذمم دائنة تجارية
 ١٫٣٠٢٫٢٩٩  ٩٤٣٬٩٢٠ ٢١ مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 ٣٫٥٢٠٫٠١٤  ٢٬٢٩٦٬٤٨٤  المتداولةمجموع المطلوبات 
 ١٧٫٨٧٤٫٤٤٢  ١٦٬٩١٩٬٨٩١  مجموع المطلوبات

 ٢٤٫٧١٤٫٢٤٩  ٢٣٬٧٩٨٬٢٤٥  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

 ) من قبل مجلس إدارة الشركة األم، وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:٥٢) إلى (١تم اعتماد القوائم المالية الظاهرة في الصفحات من (
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________
 عبدهللا إبراهيم السعدان
 رئيس مجلس اإلدارة

 عبدهللا خليفة البوعينين
 الرئيس والمدير التنفيذي

 محمد عبدالحميد الملحم
 مدير الشؤون المالية

 
 ) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.٣٤) إلى رقم (١(تعد اإليضاحات المرفقة من رقم 
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  شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهـمة سعـودية)

 قائمة الدخل الموحدة 
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٢ 
 

   
  م٢٠١٩

 
 م٢٠١٨

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) إيضاح 
     

 ٦٫٢٧٠٫٥٣٦  ٦٬١٠٧٬٨٤١ ٢٤ إيرادات
)٥٬٥٨٨٬١٧٩( ٢٥ تكلفة اإليرادات   )٥٬٦٥٠٬٠٢١(  
 ٦٢٠٬٥١٥  ٥١٩٬٦٦٢  إجمالي الربح

     
)٢٣٦٬٤٦٧( ٢٦ مصروفات إدارية   )٢٤٧٬٧٣٧(  

 ٢٨٢٬٠٢٠  ٤٤٤٬٧٧١ ٢٧ أرباح تشغيلية أخرى
)١٢٬١٢٨( ٢٨ تشغيلية أخرىمصروفات    )٦٧٬٣٦٠(  

 ٥٨٧٬٤٣٨  ٧١٥٬٨٣٨  الربح التشغيلي
     

 ١٠٣٬٩٠٣  ٣٩٬٨١٤ ٢٩ إيرادات تمويلية
)٥٤٥٬٢١٥( ٣٠ تكاليف تمويلية   )٤٣٤٬٠٠٠(  

 ٢٥٧٬٣٤١  ٢١٠٬٤٣٧  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
     

)٣٣٬٢٤٢(  ٢٬٦٠٦ ٢٢  الزكاة وضريبة الدخل   
 ٢٢٤٬٠٩٩  ٢١٣٬٠٤٣  السنةربح 

     
      عائد إلى:

 ٢٠٣٬٩٦٥  ١٩٨٬٢٧٠  مساهمي الشركة األم
 ٢٠٬١٣٤  ١٤٬٧٧٣  حقوق الملكية غير المسيطرة

  ٢٢٤٬٠٩٩  ٢١٣٬٠٤٣ 
     ربحية السهم:

 ٠٫٨٢  ٠٫٧٩ ١٧ نصيب السهم األساسي والمخفض من األرباح العائدة إلى المساهمين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.) جزءاً ال ٣٤) إلى رقم (١تعد اإليضاحات المرفقة من رقم (
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   لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣ 
 

 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    
    

 ٢٢٤٬٠٩٩  ٢١٣٬٠٤٣ ربح السنة 
    

   الدخل الشامل اآلخر سيتم إعادة تبويبه إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:
   

التدفقات النقدية لعمليات مشتركة، بالصافي بعد خصم حصة الشركة من (خسارة)/ ربح التحوط تجاه 
)٣٣٬١٧٦( الضريبة المؤجلة  ٧٢٬٥٣٤ 

   
   بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن يتم إعادة تبويبها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:

   
)٢٦٬٢٧٠( ٢٬٦١٠ المؤجلةبالصافي مطروحاً منها الضريبة  -ربح إعادة قياس عن التزامات المنافع المحددة   

)٣٠٬٥٦٦( (الخسارة)/ الدخل الشامل اآلخر للسنة  ٤٦٬٢٦٤ 
   

 ٢٧٠٬٣٦٣  ١٨٢٬٤٧٧ مجموع الدخل الشامل للسنة
    

    عائد إلى:
 ٢٥١٬٤٨٧  ١٦٧٬٨٥٤ مساهمي الشركة األم

 ١٨٬٨٧٦ ١٤٬٦٢٣ حقوق الملكية غير المسيطرة
 ٢٧٠٬٣٦٣ ١٨٢٬٤٧٧ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.٣٤) إلى رقم (١( تعد اإليضاحات المرفقة من رقم
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شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
ال

شركات التابعة 
لها

 
(شركة مساهمة سعودية)

 
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

 
للسنة المنتهية في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٩

 م

٤ 

 
حقوق الملكية العائدة لحاملي أسهم الشركة األم

 
 

 

 
س المال

رأ
 

احتياطي نظامي
 

ارباح مبقاة
 

احتياطي القيمة 
العادلة للتحوط 
تجاه التدفقات 
النقدية لعمليات 

مشتركة
 

المجموع
 

حقوق الملكية غير 
المسيطرة

 
مجموع حقوق 

الملكية
 

 
لایر سعودي)

ف 
(أل

 
لایر سعودي)

ف 
(أل

 
لایر سعودي)

ف 
(أل

 
لایر سعودي)

ف 
(أل

 
لایر سعودي)

ف 
(أل

 
لایر سعودي)

ف 
(أل

 
لایر سعودي)

ف 
(أل

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

١ 
يناير 

٢٠١٨
م 

 
٢٫٥٠٠٫٠٠٠ 

٢٢٩٬٧٦٣ 
٤٫٠٩١٫١٥٩ 

)
١٤٢٬١٠٣

(
 

٦٫٦٧٨٫٨١٩ 
٤٢٬٢٨٤ 

٦٫٧٢١٫١٠٣ 
ربح السنة

 
- 

- 
٢٠٣٬٩٦٥ 

- 
٢٠٣٬٩٦٥ 

٢٠٬١٣٤ 
٢٢٤٬٠٩٩ 

الدخل الشامل اآلخر 
 

- 
- 

)
٢٥٬٠١٢

(
 

٧٢٬٥٣٤ 
٤٧٬٥٢٢ 

)
١٬٢٥٨

(
 

٤٦٬٢٦٤ 
مجموع الدخل الشامل

 
- 

- 
١٧٨٬٩٥٣ 

٧٢٬٥٣٤ 
٢٥١٬٤٨٧ 

١٨٬٨٧٦ 
٢٧٠٬٣٦٣ 

محول إلى االحتياطي النظامي 
 

- 
١٠٬٢٤٢ 

)
١٠٬٢٤٢

(
 

- 
- 

- 
- 

معامالت مع المالكين 
 

 
 

 
 

 
 

 
ضريبة الدخل المستردة من قبل 

الزكاة و
المساهمين

 
- 

- 
١٤٬٩١٣ 

- 
١٤٬٩١٣ 

- 
١٤٬٩١٣ 

ضريبة الدخل المستردة لعام 
الزكاة و

٢٠١٧
 م

- 
- 

٢٤٬٣١٣ 
- 

٢٤٬٣١٣ 
- 

٢٤٬٣١٣ 
ت أرباح

توزيعا
 

- 
- 

)
١٧٥٬٠٠٠

(
 

- 
)

١٧٥٬٠٠٠
(

 
)

١٥٬٨٨٥
(

 
)

١٩٠٬٨٨٥
(

 
كما في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٨

 م
٢٫٥٠٠٫٠٠٠ 

٢٤٠٬٠٠٥ 
٤٫١٢٤٫٠٩٦ 

)
٦٩٬٥٦٩

(
 

٦٫٧٩٤٫٥٣٢ 
٤٥٬٢٧٥ 

٦٫٨٣٩٫٨٠٧ 

كما في 
١ 

يناير 
٢٠١٩

 م
٢٬٥٠٠٬٠٠٠ 

٢٤٠٬٠٠٥ 
٤٬١٢٤٬٠٩٦ 

)
٦٩٬٥٦٩

(
 

٦٬٧٩٤٬٥٣٢ 
٤٥٬٢٧٥ 

٦٬٨٣٩٬٨٠٧ 
ربح السنة

 
- 

- 
١٩٨٬٢٧٠ 

- 
١٩٨٬٢٧٠ 

١٤٬٧٧٣ 
٢١٣٬٠٤٣ 

الدخل الشامل اآلخر 
 

- 
- 

٢٬٧٦٠ 
)

٣٣٬١٧٦
(

 
)

٣٠٬٤١٦
(

 
)

١٥٠
(

 
)

٣٠٬٥٦٦
(

 
مجموع الدخل الشامل

 
- 

- 
٢٠١٬٠٣٠ 

)
٣٣٬١٧٦

(
 

١٦٧٬٨٥٤ 
١٤٬٦٢٣ 

١٨٢٬٤٧٧ 
محول إلى االحتياطي النظامي 

 
- 

٩٬٣٦١ 
)

٩٬٣٦١
(

 
- 

- 
- 

- 
معامالت مع المالكين 

 
 

 
 

 
 

 
 

ضاح 
ت أرباح (إي

توزيعا
١٦

( 
- 

- 
)

١٢٥٬٠٠٠
(

 
- 

)
١٢٥٬٠٠٠

(
 

)
١٨٬٩٣٠

(
 

)
١٤٣٬٩٣٠

(
 

كما في 
٣١

 
ديسمبر 

٢٠١٩
 م

٢٬٥٠٠٬٠٠٠ 
٢٤٩٬٣٦٦ 

٤٬١٩٠٬٧٦٥ 
)

١٠٢٬٧٤٥
(

 
٦٬٨٣٧٬٣٨٦ 

٤٠٬٩٦٨ 
٦٬٨٧٨٬٣٥٤ 

 
      

تعد 
ت المرفقة من رقم (

ضاحا
اإلي

١
) إلى رقم (

٣٤
) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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  لهاشركات التابعة الوينبع (مرافق) وشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل 
 (شركة مساهمة سعودية)

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٥ 

   
 

 
  م٢٠١٩

 
 م٢٠١٨

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) إيضاح 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ٢٢٤٬٠٩٩  ٢١٣٬٠٤٣  ربح السنة

     
     تسويات لـ:

 ١٫٣٣٤٫٢٢٥  ١٬٣٢١٬٥١٩ ٦ استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
 ٨٬٢٥١  ٧٬٠٧٥ ٧ إطفاء موجودات غير ملموسة

)٣٠٬٢٣٠(  إطفاء إيرادات مؤجلة   )٢٩٬٣٥٨(  
 ١١٬٠٨٧  ١٢٬١١٤  إطفاء منافع موظفين مؤجلة

)١٣٬٢٠٢( ١١ (رد) / مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية   ١٣٬٢٠٢ 
 ١٠٠٬٠٠٠  ٨٧٬٠٠٠ ٢١ مخصص تحسين تكلفة الموظفين 

 ٦٥٬٣٢٢  - ٢٨ مخصص إعادة سعة محجوزة
 ٣٩٬٦٢٧  ١١٬٣٤٧ ١٠ مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم 

 ٨٣٬١٤٢  ٧٩٬٩٠٢ ١-١٩ مخصص منافع الموظفين
)٣٣٬٣٠٥(  -  مخصص تكلفة إخالء الموقع  
)٦٦٬٥٤٢(  - ٢٧ إيرادات غرامات من مورد  

)٣٬٠١٦(  -  عن استبعاد ممتلكات وآالت ومعداتربح   
 ٥٦  ٢١  حصة الشركة من خسارة استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

)٣٩٬٨١٤( ٢٩ إيرادات تمويلية   )١٠٣٬٩٠٣(  
 ٤٣٤٬٠٠٠  ٥٤٥٬٢١٥ ٣٠ تكاليف تمويلية

)٢٬٦٠٦( ٢٢ الزكاة وضريبة الدخل المحملة   ٣٣٬٢٤٢ 
     

      تغيرات في:
 ١٠٥٬٨١٥  ٢٧٠٬٨٨٨  ذمم مدينة تجارية

)٥١٬٢٢٦(  المخزون   )١٥٬٥١٨(  
)٤٠١٬٧٩٠(  ٥٤٩٬١٩٣  مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى  
)١٢٠٬٣٠٧(  ٨٧٬٣١١  ذمم مدينة وموجودات أخرى طويلة األجل  

)٣٤٤٬٣٨٢(  ٣٠٧٬٢٦٣  ذمم دائنة تجارية  
)٤٠١٬٥٢٩(  ومطلوبات متداولة أخرىمصروفات مستحقة    ٣٧٠٬١٢٦ 

 ١٫٧٠٤٫٠٧٣  ٢٬٩٥٣٬٢٨٤  النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية
     

)١٣٢٬٢٧٦( ١-١٩ منافع الموظفين المدفوعة   )٢٣٬٥٣١(  
)٤٤٧٬١٩٠(  فوائد مدفوعة   )٣٩٦٬٠٧٧(  

)٣١٬٥٨٥( ٢٢ الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة   )٤٠٬٩٣٣(  
 ١٫٢٤٣٫٥٣٢  ٢٬٣٤٢٬٢٣٣  من األنشطة التشغيليةصافي النقد 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

)٦٤٠٬٠١٠(  إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات، الصافي   )٣٥٦٬٢٦٩(  
)٦٤(  إضافات إلى الموجودات الغير ملموسة   )٢٬٢٨٣(  

 ٢٥٣٬٨٢٠  -  المتحصل من إيرادات غرامات من مقاول
)٥٦(  استثمار في شركة زميلة   - 

 ٢٤٬٢١٤  ٣١٬٥١٦  إيرادات الفوائد على ودائع قصيرة األجل
 ١٫٠٤٥٫٩١٩  ١٧٬١٠٠  صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل

)٥٩١٬٥١٤(  صافي النقد (المستخدم في) / من األنشطة االستثمارية   ٩٦٥٬٤٠١ 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 (يتبع) قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦ 

 
 

 
  م٢٠١٩

 
 م٢٠١٨

 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) إيضاح

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)٧٬٥٤٣٬٣٨٨( ١٨ المدفوع من قروض وسلف   )٣٬٣٨٤٬٦٣٣(  
 ٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٬٤٠٠٬٠٠٠ ١٨ المتحصل من قروض وسلف

)٣٥٣٬٦٣٥( ٣٢ مدفوع من التزام إيجار    )١٬٠٤٥٬٠٤٠(  
)٤٢٢٬٥٣٥(  الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى    ٧٨٬٣٢٥ 

)١١٠٬٠٨٧(  توزيعات أرباح مدفوعة   )١٦٦٬٥٧٢(  
)٢٬٠٢٩٬٦٤٥(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   )٢٬٠١٧٬٩٢٠(  

     
)٢٧٨٬٩٢٦(  صافي التغير في النقد وما في حكمه   ١٩١٬٠١٣ 
 ١٫١٧٣٫٢٥٧  ١٬٣٦٤٬٢٧٠  النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 ١٫٣٦٤٫٢٧٠  ١٬٠٨٥٬٣٤٤ ١٤ النقد وما في حكمه في نهاية السنة
     

     معلومات تكميلية عن التدفقات النقدية
     هامةمعامالت غير نقدية 

 ٧٠٬٦٥٨  ٤٢٨٬٩٠٩  تحويل ممتلكات وآالت ومعدات من الهيئة الملكية
 -  ٤٢٨٬٥٩٣ ٣٢ إضافات موجودات حقوق االستخدام 

 ٢٦٬٧٧٠  ٨١٦  أصول مستلمة تم إنشاؤها بواسطة العمالءمقابل غير نقدي: 
)١٥٬١٧٢(  ١٢٬٢٩٨ ٥-٦ تحويل قطع غيار رأسمالية إلى/ (من) المخزون  

)٣٣٬١٧٦(  التغير في احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركةصافي    ٧٢٬٥٣٤ 
)١٨٬٩٣٠(  توزيعات أرباح معلنة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة   - 

 ٣٦٤٬١٢٧  -  تسوية موجودات مع التزامات مقاول
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.) جزءاً ٣٤) إلى رقم (١تعد اإليضاحات المرفقة من رقم (
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 لهاشركات التابعة الوينبع (مرافق) وشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل 
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٧ 

 . معلومات حول الشركة١
 

 ٢١بتاريخ  ٢٩إن شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع ("مرافق" أو "الشركة األم") هي شركة تم تأسيسها بموجب المرسوم الملكي رقم م / 
هـ (الموافق ١٤٢١ذو الحجة  ٢٦بتاريخ  ٢١٠١قاً للقرار الوزاري رقم م) كشركة مساهمة سعودية وف٢٠٠٠أكتوبر  ١٨هـ (الموافق ١٤٢١رجب 

 م) الذي أقر النظام األساسي للشركة األم.٢٠٠١مارس  ٢١
 

م) الصادر في مدينة ٢٠٠١سبتمبر  ٥هـ (الموافق ١٤٢٢جمادى الثاني  ١٧بتاريخ  ٢٠٥٥٠٠٤٩٦٨تعمل الشركة األم بموجب السجل التجاري رقم 
 منطقة الصناعات المساندة بمدينة الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية. يقع المقر المسجل للشركة األم فيالجبيل الصناعية. 

 
لایر سعودي مملوك كما في نهاية  ١٠سهم قيمة كل سهم  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠لایر سعودي مقسم إلى  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠يبلغ رأس مال الشركة األم 

 السنة كما يلي:
  

 م٢٠١٩
 

 م٢٠١٨
 %٢٤٫٨١ %٢٤٫٨١ الشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك")

 %٢٤٫٨١ %٢٤٫٨١ ”)شركة أرامكو السعودية(“شركة الزيت العربية السعودية 
 %٢٤٫٨١ %٢٤٫٨١ الهيئة الملكية للجبيل وينبع

 %٢٤٫٨١ %٢٤٫٨١ صندوق االستثمارات العامة
 %٠٫٧٦ %٠٫٧٦ مستثمرون آخرون من القطاع الخاص

 ١٠٠ %١٠٠% 
 

اه البحر وأنظمة يتمثل الغرض الرئيسي للشركة األم في القيام بأعمال التشغيل والصيانة واإلدارة وأعمال التوسعة وأعمال اإلنشاءات ألنظمة التبريد بمي
للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية والقيام المياه المحالة والمعالجة، وأنظمة الصرف الصحي والصناعي، وأنظمة الكهرباء لتوفير تلك الخدمات 

 بأية أعمال الزمة لتلك األغراض بما فيها من استيراد المواد وغيره ومن أجل تقديم تلك الخدمات، فإن الشركة األم قد تقوم بما يلي:
 

 و استبدال أو توسيع المرافق أو الشبكات كما امتالك أو تأجير الممتلكات والمرافق والشبكات ذات العالقة و / أو تركيب أو توصيل أو تحديث أ
 هو مطلوب بنفسها أو عن طريق الغير.

 جميع المشاركة أيضاً في أي أنشطة ضرورية أو مكملة لتلك األغراض، بما في ذلك استيراد المواد وما شابهها. تقدم الشركة األم هذه الخدمات ل
 المستفيدين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. 

 ستحواذ على حقوق ملكية في شركات أخرى وتملك أو تأجير أو تركيب أو توصيل أو ترقية أو استبدال أو توسيع العقارات والمرافق والشبكات اال
 ذات العالقة والمشاركة في أية أنشطة لتحقيق أغراضها.

  شركات جديدة بمفردها داخل المملكة العربية تملك حقوق ملكية أو أسهم في شركات أخرى أو االندماج مع أو شراء هذه الشركات وإنشاء
 السعودية أو خارجها.

 
الملكية للجبيل وينبع ("الهيئة الملكية") بتوريد الخدمات المذكورة أعاله. وفقا لتوجيهات متعددة من  الهيئةقبل بدء أعمال تشغيل الشركة األم، قامت 

 الحكومة، يتعين على الشركة األم تقديم مثل هذه الخدمات للعمالء في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
 

 هيكل المجموعة 
 

 الشركات التابعة 
 لدى الشركة األم الشركات التابعة التالية (ويشار إلى الشركة األم والشركات التابعة لها فيما بعد باسم "المجموعة"):م، يوجد ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 
  للشركة األم، ومسجلة في جزيرة غيرنسي وتعمل ١٠٠شركة مرافق للتأمين المحدودة، وهي شركة غير متوافقة مع الشريعة مملوكة بنسبة ٪

 غرض لشركة مرافق.في مجال التأمين محدد ال
 

  ومسجلة في المملكة العربية السعودية بغرض شراء  ،٪ للشركة األم١٠٠شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء (توريد)، وهي مملوكة بنسبة
لمؤسسة العامة الماء والكهرباء من شركة الجبيل للمياه والكهرباء ("جواب") وبيع هذه المنافع ألطراف البيع: الشركة السعودية للكهرباء وا

 لتحلية المياه المالحة وشركة مرافق. شركة توريد مسؤولة أيًضا عن شراء وتوريد الوقود إلى شركة جواب.
 

  لشركة مرافق، ومسجلة في المملكة العربية السعودية بغرض تشغيل وصيانة ٥١شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة، وهي مملوكة بنسبة ٪
والمياه المعالجة ومياه التبريد ومياه الشرب والمياه المحالة وأنظمة تبريد مياه البحر ومعالجة مياه الصرف  مرافق المياه والصرف الصحي

 الصحي والصناعي وتشغيل وصيانة مرافق خدمات المنافع المتعلقة بذلك وإدارة ومعالجة النفايات الصناعية والنفايات الخطرة.
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 لهاركات التابعة شالشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٨ 

 )يتبع(معلومات حول الشركة . ١
 المشتركة العملياتترتيبات 
 في الشركة التالية: ةمشترك عملياتم، لدى المجموعة ترتيب ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 
  لشركة مرافق، ومسجلة في المملكة العربية السعودية وتتمثل أنشطتها ٣٠شركة الجبيل للمياه والكهرباء ("جواب")، وهي مملوكة بنسبة ٪

دية، الرئيسية في تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع الجبيل للمياه والكهرباء بمدينة الجبيل الصناعية، في المملكة العربية السعو
م. تعتبر ٢٠١٠ل وبيع المياه والكهرباء والقيام باألعمال واألنشطة المتصلة أو المتعلقة. بدأت شركة جواب أنشطتها التجارية في سنة ونق

. وعليه، قامت المجموعة بإثبات حصتها في الموجودات والمطلوبات واإليرادات من بيع ةمشترك عملياتالمجموعة شركة جواب كترتيب 
 في هذه القوائم المالية الموحدة.  ةالمشترك عملياتالت المخرجات ومصروفا

 
 استثمار في شركات زميلة

 م، لدى المجموعة الشركة الزميلة التالية:٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 

  وتتمثل أنشطتها ٪ لشركة مرافق، ومسجلة في المملكة العربية السعودية ٢٠شركة الجبيل وينبع لتبريد المناطق المحدودة، وهي مملوكة بنسبة
 الرئيسية في تطوير وتوفير ودعم أنظمة تبريد المناطق الصناعية والتجارية والسكنية للعمالء في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

 
  لجة ٪ لشركة مرافق، مسجلة إلدارة وتشغيل وصيانة وإنشاء والتوسع في محطة تجميع ومعا٤٥شركة جدة الثانية للمياه، وهي مملوكة بنسبة

مياه الصرف الصحي، وتوزيع النفايات والتخلص منها، وإنشاء وتوسيع المنشآت والشبكات الالزمة في جدة. لم تبدأ أعمال التشغيل التجاري 
 للشركة بعد.

 
ة، باستثناء شركة جدة نسبة ملكية المجموعة في الشركات المذكورة أعاله هي نفس النسبة في جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحد

 الثانية للمياه التي تم تأسيسها خالل السنة.
 

 م. يقع المقر الرئيسي لعمل الشركة األم في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. ٢٠٠٣يناير  ١بدأت الشركة األم التشغيل التجاري في 
 

و "مرافق") للسنة تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع ("مرافق") والشركات التابعة لها ("المجموعة" أ
 .م٢٠٢٠مارس  ٢٦هـ، الموافق ١٤٤١شعبان  ٢م وفقاً لقرار مجلس اإلدارة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في 

 
 والسياسات المحاسبية الهامة. أسس اإلعداد ٢

 
 أسس اإلعداد ١-٢

والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية
 من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
م المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا تحوط التدفقات النقدية لعملية تشغيل مشتركة مسجلة بالقيمة العادلة تم إعداد هذه القوائ

 والتزامات المنافع المحددة بعد التوظيف والذي يتم قياسه بطريقة ائتمان الوحدة المقدرة. 
 

السعودي، وهو أيضاً العملة الوظيفية للمجموعة، وتم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف لایر سعودي، تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللایر 
 ما لم يذكر خالف ذلك.

 
 أساس التوحيد  ٢-٢

عندما تتعرض  م. تتحقق السيطرة٢٠١٩ديسمبر  ٣١تتكون هذه القوائم المالية من القوائم المالية الموحدة للشركة األم والشركات التابعة لها كما في 
العائدات المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك 

 لدى المجموعة: من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. تتحقق السيطرة على الشركة المستثمر فيها، على وجه التحديد، عندما يكون
 مر القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المستث

 فيها).
 تعرضات أو حقوق على العوائد المتغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها؛ و 
  الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار العوائد.القدرة على استخدام سلطتها على 

 
و بصورة عامة، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. عندما يكون لدى المجموعة حقوق أقل في أغلبية التصويت أ

ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة  حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف
 المستثمر فيها، بما في ذلك:

 الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛ 
 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و 
 للمجموعة. حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة
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  لهاشركات التابعة البالجبيل وينبع (مرافق) وشركة مرافق الكهرباء والمياه 
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٩ 

 )يتبع. السياسات المحاسبية الهامة (٢
 

 )يتبعأساس التوحيد ( ٢-٢
تغيرات  ستقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث

التابعة ويتم على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار أليها أعاله. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة 
ة أو إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة المقتنا

 الشركة التابعة.المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة لغاية تاريخ إيقاف السيطرة على 
 

ى ينسب الربح أو الخسارة لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حاملي حقوق الشركة األم للمجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة، حت
 إذا أدت النتائج إلى عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة. 

 
لية للشركات التابعة لتتماشي مع السياسات المحاسبية للمجموعة. تم استبعاد الموجودات والمطلوبات أينما استلزم األمر، يتم عمل تعديالت في القوائم الما

 والحقوق والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.
 

فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، سينتج يتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون 
 عنها ما يلي:

 
 استبعاد الموجودات (متضمنة الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة؛ 
 ؛استبعاد القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة 
  حقوق الملكية؛استبعاد فروق التحويل المتراكمة المسجلة في 
 إثبات القيمة العادلة للمقابل المادي المستلم؛ 
 إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛ 
 إثبات أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر؛ 
 ة، أيهما أنسب. إعادة تصنيف حصة المجموعة للبنود المثبتة مسبقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر أو األرباح المبقا

 حيث سيكون مطلوباً إذا قامت المجموعة باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة مباشرة.
 

تقاس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ. تُحتسب التغيرات في حصة 
 ينتج عنها فقدان السيطرة ضمن معامالت حقوق الملكية.المجموعة في شركة تابعة والتي ال 

 
األرباح يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك األرصدة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة. يتم استبعاد 

الملكية مقابل االستثمار إلى درجة مصلحة المجموعة في الشركة غير المحققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق 
ط إلى حد عدم المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد فيها األرباح غير المحققة ولكن فق

 وجود دليل على انخفاض في القيمة.
 

 في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات المشتركة. تقوم المجموعة باحتساب حصتها
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة ٣-٢
ل منتظم على كافة فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تطبقها المجموعة في إعداد القوائم المالية الموحدة. إن هذه السياسات المحاسبية مطبقة بشك

 .٤الفترات المعروضة، باستثناء التغير في السياسة المحاسبية لعقود اإليجار المبين في اإليضاح 
 

 مشتركة  وعملياتأ) استثمارات في شركات زميلة 
ً كبيراً. التأثير الكبير هو قدرة الشركة على المشاركة في ال قرارات المالية الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيرا

 والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها ال تُعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.
 

ة الزميلة تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وفقًا لطريقة حقوق الملكية، يتم تسجيل الشرك
 يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لالعتراف بالتغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة من تاريخ االستحواذ.مبدئياً بالتكلفة. 

 تدرج الشهرة المتعلقة بالشركات الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم اختبارها بشكل فردي لتحديد انخفاض القيمة.
 

الموحدة حصة المجموعة في نتائج أعمال الشركات الزميلة. يتم عرض أي تغير في الدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات المستثمر تعكس قائمة الدخل 
كات فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغيير يتم االعتراف به مباشرة في حقوق الملكية الشر

التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. ويتم استبعاد أية أرباح وخسائر  المجموعة بحصتها في أي تغيرات، عند االقتضاء، في قائمة الزميلة، تعترف
 غير محققة تنتج عن التعامالت بين المجموعة والشركات الزميلة بالقدر الذي تكون عليه الحصة في الشركات الزميلة.
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 لهاشركات التابعة الوالمياه بالجبيل وينبع (مرافق) وشركة مرافق الكهرباء 
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١٠ 

 . السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)٢
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (يتبع) ٣-٢
 (يتبع)مشتركة  وعملياتأ) استثمارات في شركات زميلة 

يتم عرض مجموع حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركات الزميلة في قائمة الدخل الموحدة خارج الربح التشغيلي ويمثل ربح أو خسارة بعد 
 الضريبة وحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركات الزميلة. 

 
مع السياسات القوائم المالية للشركات الزميلة لنفس الفترة المالية للمجموعة. أينما استلزم األمر، يتم عمل تعديالت لتتماشي السياسات المحاسبية  تم إعداد

 المحاسبية للمجموعة.
 

لى استثماراتها في الشركة الزميلة. بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة انخفاض القيمة ع
ذه الحالة، تحدد المجموعة بتاريخ كل قوائم مالية فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد تنخفض قيمته. وفي ه

كات الزميلة وقيمتها الدفترية وتعترف بالخسارة ضمن بند تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشر
 "حصة الشركة من أرباح شركات زميلة" في قائمة الدخل الموحدة.

 
مته العادلة. عند فقدان نفوذ جوهري على الشركات الزميلة، المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، تقوم الشركة بقياس وتسجيل أي استثمار محتفظ به بقي

لمحققة من بات أي فرق بين القيمة الدفترية للشركات الزميلة عند فقدان أو النفوذ الجوهري والقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها والمبالغ ايتم إث
 البيع في قائمة الربح أو الخسارة.

 
 العملياتترتيب تمتلك فيه المجموعة سيطرة مشتركة ولها حقوق في الموجودات والتزامات المطلوبات المتعلقة بترتيب  يه ةالمشترك العملياتإن 

تقوم المجموعة باألنشطة بالتعاون مع مشغلين آخرين مشاركين في استخدام موجودات وموارد المشغلين المشتركين. فيما يتعلق بحقوقها  .ةالمشترك
 ، تعترف المجموعة كمشغل مشترك بما يلي:ةكالمشتر العملياتفي 

 
 موجوداتها، بما في ذلك حصتها في أي موجودات مملوكة بشكل مشترك.   -
 مطلوباتها، بما في ذلك حصتها في أي مطلوبات متكبدة بشكل مشترك.   -
 .ةالمشترك العملياتإيراداتها من بيع حصتها في المخرجات الناشئة عن   -
 . ةالمشترك العملياتمن بيع مخرجات  حصتها من اإليرادات  -
 مصروفاتها، بما في ذلك حصتها في أي مصروفات متكبدة بشكل مشترك.   -

 
ات التابعة، يتم إجراء تقييم األهمية النسبية للمنشآت ذات السيطرة المشتركة والشركات الزميلة بصفة عامة باستخدام نفس األساليب المستخدمة للشرك

 معايير ربح/ خسارة السنة والموجودات والمطلوبات المحتملة وااللتزامات المالية األخرى.ولكنها تنحصر في 
 

 ب) تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
ضمن تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة بناًء على تصنيف متداول / غير متداول. يتم تصنيف األصل 

 الموجودات المتداولة عندما:
 .يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادلة 
 .محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة 
 يتوقع أن تتحقق خالل اثنتي عشر شهراً بعد فترة القوائم المالية، أو 
 ا لتسوية مطلوبات لمدة أقلها اثنا عشر شهراً بعد فترة القوائم المالية. نقد أو ما في حكمه مالم يحظر أن يتم تبادلها أو استخدامه 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى غير متداولة. 
 

 يتم تصنيف المطلوبات ضمن المطلوبات المتداولة عندما:
 .يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية 
  المتاجرة.في حالة االحتفاظ بها بشكل أساسي لغرض 
 تكون مستحقة التسوية خالل اثنتي عشر شهر من تاريخ التقرير المالي، أو 
 .ال يوجد حق غير مشروط تؤخر تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن اثنتي عشر شهر بعد تاريخ القوائم المالية 

 وتصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى غير متداولة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ق - 15



 لهاشركات التابعة الركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) وش
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١١ 

 . السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)٢
 

 (يتبع) ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة ٣-٢
 ج) قياس القيمة العادلة

ياس. يستند قياس القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل إلتزام في معاملة متكافئة بين المشاركين في السوق في تاريخ الق
 القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام يتم إما: 

  الرئيسي لألصل أو االلتزام، أوفي السوق 
 .في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي 

 
على افتراض  وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا

ن في السوق على أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى. يراعي قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي قدرة المشاركي
  تكوين منافع اقتصادية باستخدام األصل بأعلى وأفضل منفعة أو بيعه ألحد المشاركين اآلخرين في السوق بحيث يستخدمه بأعلى وأفضل منفعة.

 
لة، مما يضاعف من استخدام تستخدم المجموعة طرق التقييم التي تعد مناسبة في الظروف المحيطة والتي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العاد

متها العادلة المدخالت الملحوظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أدنى حد. إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قي
اًء على أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر وبيان ذلك كما يلي بن أو االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة مصنفة ضمن تدرج القيمة العادلة

 هامة لقياس القيمة العادلة ككل:
  األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة.  - ١المستوى 
  اً بصورة مباشرة أو غير مباشرة.: تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة واضح ٢المستوى 
  أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة. ٣المستوى : 

 
المستويات في بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تمت تحويالت بين 

ترة قوائم هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف (بناًء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل ف
 مالية. تحدد المجموعة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وغير المتكرر.

 
 م مالية، تقوم المجموعة بتحليل الحركة في قيم الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا للسياسات المحاسبيةوفي تاريخ كل قوائ

م للعقود لتقييللمجموعة. ولهذا التحليل، تتولى اإلدارة التحقق من المدخالت الرئيسية في أحدث تقييم من خالل مطابقة المعلومات الواردة في حسابات ا
د ما إذا كان والوثائق األخرى ذات العالقة. كما تقوم اإلدارة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر الخارجية وذلك لتحدي

 التغيير معقوالً. 

ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص 
قياسها م لتي يتالمالية دوات الة لألدلعاابالقيمة ت ذات العالقة إلفصاحا) ا٢٣التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله. يناقش اإليضاح (

  ح فيها عن القيمة العادلة.إلفصام التي يتأو الة دلعاابالقيمة 
 

 د) االعتراف باإليرادات
ن قياس يتم إثبات اإليرادات من العقود مع عمالء بمرور الوقت إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه منافع اقتصادية إلى المجموعة بحيث يمك

، مع األخذ في مبالغ اإليرادات بموثوقية، بغض النظر عن متى يتم استالم المدفوعات. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق
ألنها الملتزم االعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع باستثناء الضرائب أو الرسوم. لقد استنتجت المجموعة بأنها هي األصل في ترتيبات اإليرادات 

 ترتيبات إيراداتها.الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات ولديها أسعار العروض وكما أنها تتعرض لمخاطر المخزون واالئتمان في جميع 
رباء وبيع جميع عمالء المجموعة موجودون داخل المملكة العربية السعودية. يتمثل نشاط المجموعة في تقديم خدمات المرافق بما في ذلك المياه والكه

 الغاز المخصص للبيع لمختلف العمالء في المملكة العربية السعودية. 
 

 دة أدناه قبل تحقق اإليرادات.ويجب كذلك استيفاء معايير التحقق المحد
 

 مصروفات المنافع
لشروط عقود تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات بحيث يتم تقديم الخدمات مع مرور الوقت حيث يتسلم العمالء المنافع ويستهلكونها في نفس الوقت. وفقا 

ً إلى العمالء بناًء على وحدة المخ رجات المقدمة لهم. تستخدم المجموعة طريقة المخرجات لقياس مدى المنافع مع العمالء، تصدر المجموعة فواتيرا
الحق في إصدار  التقدم الذي تم إحرازه لتلبية التزام األداء المنصوص عليه في كل عقد، وتقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة بالمبالغ التي لها

من عمالئها بمقدار المبلغ المقابل مباشرة لقيمة أداء الشركة المنجز حتى تاريخه.  فواتير بها ألن المجموعة لها الحق في الحصول على مقابل مادي
ال يوجد مقابل مالي متغير أو تمويل أو مقابل مالي غير نقدي أو مقابل  وفقا التفاقيات مستخدم المنافع، يتم تحديد المقابل المالي لكل وحدة المخرجات.

 مالي مستحق للعميل في سعر المعاملة.
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 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 

١٢ 

 . السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)٢
 

 بالسياسات المحاسبية الهامة (يتبع)ملخص  ٣-٢
 

 د) االعتراف باإليرادات (يتبع)
 السعة المحجوزة غير المستخدمة

) وفقًا للمنصوص تمثل إيرادات السعة المحجوزة الفواتير المقدمة للعمالء إذا كان استخدام خدمات المنافع أقل من الكمية المتفق عليها (السعة المحجوزة
مستخدم المنافع مع العمالء. يتم إصدار فواتير بهذه اإليرادات واالعتراف بها في الفترة التي يصبح من المحتمل أن تتدفق منافع عليه في اتفاقية 

ء م وفقًا لتعليمات هيئة تنظيم الكهربا٢٠١٤اقتصادية للمجموعة. لم يعد يحق للشركة األم المطالبة بمثل هذه اإليرادات عن الفواتير الصادرة بعد عام 
 ).٢٨واإلنتاج المزدوج (إيضاح 

 
 مصروفات توصيل

من العمالء في تاريخ إبرام االتفاقية كإيرادات مؤجلة ويتم إطفاؤها على مدى العمر المتوقع  المحصلةيُعترف باإليرادات المتعلقة برسوم التوصيل 
 للعالقة بالعميل كما يلي:

 
 سنة ٢٠     عمالء صناعيون

 تسنوا ٥     عمالء غير صناعيين
 

 إيرادات الفوائد
و المعدل الذي بالنسبة لجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم تسجيل إيرادات أو مصروفات الفوائد باستخدام معدل الفائدة الفعلي. وه

جة لذلك األصل عند االعتراف األولي. يتم يخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع لألدوات المالية إلى صافي القيمة المدر
 إدراج إيرادات الفوائد في إيرادات التمويل بقائمة الدخل الموحدة.

 
 توزيعات أرباح

 يتم قيد توزيعات األرباح عند ثبوت حق المجموعة في استالم المدفوعات والتي تكون عموماً عند الموافقة عليها من قبل المساهمين.
 

 إيرادات أخرى
عمالء المستلم من النقدي المقابل غير اليُعترف باإليرادات األخرى عندما يكون تحقق اإليرادات مؤكداً وتكون مكتسبة من قبل المجموعة على حسابها. 

لفترة المتوقعة التي يتم العتراف األولي، يتم االعتراف بالمقابل غير النقدي كإيراد على مدى التم االعتراف به أولياً بالقيمة العادلة. في وقت الحٍق ي
 فيها استيفاء التزامات األداء ذات العالقة.

 
 هـ) العمالت األجنبية

ة من شركات يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللایر السعودي، وهو أيضاً العملة الوظيفية المستخدمة من قبل الشركة األم. تحدد كل شرك
عة الطريقة المباشرة المجموعة عملتها الوظيفية وأن البنود المدرجة في القوائم المالية لكل شركة تقاس باستخدام تلك العملة الوظيفية. تستخدم المجمو

 عملية أجنبية، فإن الربح أو الخسارة المعاد تصنيفها إلى ربح أو خسارة تظهر المبلغ الذي ينشأ من استخدام هذه الطريقة. بعادتاسللتوحيد، وعند 
 

 المعامالت واألرصدة
الفورية لعملتها الوظيفية المعنية في التاريخ الذي  تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية في البداية من قبل شركات المجموعة حسب أسعار الصرف

المستخدمة  تكون فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف ألول مرة. إن الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية تحول بأسعار الصرف الفورية للعملة
 بتاريخ القوائم المالية.

 
ن تحوط صافي يُعترف بالفروق الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الموحدة باستثناء البنود النقدية التي تم تعيينها كجزء م
الذي يتم تصنيف استثمار المجموعة في عملية أجنبية. يتم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر حتى يتم استبعاد صافي االستثمار في الوقت 

 المبلغ المتراكم في قائمة األرباح أو الخسائر. 
 

لية. إن البنود إن البنود غير النقدية التي تقاس حسب التكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار صرف بتواريخ المعامالت األو
األجنبية تحول باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة. إن األرباح أو الخسائر الناتجة غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالعمالت 

ت في القيمة العادلة من تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتوافق مع االعتراف باألرباح أو الخسائر من التغيرا
التحويل على البنود التي تم االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة لها ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الدخل يُعترف  للبند (أي أن فروق

 بها أيضاً ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الدخل على الترتيب).
 

 شركات المجموعة
ات العمليات األجنبية، إن وجدت، إلى اللایر السعودي بسعر الصرف السائد بتاريخ القوائم عند توحيد القوائم المالية، يتم تحويل موجودات ومطلوب

حيد القوائم المالية ويتم تحويل قائمة الربح أو الخسارة بسعر الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالت. يتم االعتراف بفروقات التحويل الناتجة من تو
. عند استبعاد عملية أجنبية، يُعترف بالصرف ببنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية في بنود الدخل الشامل األخرى ضمنالمالية 

 قائمة الدخل الموحدة.
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 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 

١٣ 

 . السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)٢
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (يتبع) ٣-٢
 و) الممتلكات واآلالت والمعدات

المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة  خسائر االنخفاض تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم و / أو
االقتراض المتعلقة بمشروعات اإلنشاء طويل األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير  على تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف

المجموعة تقوم بإثبات هذه األجزاء بشكل فردي  ت والمعدات على فترات زمنية، فإناإلثبات. عند ضرورة استبدال أجزاء هامة من الممتلكات واآلال
والمعدات كموجودات لها أعمار إنتاجية محددة، وتستهلك وفقا لذلك. وبالمثل، عندما يتم إجراء فحص رئيسي، يتم إثبات في القيمة الدفترية لآلالت 

بات جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها. يتم االعتراف كاستبدال في حالة استيفاء معايير اإلثبات. يتم إث
 بالمخصص.بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل األصل بعد إدراج استخدامه في تكلفة األصل المعني في حالة استيفاء معايير االعتراف 

 
نود الممتلكات واآلالت والمعدات التي تتطلب التزاًما من الشركة إما بتوصيل العميل بشبكة أو تزويد العميل بإمكانية يتم إثبات مساهمات العمالء في ب

ن مقابل لإليرادات الوصول المتواصل لمرافق الكهرباء أو الماء أو كليهما، بالقيمة العادلة عندما يكون للمجموعة سيطرة على هذا البند. يتم اعتماد ائتما
ً على مدى الفترة التعاقدية المنصوص عليهاالم في اتفاقية  ؤجلة بالمطلوبات المتداولة وغير المتداولة مجتمعة. يتم إثبات اإليرادات واستهالكها الحقا

 مستخدم المنافع.
 

 يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول على النحو التالي:
 العمر اإلنتاجي 

 سنة ٢٠ - ١٢٫٥ آالت وماكينات
 سنة ٣٣٫٣ - ١٢٫٥ مباني وآبار وبنية تحتية مدنية

 سنة ٢٠ - ١٢٫٥ عدادات وشبكات أنابيب ومحطات رفع
 سنة ٣٣٫٣ - ١٤٫٣ خطوط كهرباء وكابالت وعدادات وشبكات 

 سنة ٢٠ مرافق خارجية مشتركة
 سنوات ١٠ - ٣ أخرى

 
 االعتراف ببند الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعادها أو عندما يكون من المتوقع عدم وجود منفعة اقتصادية مستقبلية من استخدامهايتم إلغاء 

تبعاد االس المستمر. إن المكاسب أو الخسائر الناتجة من التوقف عن االعتراف ببند الممتلكات واآلالت والمعدات يتم قياسها بالفرق بين صافي عوائد
 والقيمة المدرجة لألصل ويُعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند الوقف عن االعتراف باألصل.

 
 ة مالية.يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات وتعديلها إذا تطلب األمر في نهاية كل سن

 
الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم الخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة، وال يتم استهالكها حتى يكون األصل متاحاً  يتم قياس األعمال

 لالستخدام بالشكل الذي تريده اإلدارة.
 

 ز) موجودات غير ملموسة
ناقصاً أي  الموجودات غير الملموسة المشتراة بصورة منفصلة تقاس مبدئياً بالتكلفة. بعد االعتراف األولي، تسجل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة

 إطفاء متراكـم وأية خسائر انخفاض متراكمة. 
 

 تراخيص برامج حاسب آلي
الحاسب اآللي. فيما يلي ملخص بالسياسات المطبقة على الموجودات غير الملموسة تمثل األصول غير الملموسة بشكل رئيسي تكاليف ترخيص برامج 

 للمجموعة:
 تراخيص برامج حاسب آلي 

 سنوات ٥ العمر اإلنتاجي
 مطفأة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي طريقة اإلطفاء المستخدمة

 مقتناة منتجة داخليا أو مقتناة

 
الخسائر الناتجة من التوقف عن االعتراف باألصل غير الملموس بالفرق بين متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، وتسجل تقاس األرباح او 

 في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن االعتراف باألصل.
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 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 

١٤ 

 . السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)٢
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (يتبع) ٣-٢
 ح) عقود اإليجار

) باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل، وبالتالي، لم يتم تعديل معلومات المقارنة وال تزال مفصح ١٦طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي (
) للوصول إلى ٤). يرجى الرجوع إلى إيضاح (٤يير الدولية للتقرير المالي رقم () و تفسير لجنة المعا١٧عنها بموجب المعيار الدولي للمحاسبة (

 تأثير التغيرات في السياسة المحاسبية.
 

 م ٢٠١٩يناير  ١السياسة المطبقة من 
 

ي على عقد إيجار إذا كان العقد تحدد المجموعة عند بداية اإليجار ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار. ويعتبر العقد عقد إيجار أو ينطو
ل محدد، ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية معينة مقابل عوض. لتقييم ما إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أص

  ).١٦تستعين المجموعة بتعريف اإليجار وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (
 

 تكون الشركة فيها مستأجراً عقود اإليجار التي   .أ
يشمل المبلغ تعترف المجموعة بموجودات حقوق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. يُقاس أصل حق االستخدام أولياً بالتكلفة، والذي 

تكاليف مباشرة أولية تم تكبدها وتقدير لتكاليف تفكيك األولي اللتزام اإليجار المعدل ألية مدفوعات إيجار تتم في أو قبل تاريخ البدء، باإلضافة إلى أية 
 وإزالة هذا األصل أو الستعادة هذا األصل أو الموقع الذي يوجد عليه، مخصوًما منه أية حوافز إيجار مستلمة.

 
ر، ما لم ينقل عقد اإليجار ملكية هذا يتم استهالك أصل حق االستخدام الحقًا باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية مدة عقد اإليجا

يتم األصل إلى المجموعة بنهاية مدة عقد اإليجار أو أن تعكس تكلفة أصل حق االستخدام أن المجموعة سوف تمارس خيار شراء. في هذه الحالة، س
س الخاص بالممتلكات والمعدات. باإلضافة استهالك أصل حق االستخدام على مدار العمر اإلنتاجي لهذا األصل، والذي يتم تحديده على نفس األسا

إلى ذلك، يتم تخفيض أصل حق االستخدام بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها من أجل إجراء بعض إعادة القياس 
 اللتزامات اإليجار. 

 
م دفعها في تاريخ البدء، والتي يتم خصمها باستخدام سعر الفائدة المتضمن يتم قياس التزام اإليجار أولياً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يت

قتراض في عقد اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل، بمعدل االقتراض المتزايد للمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل اال
 المتزايد كمعدل خصم.

 
أة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويُعاد قياسها عند وجود تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن يُقاس التزام اإليجار بالتكلفة المطف

موعة تغيير في مؤشر أو معدل، أو في حال وجود تغير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا غيرت المج
ا كانت ستمارس خيار شراء أو تمديد أو إنهاء أو إذا كان هناك دفع ثابت جوهري معدل لإليجار. عندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار تقييمها حول ما إذ

فترية قيمة الدبهذه الطريقة، ويتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة إذا تم خفض ال
 ألصل حق االستخدام إلى صفر.

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

ا اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حقوق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة مثل معدات تكنولوجي
ل. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المتعلقة بهذه العقود كمصروفات بطريقة القسط الثابت على مدى فترة المعلومات وعقود اإليجار قصيرة األج

 عقد اإليجار.
 

 ) ١٧عقد إيجار مصنف ضمن عقود اإليجار التمويلي بموجب المعيار الدولي للمحاسبة (
تصنيف عقود اإليجار هذه كعقود إيجار تمويلي بموجب المعيار الدولي  لدى المجموعة عدة عقود إيجار مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع. كان يتم

م بالقيمة الدفترية ٢٠١٩يناير  ١). بالنسبة لعقود التأجير تلك، تم تحديد القيمة الدفترية لموجودات حقوق االستخدام والتزام اإليجار في ١٧للمحاسبة (
 ) مباشرة قبل ذلك التاريــــخ.١٧للمحاسبة رقم (لموجودات ومطلوبات عقد اإليجار وفقًا للمعيار الدولي 

 
 عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها مؤجراً   .ب

 عندما تتصرف المجموعة كمؤجر، فإنها تحدد عند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.
 

تقييم شامل حول ما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية ولتصنيف كل عقد إيجار، تقوم المجموعة بإجراء 
قييم، تضع هذا األصل. إذا كان هذا هو الحال، فإن عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويلي؛ وإذا لم يكن كذلك، فهو عقد إيجار تشغيلي. كجزء من هذا الت

 عينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار يغطي الجزء األكبر من الحياة االقتصادية لألصل.المجموعة في االعتبار مؤشرات م
 

فصل. وتقوم عندما تكون المجموعة مؤجًرا وسيًطا، فإنها تقوم بالمحاسبة عن حقوق ملكيتها في عقد اإليجار الرئيسي وعقد اإليجار من الباطن بشكل من
الباطن بالرجوع إلى أصل حق االستخدام الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي، وليس بالرجوع إلى هذا بتقييم تصنيف عقد اإليجار لعقد اإليجار من 

أنه عقد األصل. إذا كان عقد اإليجار عقد إيجار قصير األجل تطبق فيه المجموعة اإلعفاء الموضح أعاله، فإنها تصنف عقد اإليجار من الباطن على 
 إيجار تشغيلي.

 
) لتخصيص المقابل المالي في العقد. ١٥إذا كان الترتيب يتضمن مكونات إيجار وغير إيجار، فإن المجموعة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

قة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود إيجار شغيلي كإيرادات على أساس طري
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 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 

١٥ 

 . السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)٢
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (يتبع) ٣-٢
 ح) عقود اإليجار (يتبع)

 
 م ٢٠١٩يناير  ١السياسة المطبقة قبل 

في بداية عقد اإليجار. يمثل الترتيب (أو يتضمن) عقد إيجار إن تحديد ما إذا كان الترتيب يمثل (أو يتضمن) عقد إيجار يستند إلى مضمون الترتيب 
حتى وإن  اذا كان تنفيذ الترتيب يعتمد على استخدام أصل او موجودات معينة، ويقوم الترتيب بتحويل الحق في استخدام هذا األصل او هذه الموجودات

 كان هذا الحق غير مفصح عنه صراحة في الترتيب.
 

بداية اإليجار كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. العقد الذي ينقل بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية  يُصنّف عقد اإليجار في
 المجموعة يصنف كعقد إيجار تمويلي.

 
 عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها مستأجراً 

كافة المخاطر والمنافع الهامة الخاصة بملكية البند المستأجر، يتم رسملتها في بداية عقد إن عقود اإليجار التمويلي التي تنتقل بموجبها إلى المجموعة 
العادلة لألصل المؤجر أو بالقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار، أيهما أقل. يتم توزيع مدفوعات التأجير بصورة نسبية بين  اإليجار بالقيمة

ير بحيث تحقق معدل ربح ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام. تحمل مصروفات التمويل مباشرة ضمن مصروفات التمويل وخفض التزام التأج
 تكاليف التمويل في قائمة الدخل الموحدة.

 
ى يتم استهالك الموجودات المؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. ومع ذلك، في حالة عدم وجود تأكد معقول بأن المجموعة ستحصل عل

 .الملكية بحلول نهاية مدة اإليجار، يتم استهالك الموجودات المؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو فترة اإليجار، أيهما أقل

طريقة ب اإليجار التشغيلي هو أي إيجار بخالف اإليجار التمويلي. ُيعترف بمدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروفات تشغيلية في قائمة الدخل الموحدة
  القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 
 ط) تكاليف االقتراض

المقصود  تكاليف االقتراض العائدة مباشرة الستحواذ وإنشاء وإنتاج الموجودات التي تستغرق بالضرورة وقتاً طويالً لتكون جاهزة لالستخدام للغرض
افة تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي حدثت فيها. تتكون منها يتم رسملتها كجزء من تكلفة األصل المتعلق بها. يتم تحميل ك

  تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تكبدتها الشركة فيما يتعلق باإلقتراض.
 

 االعتراف األولي والقياس الالحق  -ي) الموجودات المالية 
أصل مالي ألحد المنشآت ويؤدي إلى التزام مالي أو أداة حقوق ملكية في منشأة أخرى. تطبق  تتمثل األدوات المالية في أي عقد يؤدي إلى نشوء

 ) "األدوات المالية".٩المجموعة متطلبات التصنيف والقياس لألدوات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (
 

 طرفاً في شروط تعاقدية لألداة، ويكون في تاريخ التداول عموماً.يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تكون المجموعة 
 

ناء أو إصدار ويتم االعتراف األولّي بالموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة. يتم إضافة أو طرح تكاليف المعامالت العائدة مباشرة إلى اقت
لمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ) إلى القيمة العادلة الموجودات والمطلوبات المالية (بخالف الموجودات المالية وا

 للموجودات المالية أو المطلوبات المالية للموجودات حسب االقتضاء، عند اإلثبات األولي.
 

  الموجودات المالية
 ) التبويب والقياس الالحق للموجودات المالية١(

 كتلك التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة إذا استوفت المعايير التالية: تصنف الشركة موجوداتها المالية
 * يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية. و 

دة تكون دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة على أصل المبلغ * تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في مواعيد محد
  القائم.

 
 يعتمد التبويب على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات المالية.

 
 لة حيث أن الذمم المدينة التجارية ال تحتوي على مكون تمويل كبير.تقيس المجموعة عند االعتراف األولي الذمم المدينة التجارية بسعر المعام

 
الدخل الشامل ال تقوم المجموعة بتبويب أي من موجوداتها المالية تحت بند "القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" أو "القيمة العادلة من خالل 

 اآلخر ".
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 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 

١٦ 

 السياسات المحاسبية الهامة (يتبع). ٢
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (يتبع) ٣-٢
 االعتراف األولي والقياس الالحق (يتبع) -ي) الموجودات المالية 

 (يتبع) الموجودات المالية
 ) االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ٢

ئتمان المتوقعة تقوم المجموعة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات خسائر اال
ة التي تنتج عن جميع على مدى العمر المتوقع أو مدة اثني عشر شهراً. الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسارة االئتمانية المتوقع

شهرا جزءاً من  ١٢أحداث التعثر المحتملة في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية. في المقابل، تمثل الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى 
شهرا من تاريخ القوائم المالية. إن تقييم ما  ١٢الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث تعثر محتملة عن السداد خالل فترة 

داد منذ اإلثبات إذا كانت فرضية إثبات الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر تستند إلى الزيادات الكبيرة في احتمالية أو خطر حدوث تعثر في الس
 تاريخ القوائم المالية أو حدوث تعثر فعلي في السداد.  األولي بدالً من وجود دليل على انخفاض القيمة االئتمانية لألصل المالي في

 
بشكل منتظم تضع المجموعة في االعتبار احتماالت التعثر في السداد عند اإلثبات األولّي لألصل وما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان 

االئتمان، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر التعثر في السداد كما في تاريخ القوائم خالل كل فترة مالية. ولتقييم ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر 
تاحة. وتم، على المالية مع مخاطر التعثر في السداد في تاريخ اإلثبات األولي. تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة والنظرة المستقبلية الم

 وجه الخصوص، إدراج المؤشرات التالية:
 

 في غيرات المعاكسة الهامة الفعلية أو المتوقعة في الظروف التجارية أو المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تؤدي إلی تغيير کبير الت
 قدرة العميل علی الوفاء بالتزاماته

 التغيرات الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية للعميل  
 لى األدوات المالية األخرى لنفس العميلالزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان ع 
 عميلالتغيرات الهامة في األداء المتوقع وسلوك المقترض، بما في ذلك التغيرات في حالة السداد للعمالء والتغيرات في النتائج التشغيلية لل 
  (مثل أسعار الفائدة في السوق أو معدالت النمو) معلومات االقتصاد الكلي 
 تم تعديلها من أجل معلومات مستقبلية معلومات فترات سابقة 

 
يوما من  ٩٠بغض النظر عن التحليل المذكور أعاله، يفترض حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان إذا تجاوز المدين موعد االستحقاق بأكثر من 

 تاريخ السداد التعاقدي، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة تثبت خالف ذلك.
 

) ويقيس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل خسائر االئتمان ٩المجموعة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( اعتمدت
الذمم المدينة تحدد المجموعة خسائر االئتمان المتوقعة على  المتوقعة طوال العمر المتوقع لجميع الذمم المدينة التجارية الناتجة عن عقود مع العمالء.

والذي عن السداد تأخر المدينين  حاالتعلى الخبرة السابقة لخسائر االئتمان بناًء على  التجارية باستخدام مصفوفة المخصصات والتي يتم تقديرها بناءً 
 يتم تعديله حسب االقتضاء لتعكس الظروف الحالية وتقديرات الظروف االقتصادية المستقبلية.

 
أو أكثر يكون له أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك  ت المالية على أنها منخفضة القيمة االئتمانية عند وقوع حدثيتم تقييم الموجودا

 األصل. 
 

ثر أو قد يتضمن الدليل الموضوعي لالنخفاض في القيمة مؤشرات إلى أن المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تع
ابل للقياس تأخير في سداد أصل الدين أو احتمال دخولهم في إفالس أو إعادة تنظيم مالي وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض ق

 في التدفقات النقدية المقدرة مثل التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بالتعثر.
 

نخفاض في القيمة على مستوى األصل أو مجموعة األصول. إذا وجد أن جميع األدوات المالية الهامة لم تنخفض تضع المجموعة في االعتبار دليل اال
  قيمتها بشكل فردي، يتم إدراجها في مجموعة أدوات مالية ذات خصائص مخاطر متماثلة وتقييم انخفاضها مجتمعة.

 
خل الموحدة ضمن بند انخفاض القيمة لخسائر االئتمان. وعندما تسبب األحداث الالحقة يتم إثبات خسائر انخفاض قيمة األدوات المالية في قائمة الد

 نقصاً في مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة، يتم عكس النقص في خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل الموحدة.
 

تُشطب هذه الموجودات بعد إتمام جميع اإلجراءات الالزمة وتحديد  ه.عندما يكون األصل غير قابل للتحصيل، يتم شطبه مقابل المخصص المتعلق ب
ً يقلل مبلغ المصروف في قائمة الدخل الموحدة. مبلغ الخسارة. إذا انخفض مبلغ خسارة انخفاض  االسترداد الالحق للمبالغ المدينة المشطوبة مسبقا

وضوعية بحدث وقع بعد إثبات االنخفاض في القيمة، يتم عكس خسارة االنخفاض القيمة في فترة الحقة وكان من الممكن ربط هذا االنخفاض بصورة م
 في القيمة المعترف بها سابقاً عن طريق تعديل المخصص. يُعترف بمبلغ هذا الرد في قائمة الدخل الموحدة.
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 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 

١٧ 

 . السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)٢
 

 بالسياسات المحاسبية الهامة (يتبع)ملخص  ٣-٢
 االعتراف األولي والقياس الالحق (يتبع) -ي) الموجودات المالية 

 المطلوبات المالية (يتبع)
 ) التوقف عن إثبات الموجودات المالية ٣(

قامت بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية  تتوقف المجموعة عن إثبات األصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو إذا
المالية المحولة  التعاقدية لألصل المالي في المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع مخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. ويتم اثبات أي منفعة بالموجودات

م التوقف عن االعتراف بالتزام مالي في قائمة المركز المالي الموحدة التي تم انشاءها او االحتفاظ بها من قبل المجموعة كأصل أو التزام منفصل. يت
 عندما تخلي المجموعة مسؤوليتها أو عند إلغاء أو انتهاء مدته.

 
 المطلوبات المالية

 المالية ) التبويب والقياس الالحق للمطلوبات١(
 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال إذا لم تكن:تقوم المجموعة بتبويب مطلوباتها المالية كتلك التي يتم قياسها الحقاً 

 مقابل مالي محتمل لمشتٍر في دمج أعمال • 
 محتفظ بها للمتاجرة، أو • 
 محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.• 

 
 المالية تحت بند "القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة". أي من مطلوباتها المجموعة بتأهيلال تقوم 

 
 ) التوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية٢(

للمطلوبات المالية التي توقف تقوم المجموعة بإيقاف إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها أو إلغائها أو انتهاء مدتها. الفرق بين القيمة الدفترية 
تها في قائمة الدخل االعتراف بها والمقابل المادي المسدد والمستحق السداد، بما في ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المتكبدة، يتم إثبا

 الموحدة.
 

 ) المقاصة ٣(
المبلغ الصافي قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون لدى المجموعة حق  يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويُعرض

 قانوني بمقاصة المبالغ والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام في وقت واحد.
 

 ك) االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
 ملخص إلفصاحات تتعلق بانخفاض قيمة الموجودات غير المالية في اإليضاحات التالية: عرضتم 

 
  ٣-٢إيضاح          إفصاحات السياسة المحاسبية
 ٣إيضاح          إفصاحات الفتراضات هامة 

 ٦إيضاح          ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٧إيضاح           موجودات غير ملموسة

 
ة قوائم مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصالً ما قد تنخفض قيمته. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر تجري المجموعة تقييما بتاريخ كل فتر

سترداد أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل. إن المبلغ القابل لال
عادلة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد أو قيمته أثناء االستخدام، أيهما أعلى. ويتم تحديده لكل أصل على أساس فردي ما لم يكن لألصل هو القيمة ال

القيمة األصل منتجا لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تتجاوز 
 يمته القابلة لالسترداد.ق، فإن األصل يعتبر منخفضاً ويتم تخفيضه إلى ة القابلة لالستردادقيمالية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد الدفتر

 
للقيمة الزمنية السوق عند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات 

مكانية تحديد لألموال والمخاطر المحددة لألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، يتم مراعاة معامالت السوق الحديث. وفي حالة عدم إ
أو أسعار األسهم المعلنة للشركات  مثل هذه المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. إن هذه العمليات الحسابية يتم تأييدها بمضاعفات التقييم

 المتداولة علناً أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة.
 

ات يستند احتساب المجموعة النخفاض القيمة على الموازنات المفصلة والحسابات المتوقعة والتي تم إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من الوحد
توزيع الموجودات الفردية عليها. تغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة فترة خمس سنوات. يُحتسب معدل المولدة للنقد لدى المجموعة والتي يتم 

 نمو طويل المدى ويتم تطبيقه لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.
 

 التي تتسق مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.تتحقق خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل غير الموحدة ضمن فئات المصروفات 
 
 
 

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ق - 22



 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 

١٨ 

 . السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)٢
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 ك) االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (يتبع)

إجراء تقدير بتاريخ كل قوائم مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة  بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم
لمولدة للنقد. سابقا لم تعد موجودة أو قد انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة ا

لمعترف بها سابقا يتم عكسها فقط إذا كان هناك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل حيث أن خسائر االنخفاض ا
ة لالسترداد خسائر االنخفاض األخيرة قد تم اإلعتراف بها. ويكون عكس خسائر االنخفاض محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابل

قة. يتم ال تتجاوز القيمة الدفترية التي تم تحديدها بالصافي بعد خصم االستهالك كما لو كان لم يُعترف بخسائر انخفاض لألصل في السنوات السابو
 إثبات هذا العكس في قائمة الدخل الموحدة.

 
 يتم أيضاً تطبيق المعايير المحددة أدناه في تقييم انخفاض قيمة موجودات معينة:

 
 دات غير الملموسةالموجو

ديسمبر عند مستوى الوحدة  ٣١يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة سنوياً لتحديد االنخفاض في القيمة كما في 
 المولدة للنقد، عندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.

 
 ل) المخـزون

حقق، أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة المخزون على أساس طريقة متوسط السعر تلل القابلة على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمةيتم تقييم المخزون 
 المرجح وتتضمن المصروفات المتكبدة القتناء المخزون والتكاليف األخرى المتكبدة لتوصيل المخزون للموقع في حالته الراهنة. 

 هي السعر المقدر للبيع من خالل العمليات العادية، مطروحاً منه مصروفات البيع. صافي القيمة القابلة للتحقق
 

ستخدام يتم تكوين مخصص للمخزونات بطيء الحركة والمتقادم أخذاً باالعتبار عوامل متعددة بما في ذلك عمر بنود المخزون واالستخدام السابق واال
 الداخلية.المتوقع في المستقبل وتقييم الفرق الفنية 

 
 م) نقد وما في حكمه

ن تاريخ يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي الموحدة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي يكو
لتحويل إلى مبالغ نقدية محددة ذات مخاطر استحقاقها األصلي ثالثة أشهر أو أقل، بالصافي بعد خصم أرصدة السحب على المكشوف القائمة القابلة ل

 غير جوهرية. 
 

 ن) ودائع قصيرة األجل
 يتم تصنيف الودائع التي يزيد استحقاقها األصلي عن ثالثة أشهر ويقل عن عام كوديعة قصيرة األجل ضمن الموجودات المتداولة.

 
 س) توزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية على المساهمين

تصرف المجموعة. يتم اعتماد التوزيع  وتخرج من هانقدية على مالكي األسهم عندما يتم اعتمادالنقدية أو غير التوزيعات التعترف المجموعة بالتزام 
 ة العمومية السنوية. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية. يعندما تتم الموافقة عليه من قبل المساهمين في الجمع

 الملكية. يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع تعريف إعادة قياس القيمة العادلة مباشرة في حقوق 

قائمة الدخل  عند تسوية توزيع الموجودات غير النقدية، يُعترف بأي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة في
  الموحدة.

 
 ع) المخصصات

  عام
للموارد  يقيد المخصص عندما يكون على المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي نتيجة لحدث سابق ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك تدفقاً صادراً 

عندما تتوقع المجموعة استرداد جزء من المخصص أو  االلتزام.التي تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ 
يتم  استرداد المخصص بالكامل، بموجب عقد تأمين على سبيل المثال، يتحقق االسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون هذا االسترداد مؤكداً.

 تردة. عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل الموحدة بعد خصم أي مبالغ مس
 

ئماً. عند إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل خصم يعكس المخاطر المتعلقة بااللتزام، عندما يكون مال
 استخدام الخصم، يتم االعتراف بالزيادة في المخصص بسبب مرور الزمن كأعباء تمويل.
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (يتبع) ٣-٢
 ع) مخصصات (يتبع)

 مخصصات إعادة الهيكلة
رسمية مفصلة العمل أو جزء يتم االعتراف بمخصصات إعادة الهيكلة فقط عندما يكون لدى المجموعة التزام حكمي، والذي يكون عندما تحدد خطة 

متأثرين من العمل المعني، وموقع وعدد الموظفين المتأثرين، وتقديراً مفصالً للتكاليف المصاحبة، وجدول زمني مناسب، وقد تم إخطار الموظفين ال
 بالسمات الرئيسية للخطة.

 
 التزام إيقاف التشغيل

لية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إدراجها كجزء من تُحتسب التكاليف المتعلقة بإيقاف التشغيل بالقيمة الحا
وف في تكلفة األصل ذي الصلة. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل يعكس المخاطر الخاصة بالتزام إيقاف التشغيل. يتم تحويل تصفية الخصم إلى مصر

. تتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة إليقاف التشغيل سنوياً ويتم تعديلها عند اللزوم. يتم إضافة التغيرات في قائمة الدخل الموحدة كأعباء تمويل
 التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق أو يتم خصمها من تكلفة األصل.

 
 ف) الزكاة وضريبة الدخل

والدخل بالمملكة العربية السعودية. وتقيد الزكاة وضريبة الدخل على أساس تقديري. المبالغ اإلضافية،  تخضع المجموعة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة
بح أو الخسارة إن وجدت، والتي تكون مستحقة عند انتهاء الربط يتم تسجيلها في السنة التي يتم فيها إنهاء الربط. تمثل الزكاة المحملة على قائمة الر

. تدرج الزكاة وضريبة الدخل المحملة، إن وجدت، المستحقة على مساهم حقوق الملكية غير المسيطرة، ضمن حقوق الملكية الموحدة زكاة المجموعة
 غير المسيطرة.

 
 ص) الضريبة المؤجلة

دفترية للموجودات يتم استخدام طريقة االلتزام عند تكوين مخصص بالضرائب المؤجلة على جميع الفروقات المؤقتة بين األسس الضريبية والقيمة ال
 والمطلوبات بتاريخ القوائم المالية. 

 
ة القابلة يتم إثبات مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة لكافة الفروقات الضريبية المؤقتة. تحسب موجودات ضريبة الدخل المؤجلة لجميع الفروقات المؤقت

بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه أرباحا خاضعة للضريبة يمكن استخدام  المستخدمة المرحلة، وذلك لالستقطاع، واإلعفاءات والخسائر الضريبية غير
 هذه الموجودات مقابلها.

 
من المحتمل تتم مراجعة القيم الدفترية لموجودات / مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة بتاريخ إعداد القوائم المالية وتخفض إلى الحد الذي لم يعد فيه 

ح باستغالل جميع او جزء من موجودات / مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة. تتم إعادة تقييم موجودات / مطلوبات توفر ربح خاضع للضريبة كافي يسم
أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة  ضريبة الدخل المؤجلة التي لم يتم إثباتها بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، ويتم إثباتها بالقدر الذي يحتمل أن ينتج عنه

 جودات الضريبة المؤجلة.تسمح باسترداد مو
 

الموجودات أو تسدد  تقاس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل السنة التي تتحقق فيها
 داد القوائم المالية.فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية واألنظمة الضريبية الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إع

 
ة الدخل المؤجلة إن ضريبة الدخل المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج الربح أو الخسارة، يتم إدراجها خارج الربح أو الخسارة. يتم إثبات بنود ضريب

 والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة.
 

موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالية مقابل مطلوبات الضريبة تتم مقاصة 
 الحالية وتتعلق مطلوبات الضرائب المؤجلة بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس الجهة الضريبية.

 
  :لم يتم االعتراف بضريبة مؤجلة لما يلي

 المؤقتة القابلة لالستقطاع عن اإلثبات األولى لموجودات أو مطلوبات في معاملة ال تعتبر عملية تجميع اعمال، وأنها ال تؤثر على الربحالفروق  -
  ؛المحاسبي أو الدخل وال على الخسائر الخاضعة للضريبة

شركات الزميلة والترتيبات المشتركة إلى حد مقدرة المجموعة لفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والا -
   و على التحكم في عكس الفروقات المؤقتة واحتمال عدم عكس الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور.

 الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عن االعتراف األولي بالشهرة. -
 
 

 ث) ربحية السهم
المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. بلغ مة الربح أو الخسارة العائدة للمساهمين العاديين بالشركة األم على المتوسط تُحتسب ربحية السهم بقس

 سهم. ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠م عدد ٢٠١٨ديسمبر  ٣١م و٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألسهم القائمة كما في لالمرجح المتوسط 
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (يتبع) ٣-٢
 ر) منافع الموظفين

 منافع الموظفين قصيرة األجل
المجموعة لدى  يتم تحميل منافع الموظفين قصيرة األجل كمصروف عند تقديم الخدمة ذات العالقة. يتم االعتراف بااللتزام بالمبلغ المتوقع دفعه إذا كان

 التزام حالي قانوني أو حكمي بدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة قدمها الموظف ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.
 

 خطة المنافع المحددة
قة وحدة تطبق المجموعة خطة غير ممولة لمنافع محددة بعد انتهاء التوظيف. يتم تحديد تكلفة تقديم المزايا بموجب خطة مزايا محددة باستخدام طري

 ل اآلخر الموحدة. االئتمان المقدرة. يُعترف بأرباح وخسائر إعادة القياس بالكامل في الفترة التي تحدث فيها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشام

 يُعترف بتكاليف الخدمة السابقة في قائمة الدخل الموحدة في:
  تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها؛ و 
 .التاريخ الذي تعترف فيه المجموعة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة، أيهما أقرب 

 
المنافع المحددة. تعترف المجموعة بالتغيرات التالية في صافي التزامات يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي أصل أو التزام 

 المنافع المحددة ضمن "تكلفة المبيعات" و "المصروفات اإلدارية" في قائمة الدخل الموحدة:
 ويات غير الروتينية تكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التخفيضات والتس 
 صافي مصروفات أو إيرادات فوائد 

ات. مع ذلك، الخطة يتكون التزام المنافع المحددة من القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة، ناقصا تكاليف الخدمة السابقة، ويتم منها تسوية االلتزام
 غير ممولة وليس لديها أية أصول.

 
 للموظفينبرنامج تمليك وحدات سكنية 

عند قامت الشركة األم بوضع برامج تملك وحدات سكنية والتي توفر للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات السكنية التي شيدتها الشركة األم. 
ستحقة بالغ ماألخرى كمتوقيع عقد البيع مع الموظفين السعوديين المؤهلين، يتم تصنيف الوحدات السكنية ذات العالقة ضمن الموجودات غير المتداولة 

يتم إظهار المبالغ المستحقة من الموظفين بالصافي ضمن الموجودات غير المتداولة األخرى بعد خصم الدفعات األولى من الموظفين بالقيمة الحالية. 
لی الوحدات السكنية إملکية ل يوتح دعنرى ألخالة داولمتر اغيودات جولمن امراء ذي العالقة لشر اسعزل ولمناالة تکلفة م إزايت .واألقساط المسددة

 مجموعة. لرة جوهرية على اخساأو بح ك أي رلن ذينتج عأن قع وال يتت قولك الذفي األقساط، وكامل  الموظفين عند سداد
 

 خطة إدخار للموظفين
موعة نيابة عن موظفيها. تسجل تدير الشركة األم خطة ادخار للموظفين نيابة عن موظفيها. يتم تكوين مخصص بالمساهمات التي تقدمها المج

هذه المساهمات الواردة من المشاركين كالتزام وتودع في حساب مصرفي منفصل يقابل بشكل فعلي االلتزام الذي يتم اإلفصاح عنه بشكل مستقل في 
 على الترتيب. ٢-١٩و  ١٤القوائم المالية الموحدة في اإليضاحين 

 
 ش) تحوط التدفقات النقدية

ً بالتكلتستخدم  فة في المجموعة مبادالت أسعار الفائدة للتحوط من مخاطرها المرتبطة بأسعار الفائدة. يتم تسجيل هذه األدوات المالية المشتقة أوليا
ً بالقيمة العادلة. تدرج األدوات المشتقة كموجودات عندما تكون القيمة ا لعادلة بالموجب التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد المشتقات ويتم قياسها الحقا

قائمة المركز المالي الموحدة كرسوم في ط لتحواعلى ل للحصوت، جد، إن ولمعاملةاتكاليف رج تدوكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة بالسالب. 
 إنشاء تحوط وتطفأ على مدى فترة التحوط.

 
تغيرات في التدفقات النقدية التي تعزى إما إلى مخاطر معينة مرتبطة لغرض التحوط تجاه التدفقات النقدية، تقوم المجموعة بالتحوط تجاه تعرضها لل

 بموجودات أو مطلوبات معترف بها أو معاملة متوقعة للغاية أو مخاطر العمالت األجنبية في التزام ثابت غير معترف به.
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٢١ 

 . التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ٣
 

لمطلوبات يتطلب إعداد القوائم المالية للمجموعة من اإلدارة عمل األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات وا
عدم التأكد حول هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن  واإلفصاحات المصاحبة، وإفصاحات الموجودات والمطلوبات الطارئة بتاريخ البيانات. إن

 يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديل جوهري على القيمة المدرجة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.
 

ريخ القوائم المالية والتي لها مخاطر هامة إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة كما في تا
جموعة في قد تتسبب في إجراء تعديالت جوهرية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة تم مناقشتها أدناه. استندت الم

ى الرغم من ذلك، قد تتغير الظروف الحالية واالفتراضات بشأن افتراضاتها وتقديراتها على المعامالت المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. عل
 التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو ظروف خارجة عن نطاق سيطرة المجموعة. تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

 
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية .١

ة في سوق عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس األسعار المدرج
من األسواق القابلة  نشط، يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام أساليب تقييم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج

األحكام للمالحظة متى كان ذلك ممكناً، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكناً، فإنه يتطلب درجة من إصدار األحكام من أجل تحديد القيمة العادلة. تتضمن 
ل قد تؤثر على القيمة العادلة اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن التغيرات في االفتراضات حول هذه العوام

 المدرجة لألدوات المالية. 
 

 خطط المنافع المحددة (منافع بعد التوظيف) .٢
ن التقييم االكتواري يتم تحديد تكلفة المنافع المحددة ومنافع بعد التوظيف والقيمة الحالية لاللتزامات ذات العالقة باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضم

تلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وهي تشمل على تحديد معدل الخصم والزيادات في المرتبات في المستقبل وضع افتراضات مخ
التزام المنافع والسحب قبل سن التقاعد العادي ومعدالت الوفيات وما إلى ذلك. ونظرا لتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعته طويلة األجل، فإن 

 دة يكون شديد الحساسية للتغييرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل قوائم مالية.المحد
 

" على Aالمعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. عند تحديد معدل خصم مناسب وعائد ومدة التزام السندات الحكومية السعودية بتصنيف "
نيف المحدد من قبل وكالة تصنيف عالمية، ويتم استقراءه حسب الحاجة على مدى منحنى العائد ليتوافق مع الفترة المتوقعة األقل أو أعلى، وفقاً للتص

روقات ائتمان من التزام المنافع المحددة. يتم إجراء مزيد من المراجعة على السندات األساسية من أجل زيادة نوعيتها. ويتم حذف تلك التي يكون لها ف
 ن تحليل السندات التي يستند إليها سعر الخصم، على أساس أنها ال تعتبر سندات ذات جودة عالية.شديدة م

 
وتستخدم معدالت السحب حسب العمر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من  وتستخدم معدالت سحب "خفيفة" حسب العمر في إجراء التقييم.

 دمة للموظفين في قطاعي النفط والغاز والطاقة.أجل إجراء تقييم اكتواري لمكافآت نهاية الخ
 

م) مع خفضها بمعدل سنة واحدة. وفي غياب أي جداول موحدة للوفيات في ١٩٧٩-م١٩٧٥وتستند المعدالت المفترضة إلى جداول الوفيات النهائية (
إذا تم استخدام أي  كتواري لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين.المنطقة، تستخدم هذه المعدالت عموماً في المملكة العربية السعودية عند إجراء التقييم اال

 جدول وفيات أخرى، فإنه لن يكون هناك أي فرق جوهري في النتائج.
 

 ) لمزيد من التفاصيل حول التزام منافع بعد التوظيف.١-١٩يرجى الرجوع إلى إيضاح (
 

 قيمة الموجودات غير الماليةفي نخفاض اال .٣
اليف القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد والذي يمثل القيمة العادلة ناقصا تکيحدث االنخفاض في 

يع التي تتم في إن حساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع يتم بناًء على البيانات المتاحة من معامالت الب البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلی.
لقيمة المستخدمة معامالت تجارية بحتة من أصول مماثلة وأسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصاً التكاليف اإلضافية الالزمة الستبعاد األصل. يتم تقدير ا

 بناًء على نموذج خصم التدفقات النقدية. 
 

مقبلة والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو أي تنشأ تلك التدفقات النقدية من الموازنة المالية للخمس سنوات ال
القابلة لالسترداد استثمارات جوهرية في المستقبل والتي من شأنها أن تعزز أداء األصل للوحدة المولدة للنقد التي يتم اختبارها في المستقبل. إن القيمة 

المستخدم لنموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم هي أكثر العوامل حساسية لمعدل الخصم 
 ألغراض االستقراء.
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 . التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (يتبع)٣
 

 معداتاألعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت وال .٤
سة االستخدام تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض احتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد درا

اجية سنويا ويتم تعديل مصروف المتوقع لألصل أو االهتالك المادي الناشئ عن االستعمال العادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنت
 االستهالك المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

 
 . القيمة التخريدية للممتلكات واآلالت والمعدات٥

اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة، يتم احتساب تتم مراجعة القيمة التخريدية والعمر اإلنتاجي لألصل على األقل في نهاية كل سنة مالية، وإذا 
 ) السياسات المحاسبية التغيرات في التقديرات المحاسبية واالخطاء.٨التغير (التغيرات) كتغير في التقدير المحاسبي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولية رقم (

 
 . األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة٦

محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية. إذا اختلف  عة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمرتقوم المجموعة بمراج
النمط المتوقع العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل عن التقديرات السابقة، ينبغي على المجموعة تغيير فترة االستهالك تبعاً لذلك. إذا كان هناك تغيير في 

هذه  ستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل، ينبغي على المجموعة تغيير طريقة اإلطفاء لتعكس النمط المتغير. يتم اعتبارال
 ).٨التغييرات كتغييرات في التقديرات المحاسبية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (

 
 . انخفاض قيمة المخزون٧

أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديم أو متقادم، يتم عمل تقدير لصافي يتم تسجيل المخزون على 
والمتقادم وفقًا لنوع  عديم الحركةيتم إجراء هذا التقدير على أساس كل بند على حدة ويتم تكوين مخصص ببنود المخزون  القيمة الممكن تحقيقها.

 المخزون ودرجة التدهور أو التقادم.
 

 . الزكاة وضريبة الدخل٨
ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. وتقيد الزكاة وضريبة ا لدخل على تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقا

الدخل معرفة وتقدير لقوانين ولوائح الزکاة لتقييم أثر التزام الزکاة وضريبة الدخل في نهاية فترة  أساس االستحقاق. يتضمن احتساب الزکاة وضريبة
ضة لمخاطر معينة. يعتبر هذا االلتزام تقديرياً حتى يتم إصدار الربط النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل وحتى ذلك الحين تظل المجموعة معر

 التزام زكاة وضريبة إضافية.
 

 . االنخفاض في قيمة الموجودات المالية٩
ت الخسارة تقوم المجموعة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. تقيس المجموعة مخصصا

االئتمانية المتوقعة  تالية، والتي يتم قياسها على أساس الخسائرعلى مدى العمر المتوقع، باستثناء الحاالت ال بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة
 شهراً: ١٢على مدى 

 .أوراق الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة بتاريخ القوائم المالي 
 عن السداد على مدى العمر المتوقع لألداة  ادوات الدين األخرى واألرصدة لدى البنوك التي لم تتزايد فيها مخاطر االئتمان (أي مخاطر التخلف

 المالية) الخاصة بها بشكل جوهري منذ االعتراف األولي.

 المتوقع.تقاس مخصصات الخسائر للذمم المدينة التجارية والموجودات التعاقدية دائماً بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

ئتمان ألصل مالي ما قد زادت بشكل ملحوظ منذ اإلثبات األولي وعند تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة، فإن عند تحديد ما إذا كانت مخاطر اال
حليالت المجموعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر. ويشمل ذلك المعلومات والت

 داً إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المطلع بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية.الكمية والنوعية، استنا

 عندما: تعتبر المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر
  الضمانات المحجوزة، إن من غير المرجح أن يقوم المقترض بدفع التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، دون لجوء المجموعة إلى استخدام

 وجد. أو
  يوما.  ٩٠أن األصل المالي قد تجاوز تاريخ االستحقاق بمدة 

مدى العمر الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتملة على 
 المتوقع لألداة المالية.

شهراً من  ١٢شهراً هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث تعثر محتملة خالل  ١٢االئتمانية المتوقعة على مدى إن الخسائر 
 شهراً). ١٢تاريخ القوائم المالية (أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من 

ا في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفترة التعاقدية القصوى التي تتعرض في جميع الحاالت، تعتبر الفترة القصوى التي يتم وضعه
 فيها المجموعة لمخاطر االئتمان.

 
 أ) قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

لحالية لجميع حاالت النقص النقدي (أي الفرق إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل لخسائر االئتمان. تُقاس خسائر االئتمان بالقيمة ا
 بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها).
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٢٣ 
 

 . التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (يتبع)٣
 

 الموجودات المالية (يتبع). االنخفاض في قيمة ٩
 

 ب) الموجودات غير المالية منخفضة القيمة ائتمانياً 
ة من خالل الدخل تقوم المجموعة بتاريخ كل قوائم مالية بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأوراق الدين بالقيمة العادل

أو أكثر يكون له أثر ضار على التدفقات  الموجودات المالية على أنها منخفضة القيمة االئتمانية عند وقوع حدثالشامل اآلخر منخفضة القيمة. يتم تقييم 
 النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي.

 
 تتضمن األدلة على أن األصل المالي مضمحل ائتمانياً البيانات التالية القابلة للمالحظة:

 رض أو المصدر؛صعوبة مالية كبيرة للمقت 
  يوماً أو أكثر من تاريخ االستحقاق؛ ٩٠مخالفة العقد مثل التخلف عن السداد أو التأخر لمدة 
 إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل المجموعة بشروط ال تراها المجموعة خالف ذلك؛ 
  .من المحتمل أن يدخل المقترض في إفالس أو إعادة هيکلة مالية أخرى 
  النشطة للورقة المالية بسبب الصعوبات المالية.اختفاء السوق 

 
 ج) عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة

 يتم خصم مخصص الخسارة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.
 

 د) الشطب
ً عندما يتم شطب إجمالي ال ً أو كلياً) إلى الحد الذي ال يوجد فيه احتمال واقعي لالسترداد. وهذه هي الحالة عموما قيمة الدفترية لألصل المالي (جزئيا

موجودات تقرر المجموعة أن المدين ليس لديه موجودات أو مصادر دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. ومع ذلك، فإن ال
 المالية المشطوبة ال تزال تخضع ألنشطة التنفيذ من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة. 

 
 . مخصصات١٠

مة الزمنية يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة يعكس التقييمات الحالية في السوق للقي
 للنقود والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يتم إثبات إطفاء الخصم كتكلفة تمويلية.

 
عند موافقة المجموعة على خطة إعادة هيكلة مفصلة ورسمية، وإذا كانت إعادة الهيكلة قد بدأت أو تم اإلعالن عنها.  يتم إثبات مخصص إعادة الهيكلة

تم قياس مخصص العقد المحملة بخسائر بناًء على القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلنهاء العقد أو ال يتم تكوين مخصص لخسائر التشغيل المستقبلية. ي
متعلقة صافي التكلفة المتوقعة لالستمرار في العقد، أيهما أقل. قبل تكوين المخصص، تقوم المجموعة باالعتراف بأي خسائر انخفاض على األصول ال

 بهذا العقد.
 

 وتقدير معدل االقتراض المتزايد . مدة عقد اإليجار١١
 

ف التي تشكل تُدرج خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود االيجار. عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظرو
مديد أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء في مدة اإليجار يتم تضمين خيارات الت حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء.

جموعة وليس من فقط إذا كان عقد اإليجار مؤكداً إلى حٍد ما أو (لم يتم إنهاؤه) وأيًضا عندما يمكن ممارسة هذه الخيارات المحتفظ بها فقط من قبل الم
 حيث يمكن استبدال الموجودات المستأجرة دون أي تكلفة كبيرة أو تعطل لألعمال. قبل المؤجر المعنّي. ال تُدرج الخيارات في التزامات عقود اإليجار

 
ات اإليجار. ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر الفائدة المدرج في عقد اإليجار، وبالتالي، فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزايد لقياس التزام

يتعين على المجموعة دفعه القتراض األموال الالزمة خالل مدة مماثلة، وبضمان مماثل، للحصول معدل االقتراض المتزايد هو معدل الفائدة الذي 
على المجموعة دفعه"،  على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق استخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. لذلك فإن معدل االقتراض المتزايد يعكس ما "يجب

معدالت قابلة للمالحظة، مثل عدم إبرام الشركات التابعة معامالت تمويلية أو عند الحاجة لتعديل لتعكس  وهو األمر الذي يتطلب تقديًرا عند عدم توفر
عدل االقتراض شروط وأحكام عقد اإليجار (على سبيل المثال، عندما ال تكون عقود اإليجار بالعملة الوظيفية للشركة التابعة). تقوم المجموعة بتقدير م

 الت قابلة للمالحظة، مثل أسعار الفائدة في السوق عندما تكون متاحة ومطلوبة إلجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة.المتزايد باستخدام مدخ
 

 . التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة٤
يسري عدد من المعايير الجديدة األخرى م. ٢٠١٩يناير  ١"عقود اإليجار" من  -) ١٦قامت المجموعة أولياً بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

  )، ولكن ليس لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.٥م، على النحو المبين في إيضاح (٢٠١٩يناير  ١ابتداًء من 
 

جة لذلك، قامت المجموعة، بصفتها مستأجر، ) للمستأجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود اإليجار. ونتي١٦قدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
دفعات  الموجودات موضوع العقد والتزامات اإليجار التي تمثل التزامها بسداد استخدام في حقها يمثل الذي االستخدام بموجودات حق باالعتراف

  اإليجار.
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٢٤ 
 

  (يتبع). التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة ٤
  السابقة. توجد إعفاءات اعتراف لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للبنود منخفضة القيمة. تظل محاسبة المؤجرين مماثلة لسياسات المحاسبة

الرجعي المعدل، الذي تم بموجبه احتساب التزام اإليجار على أساس ) باستخدام طريقة األثر ١٦طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي (
وعليه، لم يتم تعديل معلومات المقارنة  م.٢٠١٩يناير  ١النظرة المستقبلية من تاريخ التحول ويكون حق االستخدام مساوياً اللتزام اإليجار اعتباًرا من 

) والتفسيرات ذات العالقة. فيما يلي ١٧سابقاً)، وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة رقم (م، (أي أنه لم يتم عرضها كما هو مفصح ٢٠١٨المعروضة لعام 
 تفاصيل التغييرات في السياسات المحاسبية:

 
 تعريف عقد اإليجار   .أ

 -) ٤الدولية للتقرير المالي (سابقاً، كانت المجموعة تحدد عند بدء العقد ما إذا كان الترتيب يحتوى على عقد إيجار وفقًا تفسير لجنة تفسيرات المعايير 
لتعريف الجديد "تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار". تحدد المجموعة اآلن ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار بناًء على ا

ر إذا نقل العقد حق السيطرة على استخدام أصل محدد )، يكون العقد أو يحتوي على تأجي١٦لعقد اإليجار. وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
  لفترة من الوقت مقابل عوض مادي.

)، اختارت المجموعة تطبيق الطريقة العملية عند استثناء التقييم التي تكون فيه المعامالت عقود ١٦عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
) فقط على العقود التي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود إيجار. لم يتم إعادة تقييم العقود التي ١٦قرير المالي رقم (إيجار. لقد طبقت المعيار الدولي للت

) من تفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقرير ٤) و تفسير رقم (١٧لم يكن يتم تحديدها على أنها تحتوي على إيجار طبقًا للمعيار الدولي للمحاسبة (
 ١) على العقود المبرمة أو التي تم تغييرها في أو بعد ١٦ذلك، تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (المالي. ل

 م.٢٠١٩يناير 
 

ود اإليجار وغير عند بدء أو إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على عنصر إيجار، تقوم المجموعة بتحديد المقابل المادي في العقد لكل عنصر من عق
عدم فصل  اإليجار على أساس أسعارها المستقلة النسبية. ومع ذلك، بالنسبة لعقود إيجار الممتلكات التي تكون فيه مستأجراً، فقد اختارت المجموعة

 حد.المكونات غير المؤجرة، وستقوم المجموعة بدالً من ذلك بالمحاسبة عن مكونات اإليجار وغير اإليجار كمكون إيجار وا
 

 عقود اإليجار التي تكون الشركة فيها مستأجراً   .ب
 لدى المجموعة العديد من الموجودات، بما في ذلك أرض ومنازل وسيارات.

 
قام بنقل جميع كمستأجر، كانت المجموعة تقوم سابقاً بتصنيف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية بناًء على تقدير ما إذا كان عقد اإليجار قد 

)، تعترف المجموعة بموجودات حقوق االستخدام والتزامات ١٦مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري. وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
 أي أن هذه العقود مدرجة في قائمة المركز المالي. -اإليجار لمعظم عقود اإليجار 

 
لكات واآلالت والمعدات" وهو نفس البند الذي يعرض الموجودات موضوع العقد التي تعرض المجموعة موجودات حقوق االستخدام ضمن بند "الممت

 لها نفس طبيعة التي تملكها. فيما يلي القيمة الدفترية لموجودات حقوق االستخدام:
  

 
 أراضي

مباني وآبار وبنية 
 تحتية مدنية

 
 

 أخرى

 
 

 المجموع
(ألف لایر       

 سعودي)
(ألف لایر 
 سعودي)

لایر (ألف 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

     
االعتراف بموجودات حقوق االستخدام عند التطبيق 

) كما ١٦األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي (
 ٣٨٧٬٤٦٦ ١١٬٣٤١  ١٠٬٨٤٨ ٣٦٥٬٢٧٧ م٢٠١٩يناير  ١في 

 ٣٩٥٬٧٤٧ ٢١٬٦٢٢ ٥٬٢٩٨ ٣٦٨٬٨٢٧ م٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 

يجار وفقاً للمعيار الدولي اإلالتزامات عقود مع ) ١٧يبين الجدول التالي تسوية التزامات عقود اإليجار التشغيلي وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة رقم (
 م:٢٠١٩يناير  ١) بتاريخ ١٦للتقرير المالي رقم (

 
م٢٠١٩   
 (ألف لایر سعودي) 

)١٧م وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة رقم (٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما  ٥٣٣٬٦٣٩ 
  

م٢٠١٩يناير  ١مخصومة باستخدام معدل االقتراض المتزايد في   ٣٨٧٬٤٦٦ 
م٢٠١٩يناير  ١التزامات عقود اإليجارالمعترف بها في   ٣٨٧٬٤٦٦ 

 
 

 ).٣٢قائمة المركز المالي الموحدة (إيضاح تعرض المجموعة التزامات عقود اإليجار في 
 

إن تقييم ما إذا كانت المجموعة على  طبقت المجموعة أحكاماً لتحديد مدة اإليجار لعقود اإليجار التي تكون فيها مستأجر وتشتمل على خيارات التجديد.
ملحوظ على مبلغ التزامات اإليجار وموجودات حقوق االستخدام يقين معقول من ممارسة هذه الخيارات يؤثر على مدة عقد اإليجار، وهو ما يؤثر بشكل 

 المعترف بها.
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٢٥ 
 

 . التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)٤
 

  عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها مستأجراً (يتبع)  .ب
 التحول .١

إيجار الممتلكات والمباني والسيارات على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب المعيار الدولي للمحاسبة رقم سابقاً، كانت المجموعة تصنف عقود 
 ". تتضمن بعض عقود اإليجار خياًرا لتجديد عقد اإليجار لفترة ممتدة باتفاق الطرفين. عالوة على ذلك، تسمح بعض عقود اإليجار بمدفوعات١٧"

 سنوية.إيجار إضافية بناًء على زيادات 
 

)، كان يتم قياس التزام اإليجار بالقيمة ١٧وقت التحول، بالنسبة لعقود اإليجار المصنفة ضمن عقود اإليجار التشغيلي وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة (
ودات حقوق االستخدام م. تُقاس موج٢٠١٩يناير  ١الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، المخصومة بمعدل االقتراض المتزايد للمجموعة كما في 

 بأي طريقة مما يلي:
) منذ تاريخ البدء، مخصوًما باستخدام معدل االقتراض المتزايد ١٦قيمتها الدفترية كما لو كان قد تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( - 

 للمستأجر في تاريخ التطبيق األولي؛ أو
 أي مبالغ إيجارات مدفوعة مقدماً أو مستحقة.مبلغ يساوي مطلوبات اإليجار، ويتم تعديله حسب مبلغ  - 

  
) الستئجار عقود اإليجار المعترف بها سابقاً كعقد إيجار ١٦استخدمت المجموعة الطرق العملية التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 

 ).١٧تشغيلي بموجب المعيار الدولي للمحاسبة (
شهًرا من مدة  ١٢وجودات ومطلوبات حق االستخدام لعقود اإليجار منخفضة القيمة وعقود اإليجار لمدة تقل عن طبقت اإلعفاء بعدم االعتراف بم - 

 اإليجار.
 استبعدت التكاليف المباشرة األولية من قياس موجودات حقوق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي. - 
 العقد خيارات لتمديد عقد اإليجار أو إنهائهاستخدام األثر الرجعي في تحديد مدة عقد اإليجار عندما يتضمن  - 

 
 التأثير على القوائم المالية الموحدة .٢

)، فيما يتعلق بعقود اإليجار التي كان يتم تصنيفها سابقًا كعقود إيجار تشغيلي، اعترفت ١٦نتيجة للتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
ناير ي ١مليون لایر سعودي التزامات إيجار كما في  ٣٨٧٫٥مليون لایر سعودي موجودات حقوق االستخدام ومبلغ  ٣٨٧٫٥المجموعة بمبلغ 

 م. ٢٠١٩
 

)، اعترفت المجموعة باالستهالك وتكاليف الفوائد، بدالً من مصروفات ١٦أيًضا، فيما يتعلق بعقود اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
مصروف استهالك ومبلغ مليون لایر سعودي ك ٣٢٫٨م، اعترفت المجموعة بمبلغ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١اإليجار التشغيلي. خالل السنة المنتهية في 

مليون  ٣٩٥٫٧م، بلغت القيمة الدفترية لموجودات حقوق االستخدام ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي تكاليف فوائد من هذه العقود. كما في  ١٥٫٧
 مليون لایر سعودي في التزامات اإليجار. ٤١٧٫٢لایر سعودي، مع االعتراف بمبلغ 

 
د اإليجار المصنفة على أنها عقود إيجار تشغيلية، خصمت المجموعة مدفوعات اإليجار باستخدام معدل اقتراض عند قياس التزامات اإليجار لعقو

 ٪. ٣٫٦٩م. معدل المتوسط المرجح المطبق هو ٢٠١٩يناير  ١متزايد في 
 

 . معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة٥
 

 المعايير الجديدة والمعدلة التي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة  .١
 تم تطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة التالية خالل السنة، وليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة:

 
 ) حول معالجات ضريبة الدخل عدم اليقين -) ٢٣تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 
 ) ٩خصائص المدفوعات مقدماً مع التعويض السالب (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم(( 
 ) ٢٨الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة رقم((  
 ١٩ية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي تعديالت الخطط أو االختصار أو التسو( 
  ١١) والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٣(تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - ٢٠١٧-٢٠١٥دورة التحسينات السنوية (

 )).٢٣) والمعيار الدولي للمحاسبة رقم (١٢والمعيار الدولي للمحاسبة رقم (
 

 لصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذمعايير المحاسبة ا .٢
ات التي تبدأ اختارت إدارة المجموعة عدم التطبيق المبكر للمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية والتي سوف تصبح سارية المفعول خالل الفتر

 م.٢٠٢٠يناير  ١في أو بعد 
 

  للتقرير المالي.تعديالت على اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية 
 ) ٣تعريف األعمال (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي.(( 
 ) ٨) والمعيار الدولي للمحاسبة (١تعريف المواد (تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة.(( 
 ) والمعيار الدولي للتقرير المالي ٣٩اسبة () والمعيار الدولي للمح٩إصالح معيار معدل الفائدة (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (
 ); يشار إلى أدناه٧(
 ) عقود التأمين". و -) ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي" 
  والمعيار  ١٠بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركاته الزميلة أو المشروع المشترك (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي

 ).٢٨بة الدولي للمحاس
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 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 

٢٦ 
 

 (يتبع). معايير جديدة وتعديالت وتفسيرات ٥
 

 (يتبع)معايير المحاسبة الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ  .٢
 

 المعايير المذكورة أعاله ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
 

إصالح مؤشر سعر  -) ٧) والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٣٩) والمعيار الدولي للمحاسبة (٩على المعيار الدولي للتقرير المالي (تعديالت 
 الفائدة

سعر توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق بإصالح مؤشر سعر الفائدة. تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة التحوط ولها تأثير على أن إصالح 
حوط غير الفائدة السائد بين البنوك ("اإليبور") ال ينبغي عموماً أن يتسبب في إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك، ينبغي االستمرار في تسجيل أي ت

 فعال في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
  

 التحول من الليبور إلى عوائد خالية من المخاطر 
أعلنت هيئة الرقابة المالية بالمملكة المتحدة، التي تنظم سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن "الليبور"، أن مؤشر سعر م، ٢٠١٧في يوليو 

 م. الليبور هو أحد أكثر سالسل مؤشرات أسعار الفائدة شيوًعا.٢٠٢١سيتوقف بعد سنة » ليبور«الفائدة 
 

 ستراتيجية إدارة المخاطر الحالية للمجموعة وربما المحاسبة عن بعض األدوات المالية.سيؤثر إصالح اإليبور وتوقع إيقاف الليبور على إ
 

تؤثر على  كجزء من استراتيجية إدارة المخاطر للمجموعة، تستخدم المجموعة أدوات مالية إلدارة التعرضات الناشئة عن تباين أسعار الفائدة التي قد
بق محاسبة التحوط على هذه األدوات. كما يتم اإلشارة إلى الليبور فيما يتعلق بجميع هذه األدوات المالية. الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وتط

) "إصالح مؤشر سعر ٧) والمعيار الدولي للتقرير المالي (٣٩اختارت المجموعة أن تطبق بشكٍل مبكر "التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة (
م. وفقًا ألحكام التحول، تم تطبيق التعديالت بأثر رجعي على عالقات التحوط التي كانت موجودة في بداية فترة ٢٠١٩الفائدة" الصادر في سبتمبر 

ك، حددت التقرير المالي أو التي تم تصنيفها بعد ذلك، وعلى المبلغ المتراكم في احتياطي تحوط التدفقات النقدية في ذلك التاريخ. عالوة على ذل
 روطاً النتهاء اإلعفاءات، والتي تتضمن عدم اليقين الناشئ عن إصالح مؤشر سعر الفائدة الذي لم يعد موجوًدا. التعديالت أسباب ش

 
 باختصار، فإن اإلعفاءات التي توفرها التعديالت التي تنطبق على المجموعة هي ما يلي:

بالليبور الذي تستند إليه الديون المحوطة ال يتغير نتيجة إلصالح عند النظر في المطلب "المحتمل للغاية"، افترضت المجموعة أن سعر الفائدة   •
 اإليبور.

بور تستند عند تقييم ما إذا كان من المتوقع أن يكون التحوط فعاالً للغاية على أساس النظرة المستقبلية، افترضت المجموعة أن سعر الفائدة باللي  •
 ار الفائدة التي تقوم بالتحوط لها ال تتغير بإصالح اإليبور.إليه التدفقات النقدية للديون المحوطة ومبادلة أسع

٪ ١٢٥ - ٨٠لن تتوقف المجموعة عن محاسبة التحوط خالل فترة عدم اليقين المرتبطة باإليبور فقط ألن الفعالية بأثر رجعي تقع خارج نطاق   •
 المطلوب.

"السياسات  -) ٨(و) من المعيار الدولي للمحاسبة رقم ( ٢٨ي الفقرة عالوة على ذلك، استفادت المجموعة من متطلبات اإلفصاح الواردة ف  •
  المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" عند التطبيق األولي للتعديالت لتبسيط متطلبات اإلفصاح.
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شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
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 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 

٢٨ 

 ممتلكات وآالت ومعدات (يتبع) .٦

 موجودات مستأجرة ١-٦
 ٣٬٢٨٠٫٦م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١م (٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٢٬٩٧٤٫٦بلغت القيمة الدفترية لموجودات حقوق االستخدام مبلغ 

ديسمبر  ٣١م (٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي خالل السنة المنتهية في  ١٫٦مليون لایر سعودي). تشتمل اإلضافات على موجودات بقيمة 
ة إلى موجودات حقوق االستخدام لایر سعودي إضافات محول ٤٢٨٫٦مليون لایر سعودي) محولة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومبلغ  ٧٠٫٧م: ٢٠١٨

 م: ال شيء).٢٠١٨ديسمبر  ٣١م (٢٠١٩ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ ٢-٦
لمنشآت ديدة تتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل رئيسي في التكاليف المتكبدة في مشروعات جديدة لتركيب الت وماكينات وبنية تحتية مدنية ج

 متنوعة بالمجموعة. 
 

 موجودات مرهونة ٣-٦
ودي) لرهن أول ورهن سعمليون لایر  ٥٬٦٢٥٫٤م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ودي (سعمليون لایر  ٤٬٧٥٤٫٥تخضع ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة دفترية 

 ).١٨دوق التنمية الصناعية السعودية (إيضاح صنروض قضمان لثاني 
 

 تعديالت ٤-٦
م، أبرمت الشركة األم اتفاقية تسوية مع أحد المقاولين لتسوية مطالبتها فيما يتعلق بغرامات تأخير لبعض ٢٠١٨ديسمبر  ٣١تهية في خالل السنة المن

مليون لایر سعودي مع االعتراف بربح  ٥٥١٫٤المشروعات في ينبع. ونتيجة لذلك، قامت الشركة األم بتعديل ممتلكات واًالت ومعدات بقيمة دفترية 
 ).٢٧مليون لایر سعودي في قائمة الدخل الموحدة (إيضاح  ٦٦٫٥بمبلغ  مقابل

 
 تحويالت ٥-٦

مليون لایر  ١٥٫٢م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي خالل السنة من المخزون ( ١٢٫٣تم تحويل ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة دفترية 
م: الشيء)، ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي إلى الوحدات السكنية للموظفين بموجب برنامج تمليك الوحدات السكنية ( ١٢٫٦ سعودي)، ومبلغ

مليون لایر سعودي تحويل إلى المخزون  ١٫٥م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي تم تحويله إلى الموجودات غير الملموسة ( ٣٫٦ومبلغ 
 والموجودات غير الملموسة).

 
 . موجودات غير ملموسة٧
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 

  (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي) 
    التكلفة

 ١٨٠٬٦٩٥  ١٨٤٬٤٩٤  الرصيد االفتتاحي 
 ٢٬٢٨٣  ٦٤  إضافات

 ١٬٥١٦  ٣٬٥٥٥ )٦٫٥تحويل من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ (إيضاح 
 ١٨٤٬٤٩٤  ١٨٨٬١١٣  الرصيد الختامي

    
    اإلطفاء المتراكم

١٦٣٬٩٧٩   ١٧٢٬٢٣٠  الرصيد االفتتاحي  
 ٨٬٢٥١  ٧٬٠٧٥  إطفاء

 ١٧٢٬٢٣٠  ١٧٩٬٣٠٥  الرصيد الختامي
    

    القيمة الدفترية
 ١٢٬٢٦٤  ٨٬٨٠٨ ديسمبر  ٣١في 

 
 معلومات المجموعة ٨.

 
 الشركات التابعة ١-٨

 
ً مع شركة الجبيل للمياه  ٢٠أبرمت إحدى الشركات التابعة للشركة، وهي شركة توريد اتفاقية شراء كهرباء ومياه ("االتفاقية") مدتها  ) ١ عاما

والكهرباء ("جواب") تقوم بموجبها شركة جواب بإنشاء وتملك وتشغيل ونقل محطة مستقلة للكهرباء والمياه ("المحطة المستقلة للكهرباء 
شركة ه"). وفقاً التفاقية شراء الكهرباء والمياه، وافقت شركة "جواب" على بيع انتاجها من المحطة المستقلة للكهرباء والمياه بالكامل إلى والميا

 توريد فقط وفقا لألسعار المنصوص عليها في االتفاقية. 
 

لتحلية المياه المالحة وشركة مرافق (يشار إلى الثالثة مجتمعين بـ أبرمت شركة توريد اتفاقية بيع مع شركة الكهرباء السعودية والمؤسسة العامة  ) ٢
ً لبيع الكهرباء والمياه المشتراة بالكامل من شركة جواب. وفقًا لشروط اتفاقية البيع، فإن جميع  ٢٠"أطراف البيع") ولفترة مماثلة مدتها  عاما

مياه وإنتاج المياه وتكلفة الوقود والمصروفات غير المباشرة وتكاليف التطوير التكاليف التي تتكبدها شركة توريد، مثل تكلفة الكهرباء وسعة ال
 .هوامش إلخ.... تم االتفاق على سدادها من قبل أطراف البيع دون أية
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 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 

٢٩ 

 معلومات المجموعة (يتبع) ٨.
 

 الشركات التابعة (يتبع) ١-٨
 

 المالية عن شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة التي لها حقوق ملكية غير مسيطرة قبل التسوية بين شركات المجموعة:فيما يلي المعلومات  ) ٣
 

 قائمة المركز المالي المختصرة:
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٢٣٧٬٤٤٢  ٢٣٨٬٨٥١ موجودات متداولة
 ٣٥٬٦٢٩  ٤١٬٧٣٨ موجودات غير متداولة

 ١٥٣٬٤٠٤  ١٦٧٬٢٠٣ مطلوبات متداولة
 ٢٥٬٠١٠  ٢٩٬٣١٣ مطلوبات غير متداولة

 ٩٤٬٦٥٧  ٨٤٬٠٧٣ حقوق الملكية
 

 القوائم المختصرة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٥١٩٬٧٥١  ٥٠٨٬٦٧٧ إيرادات
 ٤٨٬٢١٣  ٣٧٬٨٢٤ الزكاة وضريبة الدخلالربح قبل 

)٥٨٠( الزكاة    )٥٤١(  
)٤٬٧٣١( ضريبة الدخل   )٤٬٣٩١(  

 ٤٣٬٢٨١  ٣٢٬٥١٢ ربح السنة
)٣٣٥( خسارة شاملة أخرى   )٢٬٨١٣(  

 ٤٠٬٤٦٨  ٣٢٬١٧٨ مجموع الدخل الشامل
    

 ٢٠٬١٣٤  ١٤٬٧٧٤ عائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة
)١٨٬٩٣٠( معلنة/ مدفوعة إلى حقوق الملكية غير المسيطرةتوزيعات أرباح    )١٥٬٨٨٥(  

 
 قائمة التدفقات النقدية المختصرة

 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٤٧٬٦٠٢  ٥٨٬٠٠٢ التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
)٥٬٩٢٦( التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية   )٥٬١٤٤(  

)٥٥٬٨٦٧(  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية   )٣٩٬٥٩٩(  
)٣٬٧٩١( صافي (االنخفاض) / الزيادة في النقـد وما في حـكمه   ٢٬٨٥٩ 

 
 ةالمشترك تاالعملي ٢-٨

 
 في هذه القوائم المالية الموحدة: ةمشترك عملياتفيما يلي أبرز المعلومات المالية حول شركة الجبيل للمياه والكهرباء التي تم المحاسبة عنها باعتبارها 

 
 قائمة المركز المالي المختصرة:

 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    
 ٩٢٣٬١١١  ٩٣٧٬٣٨١ موجودات متداولة

 ٨٫٥٧٢٫٢٢٦  ٨٬١٤٩٬٢١١ موجودات غير متداولة
 ٨٣٥٬٤٩٤  ٨٦٩٬٢٩٤ مطلوبات متداولة

 ٦٫٦٨٠٫٣٠٥  ٦٬٣٢٣٬٠٤٩ مطلوبات غير متداولة
 ١٫٩٧٩٫٥٣٨  ١٬٨٩٤٬٢٤٩ حقوق الملكية
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 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 

٣٠ 

 معلومات المجموعة (يتبع) ٨.
 

 (يتبع) ةالمشتركعمليات ال ٢-٨
 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة:
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٫١٤٥٫٢٧٩  ١٬١٤١٬٠٤٠ إيرادات
 ٣١٩٬٥٧٨  ٢٨١٬٤٢١ الربح قبل الزكاة 

)٢٨٬٣٩٨( الزكاة وضريبة الدخل   )٣٣٬٥١٩(  
 ٢٨٦٬٠٥٩  ٢٥٣٬٠٢٣ ربح السنة

 ٢٤٢٬٠٥٩  ١١٠٬٩٨٠ الدخل الشامل اآلخر 
 ٥٢٨٬١١٨  ٣٦٤٬٠٠٣ مجموع الدخل الشامل

 
 شركات زميلة -شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  ٣-٨

 م، لدى المجموعة الشركة الزميلة التالية:٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 

  للشركة األم، ومسجلة في المملكة العربية السعودية وتتمثل أنشطتها ٢٠شركة الجبيل وينبع لتبريد المناطق المحدودة، وهي مملوكة بنسبة ٪
 ٣١في الرئيسية في تطوير وتوفير ودعم أنظمة تبريد المناطق الصناعية والتجارية والسكنية للعمالء في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. كما 

مليون لایر سعودي) باستخدام طريقة  ٠٫٠٦م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١سعودي ( مليون لایر ٠٫٠٤م، وقد تم إثبات االستثمار بمبلغ ٢٠١٩ديسمبر 
 ) للحصول على مزيد من التفاصيل).١حقوق الملكية المحاسبية (إيضاح (

 
  للشركة األم، مسجلة إلدارة وتشغيل وصيانة وإنشاء والتوسع في محطة تجميع ومعالجة مياه ٤٥شركة جدة الثانية للمياه، وهي مملوكة بنسبة ٪

ة الصرف الصحي، وتوزيع النفايات والتخلص منها، وإنشاء وتوسيع المنشآت والشبكات الالزمة في جدة. لم تبدأ أعمال التشغيل التجاري للشرك
م: الشيء) باستخدام طريقة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٠٫٠٥م، وقد تم إثبات االستثمار بمبلغ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١بعد. كما في 

 ) للحصول على مزيد من التفاصيل).١كية المحاسبية (إيضاح (حقوق المل
 

مليون لایر سعودي على  ٧٬٧٠٥٫٨مليون لایر سعودي ومبلغ  ١٬١٥٠٫١تشمل الشركات المستثمر فيها موجودات مالية ومطلوبات مالية بمبلغ  ٤-٨
ن لایر سعودي على الترتيب). تتضمن الموجودات المالية مليو ٨٬٢٢٩٫٩مليون لایر سعودي ومبلغ  ١٬١٧٩٫٦م: مبلغ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الترتيب (

تجارية ذمم مدينة تجارية وودائع قصيرة األجل ونقد وما في حكمه وبعض الذمم المدينة األخرى. تتضمن المطلوبات المالية قروض وسلف وذمم دائنة 
 وأدوات مشتقة ومصروفات مستحقة وبعض الذمم الدائنة األخرى. 

 
مليون لایر سعودي) من استثمار في ودائع قصيرة  ٤٫٨م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٦٫٦لشركات المستثمر فيها مبلغ بلغ ربح السنة ل

 األجل.
 

 . ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً طويلة األجل٩
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    
 ٤١٥٬٠٤٠  ٣٤٣٬٧٨٥ )١-٩وحدات سكنية للموظفين (إيضاح مستحق من موظفين بموجب برنامج تمليك 

 ٥١٬٩٤٤  ٣٩٬٨٣٠ منافع موظفين مؤجلة
 ٢٨٬٧٧٤  ٢٣٬٨٩٩  )٢-٩تكاليف مؤجلة (إيضاح 

 ٢٬١٦٩  ١٬٩٣٤ مدفوعات مقدماً طويلة األجل
 ٤٩٧٬٩٢٧  ٤٠٩٬٤٤٨ 

 
 مستحق من موظفين بموجب برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين ١-٩

الشركة األم. قامت الشركة األم بوضع برامج تملك الوحدات السكنية للموظفين والتي توفر للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات السكنية التي شيدتها 
السكنية إلى سنة. يتم تحويل ملكية الوحدات  ٢٠يتم سداد تكاليف األرض واإلنشاءات للوحدات السكنية من قبل الموظفين على مدى فترة تصل إلى 

إطار برنامج تمليك  الموظفين عند سداد المبالغ المستحقة بالكامل. يمثل هذا المبلغ المسجل بالتكلفة المطفأة تكلفة الوحدات السكنية المباعة للموظفين في
الموظفين بموجب لمبالغ المستحقة من لة م راجعت الشركة األم معالجتها المحاسبي٢٠١٨ديسمبر  ٣١الوحدات السكنية للموظفين. خالل السنة المنتهية في 

على قائمة الدخل المستحقة من الموظفين  غلمبالام، تم تحميل تأثير الخصم على ٢٠١٧ديسمبر  ٣١برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين. حتى 
ع موظفين مؤجلة. ونتيجة لذلك، قامت الشركة األم م، أعادت الشركة األم النظر في هذه المعاملة واعترفت بأثر الخصم كمناف٢٠١٨الموحدة. خالل سنة 

ة التي يتم بتعديل القيمة الدفترية للمستحق من الموظفين بموجب برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين واعترفت بموجودات منافع الموظفين المؤجل
مليون  ٦٦٫٤إلى ذلك، اعترفت الشركة األم بإيرادات تمويلية بمبلغ إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على مدى متوسط مدة خطة تمليك المنازل. باإلضافة 

م. ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر سعودي خالل السنة المنتهية في 
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 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 

٣١ 

 . ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً طويلة األجل (يتبع) ٩
 

 مستحق من موظفين بموجب برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين (يتبع) ١-٩
لمبالغ انخفاض في القيمة مقابل هذا الرصيد بسبب خبرة التأخر في السداد السابقة مع القيمة األساسية للوحدات السكنية وأن اال تتوقع المجموعة خسائر 

 ةخصومة من الرواتب الشهرية للموظفين. لم يحدث أي تغيير في أساليب التقدير أو االفتراضات الهامة التي تم إجراؤها خالل الفترة الماليلمستحقة ما
 الية في تقييم مخصص الخسارة للمستحق من برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين.الح

 
 تكلفة مؤجلة ٢-٩

 المؤجلة: التكلفةفيما يلي عناصر  تتعلق التكلفة المؤجلة بالحصة التناسبية للشركة األم في شركة جواب.
 

 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    
 ١٨٬٩٥٧  ١٧٬٣٥٤ غيار أولية واستراتيجيةقطع 

 ٩٬٨١٧  ٦٬٥٤٥ أتعاب استشارات
 ٢٨٬٧٧٤  ٢٣٬٨٩٩ 

 
اول التشغيل والصيانة تتمثل قطع الغيار األولية واالستراتيجية في بعض قطع الغيار الرأسمالية الرئيسية التي قامت شركة جواب باقتنائها وتم تسليمها إلى مق

 .يوالصيانة. ويتم إطفاؤها على مدى اتفاقية التشغيل والصيانة ابتداًء من التشغيل التجاروفقًا التفاقية التشغيل 
 

 مخزون -١٠
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    
 ٣٧١٬٣١٥  ٣٩٦٬٥٩٣ قطع غيار 
 ١٤٬٤٦٢  ٢٩٬٧٥٦ زيت وقود 

 ١١٬٠٧١  ٩٬٤٢٧ أخــرى 
 ٣٩٦٬٨٤٨  ٤٣٥٬٧٧٦ 

)١٥٧٬٧٦٨( يخصم: مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم    )١٤٦٬٤٢١(  
 ٢٥٠٬٤٢٧  ٢٧٨٬٠٠٨ 

 
 فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم:

 
 م٢٠١٩ 

 
 م٢٠١٨

 (ألف لایر سعودي) 
 

 (ألف لایر سعودي)
    

 ١٠٦٬٧٩٤  ١٤٦٬٤٢١ الرصيد االفتتاحي
 ٣٩٬٦٢٧  ١١٬٣٤٧   مخصص خالل السنة

 ١٤٦٬٤٢١  ١٥٧٬٧٦٨ الرصيد الختامي
 

 . ذمم مدينــة تـجــارية١١
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٧٧٥٬٥١٤  ٤٢٩٬٦٩٨ )٢-٣١أطراف ذات عالقة (إيضاح  -ذمم مدينة تجارية 
 ٣٢٦٬٤١٨  ٤٠١٬٣٤٦ أخرى  –ذمم مدينة تجارية 

 ١٫١٠١٫٩٣٢  ٨٣١٬٠٤٤ 
)٢٣٬٤٦٥(   مخصص انخفاض قيمة ائتمانية   )٣٦٬٦٦٧(  

 ١٫٠٦٥٫٢٦٥  ٨٠٧٬٥٧٩ 
 

 ) لمعرفة الشروط واألحكام المتعلقة بالذمم المدينة التجارية المستحقة من ذمم أطراف ذات عالقة.٣١يرجى الرجوع إلى إيضاح (
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٣٢ 

 . ذمم مدينة تجارية (يتبع) ١١
 

 يوماً. ٤٥إلى  ٣٠إن الذمم المدينة التجارية غير محملة بفوائد وتكون مدتها عادة 
 

 فيما يلي الحركة على مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى خالل السنة:
 

 م٢٠١٩ 
 

 م٢٠١٨
 (ألف لایر سعودي) 

 
 (ألف لایر سعودي)

    
 ٣٧٬٧٩٨  ٣٦٬٦٦٧ الرصيد االفتتاحي
  ١٣٬٢٠٢  -   محمل خالل السنة

)١٣٬٢٠٢( رد/ شطب خالل السنة   )١٤٬٣٣٣(  
 ٣٦٬٦٦٧  ٢٣٬٤٦٥ الرصيد الختامي

 
 فيما يلي تحليل بالتقادم لهذه الذمم المدينة التجارية كما في نهاية السنة:

 أشهر ٦حتى  المجموع 

 
 ١٢إلى  ٦

 شهراً 
 ٢٤إلى  ١٢

 شهراً 
 ٣٦إلى  ٢٤

 شهراً 
 ٣٦أكثر من 
 شهراً 

 
(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

النسبة المئوية للخسائر 
%١٫٢٢  االئتمانية المتوقعة  ١٫٦٨%  ٣٫٩٣%  ٩٫٨٥%  ٥٣٫٢٥%  

        الرصيد اإلجمالي
 ١٨٬٥٩٨ ١٧٬٥٨٣ ٧٢٬٠٨٢ ٥٥٬٦٤٢ ٦٦٧٬١٣٨ ٨٣١٬٠٤٣ م٢٠١٩
 ٤٤٬٨٠٤ ٤٧٬١١٤ ٢٢٦٬٤٧٤ ١١١٬٩٣٢ ٦٧١٬٦٠٨ ١٫١٠١٫٩٣٢ م٢٠١٨

 
حول مخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية والذي يناقش كيفية قيام المجموعة بإدارة وقياس مخاطر االئتمان للذمم  ٢٣يرجى الرجوع إلى إيضاح 

 لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها.المدينة التجارية التي 
 

 متداولة أخرى . مدفوعات مقدماً وموجودات١٢
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ٢١٩٬٩٧٤  ٢٣٥٬٢٦٣  إيراد مستحق
 ٨١٦٬٣٤١  ١٨٢٬٧٤٣ )١-١٢هامش الشركة السعودية للكهرباء (إيضاح 

 ٧٩٬٦٠٦  ١٢٦٬٥٥٦  دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
 ٢٩٬٥٥٤  ٥١٬٧٢٠ مدفوعات مقدماً وأخرى
 ٣٬١٩٠  ٥٤٢ إيرادات تمويل مستحقة

 ١٤٬٩١٣  - )٢-٣١الزكاة وضريبة الدخل المستحقة من المساهمين (إيضاح 
 ١٫١٦٣٫٥٧٨  ٥٩٦٬٨٢٤ 

 
 ).٢-٢٧لكهرباء التي تنتجها شركة جواب. (إيضاح ا مقابل هامش الشركة السعودية للكهرباء يمثل المقابل المادي المستحق للشركة األم ١-١٢

 . ودائع قصيرة األجل١٣
 

ً وتحقق إيرادات تمويل بمعدال ت الفائدة يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لدى بنوك تجارية لفترات متفاوتة تتراوح بين ثالثة أشهر واثني عشر شهرا
  السارية في السوق.
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٣٣ 

 . نقد وما في حكمه١٤
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 -  ٤٠  نقد بالصندوق
 ٩٢٬٢٥٠  ١٣٨٬٤٩٤ نقد لدى البنك

 ١٫٢٧٢٫٠٢٠  ٩٤٦٬٨١٠  ودائع قصيرة األجل
 ١٫٣٦٤٫٢٧٠  ١٬٠٨٥٬٣٤٤ نقد وما في حكمه

 
 يتضمن النقد وما في حكمه النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع تحت الطلب والتي تكون فترات استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل. 

ت متفاوتة تحصل الودائع قصيرة األجل على فائدة بأسعار فائدة معومة على أساس معدالت الودائع البنكية اليومية. تكون الودائع قصيرة األجل لفترا
 ح من شهر إلى ثالثة أشهر، وفقًا للمتطلبات النقدية الفورية للمجموعة، وتحصل على فائدة بأسعار الودائع قصيرة األجل ذات العالقة.تتراو

مليون لایر سعودي) يمثل  ٢٥٫٩١م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٥٫٠٢م على مبلغ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١تشتمل األرصدة البنكية كما في 
 لموظفين وإيرادات تمويل تتعلق بخطة ادخار الموظفين.مساهمات ا

 . رأس المال واالحتياطيات١٥
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

     األسهم المصرح بها والمصدرة

 العدد -لایر سعودي للسهم  ١٠األسهم العادية بقيمة 
 

٢٥٠٬٠٠٠ 
  

٢٥٠٫٠٠٠ 
 ٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ باللایر السعودي -والمدفوعة بالكامل العادية المصدرة األسهم 

 
 احتياطي نظامي ١-١٥

 %٢٠من صافي الربح حتى يبلغ هذا االحتياطي  %٤تمشياً مع نظام الشركة األم األساسي، ينبغي على الشركة األم تكوين احتياطي نظامي بتحويل 
 الشركاء.من رأس المال. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على 

 
 . توزيعات أرباح١٦

 
 م٢٠١٩

 
 م٢٠١٨

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

١٧٥٫٠٠٠   ١٢٥٫٠٠٠ توزيعات أرباح لمساهمي الشركة األم  
٢٥٠٫٠٠٠   ٢٥٠٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة  

 ٠٫٧  ٠٫٥  باللایر السعودي -توزيعات أرباح حسب السهم 
 

مليون لایر سعودي أي ما  ١٢٥م على توزيع أرباح بقيمة ٢٠١٩يونيو  ٢٠وافق مساهمو الشركة األم خالل اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 
 مليون لایر سعودي) تم دفعها بعد خصم حصة كل مساهم منهم في الزكاة.  ١٧٥م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١٪ من رأس المال (٥يعادل 

 
 ربحية السهم. ١٧

 
ديسمبر بناًء على المتوسط المرجح لعدد األسهم  ٣١تحتسب ربحية السهم األساسية للربح أو الخسارة العائدة إلى حاملي األسهم العادية للسنة المنتهية في 

ال يوجد لدى المجموعة أي أدوات  القائمة خالل هاتين السنتين. إن ربحية السهم (المخفضة) هي نفس الشيء مثل مخفض ربحية السهم (األساسية) حيث
 مخفضة قيد اإلصدار.

 
 

 م٢٠١٩
 

 م٢٠١٨
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٢٠٣٬٩٦٥  ١٩٨٬٢٧٠ باللایر السعودي -الربح العائد إلى المساهمين العاديين
 ٢٥٠٫٠٠٠  ٢٥٠٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة

  باللایر السعودي -السهم األساسي والمخفض من صافي الربح  نصيب
 

٠٫٧٩ 
 

 ٠٫٨٢ 
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٣٤ 

 . قروض وسلف بنكية١٨
 م٢٠١٩ 

 
 م٢٠١٨

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    شركة مرافق

 ١٫٥١٤٫٠٠٠  -  المرابحة األولي
 ٣٫٢٠٠٫٠٠٠  -  المرابحة الثانية
 ٢٫٥٠٠٫٠٠٠  - المرابحة الثالثة

 -  ١٬٥٠٠٬٠٠٠ المرابحة الرابعة
 -  ١٬٥٠٠٬٠٠٠ المرابحة الخامسة
 -  ٣٬٤٠٠٬٠٠٠ المرابحة السادسة

 ١٫٤٢٧٫٠٠٠  ١٬٣٠٨٬٠٠٠ قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
 ٨٫٦٤١٫٠٠٠  ٧٬٧٠٨٬٠٠٠ 

)١٢٤٬٧٨١( يخصم: تكاليف معامالت غير مطفأة   )١٧٤٬٥٨٤(  
 ٨٫٤٦٦٫٤١٦  ٧٬٥٨٣٬٢١٩ 

 شركة جواب 
 ٢٫١٥٣٫١٢٩  ٢٬٠٠٥٬٣٩١ )٢-١٨قروض إسالمية وقروض طويلة األجل أخرى (إيضاح 

)٣٤٬٢٥١( يخصم: تكاليف معامالت غير مطفأة   )٣٧٬٥٨٧(  
 ٢٫١١٥٫٥٤٢  ١٬٩٧١٬١٤٠ 

    شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة
 ٣٬٧٥٠  - مرابحة

    
١٠٫٥٨٥٫٧٠٨   ٩٬٥٥٤٬٣٥٩ المجموع   

 
 تم عرض القروض والسلفي البنكية في هذه القوائم المالية الموحدة كما يلي:

 
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٫٠٧٠٫٦٦٥  ٢٧٥٬٦٨٨ الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة
 ٩٫٥١٥٫٠٤٣  ٩٬٢٧٨٬٦٧١ الجزء غير المتداول المدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة 

 ١٠٫٥٨٥٫٧٠٨  ٩٬٥٥٤٬٣٥٩ 
 

 فيما يلي الحركة في قروض وسلف بنكية:
 

 م٢٠١٩ 
 

 م٢٠١٨
  (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي) 
    

 ١١٫٦٨٢٫٥١٢  ١٠٬٧٩٧٬٨٧٩  الرصيد االفتتاحي
 ٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٬٤٠٠٬٠٠٠  إضافات

)٧٬٤٨٤٬٤٨٨( مدفوع خالل السنة   )٣٬٣٨٤٬٦٣٣(  
 ١٠٫٧٩٧٫٨٧٩  ٩٬٧١٣٬٣٩١ 

)١٥٩٬٠٣٢( يخصم: تكاليف معامالت غير مطفأة   )٢١٢٬١٧١(  
 ١٠٫٥٨٥٫٧٠٨  ٩٬٥٥٤٬٣٥٩   الرصيد الختامي

 
 فيما يلي الحركة في تكاليف المعامالت غير المطفأة:

 

 م٢٠١٩

 

 م٢٠١٨
  (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٩٣٬٢٧٧  ٢١٢٬١٧١  الرصيد االفتتاحي 
 ٥٧٬٦٩٦  ٥٨٬٩٠٠  إضافات

)١١٢٬٠٣٩( اإلطفاء خالل السنة   )٣٨٬٨٠٢(  
 ٢١٢٬١٧١  ١٥٩٬٠٣٢  الرصيد الختامي 
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٣٥ 

  . قروض وسلف بنكية (يتبع)١٨
  شركة مرافق ١-١٨

 مرابحة 
مليار لایر سعودي تم استخدامه  ٩٫٥أبرمت الشركة األم ثالث اتفاقيات تسهيالت مرابحة بموجب ترتيبات مجمعة مع بنوك مختلفة بمبلغ إجمالي قدره 

تكاليف م، قامت الشركة بتسوية هذه القروض بالكامل وُحّملت جميع ٢٠١٩ديسمبر  ٣١م. خالل السنة المنتهية في ٢٠١٨سبتمبر  ٣١بالكامل كما في 
م، أبرمت الشركة األم ثالث اتفاقيات قروض جديدة مع ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المعامالت غير المطفأة على قائمة الدخل الموحدة. خالل السنة المنتهية في 

 ١٫٥ سعودي و مليار لایر ١٫٥مليار لایر سعودي ( ٦٫٤قروض الجديدة ال بلغت قيمةبفترة ممتدة.  قائمةثالثة بنوك إلعادة جدولة تسهيالت مرابحة 
 م.٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي) التي تم استخدامها بالكامل كما في  ٣٫٤مليار لایر سعودي و 

 
باستثناء  تقع التزامات السداد الخاصة بالشركة األم بموجب وثائق تسهيالت المرابحة بالتساوي مع مطالبات جميع الدائنين اآلخرين غير المكفولين،

، منها احتفاظ الشركة األم بنسبة الدين لصافي حقوق الملكية لماليةض االشتراطات ابعروض لقت اتفاقيان اتتضممفروضة بحكم القانون. االلتزامات ال
األم تلك االشتراطات. تحمل هذه التسهيالت أتعاب تمويل کة برلشت امزلتوقد السنة. افي نهاية روض ولقرة افتل خالالملموسة وتغطية خدمة الدين، 

 سب بقيمة السايبور مضافاً إليه هامش ربح.تح
 

 صندوق التنمية الصناعية السعودي
مليار لایر  ١٫٥٦م قرضان بمبلغ إجمالي قدره ٢٠١٦مايو  ٢٦نتج عن اتفاقيات القروض المبرمة مع صندوق التنمية الصناعية السعودية بتاريخ 

م. قام صندوق التنمية ٢٠١٨ديسمبر  ٣١سحبت الشركة األم المبلغ بالكامل كما في سعودي لتمويل إنشاء بعض مرافق اإلنتاج بالشركة األم. وقد 
قسط نصف سنوي غير  ١٧رض. يتم سداد القروض على لقالتفاقية افقاً وية وية سنروفات إدارمصوم إنشاء قرض وسل ربتحميالصناعية السعودي 

 م.٢٠١٨متساٍو بدأت في يناير 
 

ولة برهن بعض موجودات الشركة األم. تتطلب االشتراطات الخاصة بتسهيل قرض صندوق التنمية الصناعية من جميع القروض المذكورة أعاله مكف
 د معينة.الشركة األم االحتفاظ بمستوى معين من الشروط المالية، والحد من توزيع األرباح السنوية وأن تظل النفقات الرأسمالية السنوية فوق حدو

 
 شركة جواب ٢-١٨

 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ١٫٣٤٠٫٨٥٥  ١٬٢٧٢٬٠١٤ )أدولي (إيضاح 
 ٥٢٧٬٢٠٤  ٥٠٠٬١٣٦  ) بإسالمي (إيضاح 

 ٢٨٥٬٠٧٠  ٢٣٣٬٢٤١ تغطية الشركة الكورية لتأمين الصادرات (إيضاح ج)
 ٢٫١٥٣٫١٢٩  ٢٬٠٠٥٬٣٩١ 

 
مليون دوالر أميركي.  ١٢٢القرض ("أل آر إيه") مع بنكين تجاريين بقيمة  م، وقعت الشركة على تسهيل حساب احتياطي٢٠١٦خالل سنة   )أ

بموجب هذا التسهيل، يمنح مقرضو حساب احتياطي القرض خطاب اعتماد لصالح مقرضي الشركة لمدد طويلة األجل. يتم تحديد قيمة خطاب 
م، جددت ٢٠١٧مليون دوالر أميركي، أيهما أقل. خالل سنة  ١٢٢االعتماد سنوياً ويحدد حجمه بمبلغ يعادل قيمة ستة أشهر من خدمة الدين أو 

ً ويحدد  ١٢٥شركة جواب تسهيل حساب احتياطي القرض بمبلغ  مليون دوالر. بموجب هذا التسهيل، يتم تحديد قيمة خطاب االعتماد سنويا
  .مليون دوالر أمريكي، أيهما أقل ١٢٥حجمه بمبلغ يعادل قيمة ستة أشهر من خدمة الدين أو 

 

تم تنظيم القرض المتوافق مع الشريعة على نحو تشتري بموجبه الجهات المقرضة المتوافقة مع الشريعة بعض الموجودات من شركة جواب   )ب
  سنة إيجار. يتم تحديد تكلفة عقد اإليجار بنسبة الليبور زائداً هامش. ٢٠ويؤجرون الموجودات إلى شركة جواب لمدة 

 

مقرضة اتفاقية شروط عامة. وفقًا التفاقية الشروط العامة، تشارك الجهات المقرضة في ضمان ممنوح من قبل ) أبرمت شركة جواب مع جهات ج
شركة جواب. يشمل هذا الضمان رسوم مفروضة على موجودات شركة جواب (بما في ذلك حسابات المصنع والحسابات المصرفية) وعقود 

ة بعض االشتراطات التي تلزم شركة جواب باالحتفاظ بنسب مالية معينة وقيود على ديون مشروعات رئيسية. كما تتضمن اتفاقية الشروط العام
  إضافية والتوزيعات على الشركاء بشركة جواب.

 

د) خالل السنة، حصلت شركة جواب على قروض رأس مال عامل للوفاء بالمتطلبات المالية قصيرة األجل للشركة من بنك محلي. التسهيل مستحق 
 الطلب ويحمل فائدة وفقاً للمعدالت التجارية. تم سداد القرض خالل السنة.السداد عن 

 
 مجموع استحقاقات القروض بيانها كما يلي:

 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ١٬١٠٥٬٧٦٢  - م ٢٠١٩
٣٤٣٬٣٠١ م ٢٠٢٠   ١٫١٣٦٫٦١٦ 
 ١٫١٧٤٫٨٥٤  ٣٣٩٬٥٨٢ م ٢٠٢١
 ١٫٢٤٤٫٥٥٥  ٣٨٢٬٢٨٢ م ٢٠٢٢
 ١٫٣١٥٫٦٩٩  ٤٢٦٬٤٢٦ م٢٠٢٣
 ٤٫٨٢٠٫٣٩٣  ٨٬٢٦٣٬٧٥٨ م وما بعده٢٠٢٣

 ١٠٫٧٩٧٫٨٧٩  ٩٬٧١٣٬٣٩١ 
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٣٦ 
 

 . مطلوبات غير متداولة أخرى١٩
 م٢٠١٩ 

 
 م٢٠١٨

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ٦٣٩٬١٨٠  ١٬٠٦٦٬٩٢٧ )٤-٣١التزام الموجودات المحولة (إيضاح 
 ٦٣٥٬١٥٢  ٥٧٩٬٩٦٩  )١-١٩التزامات المنافع المحددة بعد التوظيف (إيضاح 

 ٣٢٦٬٥٦٦  ٣٠٥٬٨١١ إيرادات مؤجلة 
 ٣٠٬٨١٣  ٦٣٬٥١٢ القيمة العادلة لألدوات المشتقة

 ٤٤٬٥٧٥  ٤٢٬٤١٢ )٢-١٩خطة ادخار للموظفين (إيضاح 
 ٦٬٢٩٧  ٦٬٢٩٤ أخــرى

 ١٫٦٨٢٫٥٨٣  ٢٬٠٦٤٬٩٢٥ 
 

 خطة المنافع المحددة بعد التوظيف  ١-١٩
تابعة لها لدى المجموعة خطة منافع محددة بعد انتهاء التوظيف. المنافع واجبة وفقًا لقانون العمل والعمال السعودي. تعترف المجموعة والشركات ال

عليه في قوانين  بالمنافع في قائمة الدخل الموحدة. وتستند المنافع إلى رواتب ومكافآت الموظفين النهائية وسنوات خدمتهم المتراكمة، كما هو منصوص
 المملكة العربية السعودية. 

 
ً لمكونات صافي مصروفات المنافع المعترف بها في قائمة الدخل الموحدة والمبالغ المدرجة في قائمة المركز ال مالي يعرض الجدول التالي ملخصا

 الموحدة.
 

 الحركة في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 

 (ألف لایر سعودي)  لایر سعودي)(ألف  
    

 ٥٤٧٬٦٤٦  ٦٣٥٬١٥٢ يناير  ١التزام المنافع المحددة في 
 ٢٠٬٩٠٣  ١٩٬٩٥١ تكلفة الفوائد

 ٦٢٬٢٣٩  ٥٩٬٩٥١ تكلفة الخدمة الحالية
 ٨٣٬١٤٢  ٧٩٬٩٠٢ صافي مصروف المنافع المعترف به في قائمة الدخل الموحدة

)٢٬٨٠٩( به في الدخل الشامل اآلخر(ربح) / خسارة إعادة قياس معترف    ٢٧٬٨٩٥ 
)١٣٢٬٢٧٦( منافع ومزايا مدفوعة   )٢٣٬٥٣١(  

 ٦٣٥٬١٥٢  ٥٧٩٬٩٦٩ ديسمبر ٣١صافي التزامات المنافع المحددة في 
 

 تشمل االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد المنافع المحددة بعد انتهاء التوظيف ما يلي:

 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
    

 - %٣٫٩٠  الخصممعدل 
٣٫٨٥%  

 ٤٫٦ - %٤٫٣%  
 - %٢٫٩٥ الزيادات المستقبلية في الراتب

٤٫٣٠%  
 ٥ - %٣٫٧%  

سنة ٦٠ سن التقاعد المعتاد سنة ٦٠    
 متوسط  مرتفع معدل المسحوبات

 
 م:٢٠١٨ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١فيما يلي تحليل حساسية كمي الفتراض معدل الخصم على التزامات المنافع المحددة كما في 

 معدل الخصم االفتراض

 %١زيادة بنسبة  مستوى الحساسية
انخفاض بنسبة  

١% 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ٦٠٧٬٢٦٩  ٤٧٨٬٥١٠ م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١التزامات المنافع المحددة كما في 

٣٦٦٧٦٬١  ٥٦١٬٠٠٧ م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١التزامات المنافع المحددة كما في   
 الزيادات المستقبلية في الراتب االفتراض

 %١زيادة بنسبة  مستوى الحساسية
انخفاض بنسبة  

١% 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ٤٧٧٬٠٦٣  ٦١٢٬٠٢٥ م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١التزامات المنافع المحددة كما في 

 ٥٥٤٬٤٤٧  ٦٧٧٬٨٧٣ م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١التزامات المنافع المحددة كما في 
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٣٧ 
 

 . مطلوبات غير متداولة أخرى (يتبع)١٩
 

 خطة المنافع المحددة بعد التوظيف (يتبع) ١-١٩

الرئيسية راضات تم تحديد تحليالت الحساسية أعاله بناًء علی طريقة تقوم بتقدير األثر علی التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في االفت
يستند تحليل الحساسية إلى التغير في افتراض جوهري مع ثبات جميع االفتراضات األخرى. ربما ال يكون  التي تحدث في نهاية فترة القوائم المالية.

ً للتغير الفعلي في التزام المنافع المحددة حيث أنه من غير المرجح أن تحدث تغيرات في االفتراضا ت بمعزل عن بعضها تحليل الحساسية انعكاسا
 البعض.

 
 خطة ادخار للموظفين ٢-١٩

 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    
 ٤٢٬٥٧٠  ٤٤٬٥٧٥ الرصيد االفتتاحي 

 ١٤٬٩٠٧  ١٥٬٦٥٠ إضافات
)١٧٬٨١٣( مبالغ مدفوعة    )١٢٬٩٠٢(  

 ٤٤٬٥٧٥  ٤٢٬٤١٢  الرصيد الختامي
 

 . ذمم دائنة تجارية٢٠
 م٢٠١٩ 

 
 م٢٠١٨

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٢٠١٬٥٢٨  ٢٣٣٬٢١٠  ذمم دائنة تجارية
 ٤٢١٬٠٠٨  ٢٣٩٬٩٢٤  )٣-٣١مستحق إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح 

 ٢١٠٬٤١٢  ٢٠٢٬٦٩٩ محتجزات دائنة
 -  ٣٥٬٧٨٥ مستحق إلى مقاولين

 ٨٣٢٬٩٤٨  ٧١١٬٦١٨ 
 

 متداولة أخرى. مصروفات مستحقة ومطلوبات ٢١
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    
 ١٠٠٬٠٠٠  ٨٧٬٠٠٠ ) ١-٢٦مخصص تحسين تكلفة الموظفين (إيضاح 

 ٤٢٬٨٥٠  ٤٥٬٢٧٩ القيمة العادلة لألدوات المشتقة 
 ٤٨٬٣٦٦  ٣٤٬٣٥٢ أتعاب تمويل مستحقة

 ٢٩٬٤٩٨  ٢٩٬٠٦٣  الجزء المتداول –إيرادات مؤجلة 
 ٧٠٬٥٨٧  ٢١٬٩٤٠ )٢٢مخصص الزكاة وضريبة الدخل (إيضاح 

 ٦٥٬٣٢٢  - )١-٢٨مخصص إعادة سعة محجوزة (إيضاح 
 ٤٧٣٬٥٩٩  ١٨١٬٩٦١ )٣-٣١أطراف ذات عالقة (إيضاح  -مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 
 ٤٧٢٬٠٧٧  ٥٤٤٬٣٢٥  أخرى -مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

 ١٫٣٠٢٫٢٩٩  ٩٤٣٬٩٢٠ 
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٣٨ 
 

 . الزكاة وضريبة الدخل٢٢
 

 لها.  تمثل الزكاة وضريبة الدخل المحملة للعام المبلغ المتراكم من مخصص الزكاة وضريبة الدخل المكون من قبل الشركة األم والشركات التابعة
 

والذي تم بموجبه توسيع نطاق األشخاص الخاضعين للضريبة ليشمل  ١٣١الملكي رقم م، صدر المرسوم ٢٠١٧ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 
والمواد شركات األموال المقيمة في المملكة فيما يتعلق باألسهم المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل األشخاص المشاركين في إنتاج النفط 

ع الضريبي للشركات التي لها أسهم مملوكة، سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شركات الهيدروكربونية. نتج عن هذا التعديل تغييراً في الوض
  النفط والغاز في المملكة العربية السعودية التي كانت تخضع سابقاً للزكاة.

 
كربونية، تخضع الشركة األم وشركاتها وبالتالي، نظراً ألن شركة أرامكو السعودية، وهي مساهم بالشركة األم، تقوم بإنتاج النفط والمواد الهيدرو

 المستثمر فيها لضريبة الدخل بحدود حصة ملكية شركة أرامكو السعودية.
 

م ٢٠١٩فبراير  ١٥م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل لوائح تسعير المعامالت ("اللوائح"). تم تشريع هذه اللوائح بتاريخ ٢٠١٩يناير  ٣١بتاريخ 
م. يتطلب ذلك نماذج إفصاح ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ئب وأصبحت ملزمة على المكلفين بالضريبة للفترات التي تنتهي في أو بعد كجزء من قانون الضرا

ت عالقة، إضافية إلى جانب اإلقرارات الضريبية السنوية التي سيتم تقديمها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي تلخص المعامالت مع أطراف ذا
بما في ذلك مبلغ الدولة وطريقة تقديم تسعير المعامالت. كما تتطلب هذه اللوائح أيًضا من المكلفين الضرائب تعديل مصروفاتهم واألطراف األخرى 

ديسمبر  ٣١ الضريبية ألي معامالت ال تتم على اسس تجارية بحتة. قدمت اإلدارة نموذج اإلفصاح إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنة المنتهية في
 م وفقًا للوائح.٢٠١٨

 
 المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل الموحدة

 
 

 م٢٠١٩
 

 م٢٠١٨
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    الزكاة 
 ٢٠٬٢٠٨  ١٨٬٨٢٦ محمل خالل السنة -
)٤٧٬٣٠٨( رد مخصص بالزيادة عن فترة سابقة  -   )١٥٬٨٢٧(  

    ضريبة الدخل 
 ١٢٬٣٥٣  ١١٬٣٥٦ المحملة الحاليةالضريبة  -
 ٥٢  ٦٤ ضريبة محملة سابقة -
 ١٦٬٤٥٦  ١٤٬٤٥٦ الضريبة المؤجلة المحملة -

 )٢٬٦٠٦(   ٣٣٬٢٤٢ 
 

 مبالغ معترف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 
 

 
 م٢٠١٩

 
 م٢٠١٨

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
)١٩٩( قياس عن التزامات المنافع المحددة ضريبة مؤجلة متعلقة بخسارة إعادة   ١٬٦٢٥ 

 ٤٬٢٦٩ ١٬٩٥٢ ضريبة مؤجلة متعلقة التحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة  
  ٥٬٨٩٤ ١٬٧٥٣ 

 
 فيما يلي العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي للشركة األم:

 
 

 م٢٠١٩
 

 م٢٠١٨
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    
 ١٩٫١٩٣٫٣٠١  ١٩٬٤٣٠٬٣٥٩ موجودات غير متداولة
 ١٢٫٠٩٤٫٨٥٠  ١٢٬٤٢٣٬٧٩٥ مطلوبات غير متداولة

 ٧٫٣٠٢٫٤٥٣  ٧٬٤٧٠٬٣٧٧ الرصيد االفتتاحي – حقوق المساهمين
 ٢٧١٬٢٣٥  ٢١٧٬٣٨٠ صافي الربح قبل الزكاة 

 ٣٢٦٬٢٦٩  ٣٤٨٬١٥٧ قطع غيار
 ١٥٠٬٦٨٧  ١١٠٬٠٨٧ توزيعات أرباح مدفوعة، بالصافي ناقصاً الزكاة

 
 تم تعديل بعض المبالغ المذكورة أعاله للوصول للوعاء الزكوي التقريبي والزكاة المحملة خالل السنة.
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٣٩ 
 

 . الزكاة وضريبة الدخل (يتبع)٢٢
 

 ) الحركة على مخصص الزكاة وضريبة الدخل١(
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 لایر سعودي) (ألف  (ألف لایر سعودي) 

    
 ٩٤٬٧٣٤  ٧٠٬٥٨٧ يناير  ١في 

 ٣٢٬٥٦١  ٢٨٬٠٥٠ مخصص الزكاة وضريبة الدخل
 -  ٢٬٢٢٢ محمل / (رد) السنة السابقة

)٤٧٬٣٣٤( رد مخصص    )١٥٬٧٧٥(  
)٣١٬٥٨٥( الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة   )٤٠٬٩٣٣(  

 ٧٠٬٥٨٧  ٢١٬٩٤٠ ديسمبر ٣١في 
 

ديسمبر  ٣١م، لم يتم تحميل ضريبة دخل في القوائم المالية للشركة األم (٢٠١٩ديسمبر  ٣١المتكبدة خالل السنة المنتهية في نظراً للخسائر الضريبية 
 م: ال شيء).٢٠١٨

 
عودي)، مليون لایر س ٣٫٤٩م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٣٬٨م بمبلغ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١تم إدراج ضريبة الدخل المحملة للسنة المنتهية في 

 لمساهم حقوق الملكية غير المسيطرة كجزء من حقوق الملكية غير المسيطرة.
 

 ) الضريبة المؤجلة٢(
 

 الموجودات / االلتزامات الضريبية المؤجلة عائدة إلى البنود التالية:
  م٢٠١٩ 

 م٢٠١٨
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    الفرق في الوعاء المحاسبي والوعاء الضريبي يتعلق بـ: 
 ٢٥٢٬٩٧٥  ٣٢٢٬٨١٥ موجودات ملموسة وموجودات غير ملموسة

 ١٬٣٩٦  ١٬٢٣١ تكاليف مؤجلة -
 ٢٥٤٬٣٧١  ٣٢٤٬٠٤٦ التزامات ضريبة مؤجلة

    
 ١٨٤٬٩٣١  ٢٤٥٬٤٤٩ خسائر ضريبية مرحلة

    الفرق في الوعاء المحاسبي والوعاء الضريبي يتعلق بـ: 
 ٣٤٬٢٧١  ٢٨٬١٤٤ منافع الموظفين -
 ٩٬٤٦٠  ١٠٬١٩٥ مخصص الذمم المدينة والمخزون -
 ٤٬٠٩٤  ٩٬٦٦١ القيمة العادلة السلبية للمشتقات -
 ٨٬٢٠٣  ٣٬٨٩٢ مخصصات أخرى -

 ٢٤٠٬٩٥٩  ٢٩٧٬٣٤١ موجودات ضريبية مؤجلة
 

 حالة الربط) ٣(
 

 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)
م، أنهت ٢٠١٩ديسمبر  ٣١م في الفترات السابقة. خالل السنة المنتهية في ٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٣قامت شركة مرافق بإنهاء الربط الزكوي للسنوات من 

م دون التزام إضافي على شركة مرافق. نتيجة ٢٠١٨م إلى ٢٠٠٧للسنوات من الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط الزكوية والضريبية لشركة مرافق 
  م: ال شيء).٢٠١٨مليون لایر سعودي خالل السنة ( ٤٧٫٣لذلك، ردت شركة مرافق مخصص بالزيادة بمبلغ 

 شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء (توريد)
م بمطالبة ٢٠١٠م و ٢٠٠٩م، تسلمت شركة توريد ربوط للسنوات ٢٠١٢خالل سنة م. ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١تم استالم ربوط الزكاة لشركة توريد حتى 

م ٢٠١٨م وحتى سنة ٢٠١١لایر سعودي. قدمت شركة توريد اعتراضاً على هذه الربوط. الربوط للسنوات من سنة  ٢٦،٨٩٤زكوية إضافية قدرها 
 قيد الفحص من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

 
 والكهرباء ("جواب")شركة الجبيل للمياه 

ً زكوية لشركة جواب للسنوات من سنة ٢٠١٨خالل سنة  م والتي طالبت بموجبها بالتزام زكاة ٢٠١٢م حتى سنة ٢٠٠٧م، أصدرت الهيئة ربوطا
داخلي ماليين لایر سعودي بناًء على تقييم  ٤مليون لایر سعودي. دفعت شركة جواب وسجلت مخصصاً بمبلغ  ١٢١وضريبة إضافي قدره حوالي 

ً على الربط. خالل السنة المنتهية في  ً معدالً للسنوات المذكورة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١وقدمت اعتراضا م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطا
تكون في مليون لایر سعودي. قدمت شركة جواب اعتراضاً على الربط المعدل والشركة على ثقة من أن النتيجة س ١٠٦بالتزام زكاة وضريبة بمبلغ 

 م.٢٠١٨م حتى ٢٠١٣صالحها. لم تصدر الهيئة ربطاً للسنوات من 
 

  شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة
 م قيد الفحص من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.٢٠١٨مازالت الربوط للسنوات من التأسيس وحتى سنة 

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ق - 44



 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 

٤٠ 
 

 (يتبع). الزكاة وضريبة الدخل ٢٢
 ) تسوية الربح المحاسبي مع ضريبة الدخل المحملة٤(

 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٢٥٧٬٣٤١  ٢١٠٬٤٣٧ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
 ٥١٬٤٦٨  ٤٢٬٠٨٧ %٢٠الضريبة بمعدل 

)٤٠٬٩١٦(  (٣١٬٦٤٦) أثر الربح الخاضع للزكاة  
 ٩٬٣٨٥  ١٤٬٧٩٣ أثر الفروق الدائمة 

 ٨٬٩٢٤  ٦٤٢ أخــرى
 ٢٨٬٨٦١  ٢٥٬٨٧٦ ضريبة الدخل المحملة خالل السنة

 
 األدوات المالية .٢٣
 الموجودات المالية ١-٢٣

  م٢٠١٩ 
 م٢٠١٨

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ١٫١٠١٫٩٣٢  ٨٣١٬٠٤٤ )١١ذمم مدينة تجارية (إيضاح 
 ١٫١٠٩٫٨٦١  ٤٧٤٬٨٥٣ أخرىذمم مدينة 

 ٤١٥٬٠٤٠  ٣٤٣٬٧٨٥ )٩المستحق من برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين (إيضاح 
 ٥٣٬١٠٠  ٣٦٬٠٠٠ ودائع قصيرة األجل 

 ١٫٣٦٤٫٢٧٠  ١٬٠٨٥٬٣٤٤ )١٤نقـد وما في حـكمه (إيضاح 
 ٤٫٠٤٤٫٢٠٣  ٢٬٧٧١٬٠٢٦ مجموع الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة:

 
 المطلوبات المالية ٢-٢٣

  م٢٠١٩ 
 م٢٠١٨

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ١٠٫٧٩٧٫٨٧٩  ٩٬٧١٣٬٣٩١ )١-٢-٢٣قروض وسلف (إيضاح 
 ٣٫٢١٦٫٥٣٣  ٣٬٣٢١٬٠٢٣ )٣٢مطلوبات عقود (إيضاح 

 ٦٩٠٬٠٥٢  ١٬١٠٩٬٣٣٩ مطلوبات غير متداولة أخرى 
 ٨٣٢٬٩٤٨  ٧١١٬٦١٨ )٢٠ذمم دائنة تجارية (إيضاح 

 ١٫١٥٩٫٣٦٤  ٨٤٧٬٦٣٨ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 ١٦٫٦٩٦٫٧٧٦  ١٥٬٧٠٣٬٠٠٩ مجموع المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 
 )١٨قروض وسلف بنكية (إيضاح  ١-٢-٢٣

 م٢٠١٨  م٢٠١٩  االستحقاق معدل الفائدة % 
 سعودي)(ألف لایر   (ألف لایر سعودي)    

       شركة مرافق
 ١٫٥١٤٫٠٠٠  -  - السيبور زائداً هامش المرابحة األولي
 ٣٫٢٠٠٫٠٠٠  -  - السيبور زائداً هامش المرابحة الثانية
 ٢٫٥٠٠٫٠٠٠  -  - السيبور زائداً هامش المرابحة الثالثة

 -  ١٬٥٠٠٬٠٠٠  م٢٠٣٤ السيبور زائداً هامش المرابحة الرابعة
 -  ١٬٥٠٠٬٠٠٠  م٢٠٣٤ السيبور زائداً هامش الخامسةالمرابحة 

 -  ٣٬٤٠٠٬٠٠٠  م٢٠٣٤ السيبور زائداً هامش المرابحة السادسة
 ١٫٤٢٧٫٠٠٠  ١٬٣٠٨٬٠٠٠  م٢٠٢٥ - قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

       شركة جواب
 ١٫٣٤٠٫٨٥٥  ١٬٢٧٢٬٠١٤  م٢٠٢٩ الليبور زائداً هامش قروض دولية 

قروض تغطية الشركة الكورية لتأمين 
 ٢٨٥٬٠٧٠  ٢٣٣٬٢٤١  ٢٠٢٤ الليبور زائداً هامش الصادرات 

 ٥٢٧٬٢٠٤  ٥٠٠٬١٣٦  م٢٠٢٩ الليبور زائداً هامش قروض إسالمية 
       شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة

 ٣٬٧٥٠  -  م٢٠١٩ السيبور زائداً هامش مرابحة 
    ١٠٫٧٩٧٫٨٧٩  ٩٬٧١٣٬٣٩١ 

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ق - 45



 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
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٤١ 
 

  األدوات المالية (يتبع) .٢٣
 قياس القيمة العادلة ٣-٢٣

القيمة العادلة يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة باستثناء التحوط تجاه التدفقات النقدية في شركة جواب والمسجلة ب
  على أساس متكرر.

نة التجارية المجموعة باإلفص��اح عن القيمة العادلة لألدوات المالية مثل الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى قص��يرة األجل والذمم الدائلم تقم 
بش������كل كبير إلى  والذمم الدائنة األخرى واألرص������دة النقدية واألرص������دة البنكية، حيث أن قيمتها الدفترية هي تقريب معقول للقيمة العادلة وذلك يعود

االس��تحقاق قص��ير األجل لهذه الص��كوك. إن القيمة العادلة لتس��هيالت المرابحة وقرض ص��ندوق التنمية الص��ناعية الس��عودي والقروض األخرى هي 
 تقريباً نفس قيمتها الدفترية.

 
 التحوط تجاه القيمة العادلة

مليار  ١٫٨م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي ( ٢٫٣بمبلغ رمزي قدره م، احتفظت شركة جواب بمبادالت سعر فائدة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
ة المشتقة لایر سعودي) من أجل تخفيض تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة مقابل التمويل طويل األجل. يبين الجدول أدناه القيم العادلة لألدوات المالي

ة إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ليست مؤشراً على مخاطر السوق أو المسجلة كمطلوبات مع مبالغها الرمزية. تشير المبالغ الرمزي
 مخاطر االئتمان.

 م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١   
 المطلوبات   

 (ألف لایر سعودي)
 المبلغ الرمزي

 (ألف لایر سعودي)
 المطلوبات

 (ألف لایر سعودي)
 المبلغ الرمزي

 (ألف لایر سعودي)
       التدفقات النقدي تحوط

 ١٫٨٤٣٫٠٠٩ ٧٣٬٦٦٣ ٢٬٣٣٨٬٩٦٤ ١٠٨٬٧٩١   مبادالت سعر الفائدة
   ════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
تنطوي في ت تتضمن األدوات المشتقة غالبًا عند إنشاءها تبادًال مشترًكا لوعود مع عدم أو قليل من التحويل لمقابل مادي. ومع ذلك، فإن هذه األدوا

شتقات أثر كثير من األحيان على درجة عالية من النفوذ وهي متذبذبة للغاية. قد يكون لحركة صغيرة نسبيًا في قيمة السعر الذي يستند إليه عقد الم
 كبيًر على مكون الدخل أو حقوق الملكية للمجموعة.

 
مليون  ٤٢٫٨٤م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٦٣٫٥١ سعودي ومبلغ مليون لایر ٤٥٫٢٧القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية بمبلغ 

مليون لایر سعودي على الترتيب) تمثل الجزء المتداول وغير المتداول من القيم السوقية السالبة لمبادالت سعر الفائدة كما في  ٣٠٫٨١لایر سعودي و 
الجزء الفعال من تحوطات التدفقات النقدية. يُعترف بالربح أو الخسائر المؤجلة التراكمية م. يمثل احتياطي تحوط التدفقات النقدية ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

التحوطات حتى في التحوط في قائمة الدخل الموحدة عندما تؤثر المعاملة التحوطية على الربح أو الخسارة. وفقًا التفاقيات التمويل، ينبغي االحتفاظ ب
  ن مبادالت سعر الفائدة في قائمة الدخل الموحدة.مص لمخصر اغيزء لة للجدلعاالقيمة افي رات بالتغيراف العتم ايتتاريخ استحقاق القروض. 

 تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية 
 القيمة العادلة   

 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
مجموع القيم 

 العادلة
التدفقات النقدية حصة الشركة من احتياطي التحوط تجاه 

 )١٠٢٬٧٤٥( - )١٠٢٬٧٤٥( - لعمليات مشتركة
 

    
 القيمة العادلة 

 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١
 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى 

مجموع القيم 
 العادلة

حصة الشركة من احتياطي التحوط تجاه التدفقات النقدية 
 )٦٩٬٥٦٩( - )٦٩٬٥٦٩( - لعمليات مشتركة

 
 والمطلوبات المشتقة والمنصفة كتحوط التدفقات النقديةالموجودات 

 دوات التحوط:يتضمن الجدول التالي الفترات التي يحتمل فيها ظهور التدفقات النقدية المرتبطة بتحوط التدفقات النقدية والقيمة الدفترية المرتبط بأ
 

 التدفقات النقدية المتوقعة  
 

 
القيمة 
 المجموع الدفترية

 شهراً  ١٢
 أقل أو

 أكثر من
 سنة واحدة

 أكثر من
 خمس سنوات

      م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
      مبادالت أسعار الفائدة

)١١٬١٦٦( ١٧٬٦٢٢ ٤٬٠٨٤ ١٠٨٬٧٩١ المطلوبات  )٢٬٣٧٢(  
      

      م٢٠١٨ديسمبر  ٣١
      مبادالت أسعار الفائدة

)١٦٬٧٥٢( ٣١٬٤٣٤ ١٬٠٨٨ ٧٣٬٦٦٣ المطلوبات  )١٣٬٥٩٤(  
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٤٢ 
 

 األدوات المالية (يتبع) .٢٣
 

 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية ٤-٢٣
ة من تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية وبعض الذمم المدينة األخرى التي تنشأ مباشر

طلوبات معملياتها.تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من قروض وسلف وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى. إن الغرض الرئيسي من هذه ال
 المالية هو تمويل عمليات المجموعة. 

تخضع أنشطة  المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر.
 ا وفقا لسياسات المجموعة وقابلية تحمل المخاطر.المخاطر المالية للمجموعة لسياسات وإجراءات مناسبة. يتم تحديد المخاطر المالية وقياسها وإدارته

  يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة ومطابقة سياسات إدارة كل من هذه المخاطر، والتي نلخصها فيما يلي:
 مخاطر السوق
يرات في أسعار السوق. تتكون هي مخاطر التعرض لتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغ مخاطر السوق

 أسعار السوق من ثالثة أنواع: مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر أسعار السلع.
 تتضمن األدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق: القروض والسلف والودائع وبعض األدوات المالية األخرى.

 
 أسعار الفائدة مخاطر

سعار الفائدة في مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر التعرض لتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أ
معدالت فائدة السوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق يتعلق بشكل رئيسي بالتزامات المجموعة طويلة األجل ب

 معومة. 
 

غير جوهرية بالنسبة  تراقب إدارة الشركة التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وترى اإلدارة أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة
 للمجموعة.

 
 حساسية سعر الفائدة

الفائدة على ذلك الجزء من القروض والسلف. مع ثبات كافة المتغيرات األخرى، يوضح الجدول التالي حساسية التغير المحتمل والمعقول في أسعار 
 تتأثر أرباح المجموعة قبل الزكاة وضريبة الدخل من خالل التأثير على القروض ذات المعدالت المتغيرة كما يلي:

 
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

٦٤٬٨٦٦+ /- نقطة أساس ١٠٠بمقدار الزيادة / االنخفاض    -/ +٨٥٬٧٣٥  

 مخاطر العمالت األجنبية
يتعلق مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بشكل أساسي باألنشطة التشغيلية للمجموعة (عندما تكون اإليرادات أو 
لغ بالعملة لمصاريف مقومة بعملة مختلفة عن العملة الوظيفية للمجموعة) وصافي استثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية بما في ذلك المباا

 األجنبية المستحقة من اطراف ذات عالقة. 
 

كي. نظراً ألن اللایر السعودي سعره ثابت مقابل الدوالر ولم تقم المجموعة بإجراء معامالت هامة بعمالت بخالف اللایر السعودي والدوالر األمري
 األمريكي، ترى اإلدارة أن المجموعة غير معرضة بشكل جوهري لمخاطر العمالت.

 
 مخاطر أسعار السلع

ر تتعامل مع مخاطر تتأثر المجموعة بتقلبات بعض السلع، خصوصاً زيت الوقود. قام مجلس إدارة المجموعة بوضع وتنفيذ استراتيجية إلدارة المخاط
  أسعار السلع وتخفيفها وذلك عن طريق إبرام عقود طويلة األجل مع شركة أرامكو السعودية لتوريد وقود.
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 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 

٤٣ 
 

 األدوات المالية (يتبع) .٢٣
 

 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (يتبع) ٤-٢٣
 

 مخاطر االئتمان
االئتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل اللتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد مع عميل مما يؤدي إلى خسارة مالية. المجموعة معرضة مخاطر 

والمؤسسات لبنوك لمخاطر االئتمان في أنشطتها التشغيلية (بشكل رئيسي في الذمم المدينة التجارية) وفي أنشطتها االستثمارية، بما في ذلك الودائع لدى ا
 المالية.

 
 ذمم مدينـة تجارية

 
دارة االئتمانية للعميل تتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء وفقًا لسياسة المجموعة وإجراءاتها ومراقبتها المتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان العمالء. يتم تقييم الج

الً) يدين كل عميل عمي ١١م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١عمالء ( ٩م، لدى المجموعة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١بناء على تحليل جدارة ائتمانية واسع النطاق. في 
 ) من إجمالي الذمم المدينة. %٦٧م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( %٥٤مليون لایر سعودي ويمثلون حوالي  ٢٠منهم لها بأكثر من 

 
ع عدد کبير من يتم تحليل متطلبات االنخفاض في القيمة في تاريخ كل قوائم مالية كل على حدة بالنسبة للعمالء الرئيسيين. باإلضافة إلی ذلك، يتم تجمي

لقيمة بشکل جماعي. الذمم المدينة الصغيرة ضمن فئات متجانسة بناًء على تصنيفها كفئات صناعية وحكومية وسكنية وتجارية ويتم تقييم االنخفاض في ا
على أساس ويستند الحساب إلى بيانات تاريخية يتم تعديلها من أجل التوقعات المستقبلية. يُحتسب معدالت الخسارة باستخدام طريقة "معدل الدحرجة" 

لوصول للتعرضات في القطاعات  احتمال مرور الذمم المدينة بمراحل متعاقبة من التعثر في السداد إلى الشطب. يُحتسب معدالت الدحرجة بشكل منفصل
 المختلفة. ويستند الحساب إلى البيانات تاريخية تم تعديلها من أجل التوقعات المستقبلية. 

 
. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير المالي هو القيمة الدفترية ١١تم اإلفصاح عن تقديرات الخسارة االئتمانية في إيضاح 

. ال تحتفظ المجموعة برهونات كضمان. تقوم المجموعة بتقييم تركز المخاطر فيما ١-٢٣من الموجودات المالية المفصح عنها في إيضاح  لكل فئة
 يتعلق بالذمم المدينة التجارية كمتوسطة، حيث يوجد عمالؤها في أماكن وقطاعات متعددة ويعملون في أسواق مستقلة على نحو كبير.

 
 والودائع النقديةاألدوات المالية 

موال الفائضة تتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة الخزينة وفقا لسياسة المجموعة. تتم استثمارات األ
قابل من قبل إدارة الشركة، فقط مع أطراف مقابلة معتمدة وضمن حدود االئتمان المخصصة لكل طرف مقابل. تتم مراجعة حدود ائتمان الطرف الم

عن عدم قدرة الطرف وقد يتم تحديثها على مدار العام رهناً بموافقة اإلدارة العليا. يتم وضع حدود لتقليل تركز المخاطر وبالتالي تخفيف الخسارة المالية 
المركز المالي هو القيم الدفترية كما هو مبين في المقابل على تسديد المبالغ. إن الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة 

 . ١-٢٣إيضاح 
 

 مخاطر السيولة
وقد تنشأ مخاطر السيولة من  مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة صعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماته المرتبطة باألدوات المالية.

يقارب قيمته العادلة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل إدارة رأس المال العامل عدم القدرة على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ 
 والتأكد من توفر التسهيالت البنكية.

ة إن هدف المجموعة هو الحفاظ على توازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام السحب على المكشوف من البنوك والقروض البنكي
م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١٪ من ديون المجموعة تستحق خالل أقل من سنة واحدة في %٣٫٥لمرابحة اإلسالمية وغيرها من مصادر السيولة. وقروض ا

٪) بناًء على القيمة الدفترية للقروض الواردة في القوائم المالية الموحدة. قامت المجموعة بتقدير التعرض للمخاطر فيما ١٠م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(
 ١٢تمويل ديونها وخلصت إلى أنها منخفضة. إن الوصول إلى مصادر التمويل متاح بشكل كاٍف ويمكن ترحيل الديون المستحقة خالل يخص إعادة 

 شهراً مع الجهات المقرضة الحالية.
 

 التركز المفرط للمخاطر
المنطقة الجغرافية أو يكون لهم ميزات اقتصادية عند مشاركة عدة أطراف مقابلة في أنشطة تجارية مماثلة، أو في أنشطة في نفس  تنشأ التركزات

غيرها من تتسبب في تعرض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتتأثر بشكل متشابه من قبل التغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو 
 ت التي تؤثر على قطاع معين.الظروف األخرى. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورا

 
م ومن أجل تجنب التركزات الشديدة للمخاطر، تشتمل سياسات وإجراءات المجموعة إرشادات محددة للتركيز على المحافظة على محفظة متنوعة. يت

ً بسجل االستحقاقا ً لذلك. يعرض الجدول أدناه ملخصا ت اللتزامات المجموعة بناًء على التحكم في تركزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها وفقا
 المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:

  

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ق - 48



 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 

٤٤ 
 

 األدوات المالية (يتبع) .٢٣
 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (يتبع) ٤-٢٣

 مخاطر السيولة (يتبع)
 التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة  

 شهرا ١٢خالل  القيمة الدفترية م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
  ٥الى  ٢

 سنوات
 ٥أكثر من 
 المجموع سنوات

(ألف لایر  
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

 ٧١١٬٦١٨ - - ٧١١٬٦١٨ ٧١١٬٦١٨ ذمم دائنة تجارية
 ٩٬٧١٣٬٣٩١ ٦٬٨٦١٬٦٤٢ ٢٬٥٥٠٬٤٠٦ ٣٠١٬٣٤٣ ٩٬٧١٣٬٣٩١ قروض وسلف

 ٣٬٣٢١٬٠٢٣ ١٬٣٧٠٬٨٩٦ ١٬٥٨٤٬٨٦٩ ٣٦٥٬٢٥٨ ٣٬٣٢١٬٠٢٣ التزامات عقود إيجار
 ٨٤٧٬٦٣٨ - - ٨٤٧٬٦٣٨ ٨٤٧٬٦٣٨ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 ١٬١٠٩٬٣٣٩ ١٬١٠٩٬٣٣٩ - - ١٬١٠٩٬٣٣٩ مطلوبات غير متداولة أخرى
 ١٥٬٧٠٣٬٠٠٩ ٩٬٣٤١٬٨٧٧ ٤٬١٣٥٬٢٧٥ ٢٬٢٢٥٬٨٥٧ ١٥٬٧٠٣٬٠٠٩ 

 
 التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة  

 شهرا ١٢خالل  القيمة الدفترية م٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  ٥إلى  ٢

 سنوات
 ٥أكثر من 
 المجموع سنوات

(ألف لایر  
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

 ٨٣٢٬٩٤٨ - - ٨٣٢٬٩٤٨ ٨٣٢٬٩٤٨ ذمم دائنة تجارية
 ١٠٫٧٩٧٫٨٧٩ ٤٫٨٢٠٫٣٩٤ ٤٫٨٧١٫٧٢٤ ١٫١٠٥٫٧٦١ ١٠٫٧٩٧٫٨٧٩ قروض وسلف

١٫٢٥٦٫٤١١  ٣١٤٬١٠٢ ٣٫٢١٦٫٥٣٣ التزامات عقود إيجار  ٣٫٢١٦٫٥٣٣ ١٫٦٤٦٫٠٢٠ 
 ١٫١٥٩٫٣٦٤ - - ١٫١٥٩٫٣٦٤ ١٫١٥٩٫٣٦٤ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 ٦٩٠٬٠٥٢ ٦٩٠٬٠٥٢ - - ٦٩٠٬٠٥٢ مطلوبات غير متداولة أخرى
 ١٦٫٦٩٦٫٧٧٦  ٧٫١٥٦٫٤٦٦ ٦٫١٢٨٫١٣٥  ٣٫٤١٢٫١٧٥ ١٦٫٦٩٦٫٧٧٦ 

 إدارة رأس المال
 يشتمل رأس المال على حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم.

 
ومعدالت رأس مال جيدة لدعم األعمال التي تقوم إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو ضمان المحافظة على تصنيف ائتماني قوي 

تطلبات بها وتعظيم القيمة للمساهمين. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإدخال تعديالت عليه، في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وم
عة بتعديل توزيعات األرباح على المساهمين أو إعادة رأس االشتراطات المالية. ومن أجل المحافظة على أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم المجمو

 المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.
جموعة تقوم المجموعة بمتابعة رأس المال باستخدام معدل اإلقراض، والذي يمثل مجموع الدين إلى صافي حقوق الملكية الملموسة. تتمثل سياسة الم

٪. يتضمن صافي حقوق الملكية الملموسة رأس المال واالحتياطيات واألرباح المبقاة، باستثناء األرباح المعلنة ٣أقل من في اإلبقاء على نسبة المديونية 
 اية السنة:أو المدفوعة وأي إيرادات غير محققة من االستثمار في أوراق مالية. فيما يلي صافي دين المجموعة إلى نسبة حقوق الملكية المعدلة في نه

 
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٧٫٨٧٤٫٤٤٢  ١٦٬٩١٩٬٨٣٨ مجموع المطلوبات 
)١٬٠٨٥٬٣٤٤( يخصم: نقد وما في حكمه   )١٬٣٦٤٬٢٧٠(  

 ١٦٫٥١٠٫١٧٢  ١٥٬٨٣٤٬٤٩٤ صافي الدين
 ٦٫٨٣٩٫٨٠٧  ٦٬٨٧٨٬٣٥٤ مجموع حقوق الملكية

  ٦٩٬٥٦٩  ١٠٢٬٧٤٥ يضاف: احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة 
 ٦٫٩٠٩٫٣٧٦  ٦٬٩٨١٬٠٩٩ حقوق ملكية معدلة

 ٢٫٣٩  ٢٫٢٧ صافي الدين إلى نسبة حقوق الملكية المعدلة 
 

أخرى، إلى ضمان الوفاء باالشتراطات المالية المرتبطة بالقروض ولتحقيق هذا الهدف العام، تستهدف إدارة رأس مال المجموعة، من بين أمور 
قد يؤدي عدم الوفاء باالشتراطات المالية إلى استرجاع التسهيالت. لم يكن هناك أي مخالفة لالشتراطات  والسلف التي تحدد متطلبات هيكل رأس المال.

يرات في أهداف أو سياسات أو إجراءات إدارة رأس المال خالل السنة المنتهية في المالية ألي قروض وسلف في الفترة الحالية. ولم يتم إجراء أي تغي
  م.٢٠١٨ديسمبر  ٣١م و٢٠١٩ديسمبر  ٣١
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 لهاشركات التابعة الشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) و
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 

٤٥ 
 

 . اإليرادات٢٤
 فيما يلي توزيع لإليرادات من العقود مع العمالء:

 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
   

 ٣٫٣٧٠٫١٣٤  ٣٬١٩٨٬٢٢٥  كهرباء
 ٢٫٨٣٨٫٠٥٠  ٢٬٨٦٢٬٧٠٦ مياه 
 ٦٢٬٣٥٢  ٤٦٬٩١٠ أخــرى 
 ٦٫٢٧٠٫٥٣٦  ٦٬١٠٧٬٨٤١ 

 
 تقدم المجموعة خدمات مرافق لمختلف العمالء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. يُعترف باإليرادات من العقود مع العمالء بمرور ١-٢٤

 (د)). ٣-٢الوقت (إيضاح 
 

 . تكلفة اإليرادات٢٥
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٫٤٣٢٫٠١٦  ١٬٤٥٣٬٧٢٩ وقود ومواد كيماوية
 ١٫٤١١٫٣٥٥  ١٬٤١٤٬٦٣٠ تكاليف كهرباء ومياه

 ١٫٣٣٣٫٨٥٥  ١٬٣١٨٬٢٣٩ )٢-٢٦استهالك (إيضاح 
 ٨٣٧٬٥٨٥  ٨٢٤٬٣٣٨ تكاليف موظفين
 ١٩٢٬٦٥٧  ١٩٤٬٦٥٧ إصالح وصيانة

 ١٩٧٬٣٠٥  ١٩٣٬١٨٤ مصروفات تشغيل وصيانة
 ٣٩٬٦٢٧  ١١٬٣٤٧ )١٠مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم (إيضاح 

 ١٬٣٥١  ١٬٥٧٢ )٧إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح 
 ٢٠٤٬٢٧٠  ١٧٦٬٤٨٣ أخــرى

 ٥٫٦٥٠٫٠٢١  ٥٬٥٨٨٬١٧٩ 
 

 مليون لایر سعودي). ٣٦٩٬٦٧م: ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ٣٣١٫٥٥تشمل تكلفة اإليرادات مخزون مستهلك خالل السنة بمبلغ  ١-٢٥
 

 . مصروفات إدارية٢٦
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  لایر سعودي)(ألف  

 ١٠٠٬٠٠٠  ٨٧٬٠٠٠ )١-٢٦مخصص تحسين تكلفة الموظفين (إيضاح 
 ٧١٬٣٣٨  ٨٢٬٥٢٩ تكاليف موظفين

 ١٣٬١٩٣  ١٥٬٦٦٠ تبرعات 
 ٩٬١٠١  ١٣٬٨٢٨ عقود خدمات

 ٦٬٨٨٣  ٥٬٥٠٣ )٧إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح 
 ٣٧٠  ٣٬٢٨٠ )٢-٢٦استهالك (إيضاح 

 ١٣٬٢٠٢  - )١١مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (إيضاح 
 ٣٣٬٦٥٠  ٢٨٬٦٦٧ أخــرى

 ٢٤٧٬٧٣٧  ٢٣٦٬٤٦٧ 
 

خالل السنة، قامت الشركة األم بإجراء اختبار إلعادة تنظيم هيكلي يتضمن خطة تحسين تكلفة الموظفين، حيث تنوي الشركة األم تقديم حزم  ١-٢٦
معايير محددة من أجل تقليل مجموع تكاليف الموظفين وتحقيق مزيد من كفاءة التشغيل. يمثل المخصص أفضل تقاعد مبكر للموظفين الذين يستوفون 

 مليون لایر سعودي). ١٠٠م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٨٧تقدير للمجموعة للتكاليف المتوقعة بمبلغ 
  

 االستهالك ٢-٢٦
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 

 سعودي)(ألف لایر   (ألف لایر سعودي) 
   

 ١٫٣٣٣٫٨٥٥  ١٬٣١٨٬٢٣٩ مدرجة في تكلفة المبيعات 
 ٣٧٠  ٣٬٢٨٠ مدرجة في المصروفات اإلدارية

 ١٫٣٣٤٫٢٢٥  ١٬٣٢١٬٥١٩ 
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٤٦ 
 

 . إيرادات تشغيلية أخرى٢٧
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
   

 - ٢٦٥٬٤٨٢ )١-٢٧التعريفة (إيضاح  فرق احتساب إيرادات
 ١٦٩٬٢٩٤  ١٧٤٬٧٥٢ )٢-٢٧هامش الشركة السعودية للكهرباء (إيضاح 

 ٦٬١٨٣  ٤٬٥٣٧ جزاءات موردين
 ١١٬٣٧٦  - ربح بيع خردة

 ١٣٬٧٨٣  - ربح عن تعديل التزام إخالء الموقع
 ٦٦٬٥٤٢  - )٤-٦إيرادات غرامات من المقاول (إيضاح 

 ١٤٬٨٤٢  - أخــرى
 ٢٨٢٬٠٢٠  ٤٤٤٬٧٧١ 

 
 التعريفة فرق احتساب  ١-٢٧

منذ  القائمالتعريفة  اختالف احتساب م، توصلت الشركة األم والشركة السعودية للكهرباء إلى اتفاق لتسوية٢٠١٩ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 
مليون لایر سعودي من الشركة السعودية  ٢٦٥م. نتيجة لذلك، تسلمت الشركة األم مبلغ ٢٠١٤مايو  ٣١م إلى ٢٠٠٣يناير  ١مدة طويلة للفترة من 

 ).المحتملة: تم اإلفصاح عنه ضمن الموجودات ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للكهرباء وتم االعتراف به ضمن ربح السنة (
 

 للكهرباءهامش الشركة السعودية  ٢-٢٧
م) أنه سيتم تعويض الشركة األم عن بيع كامل ٢٠٠٦نوفمبر  ٢٠م (١٤٢٧شوال  ٢٩بتاريخ  ٣٦٩/٢٧ذكر المجلس االقتصادي األعلى في قراره رقم 

عن جهودها في إنشاء الكهرباء التي تنتجها المحطة المستقلة للكهرباء والمياه إلى الشركة السعودية للكهرباء بدالً من بيعها إلى عمالء الشركة األم و
 ١٦٩٫٣م: ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ١٧٤٫٧وعليه، اعترفت الشركة األم بمبلغ  التنصيب األولي وبدء مشروع المحطة المستقلة للكهرباء والمياه.

 كة من الشركة السعودية للكهرباء.مليون لایر سعودي) إيرادات هامش ربح الشركة السعودية للكهرباء تمثل المقابل المادي المتفق عليه الذي تتسلمه الشر
 

 . مصروفات تشغيل أخرى٢٨
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
   

 -  ٧٬٣٨٢ موجودات االنخفاض في قيمة مخصص 
 ٦٥٬٣٢٢  - )١-٢٨مخصص إعادة سعة محجوزة (إيضاح 

 ٢٬٠٣٨   ٤٬٧٤٦ أخــرى 
 ٦٧٬٣٦٠  ١٢٬١٢٨ 

 
م، تلقت الشركة األم تعليمات من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج بإلغاء بنود السعة المحجوزة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  ١-٢٨

لفعل من العمالء زة التي تم استالمها باوفي اتفاقية مستخدم المنافع للعمالء الصناعيين. ونتيجة لذلك، قررت الشركة األم إعادة متحصالت السعة المحج
 مليون لایر سعودي.  ٦٥٫٣زة بمبلغ وم واعترفت بمخصص إعادة سعة محج٢٠١٤ديسمبر  ٣١الصناعيين للفترات بعد 

 
 . إيرادات تمويلية٢٩

 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
   

 ٢٧٬٤٠٤ ٢٨٬٨٦٨ إيرادات عن ودائع قصيرة األجل 
 ٧٦٬٤٩٩ ١٠٬٩٤٦ )٩برنامج تملك الوحدات السكنية (إيضاح  المبالغ المستحقة من الموظفين مقابلإطفاء خصم  
 ١٠٣٬٩٠٣  ٣٩٬٨١٤ 

 
 . تكاليف تمويل٣٠

 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

  ٣٩٢٬٨٨٥  ٤١٥٬٧٩٦ تكاليف تمويلية عن قروض وسلف 
٣٨٬٨٠٢   ١١٢٬٠٣٩ ) ١٨إطفاء تكلفة معامالت قروض وسلف بنكية (إيضاح   

 - ١٥٬٧٣١ )٣٢تكلفة تمويلية عن التزامات عقود إيجار (إيضاح 
 ٢٬٣١٣  ١٬٦٤٩ أخــرى

 ٤٣٤٬٠٠٠  ٥٤٥٬٢١٥  
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٤٧ 
 

 . معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة٣١
 

 مع أطراف ذات عالقةشروط وأحكام المعامالت 
في نهاية السنة غير مكفولة  تتم المبيعات والمشتريات من أطراف ذات عالقة بشروط مماثلة للمعامالت التي تتم بين أطراف مستقلة. األرصدة القائمة

السنة المنتهية  لذات العالقة. خال وغير محملة بفوائد وتسدد نقداً. لم تكن هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة عن أي ذمم مدينة أو ذمم دائنة لألطراف
مليون لایر سعودي) تتعلق  ١٣٫٢م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١م، لم تسجل المجموعة أي مخصص انخفاض قيمة للذمم المدينة (٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

ذي العالقة والسوق الذي يعمل  أطراف ذات عالقة. يتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية عن طريق فحص المركز المالي للطرف من ةمستحقالبالمبالغ 
 فيه الطرف ذو العالقة.

 
 المعامالت الهامة مع أطراف ذات عالقة: ١-٣١

على تتضمن اإليرادات واإليرادات األخرى أرباح محققة من توفير خدمات كهرباء ومياه ألطراف ذات عالقة وفقاً التفاقيات توريد طويلة األجل  ) ١
 النحو التالي:

 
 م٢٠١٩

 
 م٢٠١٨

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) المساهمون

 ١٫٥٣٥٫٧٤٢  ١٬٥٨٠٬٠٥٣ شركة سابك والشركات التابعة لها
 ١٫٤٤٠٫٤٠٥  ١٬٢٢٩٬١٨٩ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

 ١٢١٬٢٣٧  ١٢٠٬٠٩١ الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 ٧٨٬٣٤٢  - الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كرستال)

    أطراف ذات عالقة أخرى    
 ١٫٦٨١٫١٨١  ١٬٧٠٤٬٤٢٣ الشركة السعودية للكهرباء

 ٥٢٬٧٣٤  ٤٩٬٤٢٠ تصنيع

 
٤٫٩٠٩٫٦٤١  ٤٬٦٨٣٬١٧٦ 

 
 تشتمل التكاليف على تكاليف زيت الوقود والغاز وفقًا التفاقات شراء طويلة األجل على النحو التالي: ) ٢

    
 

 م٢٠١٩
 

 م٢٠١٨
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    مساهم
 ١٫٤٣٢٫٧٣٣  ١٬٤٨٨٬٦٣٠ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

    أطراف ذات عالقة أخرى    
 ١٤٩٬٩٧٤  ١٤٥٬١٦٨ الشركة السعودية للكهرباء

 
١٫٥٨٢٫٧٠٧  ١٬٦٣٣٬٧٩٨ 

 
 مستحق من أطراف ذات عالقة  ٢-٣١

 ذمم مدينــة تـجــارية 
 

 م٢٠١٩
 

 م٢٠١٨
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    المساهمون
 ٢٣٥٬٩٨٤  ٢٢٠٬٨٦٧ شركة سابك والشركات التابعة لها

 ١٩٤٬٤٨٨  ١٤٣٬٧٧٨ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها
 ٦٣٬٨٧٣  ٤٨٬١٩٠ الهيئة الملكية للجبيل وينبع

 ٦٬٣٣٩  - (كرستال)الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم 
    أطراف ذات عالقة أخرى    

 ٢٦٣٬٨٤٤  ١٢٬٧٦٤ الشركة السعودية للكهرباء
 ١٠٬٩٨٦  ٤٬٠٩٩ أخــرى

 
٧٧٥٬٥١٤  ٤٢٩٬٦٩٨ 
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٤٨ 
 

 (يتبع). معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ٣١
 

 (يتبع)مستحق من أطراف ذات عالقة  ٢-٣١
 

 مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    المساهمون

 ٤٬٩٢١  - سابك
 ٤٬٩٢١  - الهيئة الملكية للجبيل وينبع

 ٤٬٩٢١  - صندوق االستثمارات العامة
 ١٥٠  - أخــرى

    
    أخرى

 ٨١٦٬٣٤١ ١٨٢٬٧٤٣ الشركة السعودية للكهرباء
 ٨٣١٬٢٥٤  ١٨٢٬٧٤٣ 

 
 مستحق إلى أطراف ذات عالقة ٣-٣١

 
 ذمم دائنة تجارية

 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

   المساهمون
 ١٣١٬٧٧٢ ١٢٤٬٤٠٧ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

   
   أطراف ذات عالقة أخرى
 ٢٨٨٬٩٣٦ ١١٥٬٥١٧ الشركة السعودية للكهرباء

 ٣٠٠ - أخــرى 
 ٤٢١٬٠٠٨  ٢٣٩٬٩٢٤ 

 محتجزات دائنة
 

 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

   المساهمون
 ٢٢٬٦٩١ ٢٢٬٦٩١ الهيئة الملكية للجبيل وينبع

 أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات
 

 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 سعودي) (ألف لایر  (ألف لایر سعودي) 
    

   المساهمون
 ١٤٤٬٠٨٨ ١٣٥٬٧٦٨ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

 ٣١٬٢٤٣ ١٠٬٣٠٣ الهيئة الملكية للجبيل وينبع
   

   أطراف ذات عالقة أخرى
 ٢٩٧٬٨٨٠ ٣٥٬٨٩٠ الشركة السعودية للكهرباء

 ٣٨٨ - أخــرى
 ٤٧٣٬٥٩٩  ١٨١٬٩٦١ 
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٤٩ 
 

 (يتبع). معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ٣١
 

 مستحق إلى مساهم ٤-٣١
 

ر مع لدى المجموعة عقود إيجار متنوعة ألراضي وسيارات ومنازل. فيما يلي الحد األدنى لدفعات عقود إيجار األرض المستقبلية بموجب عقود إيجا
 باإلضافة إلى القيمة الحالية لصافي الحد األدنى لدفعات اإليجار:الهيئة الملكية للجبيل وينبع 

 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ))أالتزام اإليجار الخاص بموجودات عقود إيجار من الهيئة المليكة (إيضاح (
  

 ٢٫٩٠٢٫٤٣١ ٢٬٩٤٠٬٣٨١ غير المتداول - 
 ٣١٤٬١٠٢ ٣٥٠٬٣٨٣ متداول - 

 ٣٫٢١٦٫٥٣٣ ٣٬٢٩٠٬٧٦٤ 
   

 ٦٣٩٬١٨٠ ١٬٠٦٦٬٩٢٧ ))بااللتزام الخاص بموجودات محولة من الهيئة الملكية (إيضاح (
 ٣٫٨٥٥٫٧١٣  ٤٬٣٥٧٬٦٩١ 

 
الملكية بتأجير م، قامت الهيئة ٢٠٠٣يناير  ١م، ابتداًء من ٢٠٠٦بناًء على االتفاقية الرسمية الموقعة بين الشركة األم والهيئة الملكية في سنة   )أ

ينبغي على الشركة  مليون لایر سعودي . ٣،٣٧٣مرافق تشغيل الكهرباء والمياه في ينبع ومرافق تشغيل المياه في الجبيل إلى الشركة األم بقيمة 
 مليون لایر سعودي.  ١٦٨٫٧قسط سنوي متساوي قيمة كل قسط  ٢٠األم سداد هذا االلتزام بموجب هذا العقد على 

 
م مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل الكهرباء والمياه بقيمة ٢٠١٦ة األم اتفاقية اإليجار الثانية في عام وقعت الشرك

 قسط سنوي. ٣١مليون لایر سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا العقد على  ١،٥٢٦٫٦
 

م مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل الكهرباء والمياه بقيمة ٢٠١٧الثالثة في سنة وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار 
 قسط سنوي. ٣٣مليون لایر سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا العقد على  ٣١٨٫٨

 
ئة الملكية في الجبيل للحصول على مرافق إضافية لتشغيل الكهرباء والمياه م مع الهي٢٠١٧وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار الرابعة في سنة 

 قسط سنوي. ٢٥مليون لایر سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا العقد على  ١٬٧٧٧٫٨بقيمة 
 

 ١٣٫١ل على مرافق إضافية لتشغيل المياه بقيمة م مع الهيئة الملكية في ينبع للحصو٢٠١٨وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار الخامسة في عام 
 قسط سنوي. ٢٥مليون لایر سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا العقد على 

 
 ١٫٢م مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل المياه بقيمة ٢٠١٩وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار السادسة في سنة 

 قسط سنوي. ٢٩مليون لایر سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا العقد على 
 

م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٠٦٦٫٩على الشركة األم التزام قائم مقابل الموجودات المستلمة من الهيئة الملكية بمبلغ إجمالي   )ب
ء من شروط وأحكام السداد الخاصة بها معلقاً، وبناًء عليه، فقد تم تصنيف الرصيد ضمن المطلوبات مليون لایر سعودي) ما زال االنتها ٦٣٩٫٢

 ).١٩غير المتداولة (إيضاح 
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٥٠ 
 

 (يتبع). معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ٣١
 

 معامالت مع أعضاء اإلدارة العليا ٥-٣١
 

وتوجيه يتكون كبار مسؤولي اإلدارة العليا بالمجموعة من أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء الرئيسيين باإلدارة الذين لديهم سلطة ومسؤولية تخطيط 
 ومتابعة أنشطة المجموعة. 

 
 تكاليف مديرين أخرى  ) ١

 إن مكافأة المديرين وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين خالل السنة هي كما يلي:
 

 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٣٦٬١٥٦  ٣٥٬١٦٤ منافع الموظفين قصيرة األجل
 ٣٬٥٥٠  ٣٬٨٤٤ خطة المنافع المحددة بعد التوظيف

 ٣٩٬٧٠٦  ٣٩٬٠٠٨ مجموع التعويضات المدفوعة إلى أعضاء اإلدارة العليا
 

 . عقود اإليجار٣٢

 )١٦مستأجراً (المعيار الدولي للتقرير المالي  عقود إيجار تكون الشركة فيها
سنة وتشتمل بعض عقود اإليجار على  ٥٠تقوم المجموعة باستئجار سيارات وأراضي ومنازل. أن عقود اإليجار تكون عادةً لفترة سنة واحدة إلى 

ود اإليجار هذه كعقود إيجار تشغيلية بموجب المعيار الدولي خيار تجديد فترة اإليجار بموافقة الطرفين بعد ذلك التاريخ. في السابق، كان يتم تصنيف عق
 ).١٧للمحاسبة (

 
لمحاسبة تستأجر المجموعة موجودات من الهيئة الملكية بموجب اتفاقيات استئجار مختلفة، تم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلي بموجب المعيار الدولي ل

 ). ١٧رقم (
 

شهًرا. هذه العقود هي قصيرة األجل أو عقود إيجار لبنود  ١٢مليون لایر سعودي بفترات عقود تقل عن  ١٫٢لدى المجموعة عقود إيجار بحوالي 
 منخفضة القيمة. اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حقوق االستخدام والتزامات اإليجار لهذه العقود.

 
 موجودات حقوق االستخدام .١

 
  

 
 أراضي

مباني وآبار وبنية 
 معدات أخرى تحتية مدنية

 
 

 المجموع
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)      

     
 ٣٨٧٬٤٦٦ ١١٬٣٤١ ١٠٬٨٤٨ ٣٦٥٬٢٧٧ م٢٠١٩يناير  ١الرصيد كما في 

 ٤١٬١٢٧ ٢٠٬٠٧٧ - ٢١٬٠٥٠ إضافات إلى موجودات حقوق االستخدام
)١٧٬٥٠٠( االستهالك المحمل  )٥٬٥٥٠(  )٩٬٧٩٦(  )٣٢٬٨٤٦(  

 ٣٩٥٬٧٤٧ ٢١٬٦٢٢ ٥٬٢٩٨ ٣٦٨٬٨٢٧ م٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 

 مبالغ معترف بها في قائمة الدخل الموحدة .٢
 

   
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 (ألف لایر سعودي)  
   ١٦عقود االيجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ١٥٬٧٣١  فوائد عن التزامات عقود إيجار
 ٣٢٬٨٤٦  استهالك

 ٣٠٠  مصروفات متعلقة بعقود إيجار قصيرة األجل أو منخفضة القيمة
  ٤٨٬٨٧٧ 
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٥١ 
 

 (يتبع). عقود اإليجار ٣٢

 التزام عقود إيجار .٣
  م٢٠١٨   م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٣١٤٬١٠٢  ٣٦٥٬٢٥٨ الجزء المتداول
 ٢٫٩٠٢٫٤٣١  ٢٬٩٥٥٬٧٦٥ الجزء غير المتداول

 ٣٫٢١٦٫٥٣٣  ٣٬٣٢١٬٠٢٣ 
 

 حركة التزامات اإليجار 
 م٢٠١٨ م٢٠١٩ 
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)    

   
 ٤٫٢٤٨٫٤٥٥ ٣٬٢١٦٬٥٣٣ يناير  ١الرصيد كما في 

 - ٣٨٧٬٤٦٧ )١٦االستخدام عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي (االعتراف بموجودات حقوق 
 ١٣٬١١٧ ٥٤٬٩٢٧ إضافات

 - ١٥٬٧٣١ فوائد عن التزامات عقود إيجار
)٣٥٣٬٦٣٥( مدفوع خالل السنة  )١٬٠٤٥٬٠٣٩(  

 ٣٫٢١٦٫٥٣٣ ٣٬٣٢١٬٠٢٣ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
 

 م٢٠١٨المجموعة كمستأجر  -التشغيلي بموجب المعيار الدولي للمحاسبة التزامات عقود اإليجار 
 ٢٥ر بين قامت الشركة األم باستئجار أرض ومرافق أخرى من الهيئة الملكية في الجبيل وينبع تم إنشاء مرافق تشغيلية عليها. تتراوح فترات اإليجا

 استئجار الموجودات لمدد إضافية بعدد سنوات مختلفة.سنة. وفقًا لبعض عقود اإليجار، لدى الشركة األم خيار  ٥٠إلى 
 

 إن الحد األدنى المستقبلي لإليجارات الدائنة بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة إللغاء هو كما يلي:
 م٢٠١٨     
 (ألف لایر سعودي)  

 ٣١٬٤٦٦  خالل سنة واحدة
 ٩٦٬٠٣٣  أكثر من سنة وال تزيد على خمس سنوات

 ٤٠٦٬١٤٠  خمس سنواتأكثر من 
  ٥٣٣٬٦٣٩ 

 
 . التزامات رأسمالية وارتباطات محتملة٣٣

 
 التزامات رأسمالية

ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٬٥٣٥٫٢ بلغت المصروفات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة في نهاية السـنة ولكن لم يتم تكبدها
 لایر سعودي).مليون  ١٬٧٤٠٫٥م: ٢٠١٨

 
 التزامات أخرى

اه لمدة أبرمت شركة توريد، وهي إحدى شركات المجموعة، اتفاقاً مع شركة أرامكو السعودية لشراء الوقود الالزم للمحطة المستقلة للكهرباء والمي
 عشرين سنة، وسيتم سداد تكلفة الوقود من قبل أطراف البيع شهرياً دون أي هامش.

 
 ارتباطات محتملة

م، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة نيابة عن المجموعة وفي سياق األعمال االعتيادية ضمانات بنكية بمبلغ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في كما 
 مليون لایر سعودي).  ٢٩١٫٧م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٣٠١٫١

 
 . أحداث الحقة٣٤

) المعدي في حدوث حالة من عدم اليقين بشأن االقتصاد الكلي. الزال ١٩كورونا (كوفيد الحقاً على نهاية السنة، تسبب تفشي مرض فيروس   )أ(
 حجم ومدة هذا الحدث غير مؤكدين. ويمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على األعمال التجارية والنتائج التشغيلية والوضع المالي للمجموعة. وتعتمد

طرة المجموعة حاليًا. من غير الممكن توفير تقدير كمي للتأثير المحتمل لهذا التفشي التأثيرات الفعلية على عديد من العوامل الخارجة عن سي
بناًء على  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١حيث أن الوضع متغير ويتطور بسرعة. عالوة على ذلك، تم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة في  ةعلى المجموع

 ة. تأثير هذا التفشي على توقعات االقتصاد الكلي سيُدرج في تقديرات المجموعمجموعة من الظروف االقتصادية المتوقعة في ذلك التاريخ
 ).٩م وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٢٠٢٠لمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في سنة 
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٥٢ 
 

 (يتبع). أحداث الحقة ٣٤
 

أبريل  ١٣هـ، الموافق ١٤٤١شعبان  ٢٠بتاريخ  ٤٨٩٩٦أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج توجيهات وفقاً للمرسوم الملكي رقم   )ب(
الحوافز  إنم، والذي يقدم بعض الحوافز للقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بهدف تشجيع النمو االقتصادي وتخفيف اآلثار المالية. ٢٠٢٠
 ا يلي:هي م

 
٪ لمدة شهرين (أبريل ومايو  ٣٠) تقديم حسم على قيمة فواتير الكهرباء للمستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية بنسبة ١

 م)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة. و٢٠٢٠
 

من قيمة فواتير الكهرباء الشهرية لمدة ثالثة أشهر ابتداًء ٪  ٥٠للمستهلكين بالقطاع الصناعي والتجاري بسداد  -بشكل اختياري  -) السماح ٢
م مع إمكانية تأجيل ٢٠٢١، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداًء من شهر يناير ٢٠٢٠من أبريل 

 فترة السداد إن استدعت الحاجة.  
 

ى شكل إعانات حكومية لحمايتها من أي تأثير سلبي. إن الشركة األم بصدد تحديد تأثير الحوافز كما يحق للشركة األم الحصول على دعم مالي عل
 مركزها المالي. علىالمذكورة 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 

 
 

 (شركة مساهـمة سعـودية)
 

 القوائم المالية الموحدة
 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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 القوائم المالية الموحدة
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 الصفحات      المحتويات 
 

  -   .............................................................................................................  ………مراجع الحسابات المستقل تقريـر

 ١  ............................................................................................................................  قائمة المركز المالي الموحدة 

 ٢  ......................................................................................................................................  قائمة الدخل الموحدة

 ٣  ..................................................................................................  قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

 ٤  ...............................................................................................................  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

 ٦-٥  ........................................................................................................................  قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

 ٥٢ - ٧  ...........................................................................................................  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
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  تقريـر مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساهمي شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( 

 
 الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( )"الشركة"( والشركات التابعة لها 
م، وقائمة الدخل الموحدة، والقوائم الموحدة 2020ديسمبر    31)"المجموعة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في  

للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،  
 ئم المالية الموحدة، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.واإليضاحات المرفقة مع القوا

 
وفي رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد  

د وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً م، وأداءها المالي الموح2020ديسمبر  31للمجموعة كما في 
 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية

 محاسبين.مراجعين واللل

 أساس الرأي

 ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم لقد قمنا بالمراجعة وفقا
توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن  

المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في 
وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى  وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير 

 أساس إلبداء رأينا.

 وائم المالية الموحدةمسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن الق

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 
واألحكام ، محاسبينمراجعين والالهيئة السعودية للفي المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من 

المعمول بها في نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها 
 من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ.

 
عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية،   وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة هي المسؤولة

وعن االفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة،  
 واقعي سوى القيام بذلك.  ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل

 
 لجنة المراجعة، هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة.   إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة/ 
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  تقريـر مراجع الحسابات المستقل 
 والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( )يتبع( للسادة مساهمي شركة مرافق الكهرباء  

 
 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواًء بسبب 
غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه  

م القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف ليس ضماناً على أن المراجعة التي ت
دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن 

رات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرا
 القوائم المالية الموحدة.  

وكجزء من المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على  
 نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضاً: 

التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم  تحديد وتقييم مخاطر •
لتوفير أساس البداء  وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة

عن خطأ، ألن الغش قد  رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج
 ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة  •
 ة الداخلية بالمجموعة. للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقاب

تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة   •
 التي قامت بها اإلدارة.  

  استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم  •
ً كبيراً بشأن قدرة  الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكا
المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت 

اردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الو
غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ 

ً لمبدأ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرا ر وفقا
 االستمرارية. 

تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية   •
 الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. 

يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن  الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما  •
المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة  

 للمجموعة. ونظل الجهة الوحيدة المسؤولة عن رأينا في المراجعة.
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تقريـر مراجع الحسابات المستقل 
للسادة مساهمي شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( )يتبع( 

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة )يتبع(

النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في  لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن 
ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل المراجعة لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع 

)مرافق( والشركات التابعة لها )"المجموعة"(.

م جي لالستشارات المهنيةإكي بي 

___________________
عبدالعزيز عبدهللا النعيم

394ترخيص رقم: 

م2021إبريل  25في ، الخبر
هـ1442رمضان  13الموافـق: 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 قائمة المركز المالي الموحدة 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

١ 

 

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠  
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) إيضاح 

     الموجودات
     موجودات غير متداولـة
 ٢٠٬٢٧٨٬٨٠٠  ٢٠٬٢٤٦٬١٨٦ ٦ ممتلكات وآالت ومعدات
 ٨٬٨٠٨  ٥٬٢٠٨ ٧ موجودات غير ملموسة

 ٩٣  ٤٠٩ ٣-٨ شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
 ٤٠٩٬٤٤٨  ٣٢٢٬٣٠٠ ٩ ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً طويلة األجل 

 ٩٬٥٦٦  ١٥٬٠١٧ ٢٢ موجودات ضريبية مؤجلة
 ٢٠٬٧٠٦٬٧١٥  ٢٠٬٥٨٩٬١٢٠  مجموع الموجودات غير المتداولة

    
     موجودات متداولة

 ٢٧٨٬٠٠٨  ٣١٢٬٥٣٤ ١٠ مخزون
 ٨٠٧٬٥٧٩  ٩٠٦٬٧٦٥ ١١ ذمم مدينة تجارية

 ٥٩٦٬٨٢٤  ٤٨٢٬٢٧٣ ١٢ مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
 ٣٦٬٠٠٠  ١٬٢٢٦٬٣٠٠ ١٣ ودائع قصيرة األجل

 ١٬٠٨٥٬٣٤٤  ٥٩٤٬٨١٥ ١٤ نقد وما في حكمه 
 ٢٬٨٠٣٬٧٥٥  ٣٬٥٢٢٬٦٨٧  مجموع الموجـودات المتداولة

 ٢٣٬٥١٠٬٤٧٠  ٢٤٬١١١٬٨٠٧  مجموع الموجودات
     

     حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية

 ٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٥ رأس المال
 ٢٤٩٬٣٦٦  ٢٦١٬٠١٠ ١-١٥ احتياطي نظامي

 ٤٬١٩٠٬٧٦٥  ٤٬٣٣٤٬٨٨٩  أرباح مبقاة
حقوق الملكية قبل احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات 

  مشتركة 
٦٬٩٤٠٬١٣١  ٧٬٠٩٥٬٨٩٩ 

٣-٢٣ احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة   )١٦٢٬١٤٦(   )١٠٢٬٧٤٥(  
 ٦٬٨٣٧٬٣٨٦  ٦٬٩٣٣٬٧٥٣  حقوق الملكية العائدة لحاملي أسهم الشركة األم

 ٤٠٬٩٦٨  ٥٣٬٦٣٣  حقوق الملكية غير المسيطرة
 ٦٬٨٧٨٬٣٥٤  ٦٬٩٨٧٬٣٨٦  مجموع حقوق الملكية

 المطلوبات
   مطلوبات غير متداولة

 
 

 ٩٬٢٧٨٬٦٧١  ٨٬٩٧٦٬١٦٩ ١٨ قروض وسلف بنكية
 ٢٬٩٥٥٬٧٦٥  ٣٬١١١٬٨٨٤ ٣٢ التزامات عقود إيجار

 ٢٬١٦٩٬٠٦٤  ٢٬٣٤٦٬٥٩٣ ١٩ مطلوبات غير متداولة أخرى
 ٣٦٬٢٧١  ٦٩٬٦٩٧ ٢٢ مطلوبات ضريبية مؤجلة

 ١٤٬٤٣٩٬٧٧١  ١٤٬٥٠٤٬٣٤٣  مجموع المطلوبات غير المتداولة
 

  مطلوبات متداولة
   

 ٢٧٥٬٦٨٨  ٤٥٦٬٦٥٧ ١٨ الجـزء المـتداول من قروض وسلف بنكية
 ٣٦٥٬٢٥٨  ٧٢١٬٢٤٨ ٣٢ الجزء المتداول من التزامات عقود إيجار

 ٦٠٧٬٤٧٩  ٥٨٤٬٦٩٣ ٢٠ ذمم دائنة تجارية
 ٩٤٣٬٩٢٠  ٨٥٧٬٤٨٠ ٢١ مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 ٢٬١٩٢٬٣٤٥  ٢٬٦٢٠٬٠٧٨  المطلوبات المتداولةمجموع 
 ١٦٬٦٣٢٬١١٦  ١٧٬١٢٤٬٤٢١  مجموع المطلوبات

 ٢٣٬٥١٠٬٤٧٠  ٢٤٬١١١٬٨٠٧  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

 عنهم من قبل:) من قبل مجلس إدارة الشركة األم وتم التوقيع عليها نيابة ٥٢) إلى (١تم اعتماد القوائم المالية الظاهرة في الصفحات من (
 
 
 
 

________________________________________________________ ______________________________
 عبدهللا إبراهيم السعدان
 رئيس مجلس اإلدارة

 محمد بن بركي الزعبي
 الرئيس والمدير التنفيذي

 محمد عبدالحميد الملحم
 مدير الشؤون المالية

 
 ) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.٣٥) إلى رقم (١المرفقة من رقم (تعد اإليضاحات 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها (شركة مساهـمة سعـودية)
 قائمة الدخل الموحدة 

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٢ 
 

   
  م٢٠٢٠

 
 م٢٠١٩

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) إيضاح 
     

 ٦٬١٠٧٬٨٤١  ٦٬٠٩١٬٥٦٤ ٢٤ اإليرادات
)٥٬٤٦٣٬٢٩٥( ٢٥ تكلفة اإليرادات   )٥٬٥٨٨٬١٧٩(  
 ٥١٩٬٦٦٢  ٦٢٨٬٢٦٩  إجمالي الربح

     
)١٤٦٬٧٩٩( ٢٦ مصروفات إدارية   )٢٣٦٬٤٦٧(  

)٣٬٠٠٠( ١١ التجاريةخسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة    - 
 ٤٤٤٬٧٧١  ٢٢٢٬٣٠١ ٢٧ أرباح تشغيلية أخرى

)٣٦٬٧٠٠( ٢٨ مصروفات تشغيلية أخرى   )١٢٬١٢٨(  
 ٧١٥٬٨٣٨  ٦٦٤٬٠٧١  الربح التشغيلي

     
 ٣٩٬٨١٤  ٢٢٬٨٨٤ ٢٩ إيرادات تمويلية
)٣١٤٬٨٩٦( ٣٠ تكاليف تمويلية   )٥٤٥٬٢١٥(  

 ٢١٠٬٤٣٧  ٣٧٢٬٠٥٩  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
     

)٨١٬٥٩١( ٢٢  الزكاة وضريبة الدخل    ٢٬٦٠٦ 
 ٢١٣٬٠٤٣  ٢٩٠٬٤٦٨  ربح السنة

     
      عائد إلى:

 ١٩٨٬٢٧٠  ٢٦٦٬٩٢٥  مساهمي الشركة األم
 ١٤٬٧٧٣  ٢٣٬٥٤٣  حقوق الملكية غير المسيطرة

  ٢١٣٬٠٤٣  ٢٩٠٬٤٦٨ 
     ربحية السهم:

 ٠٫٧٩  ١٫٠٧ ١٧ نصيب السهم األساسي والمخفض من األرباح العائدة إلى المساهمين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.٣٥) إلى رقم (١تعد اإليضاحات المرفقة من رقم (
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة 

 

٣ 
 

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    
    

 ٢١٣٬٠٤٣  ٢٩٠٬٤٦٨ ربح السنة 
    

 إعادة تبويبه إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم 
   
   

)٥٩٬٤٠١( الحصة في خسارة التحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة، بالصافي من الضريبة المؤجلة  )٣٣٬١٧٦(  
   

 بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن يتم إعادة تبويبها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:
   

   
)٤٤٬٧٠( (خسارة)/ ربح إعادة القياس عن التزامات المنافع المحددة، بالصافي مطروحاً منها الضريبة المؤجلة  ٢٬٦١٠ 

)٥٦٤٬١٠( الخسارة الشاملة األخرى للسنة  )٣٠٬٥٦٦(  
   

٣٢٢٦٬٣٦ مجموع الدخل الشامل للسنة   ١٨٢٬٤٧٧ 
    

    عائد إلى:
٦٢٠٣٬٩٧ مساهمي الشركة األم   ١٦٧٬٨٥٤ 

 ١٤٬٦٢٣  ٢٢٬٣٨٧ حقوق الملكية غير المسيطرة
 ٣٢٢٦٬٣٦  ١٨٢٬٤٧٧ 
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شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 

(شركة مساهمة سعودية)
 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
 

للسنة المنتهية في 
٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢٠

 م

٤ 

 
          

ت المرفقة من رقم (
ضاحا

تعد اإلي
١

) إلى رقم (
٣٥

) جزءاً ال 
يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

 
عائد إلى مساهمي الشركة األم

 
 

 

 
س المال

رأ
 

احتياطي نظامي
 

ارباح مبقاة
 

احتياطي القيمة 
العادلة للتحوط تجاه 

التدفقات النقدية 
لعمليات مشتركة

 
المجموع

 
حقوق الملكية غير 

المسيطرة
 

مجموع حقوق 
الملكية

 
 

لایر سعودي)
ف 

(أل
 

لایر سعودي)
ف 

(أل
 

لایر سعودي)
ف 

(أل
 

لایر سعودي)
ف 

(أل
 

لایر سعودي)
ف 

(أل
 

لایر سعودي)
ف 

(أل
 

لایر سعودي)
ف 

(أل
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
١ 

يناير 
٢٠١٩

 م
٢٬٥٠٠٬٠٠٠ 

٢٤٠٬٠٠٥ 
٤٬١٢٤٬٠٩٦ 

)
٦٩٬٥٦٩

(
 

٦٬٧٩٤٬٥٣٢ 
٤٥٬٢٧٥ 

٦٬٨٣٩٬٨٠٧ 
ربح السنة

 
- 

- 
١٩٨٬٢٧٠ 

- 
١٩٨٬٢٧٠ 

١٤٬٧٧٣ 
٢١٣٬٠٤٣ 

الدخل الشامل اآلخر 
 

- 
- 

٢٬٧٦٠ 
)

٣٣٬١٧٦
(

 
)

٣٠٬٤١٦
(

 
)

١٥٠
(

 
)

٣٠٬٥٦٦
(

 
مجموع الدخل الشامل

 
- 

- 
٢٠١٬٠٣٠ 

)
٣٣٬١٧٦

(
 

١٦٧٬٨٥٤ 
١٤٬٦٢٣ 

١٨٢٬٤٧٧ 
محول إلى االحتياطي النظامي 

 
- 

٩٬٣٦١ 
)

٩٬٣٦١
(

 
- 

- 
- 

- 
ضاح 

ت أرباح (إي
توزيعا

١٦
( 

- 
- 

)
١٢٥٬٠٠٠

(
 

- 
)

١٢٥٬٠٠٠
(

 
)

١٨٬٩٣٠
(

 
)

١٤٣٬٩٣٠
(

 
كما في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٩

 م
٢٬٥٠٠٬٠٠٠ 

٢٤٩٬٣٦٦ 
٤٬١٩٠٬٧٦٥ 

)
١٠٢٬٧٤٥

(
 

٦٬٨٣٧٬٣٨٦ 
٤٠٬٩٦٨ 

٦٬٨٧٨٬٣٥٤ 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

١ 
يناير 

٢٠٢٠
 م

٢٬٥٠٠٬٠٠٠ 
٢٤٩٬٣٦٦ 

٤٬١٩٠٬٧٦٥ 
)

١٠٢٬٧٤٥
(

 
٦٬٨٣٧٬٣٨٦ 

٤٠٬٩٦٨ 
٦٬٨٧٨٬٣٥٤ 

ربح السنة
 

-  
-  

٢٦٦٬٩٢٥ 
-  

٢٦٦٬٩٢٥ 
٢٣٬٥٤٣ 

٢٩٠٬٤٦٨ 
الدخل الشامل اآلخر 

 
-  

-  
)

٣٬٥٤٨
(

 
)

٥٩٬٤٠١
(

 
)

٦٢٬٩٤٩
(

 
)

١٬١٥٦
(

 
)

٦٤٬١٠٥
(

 
مجموع الدخل الشامل

 
-  

-  
٢٦٣٬٣٧٧ 

(٥٩٬٤٠١) 
٢٠٣٬٩٧٦ 

٢٢٬٣٨٧ 
٢٢٦٬٣٦٣ 

محول إلى االحتياطي النظامي 
 

- 
١١٬٦٤٤ 

)
١١٬٦٤٤

(
 

- 
- 

- 
- 

ضاح 
ت أرباح (إي

توزيعا
١٦

( 
- 

- 
)

١٠٧٬٦٠٩
(

 
- 

)
١٠٧٬٦٠٩

(
 

)
٩٬٧٢٢

(
 

)
١١٧٬٣٣١

(
 

كما في 
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢٠
 م

٢٬٥٠٠٬٠٠٠ 
٢٦١٬٠١٠

 
 

٤٬٣٣٤٬٨٨٩ 
)

١٦٢٬١٤٦
(

 
٦٬٩٣٣٬٧٥٣ 

٥٣٬٦٣٣ 
٦٬٩٨٧٬٣٨٦ 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٥ 

   
 

 
  م٢٠٢٠

 
 م٢٠١٩

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) إيضاح 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ٢١٣٬٠٤٣  ٢٩٠٬٤٦٨  ربح السنة

     
     تسويات لـ:

 ١٬٣٢١٬٥١٩  ١٬٣٣٥٬٨٦٧ ٦ استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
 ٧٬٠٧٥  ٤٬٥٤٣ ٧ إطفاء موجودات غير ملموسة

)٥٥٬٤٥٧(  إطفاء إيرادات مؤجلة   )٣٠٬٢٣٠(  
 ١٢٬١١٤  ١١٬١٥٩  إطفاء منافع موظفين مؤجلة

 -  ٣٫٠٠٠ ١١ انخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية  مخصص
٧٧٧٬٣  ٣١٬٦٣٧ ٢٨ مخصص شطب موجودات   

 ٨٧٬٠٠٠  - ٢١ مخصص تحسين تكلفة الموظفين 
 ١١٬٣٤٧  ١١٬٥٣٢ ١٠ مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم 

 ٧٩٬٩٠٢  ٨٧٬٨٩٨ ١-١٩ مخصص منافع الموظفين
 ٢١  -  الحصة في خسارة استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

)٢٢٬٨٨٤( ٢٩ إيرادات تمويلية   )٣٩٬٨١٤(  
 ٥٤٥٬٢١٥  ٣١٤٬٨٩٦ ٣٠ تكاليف تمويلية

)٢٬٦٠٦(  ٨١٬٥٩١ ٢٢ (المستردة) /الدخل المحملةالزكاة وضريبة   
     

      تغيرات في:
 ٢٥٧٬٦٨٦  (١٠٢٬١٨٦)  ذمم مدينة تجارية

)٦١٬٥٤٧(  المخزون   )٥١٬٢٢٦(  
 ٥٤٩٬١٩٣  ١١٣٬٧٧٨  مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
 ٨٧٬٣١١  ٨٧٬٥٣١  ذمم مدينة وموجودات أخرى طويلة األجل

)٢٢٬٧٨٦(  تجاريةذمم دائنة    ٣٠٧٬٢٦٣ 
)١٣٩٬١٢٥(  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى   )٠٦٤٠٨٬٩(  

 ٢٬٩٥٣٬٢٨٤  ١٬٩٦٩٬٩١٥  النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية
     

)٨٠٬١٤٩( ١٩٫١ منافع الموظفين المدفوعة   )١٣٢٬٢٧٦(  
)٢٨٥٬٩٢٠(  فوائد مدفوعة   )٤٤٧٬١٩٠(  

)٣٣٬٩٣٤( ٢٢ المدفوعة الزكاة وضريبة الدخل   )٣١٬٥٨٥(  
 ٢٬٣٤٢٬٢٣٣  ١٬٥٦٩٬٩١٢  صافي النقد من األنشطة التشغيلية

     
     التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

)٦٤٠٬٠١٠(  (٥٨٢٬٥٩٣)  إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات، الصافي  
)١٠٦( ٧ إضافات إلى الموجودات الغير ملموسة   )٦٤(  

)٣١٥(  استثمار في شركة زميلة   )٥٦(  
 ٣١٬٥١٦  ١٢٬١١٥  إيرادات الفوائد على ودائع قصيرة األجل

)١٬١٩٠٬٣٠٠(  صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل   ١٧٬١٠٠ 
)٥٩١٬٥١٤(  (١٬٧٦١٬١٩٩)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  
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 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة (يتبع) قائمة التدفقات النقدية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦ 

   
  م٢٠٢٠

 
 م٢٠١٩

 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) إيضاح

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)١٥٦٬٣٤٤( ١٨ المدفوع من قروض وسلف   )٧٬٥٤٣٬٣٨٨(  
 ٦٬٤٠٠٬٠٠٠  - ١٨ المتحصل من قروض وسلف

 ١٧٣٬٤٠٠  ١٧٣٬٤٠٠  المتحصل من قروض قصيرة األجل
)١٧٣٬٤٠٠(  المدفوع من قروض قصيرة األجل   )١٧٣٬٤٠٠(  

)٣٥٬٣٥١( ٣٢ مدفوع من التزام إيجار    )٣٥٣٬٦٣٥(  
)٤٢٢٬٥٣٥(  ٩٬٧٨٤  في مطلوبات غير متداولة أخرىصافي التغير   

)١١٧٬٣٣١(  توزيعات أرباح مدفوعة   )١١٠٬٠٨٧(  
)٢٬٠٢٩٬٦٤٥(  (٢٩٩٬٢٤٢)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  

     
)٤٩٠٬٥٢٩(  صافي التغير في النقد وما في حكمه   (٢٧٨٬٩٢٦) 
 ١٬٣٦٤٬٢٧٠  ١٬٠٨٥٬٣٤٤  النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 ١٬٠٨٥٬٣٤٤  ٥٩٤٬٨١٥ ١٤ حكمه في نهاية السنةالنقد وما في 
     

     معلومات تكميلية عن التدفقات النقدية
     معامالت غير نقدية هامة

 ٤٢٨٬٩٠٩  ٢٤٣٬٤٥٥  ١-٦ تحويل ممتلكات وآالت ومعدات من الهيئة الملكية
 ٤٢٨٬٥٩٣  ٥٣٢٬٨٢٤ ٣٢ إضافات إلى موجودات حق استخدام 

 ٨١٦  ٤٤٠٬٦٩٦  أصوال مستلمة تم إنشاؤها بواسطة العمالءمقابل غير نقدي: 
 ١٥٬٨٥٣  ١٤٬٦٥٢ ٤-٦ إلى الموجودات غير الملموسةقطع غيار رأسمالية محولة من المخزون 

)٦٢٬٨٩٧(  التغير في احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة   )٣٣٬١٧٦(  
)١٨٬٩٣٠(  -  إلى حقوق الملكية غير المسيطرةتوزيعات أرباح معلنة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.٣٥) إلى رقم (١تعد اإليضاحات المرفقة من رقم (
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 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة حول القوائم المالية إيضاحات
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٧ 

 . معلومات حول الشركة١
 

 ٢١بتاريخ  ٢٩الملكي رقم م / إن شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع ("مرافق" أو "الشركة األم") هي شركة تم تأسيسها بموجب المرسوم 
هـ (الموافق ١٤٢١ذو الحجة  ٢٦بتاريخ  ٢١٠١م) كشركة مساهمة سعودية وفقاً للقرار الوزاري رقم ٢٠٠٠أكتوبر  ١٨هـ (الموافق ١٤٢١رجب 

 م) الذي أقر النظام األساسي للشركة األم.٢٠٠١مارس  ٢١
 

م) الصادر في مدينة ٢٠٠١سبتمبر  ٥هـ (الموافق ١٤٢٢جمادى الثاني  ١٧تاريخ ب ٢٠٥٥٠٠٤٩٦٨تعمل الشركة األم بموجب السجل التجاري رقم 
 منطقة الصناعات المساندة بمدينة الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية. الجبيل الصناعية. يقع المقر المسجل للشركة األم في

 
لایر سعودي مملوك كما في نهاية  ١٠سهم قيمة كل سهم  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠لایر سعودي مقسم إلى  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠يبلغ رأس مال الشركة األم 

 السنة كما يلي:
  

 م٢٠٢٠
 

 م٢٠١٩
 %٢٤٫٨١ %٢٤٫٨١ الشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك")

 - %٢٤٫٨١ شركة أرامكو السعودية للطاقة
 %٢٤٫٨١ %٢٤٫٨١ الهيئة الملكية للجبيل وينبع

 %٢٤٫٨١ %٢٤٫٨١ صندوق االستثمارات العامة
 %٢٤٫٨١ - ”)شركة أرامكو السعودية(“شركة الزيت العربية السعودية 

 %٠٫٧٦ %٠٫٧٦ مستثمرون آخرون من القطاع الخاص
 ١٠٠ %١٠٠% 

 
الشركة  السعودية.٪ من أسهم شركة أرامكو ٢٤٫٨١، استحوذت شركة أرامكو السعودية للطاقة على نسبة م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 

 األم بصدد استكمال اإلجراءات النظامية وتعديل عقد التأسيس لتعديل هيكل الملكية.
 

اه البحر وأنظمة يتمثل الغرض الرئيسي للشركة األم في القيام بأعمال التشغيل والصيانة واإلدارة وأعمال التوسعة وأعمال اإلنشاءات ألنظمة التبريد بمي
الجة، وأنظمة الصرف الصحي والصناعي، وأنظمة الكهرباء لتوفير تلك الخدمات للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية والقيام المياه المحالة والمع

 بأية أعمال الزمة لتلك األغراض بما فيها من استيراد المواد وغيره ومن أجل تقديم تلك الخدمات، فإن الشركة األم قد تقوم بما يلي:
 

  الممتلكات والمرافق والشبكات ذات العالقة و / أو تركيب أو توصيل أو تحديث أو استبدال أو توسيع المرافق أو الشبكات كما امتالك أو تأجير
 هو مطلوب بنفسها أو عن طريق الغير.

 ألم هذه الخدمات لجميع المشاركة أيضاً في أي أنشطة ضرورية أو مكملة لتلك األغراض، بما في ذلك استيراد المواد وما شابهها. تقدم الشركة ا
 المستفيدين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. 

 ات االستحواذ على حقوق ملكية في شركات أخرى وتملك أو تأجير أو تركيب أو توصيل أو ترقية أو استبدال أو توسيع العقارات والمرافق والشبك
 ذات العالقة والمشاركة في أية أنشطة لتحقيق أغراضها.

 ق ملكية أو أسهم في شركات أخرى أو االندماج مع أو شراء هذه الشركات وإنشاء شركات جديدة بمفردها داخل المملكة العربية تملك حقو
 السعودية أو خارجها.

 
توجيهات متعددة من قبل بدء أعمال تشغيل الشركة األم، قامت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ("الهيئة الملكية") بتوريد الخدمات المذكورة أعاله. وفقا ل

  الحكومة، يتعين على الشركة األم تقديم مثل هذه الخدمات للعمالء في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
  

 م. يقع المقر الرئيسي لعمل الشركة األم في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. ٢٠٠٣يناير  ١بدأت الشركة األم التشغيل التجاري في 
 

 هيكل المجموعة 
 

 شركات التابعة ال
 ، يوجد لدى الشركة األم الشركات التابعة التالية (ويشار إلى الشركة األم والشركات التابعة لها فيما بعد باسم "المجموعة"):م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 
  في جزيرة غيرنسي وتعمل ٪ للشركة األم، ومسجلة ١٠٠شركة مرافق للتأمين المحدودة، وهي شركة غير متوافقة مع الشريعة مملوكة بنسبة

 في مجال التأمين محدد الغرض لشركة مرافق.
 

  للشركة األم ومسجلة في المملكة العربية السعودية بغرض شراء الماء ١٠٠شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء (توريد)، وهي مملوكة بنسبة ٪
فع ألطراف البيع: الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية والكهرباء من شركة الجبيل للمياه والكهرباء ("جواب") وبيع هذه المنا

 المياه المالحة وشركة مرافق. شركة توريد مسؤولة أيًضا عن شراء وتوريد الوقود إلى شركة جواب.
 

  لشركة مرافق، ومسجلة في المملكة العربية السعودية بغرض تشغيل وصيانة ٥١شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة، وهي مملوكة بنسبة ٪
المعالجة ومياه التبريد ومياه الشرب والمياه المحالة وأنظمة تبريد مياه البحر ومعالجة مياه الصرف  مرافق المياه والصرف الصحي والمياه

الصحي والصناعي وتشغيل وصيانة مرافق خدمات المنافع المتعلقة بذلك وإدارة ومعالجة النفايات الصناعية والنفايات الخطرة.
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 الموحدة حول القوائم المالية إيضاحات
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٨ 

 (يتبع)معلومات حول الشركة . ١
 المشتركةترتيبات العمليات 

 ، لدى المجموعة ترتيب عمليات مشتركة في الشركة التالية:م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

  لشركة مرافق، ومسجلة في المملكة العربية السعودية وتتمثل أنشطتها ٣٠شركة الجبيل للمياه والكهرباء ("جواب")، وهي مملوكة بنسبة ٪
دية، الرئيسية في تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع الجبيل للمياه والكهرباء بمدينة الجبيل الصناعية، في المملكة العربية السعو

م. تعتبر ٢٠١٠ل وبيع المياه والكهرباء والقيام باألعمال واألنشطة المتصلة أو المتعلقة. بدأت شركة جواب أنشطتها التجارية في سنة ونق
المجموعة شركة جواب كترتيب عمليات مشتركة. وعليه، قامت المجموعة بإثبات حصتها في الموجودات والمطلوبات واإليرادات من بيع 

 ت العمليات المشتركة في هذه القوائم المالية الموحدة. المخرجات ومصروفا
 

 استثمار في شركات زميلة
 ، لدى المجموعة الشركة الزميلة التالية:م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 
  ل أنشطتها ٪ لشركة مرافق، ومسجلة في المملكة العربية السعودية وتتمث٢٠شركة الجبيل وينبع لتبريد المناطق المحدودة، وهي مملوكة بنسبة

 الرئيسية في تطوير وتوفير ودعم أنظمة تبريد المناطق الصناعية والتجارية والسكنية للعمالء في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
 

  لشركة مرافق، مسجلة إلدارة وتشغيل وصيانة وإنشاء والتوسع في محطة تجميع ومعالجة ٤٥شركة جدة الثانية للمياه، وهي مملوكة بنسبة ٪
ياه الصرف الصحي، وتوزيع النفايات والتخلص منها، وإنشاء وتوسيع المنشآت والشبكات الالزمة في جدة. لم تبدأ أعمال التشغيل التجاري م

 للشركة بعد.
 

  ومعالجة مياه ٪، ,مسجلة للقيام بأعمال التشغيل والصيانة في محطة تجميع ٤٩شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة، المملوكة للشركة األم بنسبة
 لم تبدأ أعمال التشغيل التجاري للشركة بعد. الصرف في مدينة جدة.

 
شركة جدة  نسبة ملكية المجموعة في الشركات المذكورة أعاله هي نفس النسبة في جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة، باستثناء

 السنة. الثانية للتشغيل والصيانة التي تم تأسيسها خالل
 

 البيئة االقتصادية وتأثيرها على األعمال التجارية 
) والركود العالمي بسبب االنخفاض في الطلب على األعمال التجارية في شكل حدوث انكماش ١٩-أثرت تطورات جائحة فيروس كورونا (كوفيد

يراتها على أعمال التشغيل لديها واتخذت سلسلة من اإلجراءات ومع ذلك، فقد قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم استباقي للوقوف على تأث اقتصادي.
 االستباقية والوقائية، بما في ذلك تفعيل لجنة إدارة األزمات واإلجراءات المرتبطة بها وذلك من أجل: 

 
 التحقق من صحة وسالمة موظفيها ومقاوليها وكذلك المجتمع بأسره الذي تعمل فيه، و - 
 على أعمالها وضمان استمرارية أعمال التشغيل.التخفيف من تأثير الجائحة  - 

 
كل عام على الرغم من هذه التحديات، مازالت أعمال تشغيل المجموعة حاليًا غير متأثرة إلى حد كبير حيث أن قطاع مرافق المياه والطاقة معفى بش

لم يكن لها أي تأثير جوهري على  ١٩-ة أن جائحة كوفيدمن القيود المختلفة المفروضة من السلطات. بناًء على هذه العوامل، ترى إدارة المجموع
  . تواصل اإلدارة متابعة الوضع عن كثب حيث أن الوضع ما زال يتطور.م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١النتائج المالية المعلنة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
 

 تاريخ اعتماد القـوائم المالية الموحدة 
و "مرافق") للسنة تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع ("مرافق") والشركات التابعة لها ("المجموعة" أ

 هـ.١٤٤٢شعبان  ٢٩م الموافق ٢٠٢١إبريل  ١١ لإلصدار وفقا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في 
 

 اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة . أسس٢
 

 أسس اإلعداد ١-٢
والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

 من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

ة القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا تحوط التدفقات النقدية لعملية تشغيل مشتركة مسجلة بالقيمة العادل تم إعداد هذه
 والتزامات المنافع المحددة بعد التوظيف والذي يتم قياسه بطريقة ائتمان الوحدة المقدرة. 

 
سعودي،  عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللایر السعودي، وهو أيضاً العملة الوظيفية للمجموعة، وتم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف لایرتم 

ما لم يذكر خالف ذلك.
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٩ 

 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد و. ٢
 

 أساس التوحيد ٢-٢
. تتحقق السيطرة عندما تتعرض م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م المالية الموحدة للشركة األم والشركات التابعة لها كما في تتكون هذه القوائم المالية من القوائ

العائدات المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك 
 لشركة المستثمر فيها. تتحقق السيطرة على الشركة المستثمر فيها، على وجه التحديد، عندما يكون لدى المجموعة:من خالل سيطرتها على ا

 مر القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المستث
 فيها).

 العوائد المتغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها؛ و تعرضات أو حقوق على 
 .القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار العوائد 

 
المجموعة حقوق بصورة عامة، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. لتأييد هذا االفتراض المسبق وعندما يكون لدى 

ما إذا أقل في أغلبية التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم 
 كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

 المستثمر فيها؛ الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة 
 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و 
 للمجموعة. حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة 

تغيرات  ستقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث
كثر من عناصر السيطرة المشار أليها أعاله. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم على واحد أو أ

ة أو إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة المشترا
 ستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة لغاية تاريخ إيقاف السيطرة على الشركة التابعة.الم

 
ى ينسب الربح أو الخسارة لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حاملي حقوق الشركة األم للمجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة، حت

 ا أدت النتائج إلى عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة. إذ
 

يتم عمل تعديالت في القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشي مع السياسات المحاسبية للمجموعة. تم استبعاد الموجودات والمطلوبات  إذا لزم األمر،
 مالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.والحقوق والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعا

 
ابعة، سينتج يتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة الت

 عنها ما يلي:
 

  استبعاد الموجودات (متضمنة الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة؛ 
  حقوق ملكية غير مسيطرة؛ استبعاد القيمة الدفترية ألي 
  استبعاد فروق التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛ 
  إثبات القيمة العادلة للمقابل المادي المستلم؛ 
  به؛ إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ 
 إثبات أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر؛ 
  .إعادة تصنيف حصة المجموعة للبنود المثبتة مسبقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر أو األرباح المبقاة، أيهما أنسب

 .حيث سيكون مطلوباً إذا قامت المجموعة باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة مباشرة
 

تقاس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ. تُحتسب التغيرات في حصة 
 المجموعة في شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة ضمن معامالت حقوق الملكية.

 
رباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة. يتم استبعاد األرباح يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك األرصدة واأل

كة غير المحققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى درجة مصلحة المجموعة في الشر
ستبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد فيها األرباح غير المحققة ولكن فقط إلى حد عدم المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. ويتم ا

 وجود دليل على انخفاض في القيمة.
 

 تقوم المجموعة باحتساب حصتها في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات المشتركة.
 

 المحاسبية الهامةملخص بالسياسات  ٣-٢
ل منتظم على كافة فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تطبقها المجموعة في إعداد القوائم المالية الموحدة. إن هذه السياسات المحاسبية مطبقة بشك

 الفترات المعروضة.
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١٠ 

 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد و. ٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 أ) استثمارات في شركات زميلة وعمليات مشتركة 

ً كبيراً. النفوذ الهام هو قدرة الشركة على المشاركة في القرارات المالية  الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيرا
 التشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها ال تُعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.و

 
ة الزميلة تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وفقًا لطريقة حقوق الملكية، يتم تسجيل الشرك

 الدفترية لالستثمار لالعتراف بالتغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة من تاريخ االستحواذ. مبدئياً بالتكلفة. يتم تعديل القيمة
 تدرج الشهرة المتعلقة بالشركات الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم اختبارها بشكل فردي لتحديد انخفاض القيمة.

 
المجموعة في نتائج أعمال الشركات الزميلة. يتم عرض أي تغير في الدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات المستثمر تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة 

كات فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغيير يتم االعتراف به مباشرة في حقوق الملكية الشر
التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. ويتم استبعاد أية أرباح وخسائر  صتها في أي تغيرات، عند االقتضاء، في قائمةالزميلة، تعترف المجموعة بح

 غير محققة تنتج عن التعامالت بين المجموعة والشركات الزميلة بالقدر الذي تكون عليه الحصة في الشركات الزميلة.
 

الشركات الزميلة في قائمة الدخل الموحدة خارج الربح التشغيلي ويمثل ربح أو خسارة بعد يتم عرض مجموع حصة المجموعة من ربح أو خسارة 
 الضريبة وحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركات الزميلة. 

 
على السياسات المحاسبية كي تتماشى مع تلك تم إعداد القوائم المالية للشركات الزميلة لنفس الفترة المالية للمجموعة. وعند الضرورة، تُجرى تعديالت 

 السياسات المتبعة من قِبل المجموعة.
 

ميلة. بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة انخفاض القيمة على استثماراتها في الشركة الز
هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد تنخفض قيمته. وفي هذه الحالة، تحدد المجموعة بتاريخ كل قوائم مالية فيما إذا كان 

خسارة ضمن بند تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركات الزميلة وقيمتها الدفترية وتعترف بال
 لة" في قائمة الدخل الموحدة."حصة الشركة من أرباح شركات زمي

 
مته العادلة. عند فقدان نفوذ جوهري على الشركات الزميلة، المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، تقوم الشركة بقياس وتسجيل أي استثمار محتفظ به بقي

لعادلة لالستثمارات المحتفظ بها والمبالغ المحققة من البيع يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان أو النفوذ الجوهري والقيمة ا
 في قائمة الربح أو الخسارة.

 
ليات إن العمليات المشتركة هي ترتيب تمتلك فيه المجموعة سيطرة مشتركة ولها حقوق في الموجودات والتزامات المطلوبات المتعلقة بترتيب العم

مع مشغلين آخرين مشاركين في استخدام موجودات وموارد المشغلين المشتركين. فيما يتعلق بحقوقها  تقوم المجموعة باألنشطة بالتعاون المشتركة.
 في العمليات المشتركة، تعترف المجموعة كمشغل مشترك بما يلي:

 
 موجوداتها، بما في ذلك حصتها في أي موجودات مملوكة بشكل مشترك.   -
 مطلوباتها، بما في ذلك حصتها في أي مطلوبات متكبدة بشكل مشترك.   -
 إيراداتها من بيع حصتها في المخرجات الناشئة عن العمليات المشتركة.  -
 حصتها من اإليرادات من بيع مخرجات العمليات المشتركة. و  -
 مصروفاتها، بما في ذلك حصتها في أي مصروفات متكبدة بشكل مشترك.   -

 
ابعة، راء تقييم األهمية النسبية للمنشآت ذات السيطرة المشتركة والشركات الزميلة بصفة عامة باستخدام نفس األساليب المستخدمة للشركات التيتم إج

 ولكنها تنحصر في معايير ربح/ خسارة السنة والموجودات والمطلوبات المحتملة وااللتزامات المالية األخرى.
 

 متداولب) تصنيف المتداول وغير ال
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة بناًء على تصنيف متداول / غير متداول. يتم تصنيف األصل ضمن 

 الموجودات المتداولة عندما:
 .يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادلة 
 أساسي لغرض المتاجرة. في حالة االحتفاظ بها بشكل 
 يتوقع أن تتحقق خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي، أو 
  .نقد أو ما في حكمه مالم يحظر أن يتم تبادلها أو استخدامها لتسوية مطلوبات لمدة أقلها اثنا عشر شهراً بعد فترة القوائم المالية 

 تُصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 
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 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في ل

 

١١ 

 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد و. ٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 

 (يتبع)ب) تصنيف المتداولة وغير المتداولة 
 يتم تصنيف المطلوبات كمتداولة عندما:

 .يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية 
  حالة االحتفاظ بها بشكل أساسي لغرض المتاجرة.في 
 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهًر من تاريخ التقرير المالي، أو 
 .عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً من تاريخ التقرير المالي 

 اولة.وتصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى غير متد
 

 ج) قياس القيمة العادلة
 

ياس. يستند قياس القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل إلتزام في معاملة متكافئة بين المشاركين في السوق في تاريخ الق
 القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام يتم إما: 

  الرئيسي لألصل أو االلتزام، أوفي السوق 
 .في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي 

 
على افتراض  وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا

ق يعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى. يراعي قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي قدرة المشاركين في السوق على أن المشاركين في السو
  تكوين منافع اقتصادية باستخدام األصل بأعلى وأفضل منفعة أو بيعه ألحد المشاركين اآلخرين في السوق بحيث يستخدمه بأعلى وأفضل منفعة.

 
ة طرق التقييم التي تعد مناسبة في الظروف المحيطة والتي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العادلة، مما يضاعف من استخدام تستخدم المجموع

عادلة متها الالمدخالت الملحوظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أدنى حد. إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قي
وبيان ذلك كما يلي بناًء على أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر  أو االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة مصنفة ضمن تدرج القيمة العادلة

 هامة لقياس القيمة العادلة ككل:
 

  اثلة. األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متم - ١المستوى 
  أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة قابالً للمالحظة بصورة مباشرة أو غير  - ٢المستوى

 مباشرة.
  أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.  - ٣المستوى 

 
جودات والمطلوبات بالقيمة العادلة التي تدرج في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تمت تحويالت بين بالنسبة للمو

 في نهايةالمستويات في هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف (بناًء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) 
 كل فترة قوائم مالية. تحدد المجموعة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وغير المتكرر.

 
لسياسات المحاسبية وفي تاريخ كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بتحليل الحركة في قيم الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا ل

للعقود ة. ولهذا التحليل، تتولى اإلدارة التحقق من المدخالت الرئيسية في أحدث تقييم من خالل مطابقة المعلومات الواردة في حسابات التقييم للمجموع
يد ما إذا كان والوثائق األخرى ذات العالقة. كما تقوم اإلدارة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر الخارجية وذلك لتحد

 .  التغيير معقوالً

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى 
قياسها م لتي يتالمالية دوات الة لألدلعاابالقيمة ت ذات العالقة إلفصاحا) ا٢٣التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله. يناقش اإليضاح (

  ح فيها عن القيمة العادلة.إلفصام التي يتأو الة دلعاابالقيمة 
 

 د) االعتراف باإليرادات
ن قياس يتم إثبات اإليرادات من العقود مع عمالء بمرور الوقت إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه منافع اقتصادية إلى المجموعة بحيث يمك

مع األخذ في  مبالغ اإليرادات بموثوقية، بغض النظر عن متى يتم استالم المدفوعات. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق،
يرادات ألنها الملتزم االعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع باستثناء الضرائب أو الرسوم. لقد استنتجت المجموعة بأنها هي األصل في ترتيبات اإل

 الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات ولديها أسعار العروض وكما أنها تتعرض لمخاطر المخزون واالئتمان في جميع ترتيبات إيراداتها.
المياه والكهرباء وبيع جميع عمالء المجموعة موجودون داخل المملكة العربية السعودية. يتمثل نشاط المجموعة في تقديم خدمات المرافق بما في ذلك 

 الغاز المخصص للبيع لمختلف العمالء. 
 

 ويجب كذلك استيفاء معايير التحقق المحددة أدناه قبل تحقق اإليرادات.
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١٢ 

 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد و. ٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 

 (يتبع)د) االعتراف باإليرادات 
 

 مصروفات المنافع
تقديم الخدمات للعمالء واعتبار أنهم استلموا منافعها واستهلكوها في نفس الوقت. وفقا لشروط عقود المنافع  تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عندما يتم

التقدم مع العمالء، تصدر المجموعة فواتيراً إلى العمالء بناًء على وحدة المخرجات المقدمة لهم. تستخدم المجموعة طريقة المخرجات لقياس مدى 
لتزام األداء المنصوص عليه في كل عقد، وتقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة بالمبالغ التي لها الحق في إصدار فواتير الذي تم إحرازه لتلبية ا

ه. وفقا بها ألن المجموعة لها الحق في الحصول على مقابل مادي من عمالئها بمقدار المبلغ المقابل مباشرة لقيمة أداء الشركة المنجز حتى تاريخ
ال يوجد مقابل مالي متغير أو تمويل أو مقابل مالي غير نقدي أو مقابل مالي  يات مستخدم المنافع، يتم تحديد المقابل المالي لكل وحدة المخرجات.التفاق

 مستحق للعميل في سعر المعاملة.
 

 السعة المحجوزة غير المستخدمة
استخدام خدمات المنافع أقل من الكمية المتفق عليها (السعة المحجوزة) وفقًا للمنصوص تمثل إيرادات السعة المحجوزة الفواتير المقدمة للعمالء إذا كان 

دفق منافع عليه في اتفاقية مستخدم المنافع مع العمالء. يتم إصدار فواتير بهذه اإليرادات واالعتراف بها في الفترة التي يصبح من المحتمل أن تت
م وفقًا لتعليمات هيئة تنظيم الكهرباء ٢٠١٤المطالبة بمثل هذه اإليرادات عن الفواتير الصادرة بعد سنة  اقتصادية للمجموعة. لم يعد يحق للشركة األم

 واإلنتاج المزدوج.
 

 مصروفات توصيل
ر المتوقع يُعترف باإليرادات المتعلقة برسوم التوصيل المحصلة من العمالء في تاريخ إبرام االتفاقية كإيرادات مؤجلة ويتم إطفاؤها على مدى العم

 للعالقة بالعميل.
 

 سنة ٢٠     عمالء صناعيون
 سنوات ٥     عمالء غير صناعيين

 
 إيرادات الفوائد

و المعدل الذي بالنسبة لجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم تسجيل إيرادات أو مصروفات الفوائد باستخدام معدل الفائدة الفعلي. وه
المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع لألدوات المالية إلى صافي القيمة المدرجة لذلك األصل عند االعتراف األولي. يتم  يخصم التدفقات النقدية

 إدراج إيرادات الفوائد في إيرادات التمويل بقائمة الدخل الموحدة.
 

 توزيعات األرباح
 المدفوعات والتي تكون عموماً عند الموافقة عليها من قبل المساهمين.يتم قيد توزيعات األرباح عند ثبوت حق المجموعة في استالم 

 
 إيرادات أخرى

المستلم  يُعترف باإليرادات األخرى عندما يكون تحقق اإليرادات مؤكداً وتكون مكتسبة من قبل المجموعة على حسابها. يُعترف بالمقابل غير النقدي
ٍق لالعتراف األولي، يتم االعتراف بالمقابل غير النقدي كإيراد على مدى الفترة المتوقعة التي يتم فيها من عمالء أولياً بالقيمة العادلة. في وقت الح

 استيفاء التزامات األداء ذات العالقة.
 

 هـ) العمالت األجنبية
ل الشركة األم. تحدد كل شركة من شركات يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللایر السعودي، وهو أيضاً العملة الوظيفية المستخدمة من قب

 المجموعة عملتها الوظيفية وأن البنود المدرجة في القوائم المالية لكل شركة تقاس باستخدام تلك العملة الوظيفية. 
 

 المعامالت واألرصدة
لعملتها الوظيفية المعنية في التاريخ الذي تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية في البداية من قبل شركات المجموعة حسب أسعار الصرف الفورية 

المستخدمة  تكون فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف ألول مرة. إن الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية تحول بأسعار الصرف الفورية للعملة
 بتاريخ القوائم المالية.

 
ة في قائمة الدخل الموحدة باستثناء البنود النقدية التي تم تعيينها كجزء من تحوط صافي يُعترف بالفروق الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدي

يف المبلغ استثمار المجموعة في عملية أجنبية. يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر حتى يتم استبعاد صافي االستثمار في الوقت الذي يتم تصن
 المتراكم في الربح أو الخسارة. 
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١٣ 

 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد و. ٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 

 (يتبع)هـ) العمالت األجنبية 
المعاملة األولية. تُحّول البنود  يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار التحويل السائدة بتاريخ

العادلة بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة. إن األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل غير النقدية، التي تُقاس بالقيمة 
ي أن مة العادلة للبند (أالبنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتوافق مع االعتراف باألرباح أو الخسائر من التغيرات في القي

بها أيضاً  فروق التحويل على البنود التي تم االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة لها ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الدخل يُعترف
 ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الدخل على الترتيب).

 
 شركات المجموعة

ات ومطلوبات العمليات األجنبية، إن وجدت، إلى اللایر السعودي بسعر الصرف السائد بتاريخ القوائم عند توحيد القوائم المالية، يتم تحويل موجود
ائم المالية ضمن المالية ويتم تحويل قائمة الربح أو الخسارة بسعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة. يتم االعتراف بفروق التحويل الناتجة من توحيد القو

ى. عند استبعاد عملية أجنبية، يُعترف بالصرف ببنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية في قائمة الربح أو بنود الدخل الشامل األخر
 الخسارة الموحدة.

 
 و) الممتلكات واآلالت والمعدات

 عد خصم االستهالك المتراكم و / أو خسائر االنخفاضبالتكلفة ب، باستثناء األرض واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات
االقتراض المتعلقة بمشروعات  المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف

ل أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت والمعدات على فترات زمنية، اإلنشاء طويل األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات. عند ضرورة استبدا
المجموعة تقوم بإثبات هذه األجزاء بشكل فردي كموجودات لها أعمار إنتاجية محددة، وتستهلك وفقا لذلك. وبالمثل، عندما يتم إجراء فحص  فإن

ة استيفاء معايير اإلثبات. يتم إثبات جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى رئيسي، يتم إثبات في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كاستبدال في حال
تكلفة األصل في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها. يتم االعتراف بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل األصل بعد إدراج استخدامه في 

 المعني في حالة استيفاء معايير االعتراف بالمخصص.
 

لعميل بإمكانية يتم إثبات مساهمات العمالء في بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي تتطلب التزاًما من الشركة إما بتوصيل العميل بشبكة أو تزويد ا
اعتماد ائتمان مقابل لإليرادات الوصول المتواصل لمرافق الكهرباء أو الماء أو كليهما، بالقيمة العادلة عندما يكون للمجموعة سيطرة على هذا البند. يتم 

ً على مدى الفترة التعاقدية المنصوص عل يها في اتفاقية المؤجلة بالمطلوبات المتداولة وغير المتداولة مجتمعة. يتم إثبات اإليرادات واستهالكها الحقا
 مستخدم المنافع.

 
 مقدرة لألصول على النحو التالي:يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية ال

 االعمار اإلنتاجية 
 سنة ٢٠ - ١٢٫٥ آالت وماكينات

 سنة ٣٣٫٣ - ١٢٫٥ مباني وآبار وبنية تحتية مدنية
 سنة ٢٠ - ١٢٫٥ عدادات وشبكات أنابيب ومحطات رفع

 سنة ٣٣٫٣ - ١٤٫٣ خطوط كهرباء وكابالت وعدادات وشبكات 
 سنة ٢٠ مرافق خارجية مشتركة

 سنوات ١٠ - ٣ أخرىمعدات 
 

استخدامها  يتم إلغاء االعتراف ببند الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعادها أو عندما يكون من المتوقع عدم وجود منفعة اقتصادية مستقبلية من
يتم قياسها بالفرق بين صافي عوائد االستبعاد المستمر. إن المكاسب أو الخسائر الناتجة من التوقف عن االعتراف ببند الممتلكات واآلالت والمعدات 

 والقيمة المدرجة لألصل ويُعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن االعتراف باألصل.
 

 يلها بأثر مستقبلي عند اللزوم.يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل سنة مالية وتعد
 

األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم الخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة، وال يتم استهالكها حتى يكون األصل األرض ويتم قياس 
 متاحاً لالستخدام بالشكل الذي تريده اإلدارة.

 
 ز) موجودات غير ملموسة
المشتراة بصورة منفصلة تقاس مبدئياً بالتكلفة. بعد االعتراف األولي، تسجل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي الموجودات غير الملموسة 

 إطفاء متراكـم وأية خسائر انخفاض متراكمة. 
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١٤ 

 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد و. ٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 

 (يتبع)ز) موجودات غير ملموسة 
 

 تراخيص برامج حاسب آلي
تمثل الموجودات غير الملموسة بشكل رئيسي تكاليف ترخيص برامج الحاسب اآللي. فيما يلي ملخص بالسياسات المطبقة على الموجودات غير 

 الملموسة للمجموعة:
 آليتراخيص برامج حاسب  

 سنوات ٥ االعمار اإلنتاجية
 مطفأة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي طريقة اإلطفاء المستخدمة

 مشتراة منتجة داخليا أو مشتراة

 
لألصل، وتسجل  تقاس األرباح او الخسائر الناتجة من التوقف عن االعتراف باألصل غير الملموس بالفرق بين متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية

 في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن االعتراف باألصل.
 

 ح) عقود اإليجار
إذا كان العقد  تحدد المجموعة عند بداية اإليجار ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار. ويعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار

م أصل محدد لفترة زمنية معينة مقابل عوض مادي. لتقييم ما إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل ينقل الحق في السيطرة على استخدا
  ).١٦محدد، تستعين المجموعة بتعريف اإليجار وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (

 
 كمستأجر  .أ

بدء اإليجار. ُيقاس موجودات حق االستخدام أولياً بالتكلفة، والذي يشمل تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ 
لية تم تكبدها وتقدير المبلغ األولي اللتزام اإليجار الذي يُعّدل وفقاً ألي مدفوعات إيجار تتم في أو قبل تاريخ البدء، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة أو

 ستعادة األصل محل العقد أو الموقع الذي يوجد عليه، مخصوًما منه أي حوافز إيجار مستلمة.لتكاليف تفكيك وإزالة األصل محل العقد أو ال
 

اإليجار ملكية يتم استهالك موجودات حق االستخدام الحقًا باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية مدة عقد اإليجار، ما لم ينقل عقد 
في هذه الحالة، هذا األصل إلى المجموعة بنهاية مدة عقد اإليجار أو أن تعكس تكلفة موجودات حق االستخدام أن المجموعة سوف تمارس خيار شراء. 

ت. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدار العمر اإلنتاجي لهذا األصل، والذي يتم تحديده على نفس األساس الخاص بالممتلكات والمعدا
إجراء بعض باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض موجودات حق االستخدام بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها من أجل 

 إعادة القياس اللتزامات عقود اإليجار. 
 

ر الفائدة المتضمن يتم قياس التزام اإليجار أولياً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، والتي يتم خصمها باستخدام سع
القتراض المتزايد للمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض في عقد اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل، بمعدل ا

 المتزايد كمعدل خصم.
 

ستقبلية الناشئة عن يُقاس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويُعاد قياسها عند وجود تغيير في مدفوعات اإليجار الم
و في حال وجود تغير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا غيرت المجموعة تغيير في مؤشر أو معدل، أ

اإليجار  تقييمها حول ما إذا كانت ستمارس خيار شراء أو تمديد أو إنهاء أو إذا كان هناك دفع ثابت جوهري معدل لإليجار. عند إعادة قياس التزام
 م إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام، أو يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة إذا تم خفض القيمة الدفتريةبهذه الطريقة، يت

 لموجودات حق االستخدام إلى صفر.
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة مثل معدات تكنولوجيا  اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات

ى فترة المعلومات وعقود اإليجار قصيرة األجل. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المتعلقة بهذه العقود كمصروفات بطريقة القسط الثابت على مد
 عقد اإليجار.

 
 كمؤجر  .ب

 المجموعة كمؤجر، فإنها تحدد عند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.عندما تتصرف 
 

قة بملكية ولتصنيف كل عقد إيجار، تقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل حول ما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافع المتعل
إذا كان هذا هو الحال، فإن عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويلي؛ وإذا لم يكن كذلك، فهو عقد إيجار تشغيلي. كجزء من هذا التقييم، تضع هذا األصل. 

 المجموعة في االعتبار مؤشرات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار يغطي الجزء األكبر من الحياة االقتصادية لألصل.
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١٥ 

 (يتبع)المحاسبية الهامة  السياساتأسس اإلعداد و. ٢
 

  (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 (يتبع)ح) عقود اإليجار 

 
 (يتبع)كمؤجر   .ب

الرئيسي وعقد اإليجار من الباطن بشكل منفصل. وتقوم عندما تكون المجموعة مؤجًرا وسيًطا، فإنها تقوم بالمحاسبة عن حقوق ملكيتها في عقد اإليجار 
إلى هذا بتقييم تصنيف عقد اإليجار لعقد اإليجار من الباطن بالرجوع إلى موجودات حق االستخدام الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي، وليس بالرجوع 

الموضح أعاله، فإنها تصنف عقد اإليجار من الباطن على أنه عقد األصل. إذا كان عقد اإليجار عقد إيجار قصير األجل تطبق فيه المجموعة اإلعفاء 
 إيجار تشغيلي.

 
) لتخصيص المقابل المالي في العقد. ١٥إذا كان الترتيب يتضمن مكونات إيجارية وغير إيجارية، فإن المجموعة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي (

 عقود إيجار تشغيلية كإيرادات على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.  تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المستلمة بموجب
 

 ط) تكاليف االقتراض
المقصود  تكاليف االقتراض العائدة مباشرة الستحواذ وإنشاء وإنتاج الموجودات التي تستغرق بالضرورة وقتاً طويالً لتكون جاهزة لالستخدام للغرض

من تكلفة األصل المتعلق بها. يتم تحميل كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي حدثت فيها. تتكون منها يتم رسملتها كجزء 
  تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تكبدتها الشركة فيما يتعلق باإلقتراض.

 
 االعتراف األولي والقياس الالحق  -ي) الموجودات المالية 

قياس داة المالية هي أي عقد ينشأ منه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. تطبق المجموعة متطلبات التصنيف والإن األ
 ) "األدوات المالية".٩لألدوات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (

 
 تكون المجموعة طرفاً في شروط تعاقدية لألداة، ويكون في تاريخ التداول عموماً.يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما 

 
ناء أو إصدار ويتم االعتراف األولّي بالموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة. يتم إضافة أو طرح تكاليف المعامالت العائدة مباشرة إلى اقت

دات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ) إلى القيمة العادلة الموجودات والمطلوبات المالية (بخالف الموجو
 للموجودات المالية أو المطلوبات المالية للموجودات حسب االقتضاء، عند اإلثبات األولي.

 
  الموجودات المالية

 ) التبويب والقياس الالحق للموجودات المالية١(
 موجوداتها المالية كتلك التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة إذا استوفت المعايير التالية:تصنف الشركة 

 * يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية. و 
دية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة على أصل المبلغ * تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نق

  القائم.
 

 يعتمد التبويب على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات المالية.
 

 جارية بسعر المعاملة حيث أن الذمم المدينة التجارية ال تحتوي على مكون تمويل كبير.تقيس المجموعة عند االعتراف األولي الذمم المدينة الت
 

 امل اآلخر".ال تصنف الشركة أي من موجوداتها المالية ضمن بند "القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" أو "القيمة العادلة من خالل الدخل الش
 

 ة ) االنخفاض في قيمة الموجودات المالي٢(
ئتمان المتوقعة تقوم المجموعة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات خسائر اال

وقعة التي تنتج عن جميع على مدى العمر المتوقع أو مدة اثني عشر شهراً. الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسارة االئتمانية المت
شهرا جزءاً من  ١٢أحداث التعثر المحتملة في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية. في المقابل، تمثل الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى 

شهرا من تاريخ القوائم المالية. إن تقييم ما  ١٢ة الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث تعثر محتملة عن السداد خالل فتر
داد منذ اإلثبات إذا كانت فرضية إثبات الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر تستند إلى الزيادات الكبيرة في احتمالية أو خطر حدوث تعثر في الس

 في تاريخ القوائم المالية أو حدوث تعثر فعلي في السداد.  األولي بدالً من وجود دليل على انخفاض القيمة االئتمانية لألصل المالي
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١٦ 

 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد و. ٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 (يتبع)االعتراف األولي والقياس الالحق  -ي) الموجودات المالية 

 
 (يتبع) الموجودات المالية

بشكل منتظم تضع المجموعة في االعتبار احتماالت التعثر في السداد عند اإلثبات األولّي لألصل وما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان 
ة مخاطر التعثر في السداد كما في تاريخ القوائم خالل كل فترة مالية. ولتقييم ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، تقوم المجموعة بمقارن

متاحة. وتم، المالية مع مخاطر التعثر في السداد في تاريخ االعتراف األولي. تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة والنظرة المستقبلية ال
 على وجه الخصوص، إدراج المؤشرات التالية:

 
 أو المتوقعة في الظروف التجارية أو المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تؤدي إلی تغيير کبير في قدرة  التغيرات المعاكسة الهامة الفعلية

 العميل علی الوفاء بالتزاماته.
 التغيرات الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية للعميل  
 فس العميلالزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لن 
 عميلالتغيرات الهامة في األداء المتوقع وسلوك المقترض، بما في ذلك التغيرات في حالة السداد للعمالء والتغيرات في النتائج التشغيلية لل 
  (مثل أسعار الفائدة في السوق أو معدالت النمو) معلومات االقتصاد الكلي 
  مستقبليةمعلومات فترات سابقة تم تعديلها من أجل معلومات 

 
يوما من  ٣٦٠بغض النظر عن التحليل المذكور أعاله، يفترض حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان إذا تجاوز المدين موعد االستحقاق بأكثر من 

 تاريخ السداد التعاقدي، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة تثبت خالف ذلك.
 

) ويقيس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل خسائر االئتمان ٩ي يسمح به المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (اعتمدت المجموعة النهج المبسط الذ
تحدد المجموعة خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة  المتوقعة طوال العمر المتوقع لجميع الذمم المدينة التجارية الناتجة عن عقود مع العمالء.

على الخبرة السابقة لخسائر االئتمان بناًء على حاالت تأخر المدينين عن السداد والذي  م مصفوفة المخصصات والتي يتم تقديرها بناءً التجارية باستخدا
 يتم تعديله حسب االقتضاء لتعكس الظروف الحالية وتقديرات الظروف االقتصادية المستقبلية.

 
أو أكثر يكون له أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك  مة االئتمانية عند وقوع حدثيتم تقييم الموجودات المالية على أنها منخفضة القي

 األصل. 
 
و قد يتضمن الدليل الموضوعي لالنخفاض في القيمة مؤشرات إلى أن المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تعثر أ

أو احتمال دخولهم في إفالس أو إعادة تنظيم مالي وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس تأخير في سداد أصل الدين 
 في التدفقات النقدية المقدرة مثل التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بالتعثر.

 
ل أو مجموعة األصول. إذا وجد أن جميع األدوات المالية الهامة لم تنخفض تضع المجموعة في االعتبار دليل االنخفاض في القيمة على مستوى األص

  قيمتها بشكل فردي، يتم إدراجها في مجموعة أدوات مالية ذات خصائص مخاطر متماثلة وتقييم انخفاضها مجتمعة.
 

القيمة لخسائر االئتمان. وعندما تسبب األحداث الالحقة يتم إثبات خسائر انخفاض قيمة األدوات المالية في قائمة الدخل الموحدة ضمن بند انخفاض 
 نقصاً في مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة، يتم رد النقص في خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل الموحدة.

 
إتمام جميع اإلجراءات الالزمة وتحديد تُشطب هذه الموجودات بعد  عندما يكون األصل غير قابل للتحصيل، يتم شطبه مقابل المخصص المتعلق به.

ً يقلل مبلغ المصروف في قائمة الدخل الموحدة. إذا انخفض مبلغ خسارة انخفاض  مبلغ الخسارة. االسترداد الالحق للمبالغ المدينة المشطوبة مسبقا
النخفاض في القيمة، يتم عكس خسارة االنخفاض القيمة في فترة الحقة وكان من الممكن ربط هذا االنخفاض بصورة موضوعية بحدث وقع بعد إثبات ا

 في القيمة المعترف بها سابقاً عن طريق تعديل المخصص. ُيعترف بمبلغ الرد في قائمة الدخل الموحدة.
 

 ) التوقف عن إثبات الموجودات المالية ٣(
من األصل أو إذا قامت بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية  تتوقف المجموعة عن إثبات األصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية

المالية المحولة  التعاقدية لألصل المالي في المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع مخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. ويتم اثبات أي منفعة بالموجودات
التزام منفصل. يتم التوقف عن االعتراف بالتزام مالي في قائمة المركز المالي الموحدة التي تم انشاءها او االحتفاظ بها من قبل المجموعة كأصل أو 
 عندما تخلي المجموعة مسؤوليتها أو عند إلغاء أو انتهاء مدته.
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١٧ 
 

 . أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (يتبع)٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 (يتبع)االعتراف األولي والقياس الالحق  -ي) الموجودات المالية 

 
 المطلوبات المالية

 المالية ) التبويب والقياس الالحق للمطلوبات١(
 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال إذا لم تكن:تقوم المجموعة بتبويب مطلوباتها المالية كتلك التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة 

 مقابل مالي محتمل لمشتٍر في دمج أعمال • 
 محتفظ بها للمتاجرة، أو • 
 محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.• 

 
 المالية تحت بند "القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة". من مطلوباتها أي ال تقوم المجموعة بتأهيل

 
 ) التوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية٢(

التي توقف طلوبات المالية تقوم المجموعة بإيقاف إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها أو إلغائها أو انتهاء مدتها. الفرق بين القيمة الدفترية للم
تها في قائمة الدخل االعتراف بها والمقابل المادي المسدد والمستحق السداد، بما في ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المتكبدة، يتم إثبا

 الموحدة.
 

 ) المقاصة ٣(
ركز المالي الموحدة فقط عندما يكون لدى المجموعة حق يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وُيعرض المبلغ الصافي قائمة الم

 قانوني بمقاصة المبالغ والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام في وقت واحد.
 

 ك) االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
 في اإليضاحات التالية:تم عرض ملخص إلفصاحات تتعلق بانخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

 
  ٣-٢إيضاح         إفصاحات السياسة المحاسبية
 ٣إيضاح         إفصاحات الفتراضات هامة 

 ٦إيضاح         ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٧إيضاح           موجودات غير ملموسة

 
تنخفض قيمته. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر أو تجري المجموعة تقييما بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصالً ما قد 

رداد لألصل عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل. إن المبلغ القابل لالست
هما أعلى. ويتم تحديده لكل أصل على أساس فردي ما لم يكن األصل منتجا هو القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد أو قيمته أثناء االستخدام، أي

رية لألصل لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تتجاوز القيمة الدفت
 صل يعتبر منخفضاً ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد فإن األ

 
السوق للقيمة الزمنية عند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات 

لعادلة ناقصاً تكاليف البيع، يتم مراعاة المعامالت التي تمت مؤخراً في السوق. وفي حالة عدم لألموال والمخاطر المحددة لألصل. عند تحديد القيمة ا
ر األسهم المعلنة إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. إن هذه العمليات الحسابية يتم تأييدها بمضاعفات التقييم أو أسعا

 مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة. للشركات المتداولة علناً أو
 

ات يستند احتساب المجموعة النخفاض القيمة على الموازنات المفصلة والحسابات المتوقعة والتي تم إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من الوحد
والحسابات المتوقعة فترة خمس سنوات. يُحتسب معدل المولدة للنقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية عليها. تغطي هذه الموازنات 

 نمو طويل المدى ويتم تطبيقه لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.
 

 تتحقق خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل غير الموحدة ضمن فئات المصروفات التي تتسق مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.
 

المسجلة بة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقدير بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة بالنس
المولدة للنقد. ويتم  سابقا لم تعد موجودة أو قد انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة

منذ اخر رد خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقاً فقط في حالة حدوث تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد لألصل 
مته القابلة لالسترداد وال تتجاوز خسارة انخفاض قيمة تم تسجيلها. ويكون عكس خسائر االنخفاض محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قي

بات هذا القيمة الدفترية التي تم تحديدها بالصافي بعد خصم االستهالك كما لو كان لم يُعترف بخسائر انخفاض لألصل في السنوات السابقة. يتم إث
 العكس في قائمة الدخل الموحدة.

 
 موجودات معينة: يتم أيضاً تطبيق المعايير المحددة أدناه في تقييم انخفاض قيمة

 
 الموجودات غير الملموسة

ديسمبر عند مستوى الوحدة  ٣١يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة سنوياً لتحديد االنخفاض في القيمة كما في 
القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.المولدة للنقد، عندما تشير الظروف إلى أن 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١٨ 
 

 . أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (يتبع)٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 

 ل) المخـزون
السعر  يتم تقييم المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة المخزون على أساس طريقة متوسط

 المرجح وتتضمن المصروفات المتكبدة القتناء المخزون والتكاليف األخرى المتكبدة لتوصيل المخزون للموقع في حالته الراهنة. 

 يمة القابلة للتحقق هي السعر المقدر للبيع من خالل العمليات العادية، مطروحاً منه مصروفات البيع.صافي الق
 

ستخدام يتم تكوين مخصص للمخزونات بطيء الحركة والمتقادم أخذاً باالعتبار عوامل متعددة بما في ذلك عمر بنود المخزون واالستخدام السابق واال
 لفرق الفنية الداخلية.المتوقع في المستقبل وتقييم ا

 
 م) نقد وما في حكمه

ن تاريخ يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي الموحدة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي يكو
ات مخاطر استحقاقها األصلي ثالثة أشهر أو أقل، بالصافي بعد خصم أرصدة السحب على المكشوف القائمة القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية محددة ذ

 غير جوهرية. 
 

 ن) ودائع قصيرة األجل
 يتم تصنيف الودائع التي يزيد استحقاقها األصلي عن ثالثة أشهر ويقل عن عام كوديعة قصيرة األجل ضمن الموجودات المتداولة.

 
 س) توزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية على المساهمين

النقدية أو غير النقدية على مالكي األسهم عندما يتم اعتمادها وتخرج من تصرف المجموعة يتم اعتماد التوزيع  تعترف المجموعة بالتزام التوزيعات
 عندما تتم الموافقة عليه من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية. 

 لقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع تعريف إعادة قياس القيمة العادلة مباشرة في حقوق الملكية. يتم قياس التوزيعات غير النقدية با

مة الدخل عند تسوية توزيع الموجودات غير النقدية، يُعترف بأي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة في قائ
  الموحدة.

 
 المخصصاتع) 
  عام

للموارد  يقيد المخصص عندما يكون على المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي نتيجة لحدث سابق ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك تدفقاً صادراً 
استرداد جزء من المخصص أو  عندما تتوقع المجموعة التي تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.

يتم  استرداد المخصص بالكامل، بموجب عقد تأمين على سبيل المثال، يتحقق االسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون هذا االسترداد مؤكداً.
 عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل الموحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة. 

 
منية للنقود جوهرياً، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل خصم يعكس المخاطر المتعلقة بااللتزام، عندما يكون مالئماً. عند إذا كان أثر القيمة الز

 استخدام الخصم، يتم االعتراف بالزيادة في المخصص بسبب مرور الزمن كأعباء تمويل.
 

 مخصصات إعادة الهيكلة
يكون لدى المجموعة التزام حكمي، والذي يكون عندما تحدد خطة رسمية مفصلة العمل أو جزء  يتم االعتراف بمخصصات إعادة الهيكلة فقط عندما

متأثرين من العمل المعني، وموقع وعدد الموظفين المتأثرين، وتقديراً مفصالً للتكاليف المصاحبة، وجدول زمني مناسب، وقد تم إخطار الموظفين ال
 بالسمات الرئيسية للخطة.

 
 تشغيلالتزام إيقاف ال

جها كجزء من تكلفة يتم احتساب تكاليف إيقاف التشغيل بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إدرا
صم كمصروف في قائمة الدخل األصل ذي الصلة. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل يعكس المخاطر الخاصة بالتزام إيقاف التشغيل. يتم قيد إطفاء الخ

ة التغيرات في التكاليف الموحدة ضمن التكلفة التمويلية. تتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة إليقاف التشغيل سنوياً ويتم تعديلها عند اللزوم. يتم إضاف
 المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق أو يتم خصمها من تكلفة األصل.
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١٩ 
 

 . أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (يتبع)٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 

 ف) الزكاة وضريبة الدخل
على أساس تقديري. المبالغ اإلضافية، تخضع المجموعة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية. وتقيد الزكاة وضريبة الدخل 

ئمة الربح أو إن وجدت، والتي تكون مستحقة عند إنتهاء الربط يتم تسجيلها في السنة التي تم فيها إصدار الربط النهائي. تمثل الزكاة المحملة على قا
على مساهم حقوق الملكية غير المسيطرة، ضمن حقوق الخسارة الموحدة زكاة المجموعة. تدرج الزكاة وضريبة الدخل المحملة، إن وجدت، المستحقة 

 الملكية غير المسيطرة.
 

 ص) الضريبة المؤجلة
لمطلوبات يتم، باستخدام طريقة االلتزام، تكوين مخصص بالضرائب المؤجلة على الفروق المؤقتة بين األسس الضريبية والقيمة الدفترية للموجودات وا

 ير المالي. ألغراض التقرير المالي بتاريخ التقر
 

ة القابلة يتم إثبات مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة لكافة الفروقات الضريبية المؤقتة. تحسب موجودات ضريبة الدخل المؤجلة لجميع الفروقات المؤقت
ضعة للضريبة يمكن استخدام المستخدمة المرحلة، وذلك بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه أرباحا خا لالستقطاع، واإلعفاءات والخسائر الضريبية غير

 هذه الموجودات مقابلها.
 

من المحتمل تتم مراجعة القيم الدفترية لموجودات / مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة بتاريخ إعداد القوائم المالية وتخفض إلى الحد الذي لم يعد فيه 
ات ضريبة الدخل المؤجلة. تتم إعادة تقييم موجودات / مطلوبات توفر ربح خاضع للضريبة كافي يسمح باستغالل جميع او جزء من موجودات / مطلوب

أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة  ضريبة الدخل المؤجلة التي لم يتم إثباتها بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، ويتم إثباتها بالقدر الذي يحتمل أن ينتج عنه
 تسمح باسترداد موجودات الضريبة المؤجلة.

 
الموجودات أو تسدد  ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل السنة التي تتحقق فيهاتقاس موجودات 

 فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية واألنظمة الضريبية الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية.
 

 المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج الربح أو الخسارة، يتم إدراجها خارج الربح أو الخسارة. يتم إثبات بنود ضريبة الدخل المؤجلةإن ضريبة الدخل 
 والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة.

 
د وجود حق نظامي ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالية مقابل مطلوبات الضريبة تتم مقاصة موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عن

 الحالية وتتعلق مطلوبات الضرائب المؤجلة بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس الجهة الضريبية.
 

 لم يتم االعتراف بضريبة مؤجلة لما يلي:
مطلوبات في معاملة ال تعتبر عملية تجميع اعمال، وأنها ال تؤثر على الربح المحاسبي أو الدخل الفروق المؤقتة عن االعتراف األولي لموجودات أو  -

 أو الخسائر الخاضعة للضريبة.
في عكس  الفروق المؤقتة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والترتيبات المشتركة إلى حد مقدرة المجموعة على التحكم

 المؤقتة واحتمال عدم عكس الفروق المؤقتة في المستقبل المنظور. والفروق 
 الفروق المؤقتة الناشئة عن االعتراف األولي بالشهرة. -

 
 ث) ربحية السهم

فترة. بلغ المتوسط المرجح لألسهم القائمة خالل التُحتسب ربحية السهم بقسمة الربح أو الخسارة العائدة للمساهمين العاديين بالشركة األم على المتوسط 
 سهم. ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠عدد  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١و م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المرجح لألسهم القائمة كما في 

 
 ر) منافع الموظفين

 منافع الموظفين قصيرة األجل
المتوقع دفعه إذا كان لدى المجموعة يتم تحميل منافع الموظفين قصيرة األجل كمصروف عند تقديم الخدمة ذات العالقة. يتم االعتراف بااللتزام بالمبلغ 

 التزام حالي قانوني أو حكمي بدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة قدمها الموظف ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.
 

 خطة المنافع المحددة
قة وحدة تطبق المجموعة خطة غير ممولة لمنافع محددة بعد انتهاء التوظيف. يتم تحديد تكلفة تقديم المزايا بموجب خطة مزايا محددة باستخدام طري

 ل اآلخر الموحدة. االئتمان المقدرة. يُعترف بأرباح وخسائر إعادة القياس بالكامل في الفترة التي تحدث فيها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشام

 يُعترف بتكاليف الخدمة السابقة في قائمة الدخل الموحدة في:
  تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها؛ و 
 .التاريخ الذي تعترف فيه المجموعة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة، أيهما أقرب 
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٢٠ 
 

 المحاسبية الهامة (يتبع). أسس اإلعداد والسياسات ٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 

 (يتبع)ر) منافع الموظفين 
تزامات يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي أصل أو التزام المنافع المحددة. تعترف المجموعة بالتغيرات التالية في صافي ال

 يرادات" و "المصروفات اإلدارية" في قائمة الدخل الموحدة:المنافع المحددة ضمن "تكلفة اإل
  تكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التخفيضات والتسويات غير الروتينية 
 صافي مصروفات أو إيرادات فوائد 

اللتزام المزايا المحددة، ناقصا تكاليف الخدمة السابقة، ويتم منها تسوية االلتزامات. مع ذلك، الخطة  يتكون التزام المنافع المحددة من القيمة الحالية
 غير ممولة وليس لديها أية أصول.

 
 برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين

السكنية التي شيدتها الشركة األم. عند قامت الشركة األم بوضع برامج تملك وحدات سكنية والتي توفر للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات 
لغ مستحقة توقيع عقد البيع مع الموظفين السعوديين المؤهلين، يتم تصنيف الوحدات السكنية ذات العالقة ضمن الموجودات غير المتداولة األخرى كمبا

جودات غير المتداولة األخرى بعد خصم الدفعات األولى يتم إظهار المبالغ المستحقة من الموظفين بالصافي ضمن المو من الموظفين بالقيمة الحالية.
لی الوحدات السكنية إملکية ل يوتحد عنرى ألخالة داولمتر اغيودات جولمن امراء ذي العالقة لشر اسعزل ولمناالة تکلفة م إزايت واألقساط المسددة.

 مجموعة. لرة جوهرية على اخساأو بح أي رك لن ذينتج عأن قع وال يتت قولك الذفي الموظفين عند سداد األقساط بالكامل، و
 

 خطة إدخار للموظفين
تدير الشركة األم خطة ادخار للموظفين نيابة عن موظفيها. يتم تكوين مخصص بالمساهمات التي تقدمها المجموعة نيابة عن موظفيها. تسجل 

ل فعلي االلتزام الذي يتم اإلفصاح عنه بشكل مستقل في هذه المساهمات الواردة من المشاركين كالتزام وتودع في حساب مصرفي منفصل يقابل بشك
 على الترتيب. ٢-١٩و  ١٤القوائم المالية الموحدة في اإليضاحين 

 
 ف) التقارير القطاعية

 قطاع األعمال هو مجموعة من األصول أو العمليات أو المنشآت التي:
ي ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي من األجزاء األخرى تقوم بأنشطة تجارية تحقق منها إيرادات وتتكبد مصروفات بما ف •

 بالشركة األم.
صيصها يتم تحليل نتائج عملياتها بشكل مستمر من قبل متخذ القرارات التشغيلية الرئيس الذي يقوم باتخاذ قرارات تتعلق بالموارد التى سيتم تخ •

 للقطاع وتقويم أدائه.
 مالية.تتوفر بشأنها معلومات  •

 
قرارات التشغيلية يعتبر الرئيس التنفيذي للشركة األم هو متخذ القرارات التشغيلية الرئيس. تتضمن نتائج القطاعات التي يتم رفع تقارير بها إلى متخذ ال

قطاعات المجموعة في الرئيس البنود العائدة مباشرة إلى قطاع ما باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول. تم عرض تفاصيل 
 ) من اإليضاحات حول هذه القوائم المالية الموحدة.٥اإليضاح (

 
 ) المصروفاتص

رى يتم توزيع جميع المصروفات، بخالف أتعاب التمويل، األخرى على أساس منتظم بين تكلفة اإليرادات والمصروفات واإلدارية والمصروفات األخ
 إدارة الشركة حسب اللزوم.وفقاً لعوامل التوزيع التي تحددها 

 
 ) تحوط التدفقات النقديةق

مشتقة أولياً تستخدم المجموعة مبادالت أسعار الفائدة للتحوط من مخاطرها المرتبطة بمعدالت الفائدة لشركة جواب. يتم تسجيل هذه األدوات المالية ال
قاً بالقيمة العادلة. تدرج األدوات المشتقة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة بالتكلفة في التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد المشتقات ويتم قياسها الح

قائمة المركز المالي الموحدة في ط لتحواعلى ل للحصوت، جد، إن ولمعاملةاتكاليف رج تدبالموجب وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة بالسالب. 
 كرسوم إنشاء تحوط وتطفأ على مدى فترة التحوط.

 
ة مرتبطة غرض التحوط تجاه التدفقات النقدية، تقوم المجموعة بالتحوط تجاه تعرضها للتغيرات في التدفقات النقدية التي تعزى إما إلى مخاطر معينل

 بموجودات أو مطلوبات معترف بها أو معاملة متوقعة للغاية أو مخاطر العمالت األجنبية في التزام ثابت غير معترف به.
 

 القيمة المضافةضريبة   )ق
 يتم إثبات المصروفات والموجودات بالصافي من ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا:

م إثبات عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء موجودات أو خدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية، وفي هذه الحالة يت -
 فة شراء األصل أو كجزء من بنود المصروفات، حيثما ينطبق ذلك.ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكل

رداد من، أو عند إثبات الذمم المدينة والدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدرجة. يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالست -
 و الدائنة في قائمة المركز المالي الموحدة.المستحقة الدفع إلى، السلطة الضريبية کجزء من الذمم المدينة أ
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٢١ 
 

 . التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ٣
 

والمصروفات يتطلب إعداد القوائم المالية للمجموعة من اإلدارة عمل األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة لاليرادات 
مكن واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المصاحبة، وإفصاحات الموجودات والمطلوبات الطارئة. إن عدم التأكد حول هذه االفتراضات والتقديرات ي

 أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديل جوهري على القيمة المدرجة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.
 

للوقوف على  ١٩-)، قامت اإلدارة، من خالل لجنة إدارة األزمات، بإجراء تقييم استباقي للتأثير المحتمل لوباء كوفيد١لنحو المبين في إيضاح (على ا
لمجموعة. أي تأثير سلبي على سلسلة التوريد وقدرات اإلنتاج وطلب العمالء وكذلك شبكة التوزيع مما قد بتسبب في تأثير سلبي على األداء المالي ل
الظروف  قررت اإلدارة إلى أن األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة المستخدمة في القوائم المالية الموحدة ما زالت مناسبة في ظل

  الحالية.
 

لقوائم المالية والتي لها مخاطر هامة إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ ا
جموعة في قد تتسبب في إجراء تعديالت جوهرية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة تم مناقشتها أدناه. استندت الم

غم من ذلك، قد تتغير الظروف الحالية واالفتراضات بشأن افتراضاتها وتقديراتها على المعامالت المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. على الر
 التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو ظروف خارجة عن نطاق سيطرة المجموعة. تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

 
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية) ١(

ت والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس األسعار المدرجة في سوق عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة للموجودا
األسواق القابلة  نشط، يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام أساليب تقييم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من

مكناً، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكناً، فإنه يتطلب درجة من إصدار األحكام من أجل تحديد القيمة العادلة. تتضمن األحكام للمالحظة متى كان ذلك م
لعادلة اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن التغيرات في االفتراضات حول هذه العوامل قد تؤثر على القيمة ا

 ات المالية. المدرجة لألدو
 

 ) خطط المنافع المحددة (منافع بعد التوظيف)٢(
ن التقييم االكتواري يتم تحديد تكلفة المنافع المحددة ومنافع بعد التوظيف والقيمة الحالية لاللتزامات ذات العالقة باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضم

لمستقبل. وهي تشتمل على تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في ا
ن التزام والمسحوبات قبل سن التقاعد االعتيادي ومعدالت الوفيات وغيرها. ونظرا لتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعته طويلة األجل، فإ

 االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل تقرير مالي. المنافع المحددة يكون شديد الحساسية للتغيرات في هذه
 

ية بتصنيف المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. عند تحديد معدل الخصم المناسب، يتم استخدام عائد ومدة التزام السندات الحكومية السعود
"Aتصنيف عالمية، ويتم استقراءه حسب الحاجة على مدى منحنى العائد ليتوافق مع الفترة  " على األقل أو أعلى، وفقاً للتصنيف المحدد من قبل وكالة

تي يكون لها المتوقعة من التزام المنافع المحددة. يتم إجراء مزيد من المراجعة على السندات األساسية من أجل التأكد من نوعيتها. ويتم حذف تلك ال
 ي يستند إليها سعر الخصم، على أساس أنها ال تعتبر سندات ذات جودة عالية.فروقات ائتمان شديدة من تحليل السندات الت

 
وتستخدم معدالت السحب حسب العمر في منطقة الشرق األوسط وشمال  موحدة" حسب العمر عند إجراء التقييم.منخفضة وتستخدم معدالت سحوبات "

 للموظفين في قطاعي النفط والغاز والطاقة.أفريقيا من أجل إجراء تقييم اكتواري لمكافآت نهاية الخدمة 
 

فيات وتستند المعدالت المفترضة إلى جداول معدالت وفيات إعادة التأمين الجماعي مع تخفيضها بمعدل سنة واحدة. وفي غياب أي جداول موحدة للو
إذا تم استخدام  االكتواري لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين.في المنطقة، تستخدم هذه المعدالت عموماً في المملكة العربية السعودية عند إجراء التقييم 

 أي جدول وفيات أخرى، فإنه لن يكون هناك أي فرق جوهري في النتائج.
 

 ) لمزيد من التفاصيل حول التزام منافع بعد التوظيف.١-١٩يرجى الرجوع إلى إيضاح (
 

 ) االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية٣(
تکاليف ي القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد والذي يمثل القيمة العادلة ناقصا يحدث االنخفاض ف

لبيع التي تتم في إن حساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع يتم بناًء على البيانات المتاحة من معامالت ا البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلی.
لقيمة المستخدمة معامالت تجارية بحتة من أصول مماثلة وأسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصاً التكاليف اإلضافية الالزمة الستبعاد األصل. يتم تقدير ا

 بناًء على نموذج خصم التدفقات النقدية. 
 

المقبلة والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو أي تنشأ تلك التدفقات النقدية من الموازنة المالية للخمس سنوات 
القابلة لالسترداد استثمارات جوهرية في المستقبل والتي من شأنها أن تعزز أداء األصل للوحدة المولدة للنقد التي يتم اختبارها في المستقبل. إن القيمة 

م المستخدم لنموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم هي أكثر العوامل حساسية لمعدل الخص
 ألغراض االستقراء.
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٢٢ 
 

 (يتبع). التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ٣
 

 واآلالت والمعدات) األعمار اإلنتاجية للممتلكات ٤(
سة االستخدام تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض احتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد درا

عمار اإلنتاجية سنويا ويتم تعديل مصروف المتوقع لألصل أو االهتالك المادي الناشئ عن االستعمال العادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واأل
 االستهالك المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

 
 القيمة المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات )٥(

وإذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة، يتم احتساب التغير تتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي لألصل على األقل في نهاية كل سنة مالية، 
 "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واالخطاء". -) ٨(التغيرات) كتغير في التقدير المحاسبي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولية رقم (

 
 األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة )٦(

محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية. إذا اختلف  المجموعة بمراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمرتقوم 
نمط المتوقع الالعمر اإلنتاجي المتوقع لألصل عن التقديرات السابقة، ينبغي على المجموعة تغيير فترة االستهالك تبعاً لذلك. إذا كان هناك تغيير في 

ار هذه التغيرات الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل، ينبغي على المجموعة تغيير طريقة اإلطفاء لتعكس النمط المتغير. يتم اعتب
 ).٨كتغيرات في التقديرات المحاسبية وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة (

 
 انخفاض قيمة المخزون )٧(

 مخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديماً أو تالفاً، يتم عمل تقدير لصافييتم تسجيل ال
ع يتم إجراء هذا التقدير على أساس كل بند على حدة ويتم تكوين مخصص ببنود المخزون عديم الحركة والمتقادم وفقًا لنو القيمة القابلة للتحقق.

 المخزون ودرجة التدهور أو التقادم.
 

 الزكاة وضريبة الدخل )٨(
ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. وتقيد الزكاة وضريبة ا لدخل على تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقا

لقوانين ولوائح الزکاة لتقييم أثر التزام الزکاة وضريبة الدخل في نهاية فترة  أساس االستحقاق. يتضمن احتساب الزکاة وضريبة الدخل معرفة وتقدير
ضة لمخاطر معينة. يعتبر هذا االلتزام تقديرياً حتى يتم إصدار الربط النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل وحتى ذلك الحين تظل المجموعة معر

 التزام زكاة وضريبة إضافية.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )٩(
ت الخسارة تقوم المجموعة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. تقيس المجموعة مخصصا

االئتمانية المتوقعة  ية، والتي يتم قياسها على أساس الخسائرعلى مدى العمر المتوقع، باستثناء الحاالت التال بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة
 شهراً: ١٢على مدى 

 .أوراق الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة بتاريخ القوائم المالي 
 السداد على مدى العمر المتوقع لألداة  ادوات الدين األخرى واألرصدة لدى البنوك التي لم تتزايد فيها مخاطر االئتمان (أي مخاطر التخلف عن

 المالية) الخاصة بها بشكل جوهري منذ االعتراف األولي.

 المتوقع.تقاس مخصصات الخسائر للذمم المدينة التجارية والموجودات التعاقدية دائماً بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

مان ألصل مالي ما قد زادت بشكل ملحوظ منذ اإلثبات األولي وعند تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة، فإن عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئت
حليالت المجموعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر. ويشمل ذلك المعلومات والت

 إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المطلع بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية. الكمية والنوعية، استناداً 

 عندما: تعتبر المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر
 المحجوزة، إن  من غير المرجح أن يقوم المقترض بدفع التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، دون لجوء المجموعة إلى استخدام الضمانات

 وجد. أو
  يوماً.  ٣٦٠أن األصل المالي قد تجاوز تاريخ االستحقاق بمدة 

مدى العمر الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتملة على 
 المتوقع لألداة المالية.

شهراً من  ١٢شهراً هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث تعثر محتملة خالل  ١٢انية المتوقعة على مدى إن الخسائر االئتم
 شهراً). ١٢تاريخ القوائم المالية (أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من 

العتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفترة التعاقدية القصوى التي تتعرض في جميع الحاالت، تعتبر الفترة القصوى التي يتم وضعها في ا
 فيها المجموعة لمخاطر االئتمان.

 
 أ) قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان بأنها القيمة الحالية لكافة النقص في النقد (أي الفرق إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل لخسائر 
بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها).
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٢٣ 
 

 (يتبع). التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ٣
 

 (يتبع). االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ٩
 

 ب) الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
لة من خالل الدخل تقوم المجموعة، بتاريخ كل تقرير مالي، بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأوراق الدين بالقيمة العاد

أو أكثر يكون له  منخفضة القيمة االئتمانية. يتم تقييم الموجودات المالية على أنها منخفضة القيمة االئتمانية عند وقوع حدثالشامل اآلخر، إن وجد، 
 أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي.

 
 ية القابلة للمالحظة:تتضمن األدلة على أن األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية البيانات التال

 
 صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛ 
  يوماً أو أكثر من تاريخ االستحقاق؛ ٣٦٠مخالفة العقد مثل التخلف عن السداد أو التأخر لمدة 
 إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل المجموعة بشروط ال تراها المجموعة خالف ذلك؛ 
 الس أو إعادة هيکلة مالية أخرى. من المحتمل أن يدخل المقترض في إف 
 .اختفاء السوق النشطة لألداة المالية بسبب الصعوبات المالية 

 
 ج) عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة

 للموجودات.يُخصم مخصص الخسارة للموجودات المالية التي تقُاس بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية 
 

 د) الشطب
ً أو كلياً) إلى الحد الذي ال يوجد فيه احتمال واقعي لالسترداد. وهذه هي الحال ً عندما يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي (جزئيا ة عموما

الخاضعة للشطب. ومع ذلك، فإن الموجودات تقرر المجموعة أن المدين ليس لديه موجودات أو مصادر دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ 
 المالية المشطوبة ال تزال تخضع ألنشطة التنفيذ من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة. 

 
 . مخصصات١٠

التقييمات الحالية في السوق للقيمة الزمنية يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة يعكس 
 للنقود والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يتم إثبات إطفاء الخصم كتكلفة تمويلية.

 
عند موافقة المجموعة على خطة إعادة هيكلة مفصلة ورسمية، وإذا كانت إعادة الهيكلة قد بدأت أو تم اإلعالن عنها.  يتم إثبات مخصص إعادة الهيكلة

العقد أو  يتم تكوين مخصص لخسائر التشغيل المستقبلية. يتم قياس مخصص العقد المحملة بخسائر بناًء على القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلنهاءال 
ل المتعلقة صافي التكلفة المتوقعة لالستمرار في العقد، أيهما أقل. قبل تكوين المخصص، تقوم المجموعة باالعتراف بأي خسائر انخفاض على األصو

 بهذا العقد.
  

 مدة عقد اإليجار وتقدير معدل االقتراض المتزايد .١١
 

ف التي تشكل تُدرج خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود االيجار. عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظرو
يتم تضمين خيارات التمديد أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء في مدة اإليجار  دم ممارسة خيار اإلنهاء.حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو ع

جموعة وليس من فقط إذا كان عقد اإليجار مؤكداً إلى حٍد ما أو (لم يتم إنهاؤه) وأيًضا عندما يمكن ممارسة هذه الخيارات المحتفظ بها فقط من قبل الم
 . ال تُدرج الخيارات في التزامات عقود اإليجار حيث يمكن استبدال الموجودات المستأجرة دون أي تكلفة كبيرة أو تعطل لألعمال.قبل المؤجر المعنيّ 

 
ات اإليجار. ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر الفائدة المدرج في عقد اإليجار، وبالتالي، فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزايد لقياس التزام

حصول معدل االقتراض المتزايد هو معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه القتراض األموال الالزمة خالل مدة مماثلة، وبضمان مماثل، لل
"، على المجموعة دفعه على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق استخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. لذلك فإن معدل االقتراض المتزايد يعكس ما "يجب

لتعديل لتعكس وهو األمر الذي يتطلب تقديًرا عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة، مثل عدم إبرام الشركات التابعة معامالت تمويلية أو عند الحاجة 
ة بتقدير معدل االقتراض شروط وأحكام عقد اإليجار (على سبيل المثال، عندما ال تكون عقود اإليجار بالعملة الوظيفية للشركة التابعة). تقوم المجموع

 نشأة.المتزايد باستخدام مدخالت قابلة للمالحظة، مثل أسعار الفائدة في السوق عندما تكون متاحة ومطلوبة إلجراء بعض التقديرات الخاصة بالم
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٢٤ 
 

 معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة  . ٤
 

 المعايير الجديدة والمعدلة التي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة ) ١
مبالغ المدرجة في تم اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعدلة التالية. لم يكن العتماد هذه المعايير المعدلة أي تأثير جوهري على ال

 الفترة الحالية والفترات السابقة.
 

 ) أو بعد ذلك التاريخ. م٢٠٢٠يناير  ١))، ُيطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في ٣تعريف المنشأة (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
 ) يناير  ١بدأ في ))، يُطبّق على الفترات السنوية التي ت٨) والمعيار الدولي للمحاسبة (١تعريف الجوهري (تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة

 أو بعد ذلك التاريخ. م٢٠٢٠
 ) والمعيار الدولي للتقرير المالي ٣٩) والمعيار الدولي للمحاسبة (٩إصالح معدَّل الفائدة المعياري (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (
 أو بعد ذلك التاريخ. م٢٠٢٠يناير  ١))، يُطبّق على الفترات التي تبدأ في ٧(
 أو بعد ذلك  م٢٠٢٠يناير  ١ت على مرجعيات اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية للتقرير المالي، تُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في تعديال

 التاريخ. و
 ) طبّق على الفترات ))، يُ ٤) (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (٩تمديد اإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي

 أو بعد ذلك التاريخ. م٢٠٢٠يناير  ١السنوية التي تبدأ في 
 

 معايير المحاسبة الصادرة والتي لم تُطبّق بعد ) ٢
ات التي تبدأ اختارت إدارة المجموعة عدم التطبيق المبكر للمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية والتي سوف تصبح سارية المفعول خالل الفتر

 م.٢٠٢٠يناير  ١في أو بعد 
 

 يُطبّق على الفترات السنوية التي ١٦على المستأجرين (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( ١٩-التخفيضات استجابة لتأثيرات كوفيد ،(
 أو بعد ذلك التاريخ. م٢٠٢٠يونيو  ١تبدأ في 

  والمعيار الدولي ٣٩) والمعيار الدولي للمحاسبة (٩المعيار الدولي للتقرير المالي ((تعديالت على  ٢المرحلة  -إصالح معدَّل الفائدة المعياري (
م أو ٢٠٢١يناير  ١))، ُيطبّق على الفترات التي تبدأ في ١٦) والمعيار الدولي للتقرير المالي (٤) والمعيار الدولي للتقرير المالي (٧للتقرير المالي (
 بعد ذلك التاريخ.

 يناير  ١)، يُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في ٣٧تكلفة استيفاء عقد (التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة  -ائر العقود المحملة بخس
 م أو ما بعدها.٢٠٢٢

  أو بعد ذلك م ٢٠٢٢يناير  ١يُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في  - م٢٠٢٠-٢٠١٨التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي
 التاريخ.

  يُطبّق على الفترات السنوية ٤٠ممتلكات وآالت ومعدات: المتحصالت قبل االستخدام المخصص (التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة ،(
 م أو بعد ذلك التاريخ.٢٠٢٢يناير  ١التي تبدأ في 

 م أو ٢٠٢٢يناير  ١))، يُطّبق على الفترات السنوية التي تبدأ في ٣لي (مرجعيات اإلطار المفاهيمي (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير الما
 بعد ذلك التاريخ.

 ) م أو بعد ذلك التاريخ.٢٠٢٣يناير  ١"عقود التأمين"، يُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في  -) ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي 
 م أو بعد ٢٠٢٣يناير  ١) يطبّق على الفترات التي تبدأ في ١على المعيار الدولي للمحاسبة  تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة (تعديالت

 ذلك التاريخ.
 ) م أو بعد ذلك التاريخ. و٢٠٢٣يناير  ١)، يُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في ١٧التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
 ١٠ثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك (تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بيع أو مساهمة في األصول بين المست 

 )، سيتم تحديد فترة السريان السنوية فيما بعد. ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 دة للمجموعة.المعايير المذكورة أعاله ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموح
 

) والمعيار الدولي ٣٩) والمعيار الدولي للمحاسبة (٩(تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( ٢المرحلة  -إصالح معدَّل الفائدة المعياري 
 ))١٦) والمعيار الدولي للتقرير المالي (٤) والمعيار الدولي للتقرير المالي (٧للتقرير المالي (
أو  األمور التي قد تؤثر على التقرير المالي نتيجة معيار الفائدة المعيارّي، بما في ذلك آثار التغيرات على التدفقات النقدية التعاقدية تتناول التعديالت

ة في المعيار دعالقات التحوط الناشئة عن استبدال معدل الفائدة المعياري بمعدل معياري بديل. تقدم التعديالت إعفاًء عمليًا من بعض المتطلبات الوار
)، والمعيار ٤)، والمعيار الدولي للتقرير المالي (٧)، والمعيار الدولي للتقرير المالي (٣٩) ، والمعيار الدولي للمحاسبة (٨الدولي للتقرير المالي (
 ) المتعلقة بما يلي:١٦الدولي للتقرير المالي (

 
 ات المالية والمطلوبات المالية والتزامات عقود اإليجار.التغيرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للموجود - 
 المحاسبة عن التحوط - 

 
مليار لایر سعودي عبارة عن قروض بنكية مكفولة باإليبور والتي ستخضع إلصالح معدل الفائدة  ١٫٨٥، لدى المجموعة م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

سوف تتطلب التعديالت من  مليار لایر سعودي. ١٫٨١النقدية لمخاطر الليبور بمبلغ المعياري. عالوة على ذلك، لدى المجموعة تحوطات للتدفقات 
 المجموعة اإلفصاح عن معلومات إضافية بشأن تعرض المجموعة للمخاطر الناشئة عن إصالح معدل الفائدة المعياري وأنشطة إدارة المخاطر ذات

 العالقة.
 

 أو الفترات السابقة. م٢٠٢٠م. لن يؤثر التطبيق على المبالغ المعلنة لسنة ٢٠٢١اير ين ١وتنوي المجموعة حالياً تطبيق التعديالت من 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٢٥ 
 

 القطاعات التشغيلية  .٥
 

الكهرباء والمياه إلى المستهلكين. تنقسم األنشطة التشغيلية الرئيسية للمجموعة إلى الطاقة والمياه وأنشطة أخرى مكملة لبعضها البعض في إنتاج وتوزيع 
  تتحقق اإليرادات الرئيسية للمجموعة حاليًا من بيع خدمات الطاقة والمياه للعمالء النهائيين وفقًا للتعريفات المعمول بها.

 
 معلومات القطاعات:

 فإن المجموعة مقسمة إلى وحدات أعمال حسب ستة قطاعات مفصح عنها على النحو التالي: 
 

  .الطاقة: وتشمل توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة 
 ات الثقيلة، المياه: وتشمل أنظمة تحلية ومعالجة المياه، وإنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، وأنظمة تبريد مياه البحر للصناع

 الصحي.ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصناعي والصرف 
 .أخرى: تشمل إيرادات مؤجلة عن موجودات ممولة من العمالء ومبيعات توزيع غاز 
 ) ١شركة جواب، على النحو المبين في إيضاح.( 
 ) و١شركة توريد، على النحو المبين في إيضاح .( 
 لك إيرادات / مصروفات تمويلية وإيرادات يشمل ذ ، وتشمل جميع األنشطة األخرى التي ال ترتبط مباشرة بقطاعات تشغيل محددة.األعمال العامة

  شركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.المصروفات أخرى والحصة في نتائج  /
 

 تـقع جميع الموجودات التشغيلية للمجموعة وأنشطتها الرئيسية داخل المملكة العربية السعودية.
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(شركة مساهمة سعودية)
ضاحات حول القوائم المالية 

إي
 

الموحدة
 

للسنة المنتهية في 
٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢٠

 م
 

٢٦
 

 

٥. 
القطاعات التشغيلية: 

 
 

للسنة المنتهية في 
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢٠
 م

 
 

 طاقة
 مياه

 أخرى
 

 شركة جواب
 

 شركة توريد
 شركات

 
 تسويات

 
 المجموع

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 عمالء خارجيون
١٬٤٨٣٬٥٨٣

 
٢٬٣٠٥٬٦٢٦ 

٤٠٬٠٧٨
-

٢٬٢٢٣٬٣٣٨ 
٣٨٬٩٣٩

 - 
 

٦٬٠٩١٬٥٦٤ 
ت

 بين القطاعا
-

٤٩٨٬٨٤٢ 
-

٣٣٩٬٠٣٠
٣٧٢٬١٧٩ 

-
(١٬٢١٠٬٠٥١) 

- 
ت

 مجموع اإليرادا
١٬٤٨٣٬٥٨٣

٢٬٨٠٤٬٤٦٨ 
٤٠٬٠٧٨

٣٣٩٬٠٣٠
٢٬٥٩٥٬٥١٧ 

٣٨٬٩٣٩
(١٬٢١٠٬٠٥١) 

٦٬٠٩١٬٥٦٤ 
 

 
 

 
 

 استهالك وإطفاء
(٤٩٥٬٨٧٦)

(٦١٢٬٧٥١) 
(٤٬٠٧٦)

(٢٬١٣٨)
-   

(٤٧٬٩٩٧)
(١٧١٬٩٩٧) 

(١٬٣٣٤٬٨٣٥) 
 أخرى

(٧٩٥٬٤١٥)
(١٬٩٩٣٬٣٠٣) 

(٩٠٬٧١٨)
(١٣٢٬١٣٨)

(٢٬٥٨٧٬١٥٣) 
(٤٤٠٬٥٨٧)

١٬٩١٠٬٨٥٤ 
(٤٬١٢٨٬٤٦٠) 

ت
 مجموع تكلفة اإليرادا

(١٬٢٩١٬٢٩١)
(٢٬٦٠٦٬٠٥٤) 

(٩٤٬٧٩٤)
(١٣٤٬٢٧٦)

(٢٬٥٨٧٬١٥٣) 
(٤٨٨٬٥٨٤)

١٬٧٣٨٬٨٥٧ 
(٥٬٤٦٣٬٢٩٥) 

 
 

 
 

 
ت أخرى 

صروفا
ت إدارية وم

صروفا
 م

-
- 

-
(٥٬٣٥٩)

(٨٬٣٦٣) 
(١٢٧٬٥٠٢)

- 
(١٤١٬٢٢٤) 

 استهالك وإطفاء
-

- 
-

-
- 

(٥٬٥٧٥)
- 

(٥٬٥٧٥) 
ت أخرى 

صروفا
ت اإلدارية وم

صروفا
 مجموع الم

-
- 

-
(٥٬٣٥٩)

(٨٬٣٦٣) 
(١٣٣٬٠٧٧)

- 
(١٤٦٬٧٩٩) 

ت
/إيرادا

 
صافي

ت) أخرى، بال
صروفا

 (م
(٤٨٠)

(١٬٨٤٨) 
٨٨٩

٥٥٧
١٬٩٥٩ 

٢٠٨٬٥٠٠
(٤٬٠٩٢) 

٢٠٥٬٤٨٥ 
 تكلفة تمويلية

-
(١٦٨) 

-
(٩٠٬٥٣٩)

(١٬٦٣٥) 
(٢١٦٬١٩٠)

(٦٬٣٦٤) 
(٣١٤٬٨٩٦) 

ضريبة الدخل
ف الزكاة و

صرو
 م

-
(٧٬٦٤٨) 

-
(٨٬١٠٢)

- 
(٦٥٬٦٢٨)

(٢١٣) 
(٨١٬٥٩١) 

صافي ربح 
/

 
 (خسارة) السنة

١٩١٬٨١٢
١٨٨٬٧٥٠ 

(٥٣٬٨٢٧)
١٠١٬٣١١

٣٢٥ 
(٦٥٦٬٠٤٠)

٥١٨٬١٣٧ 
٢٩٠٬٤٦٨ 

 
 

 
 

 
 حقوق الملكية غير المسيطرة

-
(٢٣٬٥٤٣) 

-
-

- 
-

- 
(٢٣٬٥٤٣) 

 
 

 
 

 
كما في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢٠

م
 

 
 

 
 

 مجموع الموجودات
٨٬٣٦٧٬٨٤١

١٠٬٨٨٠٬٥٩٨ 
٢٦١٬٥١٩

٢٬٥٨٣٬٨٦٩
٤٩٩٬٠٥٩ 

٣٬٠٨٢٬٩٥١
(١٬٥٦٤٬٠٣٠) 

٢٤٬١١١٬٨٠٧ 
 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

(٧٬٣٩٥٬٢٤٩)
(٩٬٤١٣٬١٧٣) 

(٢٦١٬٤٠٨)
(٢٬٥٨٣٬٨٦٩)

(٤٩٩٬٠٥٩) 
(٥٬٥٢٣٬٠٧٩)

١٬٥٦٤٬٠٣٠ 
(٢٤٬١١١٬٨٠٧) 
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(شركة مساهمة سعودية)
ضاحات حول القوائم المالية 

إي
 

الموحدة
 

للسنة المنتهية في 
٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢٠

 م
 

٢٧
 

 

٥. 
القطاعات التشغيلية 

(يتبع)
 

 
للسنة المنتهية في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٩

 م
 

 
 طاقة

 مياه
 أخرى

ب
 شركة جوا

 
 شركة توريد

ت
 شركا

 
ت 

 تسويا
 

 المجموع
 

 
 

 
 

 
 

 
 

عمالء خارجيون
 

١٬٥٢٧٬٦٠١
٢٬٢٨٤٬٣٨٤

٣٢٬٩١٨
-

٢٬٢٤٦٬٨٨٣
١٦٬٠٥٥

-
٦٬١٠٧٬٨٤١

ت
بين القطاعا

 
-

٥٠٨٬٦٧٧
-

٣٤٢٬٣١٢
٣٦٠٬٢٠٦

-
(١٬٢١١٬١٩٥)

-
مجموع 

ت
اإليرادا

 
١٬٥٢٧٬٦٠١

٢٬٧٩٣٬٠٦١
٣٢٬٩١٨

٣٤٢٬٣١٢
٢٬٦٠٧٬٠٨٩

١٦٬٠٥٥
(١٬٢١١٬١٩٥)

٦٬١٠٧٬٨٤١
 

ت
تكلفة اإليرادا

استهالك وإطفاء 
 

(٥٠٥٬٦٤٧)
(٥٩٤٬٤١٩)

(٣٬١٥٨)
(٨٬٨٩٢)

-
(٣٥٬٩٣١)

(١٧١٬٧٦٤)
(١٬٣١٩٬٨١١)

أخرى
 

(٥٧١٬٥٤٧)
(١٬٨٢٦٬٧٥٢)

(٥١٬٥١٠)
(١١٣٬٩٥٤)

(٢٬٥٩٩٬١٦٨) 
(٥٨٧٬٧٢٤)

١٬٤٨٢٬٢٨٧
(٤٬٢٦٨٬٣٦٨)

ت
مجموع تكلفة اإليرادا

 
(١٬٠٧٧٬١٩٤)

(٢٬٤٢١٬١٧١)
(٥٤٬٦٦٨)

(١٢٢٬٨٤٦)
(٢٬٥٩٩٬١٦٨)

(٦٢٣٬٦٥٥)
١٬٣١٠٬٥٢٣

(٥٬٥٨٨٬١٧٩)
 

ت أخرى 
صروفا

ت إدارية وم
صروفا

م
 

-
-

-
(٥٬٥٦٩)

(٧٬٩٢١)
(٢١٤٬١٩٤)

-
(٢٢٧٬٦٨٤)

استهالك وإطفاء
 

-
-

-
-

-
(٨٬٧٨٣)

-
(٨٬٧٨٣)

ت أخرى 
صروفا

ت اإلدارية وم
صروفا

مجموع الم
 

-
-

-
(٥٬٥٦٩)

(٧٬٩٢١)
(٢٢٢٬٩٧٧)

-
(٢٣٦٬٤٦٧)

ت
إيرادا

/ 
صافي

ت) أخرى، بال
صروفا

(م
 

(١٥٧)
(٤٨٤)

-
١٬٢٥٥

٣٬٢٧١
٤٧٣٬٨٥٧

(٥٬٢٦٤)
٤٧٢٬٤٧٨

تكلفة تمويلية
 

-
(٤٦٩)

-
(١٣٠٬٧٢٥)

(١٬٧٦٢)
(٤١٦٬١٤٦)

٣٬٨٨٧
(٥٤٥٬٢١٥)

ت مستثمر فيها بطريقة حقوق 
صة في خسائر شركا

الح
الملكية 

 
-

-
-

-
-

(٢١)
-

    (٢١)
ضريبة الدخل

ف الزكاة و
صرو

م
 

-
(٥٬٣١١)

-
(٨٬٥١٩)

-
١٦٬٦٧٥

(٢٣٩)
٢٬٦٠٦

صافي ربح 
/ 

(خسارة) السنة
 

٤٥٠٬٢٥٠
٣٦٥٬٦٢٦

(٢١٬٧٥٠)
٧٥٬٩٠٨

١٬٥٠٩
(٧٥٦٬٢١٢)

٩٧٬٧١٢
٢١٣٬٠٤٣

 
حقوق الملكية غير المسيطرة

 
-

(١٤٬٧٧٣)
-

-
-

-
-

(١٤٬٧٧٣)
كما في  

٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٩

 م
مجموع الموجودات

 
٨٬٦٧٠٬٤٧٥

١٠٬٣٨٠٬٦٦١
١٤٩٬٤٩٢

٢٬٧٢٥٬٩٧٨
٥٢١٬٦٣٦

٣٬١٢٢٬٦١٩
(٢٬٠٦٠٬٣٩١)

٢٣٬٥١٠٬٤٧٠
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 
(٧٬٧٧٦٬٥٢٥)

(٩٬٦٦٣٬٩٥٩)
(١٥٨٬١٠١)

(٢٬٧٢٥٬٩٧٨)
(٥٢١٬٦٣٦)

(٤٬٧٢٤٬٦٦٢)
٢٬٠٦٠٬٣٩١

(٢٣٬٥١٠٬٤٧٠)
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شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 

(شركة مساهمة سعودية)
ضاحات حول القوائم المالية 

إي
 

الموحدة
 

للسنة المنتهية في 
٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢٠

 م
 

٢٨
 

 

٦. 
ممتلكات وآالت ومعدات 

 

 
 

ضي
أرا

 
آالت وماكينات

 

مباني وآبار 
وبنية تحتية 

مدنية
 

عدادات 
وشبكات أنابيب 
ومحطات رفع

 

خطوط كهرباء 
وكابالت 
وعدادات 
وشبكات

 
مرافق خارجية 

مشتركة
 

معدات أخرى
 

أعمال رأسمالية 
تحت التنفيذ

 
ضاح 

(إي
٦-

٢(
 

المجموع
 

التكلفة:
 

لایر 
ف 

(أل
سعودي)

 
لایر 

ف 
(أل

سعودي)
 

لایر 
ف 

(أل
سعودي)

 
لایر 

ف 
(أل

سعودي)
 

لایر 
ف 

(أل
سعودي)

 
لایر 

ف 
(أل

سعودي)
 

لایر 
ف 

(أل
سعودي)

 
لایر 

ف 
(أل

سعودي)
 

لایر 
ف 

(أل
سعودي)

 
صيد في 

الر
١ 

يناير 
٢٠١٩

 م
 

٢٥٬١٨٤
 

 
 

١٧٬١٧٩٬٢٤٦
 

 
 

٣٬٢٣٩٬٢١١
 

 
 

٣٬٩٨٢٬٨٧١
 

 
 

٢٬٣٥٩٬٨٥٧
 

 
 

٩٠٬٣٦٩
 

 
 

٥١٠٬٦٩٥
 

 
 

١٬٣٤٢٬٨٤٨
 

 
 

٢٨٬٧٣٠٬٢٨١
 

 
ت حق استخدام عند التطبيق 

ف بموجودا
االعترا

األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي (
١٦

( 
٣٦٥٬٢٧٧ 

- 
١٠٬٨٤٨ 

- 
- 

- 
١١٬٣٤١ 

- 
٣٨٧٬٤٦٦ 

ت
ضافا

إ
 

٢١٬٠٥٠  
٣٢٬٣٦٨ 

١١٬٥٠٠ 
٧١٬١٠٣ 

٣٩١٬٣٢٩ 
- 

٤٨٬٨٩٣ 
٥٦١٬٤٦٦ 

١٬١٣٧٬٧٠٩ 
ت

استبعادا
 

-  
)

١٬٦٥٣
(

 
)

١٢٬٦٤٧
(

 
- 

- 
- 

)
٤٢٢

(
 

- 
)

١٤٬٧٢٢
(

 
ضاح 

ت (إي
تحويال

٦-
٤(

 
-  

٩٣٬٨٢٩ 
٢٤٬٨٩٠ 

١٢٬١١٢ 
٤٤٬٨٠٨ 

- 
١٥٬٧٦٨ 

)
١٧٠٬٠١٧

(
 

٢١٬٣٩٠ 
صيد في 

الر
٣١

 
ديسمبر 

٢٠١٩
 م

٤١١٬٥١١ 
١٧٬٣٠٣٬٧٩٠ 

٣٬٢٧٣٬٨٠٢ 
٤٬٠٦٦٬٠٨٦ 

٢٬٧٩٥٬٩٩٤ 
٩٠٬٣٦٩ 

٥٨٦٬٢٧٥ 
١٬٧٣٤٬٢٩٧ 

٣٠٬٢٦٢٬١٢٤ 
ت

ضافا
إ

 
- 

١٢٬١٥٧ 
٥٥٬٤٤٩ 

٥٠٣٬٩٠٧ 
١١٣٬١٠٩ 

- 
٢٦٬٤٣٩ 

٥٧٧٬٥٤٠ 
١٬٢٨٨٬٦٠١ 

ت
استبعادا

 
-  

)
٣١٬٥٩٩

(
 

- 
- 

- 
- 

)
١٨٬٨٠٩

(
 

- 
)

٥٠٬٤٠٨
(

 
ضاح 

ت (إي
تحويال

٦-
٤(

 
-  

٣٠٢٬٨٢٤ 
٣٧٢٬٨٨٩ 

٤٢٬٣٤١ 
٢٢٠٬١٣٠ 

- 
١٠٦٬٤١٧ 

)
١٬٠٢٩٬٩٤٩

(
 

١٤٬٦٥٢ 
صيد في 

الر
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢٠
 م

٤١١٬٥١١  
١٧٬٥٨٧٬١٧٢ 

٣٬٧٠٢٬١٤٠ 
٤٬٦١٢٬٣٣٤ 

٣٬١٢٩٬٢٣٣ 
٩٠٬٣٦٩ 

٧٠٠٬٣٢٢ 
١٬٢٨١٬٨٨٨ 

٣١٬٥١٤٬٩٦٩ 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

االستهالك المتراكم 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

صيد في 
الر

١ 
يناير 

٢٠١٩
 م

 -  
 

٥٬٠٩٦٬٢٣٦
 

 
١٬١٧٧٬٤٢٣

 
 

١٬٣٧٨٬٥٢٣
 

 
٦١١٬٢٥٩

 
 

٣٤٬٠٦٢
 

 
٣٦٦٬٣٧٧

 
 -  

 
٨٬٦٦٣٬٨٨٠

 
ضاح 

استهالك (إي
٢٦

-٢
( 

١٧٬٥٠٠  
٨٣٤٬٢٩٩ 

١٠٠٬٠٤٨ 
١٧٧٬٢٩٨ 

١٤٠٬١٠٢ 
٥٬٠٠٨ 

٤٧٬٢٦٤ 
- 

١٬٣٢١٬٥١٩ 
ت

استبعادا
 

-  
)

١٬٦٥٣
(

 
- 

- 
- 

- 
)

٤٢٢
(

 
- 

)
٢٬٠٧٥

(
 

صيد في 
الر

٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٩

 م
١٧٬٥٠٠  

٥٬٩٢٨٬٨٨٢ 
١٬٢٧٧٬٤٧١ 

١٬٥٥٥٬٨٢١ 
٧٥١٬٣٦١ 

٣٩٬٠٧٠ 
٤١٣٬٢١٩ 

- 
٩٬٩٨٣٬٣٢٤ 

ضاح 
استهالك (إي

٢٦
-٢

( 
-  

٨٣٠٬٢٠٤ 
١٠٨٬٥١٠ 

١٩٣٬٨٠٣ 
١٢٥٬٢٦٦ 

٥٬٠٠٨ 
٧٣٬٠٧٦ 

- 
١٬٣٣٥٬٨٦٧ 

ت
استبعادا

 
-  

)
٣١٬٥٩٩

(
 

- 
- 

- 
- 

)
١٨٬٨٠٩

(
 

- 
)

٥٠٬٤٠٨
(

 
صيد في 

الر
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢٠
 م

١٧٬٥٠٠ 
٦٬٧٢٧٬٤٨٧ 

١٬٣٨٥٬٩٨١ 
١٬٧٤٩٬٦٢٤ 

٨٧٦٬٦٢٧ 
٤٤٬٠٧٨ 

٤٦٧٬٤٨٦ 
- 

١١٬٢٦٨٬٧٨٣ 
القيمة الدفترية:

 
 

 
 

 
 

  
 

 
صيد في 

الر
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢٠
 م

٣٩٤٬٠١١  
١٠٬٨٥٩٬٦٨٥ 

٢٬٣١٦٬١٥٩ 
٢٬٨٦٢٬٧١٠ 

٢٬٢٥٢٬٦٠٦ 
٤٦٬٢٩١ 

٢٣٢٬٨٣٦ 
١٬٢٨١٬٨٨٨ 

٢٠٬٢٤٦٬١٨٦ 
صيد في 

الر
٣١

 
ديسمبر 

٢٠١٩
 م

٣٩٤٬٠١١ 
١١٬٣٧٤٬٩٠٨ 

١٬٩٩٦٬٣٣١ 
٢٬٥١٠٬٢٦٥ 

٢٬٠٤٤٬٦٣٣ 
٥١٬٢٩٩ 

١٧٣٬٠٥٦ 
١٬٧٣٤٬٢٩٧ 

٢٠٬٢٧٨٬٨٠٠ 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٢٩ 

 (يتبع)ممتلكات وآالت ومعدات  .٦

 موجودات مستأجرة ١-٦
مليون  ٢٬٩٧٤٫٦: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١( م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٣٫٨٣٥بلغت القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام 

: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١( م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ة في مليون لایر سعودي خالل السنة المنتهي ٢٤٣٫٥لایر سعودي). تشتمل اإلضافات على موجودات بقيمة 
مليون لایر سعودي إضافات محولة إلى موجودات حق االستخدام  ٥٣٢مليون لایر سعودي) محولة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومبلغ  ٤٢٨٫٩

 مليون لایر سعودي). ٤١٣٫٦: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١(

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ ٢-٦
الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل رئيسي في التكاليف المتكبدة في مشروعات جديدة إلنشاء مصانع وبنى تحتية مدنية واقتناء آالت ومعدات تتمثل األعمال 

  لمنشآت متنوعة بالمجموعة.
 

 موجودات مرهونة ٣-٦
ودي) لرهن أول ورهن سعمليون لایر  ٤٬٧٥٤٫٥: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ودي (سعمليون لایر  ٥٫٠٣٢تخضع ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة دفترية 

 ).١٨دوق التنمية الصناعية السعودية (إيضاح صنروض قضمان لثاني 
 

 تحويالت ٤-٦
مليون لایر  ١٢٬٣: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي خالل السنة من المخزون ( ١٥٫٥تم تحويل ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة دفترية 

مليون لایر سعودي تم  ٣٫٦:م م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي إلى موجودات غير ملموسة ( ٠٫٨مبلغ سعودي). كما تم تحويل موجودات ب
  تحويلها إلى مخزون وموجودات غير ملموسة).

 
 . موجودات غير ملموسة٧
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

  (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي) 
    التكلفة

 ١٨٤٬٤٩٤  ١٨٨٬١١٣  الرصيد االفتتاحي 
 ٦٤  ١٠٦  إضافات

 ٣٬٥٥٥  ٨٣٧ )٤-٦محول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ (إيضاح 
 ١٨٨٬١١٣  ١٨٩٬٠٥٦  الرصيد الختامي

    
    اإلطفاء المتراكم

 ١٧٢٬٢٣٠  ١٧٩٬٣٠٥  الرصيد االفتتاحي
 ٧٬٠٧٥  ٤٬٥٤٣  إطفاء

 ١٧٩٬٣٠٥  ١٨٣٬٨٤٨  الرصيد الختامي
    

    القيمة الدفترية
 ٨٬٨٠٨  ٥٬٢٠٨ ديسمبر  ٣١في 

 
 . معلومات المجموعة٨

 
 الشركات التابعة ١-٨

 
ً مع شركة الجبيل للمياه  ٢٠أبرمت إحدى الشركات التابعة للشركة، وهي شركة توريد اتفاقية شراء كهرباء ومياه ("االتفاقية") مدتها  ) ١ عاما

والكهرباء ("جواب") تقوم بموجبها شركة جواب بإنشاء وتملك وتشغيل ونقل محطة مستقلة للكهرباء والمياه ("المحطة المستقلة للكهرباء 
شركة ه"). وفقاً التفاقية شراء الكهرباء والمياه، وافقت شركة "جواب" على بيع انتاجها من المحطة المستقلة للكهرباء والمياه بالكامل إلى والميا

 توريد فقط وفقا لألسعار المنصوص عليها في االتفاقية. 
 

لتحلية المياه المالحة وشركة مرافق (يشار إلى الثالثة مجتمعين بـ أبرمت شركة توريد اتفاقية بيع مع شركة الكهرباء السعودية والمؤسسة العامة  ) ٢
ً لبيع الكهرباء والمياه المشتراة بالكامل من شركة جواب. وفقًا لشروط اتفاقية البيع، فإن جميع  ٢٠"أطراف البيع") ولفترة مماثلة مدتها  عاما

مياه وإنتاج المياه وتكلفة الوقود والمصروفات غير المباشرة وتكاليف التطوير التكاليف التي تتكبدها شركة توريد، مثل تكلفة الكهرباء وسعة ال
 إلخ.... تم االتفاق على سدادها من قبل أطراف البيع دون أي هوامش.
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣٠ 

 (يتبع). معلومات المجموعة ٨
 

 (يتبع)الشركات التابعة  ١-٨
 

 شركات المجموعة: فيما يلي المعلومات المالية عن شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة التي لها حقوق ملكية غير مسيطرة قبل التسوية بين ) ٣
 

 قائمة المركز المالي المختصرة:
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٢٣٨٬٨٥١  ٢٥٤٬٥٩١ موجودات متداولة
 ٤١٬٧٣٨  ٥٢٬٧٩٧ موجودات غير متداولة

 ١٦٧٬٢٠٣  ١٥١٬١٤٣ مطلوبات متداولة
 ٢٩٬٣١٣  ٤٦٬٦٢٦ مطلوبات غير متداولة

 ٨٤٬٠٧٣  ١٠٩٬٦١٩ الملكيةحقوق 
 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة:
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٥٠٨٬٦٧٧  ٥٣٢٬٥٦٣ اإليرادات
 ٣٧٬٨٢٤  ٥٨٬٩٧٢ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)٩١٢( الزكاة    (٥٨٠) 
)٦٬٧٣٦( ضريبة الدخل   (٤٬٧٣٢) 

 ٣٢٬٥١٢  ٥١٬٣٢٤ ربح السنة
)٢٬٥٤٨( خسارة شاملة أخرى   )٣٣٤(  

 ٣٢٬١٧٨  ٤٨٬٧٧٦ مجموع الدخل الشامل
    

 ١٤٬٧٧٤  ٢٣٬٥٤٣ عائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة
)٩٬٧٢٢( توزيعات أرباح مدفوعة ومعلنة لحقوق الملكية غير المسيطرة   )١٨٬٩٣٠(  

 
 المختصرة قائمة التدفقات النقدية

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٥٨٬٠٠٢  ١٥٧٬٨٦٠ التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
)٢٬٠٣٢( التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية   (٧٬٩٢٥) 

)٣٠٬٨٨٦(  التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة    (٥٣٬٨٦٨) 
 (٣٬٧٩١)  ١٢٤٬٩٤٢ صافي الزيادة / (االنخفاض) في النقد وما في حكمه

 
 العمليات المشتركة  ٢-٨

 
 الموحدة:المالية  فيما يلي أبرز المعلومات المالية حول شركة الجبيل للمياه والكهرباء التي تم المحاسبة عنها باعتبارها عمليات مشتركة في هذه القوائم

 
 قائمة المركز المالي المختصرة:

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    
 ٩٣٧٬٣٨١  ٩٨٦٬١٤٤ موجودات متداولة

 ٨٬١٤٩٬٢١١  ٧٬٦٢٦٬٧٥٢ موجودات غير متداولة
 ٨٦٩٬٢٩٤  ٨٥٠٬٤٩٦ مطلوبات متداولة

 ٦٬٣٢٣٬٠٤٩  ٦٬٠٠٥٬٩٧٧ مطلوبات غير متداولة
 ١٬٨٩٤٬٢٤٩  ١٬٧٥٦٬٤٢٣ الملكيةحقوق 
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٣١ 

 (يتبع). معلومات المجموعة ٨
 

 (يتبع)العمليات المشتركة  ٢-٨
 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة:
 

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٬١٤١٬٠٤٠  ١٬١٣٠٬٠٩٨ اإليرادات
 ٢٨١٬٤٢١  ٣٦٤٬٧٠٨ الربح قبل الزكاة 

)٢٧٬٠٠٨( الزكاة وضريبة الدخل   )٢٨٬٣٩٨(  
 ٢٥٣٬٠٢٣  ٣٣٧٬٧٠٠ ربح السنة

)١٩٨٬٦٠٤( (الخسارة)/ الدخل الشامل اآلخر    ١١٠٬٩٨٠ 
 ٣٦٤٬٠٠٣  ١٣٩٬٠٩٦ مجموع الدخل الشامل

 
 زميلةشركات  -شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  ٣-٨

 ، لدى المجموعة الشركة الزميلة التالية:م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

  للشركة األم، ومسجلة في المملكة العربية السعودية وتتمثل أنشطتها ٢٠شركة الجبيل وينبع لتبريد المناطق المحدودة، وهي مملوكة بنسبة ٪
 ٣١لتجارية والسكنية للعمالء في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. كما في الرئيسية في تطوير وتوفير ودعم أنظمة تبريد المناطق الصناعية وا

مليون لایر سعودي) باستخدام طريقة  ٠٫٠٤: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٠٫٠٤، وقد تم إثبات االستثمار بمبلغ م٢٠٢٠ديسمبر 
 حقوق الملكية المحاسبية.

 
  للشركة األم، مسجلة إلدارة وتشغيل وصيانة وإنشاء والتوسع في محطة تجميع ومعالجة مياه ٤٥شركة جدة الثانية للمياه، وهي مملوكة بنسبة ٪

ة الصرف الصحي، وتوزيع النفايات والتخلص منها، وإنشاء وتوسيع المنشآت والشبكات الالزمة في جدة. لم تبدأ أعمال التشغيل التجاري للشرك
مليون لایر سعودي)  ٠٫٠٥: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٠٫٢٣، وقد تم إثبات االستثمار بمبلغ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١عد. كما في ب

 باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية.
 

  والصيانة في محطة تجميع ومعالجة مياه ٪، ,مسجلة للقيام بأعمال التشغيل ٤٩شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة، المملوكة للشركة األم بنسبة
مليون  ٠٫١٥، وقد تم إثبات االستثمار بمبلغ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لم تبدأ أعمال التشغيل التجاري للشركة بعد. كما في  الصرف في مدينة جدة.

 : الشيء) باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية.م٢٠١٩ديسمبر  ٣١لایر سعودي (
 

مليون لایر سعودي على  ٧٬٤٣٠٫٧مليون لایر سعودي ومبلغ  ٩٬١٠١٫٣تشمل الشركات المستثمر فيها موجودات مالية ومطلوبات مالية بمبلغ  ٤-٨
مليون لایر سعودي على الترتيب). تتضمن الموجودات المالية  ٧٬٧٠٥٫٨مليون لایر سعودي ومبلغ  ١٬١٥٠٫١: مبلغ م٢٠١٩ديسمبر  ٣١الترتيب (
ة تجارية وودائع قصيرة األجل ونقد وما في حكمه وبعض الذمم المدينة األخرى. تتضمن المطلوبات المالية قروض وسلف وذمم دائنة تجارية ذمم مدين

 وأدوات مشتقة ومصروفات مستحقة وبعض الذمم الدائنة األخرى. 
 

مليون لایر سعودي) من استثمار في ودائع قصيرة  ٦٫٦: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٤٫١بلغ ربح السنة للشركات المستثمر فيها مبلغ 
 األجل.

 
 . ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً طويلة األجل٩

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    
 ٣٤٣٬٧٨٥  ٢٧٣٬١٠٦ )١-٩مستحق من موظفين بموجب برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين (إيضاح 

 ٣٩٬٨٣٠  ٣٠٬١٦٩ موظفين مؤجلةمنافع 
 ٢٣٬٨٩٩  ١٩٬٠٢٥  )٢-٩تكاليف مؤجلة (إيضاح 

 ١٬٩٣٤  - مدفوعات مقدماً طويلة األجل
 ٤٠٩٬٤٤٨  ٣٢٢٬٣٠٠ 

 
 مستحق من موظفين بموجب برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين ١-٩

الشركة األم. قامت الشركة األم بوضع برامج تملك الوحدات السكنية للموظفين والتي توفر للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات السكنية التي شيدتها 
السكنية إلى سنة. يتم تحويل ملكية الوحدات  ٢٠يتم سداد تكاليف األرض واإلنشاءات للوحدات السكنية من قبل الموظفين على مدى فترة تصل إلى 

إطار برنامج تمليك  الموظفين عند سداد المبالغ المستحقة بالكامل. يمثل هذا المبلغ المسجل بالتكلفة المطفأة تكلفة الوحدات السكنية المباعة للموظفين في
 الوحدات السكنية للموظفين. 
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٣٢ 

  (يتبع). ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً طويلة األجل ٩
 

لمبالغ ية وأن اال تتوقع المجموعة خسائر انخفاض في القيمة مقابل هذا الرصيد بسبب خبرة التأخر في السداد السابقة مع القيمة األساسية للوحدات السكن
 ساليب التقدير أو االفتراضات الهامة التي تم إجراؤها خالل الفترة الماليةخصومة من الرواتب الشهرية للموظفين. لم يحدث أي تغيير في ألمستحقة ما

 الحالية في تقييم مخصص الخسارة للمستحق من برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين.
 

 تكلفة مؤجلة ٢-٩
 المؤجلة:فيما يلي عناصر التكلفة  تتعلق التكلفة المؤجلة بالحصة التناسبية للشركة األم في شركة جواب.

 
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    
 ١٧٬٣٥٤  ١٥٬٧٥٣ قطع غيار أولية واستراتيجية

 ٦٬٥٤٥  ٣٬٢٧٢ أتعاب استشارات
 ٢٣٬٨٩٩  ١٩٬٠٢٥ 

 
باقتنائها وتم تسليمها إلى مقاول التشغيل والصيانة الرأسمالية الرئيسية التي قامت شركة جواب  تتمثل قطع الغيار األولية واالستراتيجية في بعض قطع الغيار

 وفقًا التفاقية التشغيل والصيانة. ويتم إطفاؤها على مدى اتفاقية التشغيل والصيانة ابتداًء من التشغيل التجاري.
 

 مخزون .١٠
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    
 ٣٩٦٬٥٩٣  ٤٢٧٬٥٤٤ قطع غيار 
 ٢٩٬٧٥٦  ٤٣٬٢٦٢ زيت وقود 

 ٩٬٤٢٧  ١١٬٠٢٨ أخرى 
 ٤٣٥٬٧٧٦  ٤٨١٬٨٣٤ 

)١٦٩٬٣٠٠( يخصم: مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم    )١٥٧٬٧٦٨(  
 ٢٧٨٬٠٠٨  ٣١٢٬٥٣٤ 

 
 فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم:

 
 م٢٠٢٠ 

 
 م٢٠١٩

 (ألف لایر سعودي) 
 

 (ألف لایر سعودي)
    

 ١٤٦٬٤٢١  ١٥٧٬٧٦٨ الرصيد االفتتاحي
 ١١٬٣٤٧  ١١٬٥٣٢  مخصص خالل السنة

 ١٥٧٬٧٦٨  ١٦٩٬٣٠٠ الرصيد الختامي
 

 . ذمم مدينــة تـجــارية١١
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٤٦٥٬٣٥٦  ٥٠٠٬٩٥٢ )٢-٣١أطراف ذات عالقة (إيضاح  -ذمم مدينة تجارية 
 ٣٦٥٬٦٨٨  ٤٣٠٬٥٣٠ أخرى  -ذمم مدينة تجارية 

 ٨٣١٬٠٤٤  ٩٣١٬٤٨٢ 
)٢٤٬٧١٧(  مخصص انخفاض القيمة     )٢٣٬٤٦٥(  

 ٨٠٧٬٥٧٩  ٩٠٦٬٧٦٥ 
 

 ) لمعرفة الشروط واألحكام المتعلقة بالذمم المدينة التجارية المستحقة من ذمم أطراف ذات عالقة.٣١يرجى الرجوع إلى إيضاح (
 

 يوماً. ٤٥إلى  ٣٠التجارية غير محملة بفوائد وتكون مدتها عادة  إن الذمم المدينة
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٣٣ 

  (يتبع). ذمم مدينة تجارية ١١
 

 فيما يلي الحركة على مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية خالل السنة:
 

 م٢٠٢٠ 
 

 م٢٠١٩
 (ألف لایر سعودي) 

 
 سعودي)(ألف لایر 

    
 ٣٦٬٦٦٧  ٢٣٬٤٦٥ الرصيد االفتتاحي

 -  ٣٬٠٠٠  المحمل للسنة
)١٣٬٢٠٢(  (١٬٧٤٨) مشطوب خالل السنة  

 ٢٣٬٤٦٥  ٢٤٬٧١٧ الرصيد الختامي
 

 فيما يلي تحليل بالتقادم لهذه الذمم المدينة التجارية كما في نهاية السنة:
 

 أشهر ٦حتى  المجموع
 

 شهراً  ١٢أكثر من  شهراً  ١٢إلى  ٦
     

%١٫٩٨  النسبة المئوية للخسائر االئتمانية المتوقعة  ٣٫١٩%  ٥٫١٩%  
     الرصيد اإلجمالي (باأللف لایر سعودي) 

 ١٧٤٬٥٥٢ ٥٢٬٧٥٩  ٧٠٤٬١٧١ ٩٣١٬٤٨٢ م٢٠٢٠
 ١٠٨٬٢٦٤ ٥٥٬٦٤٢ ٦٦٧٬١٣٨ ٨٣١٬٠٤٤ م٢٠١٩

 
التجارية والذي يناقش كيفية قيام المجموعة بإدارة وقياس مخاطر االئتمان للذمم حول مخاطر االئتمان للذمم المدينة  ٢٣يرجى الرجوع إلى إيضاح 

 المدينة التجارية التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها.
 

 متداولة أخرى . مدفوعات مقدماً وموجودات١٢
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
 ٢٣٥٬٢٦٣  ٢٣١٬٦٢٤  إيراد مستحق

 ١٢٦٬٥٥٦  ١٥١٬٥٠٩ دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
 ٥١٬٧٢٠  ٥٠٬٩٧٨ مدفوعات مقدماً وأخرى

 ١٨٢٬٧٤٣  ٤٦٬٨٩٥  )١-١٢هامش الشركة السعودية للكهرباء (إيضاح 
 ٥٤٢  ١٬٢٦٧ إيرادات تمويل مستحقة

 ٥٩٦٬٨٢٤  ٤٨٢٬٢٧٣ 
 

 ).١-٢٧هامش الشركة السعودية للكهرباء يمثل المقابل المادي المستحق للشركة األم مقابل الكهرباء التي تنتجها شركة جواب. (إيضاح  ١-١٢

 . ودائع قصيرة األجل١٣
 

ً وتحقق  إيرادات تمويل بمعدالت الفائدة يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لدى بنوك تجارية لفترات متفاوتة تتراوح بين ثالثة أشهر واثني عشر شهرا
  السارية في السوق.

 
 . نقد وما في حكمه١٤

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٤٠  ٦  نقد بالصندوق
 ١٣٨٬٤٩٤  ٢٠٩٬٧٠٩ نقد لدى البنك

 ٩٤٦٬٨١٠  ٣٨٥٬١٠٠  ودائع قصيرة األجل
 ١٬٠٨٥٬٣٤٤  ٥٩٤٬٨١٥ نقد وما في حكمه

 
 يتضمن النقد وما في حكمه النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع تحت الطلب والتي تكون فترات استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل. 

ت متفاوتة تحصل الودائع قصيرة األجل على فائدة بأسعار فائدة معومة على أساس معدالت الودائع البنكية اليومية. تكون الودائع قصيرة األجل لفترا
 ح من شهر إلى ثالثة أشهر، وفقًا للمتطلبات النقدية الفورية للمجموعة، وتحصل على فائدة بأسعار الودائع قصيرة األجل ذات العالقة.تتراو

مليون لایر سعودي) يمثل  ٢٥٫٠٢ :م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٢١٫٠٧على مبلغ  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تشتمل األرصدة البنكية كما في 
مساهمات الموظفين وإيرادات تمويل تتعلق بخطة ادخار الموظفين.
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٣٤ 

 . رأس المال واالحتياطيات١٥
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

     األسهم المصرح بها والمصدرة

 ٢٥٠٬٠٠٠ العدد -لایر سعودي للسهم  ١٠األسهم العادية بقيمة 
  

٢٥٠٬٠٠٠ 
 ٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ باللایر السعودي -العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل  األسهم

 
 احتياطي نظامي ١-١٥

 %٢٠من صافي الربح حتى يبلغ هذا االحتياطي  %٤تمشياً مع نظام الشركة األم األساسي، ينبغي على الشركة األم تكوين احتياطي نظامي بتحويل 
 هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين.من رأس المال. 

 
 . توزيعات أرباح١٦

 
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٢٥٬٠٠٠  ١٢٥٬٠٠٠ توزيعات أرباح لمساهمي الشركة األم
 ٢٥٠٬٠٠٠  ٢٥٠٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة

 ٠٫٥  ٠٫٥  باللایر السعودي -أرباح حسب السهم توزيعات 
 

مليون لایر سعودي أي ما  ١٢٥على توزيع أرباح بقيمة  م٢٠٢٠يونيو  ١٨وافق مساهمو الشركة األم خالل اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 
 مليون لایر سعودي) تم دفعها بعد خصم حصة كل مساهم منهم في الزكاة.  ١٢٥: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١٪ من رأس المال (٥يعادل 

 
 . ربحية السهم١٧

 
ديسمبر بناًء على المتوسط المرجح لعدد األسهم  ٣١تحتسب ربحية السهم األساسية للربح أو الخسارة العائدة إلى حاملي األسهم العادية للسنة المنتهية في 

ن. إن ربحية السهم (المخفضة) هي نفس الشيء مثل مخفض ربحية السهم (األساسية) حيث ال يوجد لدى المجموعة أي أدوات القائمة خالل هاتين السنتي
 مخفضة قيد اإلصدار.

 
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٩٨٬٢٧٠  ٢٦٦٬٩٢٥ باللایر السعودي -الربح العائد إلى المساهمين العاديين
 ٢٥٠٬٠٠٠  ٢٥٠٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة

  باللایر السعودي -نصيب السهم األساسي والمخفض من صافي الربح 
 

٠٫٧٩  ١٫٠٧ 
  

 . قروض وسلف بنكية١٨
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 لایر سعودي)(ألف   (ألف لایر سعودي) 

    شركة مرافق
 ١٬٥٠٠٬٠٠٠  ١٬٥٠٠٬٠٠٠ المرابحة الرابعة

 ١٬٥٠٠٬٠٠٠  ١٬٥٠٠٬٠٠٠ المرابحة الخامسة
 ٣٬٤٠٠٬٠٠٠  ٣٬٤٠٠٬٠٠٠ المرابحة السادسة

 ١٬٣٠٨٬٠٠٠  ١٬٣٠٨٬٠٠٠ قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
 ٧٬٧٠٨٬٠٠٠  ٧٬٧٠٨٬٠٠٠ 

)١٠٢٬٦٠٣( يخصم: تكاليف معامالت غير مطفأة   )١٢٤٬٧٨١(  
 ٧٬٥٨٣٬٢١٩  ٧٬٦٠٥٬٣٩٧ 

     شركة جواب
 

 ٢٬٠٠٥٬٣٩١  ١٬٨٤٩٬٠٤٧ )٢-١٨قروض إسالمية وقروض طويلة األجل أخرى (إيضاح 
)٢١٬٦١٨( يخصم: تكاليف معامالت غير مطفأة   )٣٤٬٢٥١(  

 ١٬٩٧١٬١٤٠  ١٬٨٢٧٬٤٢٩ 
 ٩٬٥٥٤٬٣٥٩   ٩٬٤٣٢٬٨٢٦  
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 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣٥ 

 (يتبع). قروض وسلف بنكية ١٨
  

 تم عرض القروض والسلف البنكية في هذه القوائم المالية الموحدة كما يلي:
 

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٢٧٥٬٦٨٨  ٤٥٦٬٦٥٧ الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة
 ٩٬٢٧٨٬٦٧١  ٨٬٩٧٦٬١٦٩ الجزء غير المتداول المدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة 

 ٩٬٥٥٤٬٣٥٩  ٩٬٤٣٢٬٨٢٦ 
 

 فيما يلي الحركة في قروض وسلف بنكية:
 

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
  (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٠٬٧٩٧٬٨٧٩  ٩٬٧١٣٬٣٩١  الرصيد االفتتاحي
 ٦٬٤٠٠٬٠٠٠  -  إضافات

)٧٬٤٨٤٬٤٨٨(  (١٥٦٬٣٤٤) مدفوعات  
 ٩٬٧١٣٬٣٩١  ٩٬٥٥٧٬٠٤٧ 

)١٢٤٬٢٢١( يخصم: تكاليف معامالت غير مطفأة   )١٥٩٬٠٣٢(  
 ٩٬٥٥٤٬٣٥٩  ٩٬٤٣٢٬٨٢٦   الرصيد الختامي

 
 فيما يلي الحركة في تكاليف المعامالت غير المطفأة:

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
  (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي) 
    

 ٢١٢٬١٧١  ١٥٩٬٠٣٢  الرصيد االفتتاحي 
 ٥٨٬٩٠٠  -  إضافات
)١١٢٬٠٣٩(  (٣٤٬٨١١) إطفاء   

 ١٥٩٬٠٣٢  ١٢٤٬٢٢١  الرصيد الختامي 
 

 شركة مرافق ١-١٨
 

 مرابحة 
تسهيالت المرابحة بفترة ، أبرمت الشركة األم ثالث اتفاقيات قروض جديدة مع ثالثة بنوك إلعادة جدولة م٢٠١٩ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 

مليار  ٣٫٤مليار لایر سعودي و  ١٫٥مليار لایر سعودي و  ١٫٥مليار لایر سعودي ( ٦٫٤بلغ مجموع قيمة اتفاقيات القروض الثالثة الجديدة  ممتدة.
 .م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لایر سعودي) التي تم استخدامها بالكامل كما في 

 
م بموجب وثائق تسهيالت المرابحة بالتساوي مع مطالبات جميع الدائنين اآلخرين غير المكفولين، باستثناء تقع التزامات السداد الخاصة بالشركة األ

حقوق االلتزامات المفروضة بحكم القانون. تتضمن اتفاقيات القروض بعض االشتراطات المالية، منها احتفاظ الشركة األم بنسبة الدين إلى صافي 
الدين خالل فترة القروض وفي نهاية السنة. وقد التزمت الشركة األم بهذه االشتراطات. تحمل القروض أتعاب تمويل الملكية الملموسة وتغطية خدمة 

 تحسب بقيمة السايبور مضافاً إليه هامش ربح.
 

 صندوق التنمية الصناعية السعودي
مليار لایر  ١٫٥٦م قرضان بمبلغ إجمالي قدره ٢٠١٦مايو  ٢٦نتج عن اتفاقيات القروض المبرمة مع صندوق التنمية الصناعية السعودية بتاريخ 

م. قام صندوق التنمية الصناعية ٢٠١٨ديسمبر  ٣١سعودي لتمويل إنشاء مرافق اإلنتاج بالشركة األم. وقد سحبت الشركة األم المبلغ بالكامل كما في 
قسط نصف سنوي غير متساٍو بدأت  ١٧ض. يتم سداد القروض على رلقالتفاقية افقاً وية وية سنروفات إدارمصوم إنشاء قرض وسل ربتحميالسعودي 
 م.٢٠٢٥م وتستحق في سنة ٢٠١٨في يناير 

 
جميع القروض المذكورة أعاله مكفولة برهن بعض موجودات الشركة األم. تتطلب االشتراطات الخاصة بتسهيل قرض صندوق التنمية الصناعية من 

ينة.كة األم االحتفاظ بمستوى معين من الشروط المالية، والحد من توزيع األرباح السنوية وأن تظل النفقات الرأسمالية السنوية فوق حدود معالشر
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 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣٦ 
 

 (يتبع). قروض وسلف بنكية ١٨
 شركة جواب ٢-١٨

 
 م٢٠٢٠

  (ألف لایر سعودي)
 م٢٠١٩

 (ألف لایر سعودي)
 ١٬٢٧٢٬٠١٤  ١٬١٩٦٬٩٩٧ دولي (إيضاح أ)

 ٥٠٠٬١٣٦  ٤٧٠٬٦٤٠ إسالمي (إيضاح ب) 
 ٢٣٣٬٢٤١  ١٨١٬٤١٠ تغطية الشركة الكورية لتأمين الصادرات (إيضاح ج)

 ٢٬٠٠٥٬٣٩١  ١٬٨٤٩٬٠٤٧ 
 

مليون دوالر أميركي. بموجب  ١٢٢م، وقعت الشركة على تسهيل حساب احتياطي القرض ("أل آر إيه") مع بنكين تجاريين بقيمة ٢٠١٦أ) خالل سنة 
هذا التسهيل، يمنح ممولو حساب احتياطي القرض خطاب اعتماد لصالح ممولي الشركة لمدد طويلة األجل. يتم تحديد قيمة خطاب االعتماد 

م، جددت شركة ٢٠١٧مليون دوالر أميركي، أيهما أقل. خالل سنة  ١٢٢يحدد حجمه بمبلغ يعادل قيمة ستة أشهر من خدمة الدين أو سنوياً و
مليون دوالر. بموجب هذا التسهيل، يتم تحديد قيمة خطاب االعتماد سنوياً ويحدد حجمه بمبلغ  ١٢٣جواب تسهيل حساب احتياطي القرض بمبلغ 

، لدى الشركة تسهيل حساب م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي، أيهما أقل. كما في  ١٢٣هر من خدمة الدين أو يعادل قيمة ستة أش
 مليون دوالر أمريكي. ١٢٣احتياطي قرض بمبلغ 

 
شركة جواب  تم تنظيم القرض المتوافق مع الشريعة على نحو تشتري بموجبه الجهات الممولة المتوافقة مع الشريعة بعض الموجودات من  ب) 

 عام إيجار. يتم تحديد تكلفة عقد اإليجار بنسبة الليبور زائداً هامش. ٢٠ويؤجرون الموجودات إلى شركة جواب لمدة 
 

ركة ج) أبرمت شركة جواب مع جهات ممولة اتفاقية شروط عامة. وفقًا التفاقية الشروط العامة، تشارك الجهات الممولة في ضمان ممنوح من قبل ش
ل هذا الضمان رسوم مفروضة على موجودات شركة جواب (بما في ذلك حسابات المصنع والحسابات المصرفية) وعقود مشروعات جواب. يشم

رئيسية. كما تتضمن اتفاقية الشروط العامة بعض االشتراطات التي تلزم شركة جواب باالحتفاظ بنسب مالية معينة وقيود على ديون إضافية 
 ركة جواب.والتوزيعات على الشركاء بش

 
 

د) خالل السنة، حصلت شركة جواب على قروض رأس مال عامل للوفاء بالمتطلبات المالية قصيرة األجل للشركة من بنك محلي. التسهيل مستحق 
 السداد عن الطلب ويحمل فائدة وفقاً للمعدالت التجارية. تم سداد القرض خالل السنة.

 
 مجموع استحقاقات القروض بيانها كما يلي:

 م٢٠٢٠ 
 م٢٠١٩  (ألف لایر سعودي)

 (ألف لایر سعودي)
 ٣٣٩٬٥٨٢  ٤٨٤٬٥٨٢ م٢٠٢١
 ٣٨٢٬٢٨٢  ٣٨٢٬٢٨٢ م٢٠٢٢
 ٤٢٦٬٤٢٦  ٤٢٦٬٤٢٦ م٢٠٢٣
 ٤٧١٬١١٧  ٤٧١٬١١٧ م٢٠٢٤
 ٨٬٠٩٣٬٩٨٤  ٧٬٧٩٢٬٦٤٠ م وما بعدها٢٠٢٥

 ٩٬٧١٣٬٣٩١  ٩٬٥٥٧٬٠٤٧ 
 

 . مطلوبات غير متداولة أخرى١٩

 
 م٢٠٢٠

  سعودي)(ألف لایر 
 م٢٠١٩

 (ألف لایر سعودي)
    

 ١٬٠٦٦٬٩٢٧  ٧٩٩٬٤١٥ )٤-٣١التزام الموجودات المحولة (إيضاح 
 ٣٠٥٬٨١١  ٦٧١٬٩٨١ إيرادات مؤجلة 

 ٥٧٩٬٩٦٩  ٥٩٢٬٤٥٧  )١-١٩التزامات المنافع المحددة بعد التوظيف (إيضاح 
 ٦٣٬٥١٢  ١٣٢٬٧٢٢ القيمة العادلة لألدوات المشتقة

 ١٠٤٬١٣٩  ٩٩٬٨٨٤ دائنةمحتجزات 
 ٤٢٬٤١٢  ٤٣٬٦٠٣ )٢-١٩خطة ادخار للموظفين (إيضاح 

 ٦٬٢٩٤  ٦٬٥٣١ أخرى
 ٢٬١٦٩٬٠٦٤  ٢٬٣٤٦٬٥٩٣ 

 
 خطة المنافع المحددة بعد التوظيف  ١-١٩

تابعة لها لدى المجموعة خطة منافع محددة بعد انتهاء التوظيف. المنافع واجبة وفقًا لقانون العمل والعمال السعودي. تعترف المجموعة والشركات ال
منصوص عليه في بالمنافع في قائمة الدخل الموحدة. وتستند المنافع إلى رواتب ومكافآت الموظفين النهائية وسنوات خدمتهم المتراكمة، على النحو ال

 قوانين المملكة العربية السعودية. 
 

ً لمكونات صافي مصروفات المنافع المعترف بها في قائمة الدخل الموحدة والمبالغ المدرجة في قائمة المركز ال مالي يعرض الجدول التالي ملخصا
 الموحدة.
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 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣٧ 
 

 (يتبع). مطلوبات غير متداولة أخرى ١٩
 

 (يتبع)خطة المنافع المحددة بعد التوظيف  ١-١٩
 

 الحركة في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٦٣٥٬١٥٢  ٥٧٩٬٩٦٩ يناير  ١التزام المنافع المحددة في 
 ١٩٬٩٥١  ٢٠٬٩٦٠ تكلفة الفوائد

 ٥٩٬٩٥١  ٦٦٬٩٣٨ تكلفة الخدمة الحالية
 ٧٩٬٩٠٢  ٨٧٬٨٩٨ صافي مصروف المنافع المعترف به في قائمة الدخل الموحدة

)٢٬٨٠٩(  ٤٬٧٣٩ خسارة/ (ربح) إعادة قياس معترف به في الدخل الشامل اآلخر  
)٨٠٬١٤٩( منافع مدفوعة   )١٣٢٬٢٧٦(  

 ٥٧٩٬٩٦٩  ٥٩٢٬٤٥٧ ديسمبر ٣١التزامات المنافع المحددة في 
 

 االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد المنافع المحددة بعد انتهاء التوظيف ما يلي:تشمل 

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
    

 - %٣٫٩٠  ٢٫٣% إلى ٣٫٤%  معدل الخصم
٣٫٨٥%  - %٢٫٩٥  ١٫٧% إلى ٣٫٨% الزيادات المستقبلية في الراتب 

سنة ٦٠ سن التقاعد المعتاد سنة ٦٠    
منخفض معدل  معدل المسحوبات

 موحد
 مرتفع 

 
 :م٢٠١٩ديسمبر  ٣١و  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١فيما يلي تحليل حساسية كمي الفتراض معدل الخصم على التزامات المنافع المحددة كما في 

 معدل الخصم االفتراض

  %١زيادة بنسبة  مستوى الحساسية
انخفاض بنسبة 

١% 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ٦٣٣٬٠٤٨  ٤٩٨٬١٥٨  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١التزام المنافع المحددة كما في 

 ٦٠٧٬٢٦٩  ٤٧٨٬٥١٠  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١التزامات المنافع المحددة كما في 
 الزيادات المستقبلية في الراتب االفتراض

  %١زيادة بنسبة  مستوى الحساسية
انخفاض بنسبة 

١% 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ٤٩٥٬٥٠٤  ٦٣٥٬٠٠٢  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١التزام المنافع المحددة كما في 
 ٤٧٧٬٠٦٣  ٦١٢٬٠٢٥  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١التزامات المنافع المحددة كما في 

دة كنتيجة لتغيُّرات معقولة دت تحليالت الحساسية المذكورة أعاله بناًء على طريقة تستقرئ التأثير على التزام المنافع المحدَّ في االفتراضات الرئيسة  ُحّدِ
ون تحليل وقعت في نهاية فترة التقرير المالي. يستند تحليل الحساسية إلى التغير في افتراض جوهري مع ثبات جميع االفتراضات األخرى. ربما ال يك

 الفتراضات بمعزل عن بعضها البعض.الحساسية انعكاساً للتغير الفعلي في التزام المنافع المحددة حيث أنه من غير المرجح أن تحدث تغيرات في ا
 

 خطة ادخار للموظفين ٢-١٩
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٤٤٬٥٧٥  ٤٢٬٤١٢ الرصيد االفتتاحي 
 ١٥٬٦٥٠  ٧٬٣١٧ إضافات

)٦٬١٢٦( مبالغ مدفوعة    )١٧٬٨١٣(  
 ٤٢٬٤١٢  ٤٣٬٦٠٣  الرصيد الختامي
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 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣٨ 
 

 . ذمم دائنة تجارية٢٠
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٢٣٣٬٢١٠  ٢٨٤٬٥٠٩  ذمم دائنة تجارية
 ٢٣٩٬٩٢٤  ١٥٩٬١١٦  )٣-٣١مستحق إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح 

 ٩٨٬٥٦٠  ١٠٤٬٧٤٣ محتجزات دائنة
 ٣٥٬٧٨٥  ٣٦٬٣٢٥ مستحق إلى مقاولين

 ٦٠٧٬٤٧٩  ٥٨٤٬٦٩٣ 
 

 . مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى٢١
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٨١٬٩٦١  ١٧٣٬٩٥٧ )٣-٣١أطراف ذات عالقة (إيضاح  -مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 
 ٢٩٬٠٦٣  ٥٤٬٤٣٠  إيرادات مؤجلة 

 ٤٥٬٢٧٩  ٣٨٬٩٦٦ القيمة العادلة لألدوات المشتقة 
 ٢١٬٩٤٠  ٣٨٬١٢٧ )٢٢مخصص الزكاة وضريبة الدخل (إيضاح 

 ٣٤٬٣٥٢  ١٣٬٨٨١ أتعاب تمويل مستحقة
 ٨٧٬٠٠٠  - ) ١-٢٦مخصص تحسين تكلفة الموظفين (إيضاح 
 ٥٤٤٬٣٢٥  ٥٣٨٬١١٩  أخرى -مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

 ٩٤٣٬٩٢٠  ٨٥٧٬٤٨٠ 
 

 . الزكاة وضريبة الدخل٢٢
 لها.  تمثل الزكاة وضريبة الدخل المحملة للعام المبلغ المتراكم من مخصص الزكاة وضريبة الدخل المكون من قبل الشركة األم والشركات التابعة

 
نطاق األشخاص الخاضعين للضريبة ليشمل والذي تم بموجبه توسيع  ١٣١م، صدر المرسوم الملكي رقم ٢٠١٧ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 

والمواد شركات األموال المقيمة في المملكة فيما يتعلق باألسهم المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل األشخاص المشاركين في إنتاج النفط 
ة، سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شركات الهيدروكربونية. نتج عن هذا التعديل تغييراً في الوضع الضريبي للشركات التي لها أسهم مملوك

  النفط والغاز في المملكة العربية السعودية التي كانت تخضع سابقاً للزكاة.
 

لضريبة نظراً لصلة شركة أرامكو السعودية للطاقة (المساهم بالشركة األم)، بشركة ارامكو السعودية،تخضع الشركة األم وشركاتها المستثمر فيها 
 الدخل بحدود حصة ملكية شركة أرامكو السعودية للطاقة في الشركة األم.

 
 م٢٠١٩فبراير  ١٥، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل لوائح تسعير المعامالت ("اللوائح"). تم تشريع هذه اللوائح بتاريخ م٢٠١٩يناير  ٣١بتاريخ 

م. يتطلب ذلك نماذج إفصاح ٢٠١٨ديسمبر  ٣١بة للفترات التي تنتهي في أو بعد كجزء من نظام الضريبة وأصبحت ملزمة على المكلفين بالضري
ت عالقة، إضافية إلى جانب اإلقرارات الضريبية السنوية التي سيتم تقديمها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي تلخص المعامالت مع أطراف ذا

عير المعامالت. كما تتطلب اللوائح أيًضا من المكلفين تعديل مصروفاتهم الضريبية ألي واألطراف األخرى بما في ذلك الدولة والمبلغ وطريقة تس
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١معامالت ال تتم على اسس تجارية بحتة. قدمت اإلدارة نموذج اإلفصاح إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى السنة المنتهية في 

 وفقًا للوائح.
 

 الدخل الموحدة المبالغ المعترف بها في قائمة
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    الزكاة 

 ١٨٬٨٢٦  ٣٥٬٢٥٠ محمل خالل السنة -
)٤٧٬٣٠٨(  - رد مخصص بالزيادة عن فترة سابقة  -  

    ضريبة الدخل 
 ١١٬٣٥٦  ١٤٬٨٧١ الضريبة الحالية المحملة -
 ٦٤  - ضريبة محملة سابقة -
 ١٤٬٤٥٦  ٣١٬٤٧٠ المؤجلة المحملةالضريبة  -

 ٢٬٦٠٦(  ٨١٬٥٩١(  
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 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣٩ 
 

 (يتبع). الزكاة وضريبة الدخل ٢٢
 

 مبالغ معترف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
)١٩٩(  ٣٥ بربح / خسارة إعادة قياس عن التزامات المنافع المحددةضريبة مؤجلة متعلقة   

 ١٬٩٥٢ ٣٬٤٩٦ ضريبة مؤجلة متعلقة التحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة  
  ١٣٬٥٣  ١٬٧٥٣ 

 
 فيما يلي العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي للشركة األم:

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 سعودي)(ألف لایر   (ألف لایر سعودي) 

    
 ١٩٬٤٣٠٬٣٥٩  ١٩٬٤٢٥٬٤٠٧ موجودات غير متداولة
 ١٢٬٥٢٧٬٩٣٤  ١٢٬٦٦٣٬١٥٦ مطلوبات غير متداولة

 ٧٬٤٧٠٬٣٧٧  ٧٬٥٤٩٬١٢٤ الرصيد االفتتاحي –حقوق المساهمين 
 ٢١٧٬٣٨٠  ٣٥٦٬٦٨٩ صافي الربح قبل الزكاة 

 ٣٤٨٬١٥٧  ٣٧٤٬٨٧٩ قطع غيار
 ١١٠٬٠٨٧  ١٠٧٬٦٠٩ مطروحاً منها الزكاةتوزيعات أرباح مدفوعة، بالصافي 

 
 تم تعديل بعض المبالغ المذكورة أعاله للوصول للوعاء الزكوي التقريبي والزكاة المحملة خالل السنة.

 
 ) الحركة على مخصص الزكاة وضريبة الدخل١(

 
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٧٠٬٥٨٧  ٢١٬٩٤٠ يناير  ١في 
 ٢٨٬٠٥٠  ٥٠٬١٢١ مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 ٢٬٢٢٢  - محمل على سنة سابقة 
)٤٧٬٣٣٤(  - رد مخصص   

)٣٣٬٩٣٤( الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة   )٣١٬٥٨٥(  
 ٢١٬٩٤٠  ٣٨٬١٢٧ ديسمبر ٣١في 

 
ديسمبر  ٣١، لم يتم تحميل ضريبة دخل في القوائم المالية للشركة األم (م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١نظراً للخسائر الضريبية المتكبدة خالل السنة المنتهية في 

 : ال شيء).م٢٠١٩
 

مليون لایر سعودي)،  ٣٫٨: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٥٬٤بمبلغ  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تم إدراج ضريبة الدخل المحملة للسنة المنتهية في 
 لملكية غير المسيطرة.لحقوق الملكية غير المسيطرة كجزء من حقوق ا

 
 ) مطلوبات ضريبية مؤجلة٢(
 

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ١٩٬١٦٠  ٣٦٬٢٧١ يناير  ١الرصيد في 
 ١٧٬١١١  ٣٣٬٤٢٦ المحمل للسنة 

 ٣٦٬٢٧١  ٦٩٬٦٩٧ ديسمبر ٣١الرصيد في 
 

الضريبية المؤجلة بشكل رئيسي بالفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عن ممتلكات وآالت ومعدات.تتعلق االلتزامات 
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٤٠ 
 

 (يتبع). الزكاة وضريبة الدخل ٢٢
  
 ) موجودات ضريبية مؤجلة ٣( 

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ٥٬٧٧٥  ٩٬٥٦٦ يناير  ١الرصيد في 
 ٣٬٧٩١  ٥٬٤٥١ مسترد للسنة 
 ٩٬٥٦٦  ١٥٬٠١٧ ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 
تتعلق الموجودات الضريبية المؤجلة بشكل رئيسي ببعض المخصصات التي ال تعد مصروفات ضريبية قابلة للخصم وخسائر ضريبية غير مستخدمة 

 الضريبية المؤجلة.للشركات التابعة. ترى اإلدارة أنه ستتوفر أرباح ضريبية مستقبلية لالستفادة من الموجودات 
 

 ) حالة الربوط٤(
 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)

م. تم تقديم إقرار ضريبة الدخل ٢٠١٨أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") الربوط الزكوية والضريبية النهائية لشركة مرافق حتى سنة 
 خالل المدة النظامية. م٢٠١٩ديسمبر  ٣١والزكاة للسنة المنتهية في 

 
 شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء (توريد)

م، تسلمت الشركة ربوط ٢٠١٢م. خالل سنة ٢٠٠٩تسلمت الشركة الربط الزكوي النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") حتى سنة 
لایر سعودي، والتي تقدمت الشركة باعتراض عليها إلى الهيئة وبعد أن رفضت  ٢٦،٨٩٤م بمطالبة زكوية إضافية قدرها ٢٠١٠م و ٢٠٠٩للسنوات 

ل، وبناًء االعتراض، تقدمت باعتراض إلى األمانة العامة للجان الضريبية. أيدت األمانة العامة للجان الضريبية قرار الهيئة العامة للزكاة والدخ الهيئة
اجعة من قبل ما زالت قيد المر م٢٠١٩م حتى سنة ٢٠١١عليه، قامت الشركة بسداد التزام الزكاة اإلضافي المذكورة أعاله. الربوط للسنوات من سنة 

 خالل المدة النظامية. م٢٠١٩ديسمبر  ٣١الهيئة العامة للزكاة والدخل. تم تقديم إقرار ضريبة الدخل والزكاة للسنة المنتهية في 
 

 شركة الجبيل للمياه والكهرباء ("جواب")
م ٢٠١٣إقرارات ضريبة الدخل والزكاة للسنوات من م. تم تقديم ٢٠١٢م إلى ٢٠٠٧لم تصدر الهيئة ربوط الزكاة وضريبة الدخل النهائية للسنوات من 

م والتي تم ٢٠١٨ديسمبر  ٣١إلى الهيئة ولم تصدر نتيجة فحص الهيئة بعد. طلبت الهيئة بعض المعلومات اإلضافية للسنة المنتهية في  م٢٠١٩إلى 
 تقديمها إلى الهيئة، ولم تصدر نتيجة فحص الهيئة بعد.

 
  نةشركة مرافق سور للتشغيل والصيا

 قيد فحص الهيئة. م٢٠١٩الربوط للسنوات من التأسيس حتى سنة 
 

 ) تسوية الربح المحاسبي مع ضريبة الدخل المحملة٥(
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٢١٠٬٤٣٧  ٣٧٢٬٠٥٩ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
 ٤٢٬٠٨٧  ٧٤٬٤١٢ %٢٠الضريبة بمعدل 

)٣١٬٦٤٦(  (٤٤٬٠١٦) الربح الخاضع للزكاةأثر   
 ١٤٬٧٩٣  ١٠٬٣٥٥ أثر الفروق الدائمة 

 ٦٤٢  ٥٬٥٩٠ أخرى
 ٢٥٬٨٧٦  ٤٦٬٣٤١ ضريبة الدخل المحملة خالل السنة

 
 األدوات المالية .٢٣

 
 الموجودات المالية ١-٢٣
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
 ٨٣١٬٠٤٤  ٩٣١٬٤٨٢ )١١(إيضاح ذمم مدينة تجارية 
 ٤٧٤٬٨٥٣  ٣٨٥٬٥٢٥ ذمم مدينة أخرى 

 ٣٤٣٬٧٨٥  ٢٧٣٬١٠٦ )٩المستحق من برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين (إيضاح 
 ٣٦٬٠٠٠  ١٬٢٢٦٬٣٠٠ ودائع قصيرة األجل 

 ١٬٠٨٥٬٣٤٤  ٥٩٤٬٨١٥ )١٤نقـد وما في حـكمه (إيضاح 
 ٢٬٧٧١٬٠٢٦  ٣٬٤١١٬٢٢٨ المقاسة بالقيمة العادلةمجموع الموجودات المالية غير 
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٤١ 
 

 (يتبع)األدوات المالية  .٢٣
 

 المطلوبات المالية ٢-٢٣
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
 ٩٬٧١٣٬٣٩١  ٩٬٥٥٧٬٠٤٧ )١-٢-٢٣قروض وسلف (إيضاح 

 ٣٬٣٢١٬٠٢٣  ٣٬٨٣٣٬١٣٢ )٣٢(إيضاح إيجار مطلوبات عقود 
 ١٬٢١٩٬٧٧٢  ٩٤٩٬٤٣٣ مطلوبات غير متداولة أخرى 

 ٦٠٧٬٤٧٩  ٥٨٤٬٦٩٣ )٢٠ذمم دائنة تجارية (إيضاح 
 ٨٤٧٬٦٣٨  ٧٢٥٬٩٥٧ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 ١٥٬٧٠٩٬٣٠٣  ١٥٬٦٥٠٬٢٦٢ مجموع المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
 

 )١٨وسلف بنكية (إيضاح قروض  ١-٢-٢٣
 

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠  االستحقاق معدل الفائدة % 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي)    

       شركة مرافق
 ١٬٥٠٠٬٠٠٠  ١٬٥٠٠٬٠٠٠  م٢٠٣٤ السيبور زائداً هامش المرابحة الرابعة

 ١٬٥٠٠٬٠٠٠  ١٬٥٠٠٬٠٠٠  م٢٠٣٤ السيبور زائداً هامش المرابحة الخامسة
 ٣٬٤٠٠٬٠٠٠  ٣٬٤٠٠٬٠٠٠  م٢٠٣٤ السيبور زائداً هامش المرابحة السادسة

 ١٬٣٠٨٬٠٠٠  ١٬٣٠٨٬٠٠٠  م٢٠٢٥ - قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
       شركة جواب

 ١٬٢٧٢٬٠١٤  ١٬١٩٦٬٩٩٧  م٢٠٢٩ الليبور زائداً هامش قروض دولية 
قروض تغطية الشركة الكورية لتأمين 

 م٢٠٢٤ الليبور زائداً هامش الصادرات 
 

٢٣٣٬٢٤١  ١٨١٬٤١٠ 
 ٥٠٠٬١٣٦  ٤٧٠٬٦٤٠  م٢٠٢٩ الليبور زائداً هامش قروض إسالمية 

    ٩٬٧١٣٬٣٩١  ٩٬٥٥٧٬٠٤٧ 
 

 قياس القيمة العادلة ٣-٢٣
النقدية في شركة جواب والمسجلة بالقيمة العادلة يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة باستثناء التحوط تجاه التدفقات 

 على أساس متكرر.
 

م الدائنة التجارية لم تقم المجموعة باإلفص��اح عن القيمة العادلة لألدوات المالية مثل الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى قص��يرة األجل والذم
البنكية، حيث أن قيمتها الدفترية هي تقريب معقول للقيمة العادلة وذلك يعود بش������كل كبير إلى والذمم الدائنة األخرى واألرص������دة النقدية واألرص������دة 

االس��تحقاق قص��ير األجل لهذه الص��كوك. إن القيمة العادلة لتس��هيالت المرابحة وقرض ص��ندوق التنمية الص��ناعية الس��عودي والقروض األخرى هي 
 تقريباً نفس قيمتها الدفترية.

 
 مة العادلةالتحوط تجاه القي

مليار  ٢٫٣: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي ( ٢٫٤، احتفظت شركة جواب بمبادالت سعر فائدة بمبلغ رمزي قدره م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
لمالية المشتقة لایر سعودي) من أجل تخفيض تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة مقابل التمويل طويل األجل. يبين الجدول أدناه القيم العادلة لألدوات ا

السوق أو المسجلة كمطلوبات مع مبالغها الرمزية. تشير المبالغ الرمزية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ليست مؤشراً على مخاطر 
 مخاطر االئتمان.

 
 

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   
 المطلوبات   

 (ألف لایر سعودي)
 االسميالمبلغ 
 سعودي) (ألف لایر

 المطلوبات
 (ألف لایر سعودي)

 االسميالمبلغ 
 (ألف لایر سعودي)

       تحوط التدفقات النقدية
 ٢٬٣٣٨٬٩٦٤ ١٠٨٬٧٩١ ٢٬٤٣٦٬٣٤٥ ١٧١٬٦٨٩   مبادالت سعر الفائدة

   ════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 

ت تنطوي في تتضمن األدوات المشتقة غالبًا عند إنشاءها تبادًال مشترًكا لوعود مع عدم أو قليل من التحويل لمقابل مادي. ومع ذلك، فإن هذه األدوا
ليه عقد المشتقات وهي متذبذبة للغاية. قد يكون لحركة صغيرة نسبيًا في قيمة السعر الذي يستند إ الرفع الماليكثير من األحيان على درجة عالية من 

 أثر كبيًر على مكون الدخل أو حقوق الملكية للمجموعة.
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤٢ 
 

 (يتبع)األدوات المالية  .٢٣
 

 (يتبع) قياس القيمة العادلة ٣-٢٣
 

 (يتبع)التحوط تجاه القيمة العادلة 
 

مليون لایر  ٤٥٫٢٧: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٣٢٫٧مليون لایر سعودي و  ٣٨٫٩٧القيم العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية بمبلغ 
 ٣١كما في مليون لایر سعودي على الترتيب) تمثل الجزء المتداول وغير المتداول من القيم السوقية السالبة لمبادالت سعر الفائدة  ٦٣٫٥١سعودي و 

. يمثل احتياطي تحوط التدفقات النقدية الجزء الفعال من تحوطات التدفقات النقدية. يُعترف بالربح أو الخسائر المؤجلة التراكمية في م٢٠٢٠ديسمبر 
ينبغي االحتفاظ بالتحوطات حتى تاريخ التحوط في قائمة الدخل الموحدة عندما تؤثر المعاملة التحوطية على الربح أو الخسارة. وفقًا التفاقيات التمويل، 

 ن مبادالت سعر الفائدة في قائمة الدخل الموحدة.مص لمخصر اغيزء لة للجدلعاالقيمة افي رات بالتغيراف العتم ايتاستحقاق القروض. 
 

 تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية 
 القيمة العادلة   

 ٣ المستوى ٢المستوى  ١المستوى  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
مجموع القيم 

 العادلة
حصة الشركة من احتياطي التحوط تجاه التدفقات النقدية 

 )١٦٢٬١٤٦( - )١٦٢٬١٤٦( - لعمليات مشتركة
     
 القيمة العادلة 

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى 

مجموع القيم 
 العادلة

حصة الشركة من احتياطي التحوط تجاه التدفقات النقدية 
)١٠٢٬٧٤٥( - لعمليات مشتركة  - )١٠٢٬٧٤٥(  

 
 الموجودات والمطلوبات المشتقة والمنصفة كتحوط التدفقات النقدية

 دوات التحوط:يتضمن الجدول التالي الفترات التي يحتمل فيها ظهور التدفقات النقدية المرتبطة بتحوط التدفقات النقدية والقيمة الدفترية المرتبط بأ
 

 النقدية المتوقعةالتدفقات   
 

 
القيمة 
 المجموع الدفترية

 شهراً  ١٢
 أو أقل

 أكثر من
 سنة واحدة

 أكثر من
 خمس سنوات

      م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
      مبادالت أسعار الفائدة

)٥٬٣٠٨( ٢٧٬٢١٩ ٢١٬٦٧٣ ٤٣٬٥٨٤ ١٧١٬٦٨٩ المطلوبات  
      

      م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
      مبادالت أسعار الفائدة

)١١٬١٦٦( ١٧٬٦٢٢ ٤٬٠٨٤ ١٠٨٬٧٩١ المطلوبات  )٢٬٣٧٢(  
 

 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية ٤-٢٣
ة من تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية وبعض الذمم المدينة األخرى التي تنشأ مباشر

طلوبات معملياتها.تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من قروض وسلف وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى. إن الغرض الرئيسي من هذه ال
 المالية هو تمويل عمليات المجموعة. 

تخضع أنشطة  المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر.
 ا وفقا لسياسات المجموعة وقابلية تحمل المخاطر. المخاطر المالية للمجموعة لسياسات وإجراءات مناسبة. يتم تحديد المخاطر المالية وقياسها وإدارته

  يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة ومطابقة سياسات إدارة كل من هذه المخاطر، والتي نلخصها فيما يلي:

 
 قياس القيمة العادلة

لعادلة للمشتقات. إن القيمة العادلة ) للحصول على معلومات عن الطريقة واالفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة ا٣-٢٣يرجى الرجوع إلى ايضاح (
 للموجودات والمطلوبات المالية األخرى لدى المجموعة تقارب قيمتها الدفترية ما لم يذكر خالف ذلك في اإليضاح ذي العالقة.

 
 مخاطر السوق
تشتمل هي مخاطر التعرض لتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.  مخاطر السوق
: مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر من المخاطر ثالثة أنواععلى أسعار السوق 

سلع. تتضمن األدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق: القروض والسلف والودائع وبعض األدوات المالية األخرى.أسعار ال
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤٣ 
 

 (يتبع)األدوات المالية  .٢٣
 

 (يتبع)أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية  ٤-٢٣
 

 مخاطر معدالت الفائدة والتدفقات النقدية
ر الفائدة في السوق. مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما لتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعا

فائدة بين البنوك ذا أولوية في أعقاب األزمة المالية، أصبح إصالح واستبدال أسعار الفائدة القياسية مثل سعر الفائدة بالليبور وغيرها من أسعار ال
خاطر الذي بالنسبة للجهات التنظيمية العالمية. يوجد حاليًا عدم اليقين بشأن توقيت هذه التغيرات وطبيعتها على نحو دقيق. إن تعرض المجموعة للم

قامت المجموعة بالتحوط من ديون شركة  مليار لایر سعودي. ١٫٨٥يتأثر بشكل مباشر بإصالح معدل الفائدة المعياري هو ديونها بسعر معوم بمبلغ 
، وصنفت مبادلة التحوط في التدفقات النقدية للتغيرات في م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ١٫٨١جواب بمبادلة سعر الفائدة بمبلغ 

 ة المعياري الحالي.أشهر والذي يمثل معدل الفائد ٦ التدفقات النقدية للديون، بسبب التغيرات في سعر الليبور على مدى
 

ر) يتم إدخال إصالح جوهري على سعر الفائدة القياسي على مستوى العالم، بما في ذلك استبدال أسعار االقتراض المعروضة بين البنوك (اإليبو
المالية التي سيتم استبدالها أو  بأسعار بديلة خالية من المخاطر تقريباً (يشار إليها بإصالح اإليبور). المجموعة معرضة لمخاطر اإليبور على أدواتها

إصالحها كجزء من هذه المبادرات الجارية على مستوى السوق. هناك عدم يقين بشأن توقيت وأساليب التحول عبر االختصاصات التي تعمل فيها 
  تتوقع المجموعة أن يؤثر إصالح اإليبور على إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط. المجموعة.

 
 

كانت زينة وتدير التحول إلى األسعار البديلة. ويقوم قسم الخزينة بتقييم المدى الذي تشير فيه العقود للتدفقات النقدية لإليبور، وما إذا تتابع إدارة الخ
اريره إلى قهذه العقود بحاجة لتعديل نتيجة إلصالح اإليبور وكيفية إدارة االتصاالت حول إصالح اإليبور مع األطراف المقابلة. يرفع قسم الخزانة ت

دة و/ مجلس إدارة المجموعة من وقت آلخر ويتعاون مع اإلدارات األخرى عند اللزوم. ويقدم تقرير دوري، حسب اللزوم، إلدارة مخاطر أسعار الفائ
 أو المخاطر الناشئة عن إصالح اإليبور.

 
. م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١يقين بسبب إصالحات اإليبور كما في  قامت المجموعة بتقييم مدى خضوع عالقات التحوط للتدفقات النقدية لديها لحاالت عدم

قد تكون عالقات التحوط المتأثرة بإصالح اإليبور عرضة لعدم فعالية بسبب توقعات المشاركين في السوق بشأن وقت حدوث التحول من معدل 
تلفة للبند المحوط وأداة التحوط، مما يؤدي إلى فعالية اإليبور المعياري الحالي إلى معدل فائدة معياري بديل. قد يحدث هذا التحول في أوقات مخ

  التحوط.
 

 ة. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق يتعلق بشكل رئيسي بالتزامات المجموعة طويلة األجل بمعدالت فائدة معوم
 

دارة أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة غير جوهرية بالنسبة تراقب إدارة الشركة التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وترى اإل
 للمجموعة.

 
 حساسية سعر الفائدة

خرى، يوضح الجدول التالي حساسية التغير المحتمل والمعقول في أسعار الفائدة على ذلك الجزء من القروض والسلف. مع ثبات كافة المتغيرات األ
 المجموعة قبل الزكاة وضريبة الدخل من خالل التأثير على القروض ذات المعدالت المتغيرة كما يلي:تتأثر أرباح 

 
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

٦١٧٬٣١٠+/- نقطة أساس ١٠٠الزيادة / االنخفاض بمقدار    -/ +٦٤٬٨٦٦  
 

أشهر. النسبة المعومة لمبادالت أسعار الفائدة هي معدل الفائدة بين البنوك ذي العالقة. ستقوم المجموعة يتم تسوية مبادالت أسعار الفائدة كل ستة 
 غ األصلية االسمية.بتسوية الفروق بين سعر الفائدة الثابت والمعوم بالصافي ومعدالت العقود الثابتة وقيمة الفائدة المعومة المحتسبة بالرجوع إلى المبال
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 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤٤ 
 

 (يتبع)األدوات المالية  .٢٣
 

 (يتبع)أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية  ٤-٢٣
 

 مخاطر العمالت األجنبية
ب التغيرات في أسعار مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما بسب

شغيلية للمجموعة صرف العمالت األجنبية. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بشكل أساسي باألنشطة الت
األجنبية  (عندما تكون اإليرادات أو المصاريف مقومة بعملة مختلفة عن العملة الوظيفية للمجموعة) وصافي استثمارات المجموعة في الشركات التابعة

 بما في ذلك المبالغ بالعملة األجنبية المستحقة من اطراف ذات عالقة. 
 

عمالت بخالف اللایر السعودي والدوالر األمريكي. نظراً ألن اللایر السعودي سعره ثابت مقابل الدوالر ولم تقم المجموعة بإجراء معامالت هامة ب
 األمريكي، ترى اإلدارة أن المجموعة غير معرضة بشكل جوهري لمخاطر العمالت.

 
 مخاطر أسعار السلع

المجموعة بوضع وتنفيذ استراتيجية إلدارة المخاطر تتعامل مع مخاطر تتأثر المجموعة بتقلبات بعض السلع، خصوصاً زيت الوقود. قام مجلس إدارة 
  أسعار السلع وتخفيفها وذلك عن طريق إبرام عقود طويلة األجل مع شركة أرامكو السعودية لتوريد وقود.

 
 مخاطر االئتمان

مع عميل مما يؤدي إلى خسارة مالية. المجموعة معرضة مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل اللتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد 
لبنوك والمؤسسات لمخاطر االئتمان في أنشطتها التشغيلية (بشكل رئيسي في الذمم المدينة التجارية) وفي أنشطتها االستثمارية، بما في ذلك الودائع لدى ا

 المالية.
 

 ذمم مدينـة تجارية
سياسة المجموعة وإجراءاتها ومراقبتها المتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان العمالء. يتم تقييم الجدارة االئتمانية للعميل تتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء وفقًا ل

عمالء) يدين كل عميل  ٩: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١عمالء ( ٨، لدى المجموعة م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بناء على تحليل جدارة ائتمانية واسع النطاق. في 
 ) من إجمالي الذمم المدينة. %٥٤: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١( %٦٠ليون لایر سعودي ويمثلون حوالي م ٢٠منهم لها بأكثر من 

 
ع عدد کبير من يتم تحليل متطلبات االنخفاض في القيمة في تاريخ كل قوائم مالية كل على حدة بالنسبة للعمالء الرئيسيين. باإلضافة إلی ذلك، يتم تجمي

جانسة بناًء على تصنيفها كفئات صناعية وحكومية وسكنية وتجارية ويتم تقييم االنخفاض في القيمة بشکل جماعي. الذمم المدينة الصغيرة ضمن فئات مت
روض متأخرة ويستند الحساب إلى البيانات تاريخية تم تعديلها من أجل التوقعات المستقبلية. تُحتسب معدالت الخسارة باستخدام طريقة نسبة ترحيل الق

لى أساس احتمال مرور الذمم المدينة بمراحل متعاقبة من التعثر في السداد إلى الشطب. يُحتسب معدالت الدحرجة بشكل منفصل السداد المحتملة، ع
 لوصول للتعرضات في القطاعات المختلفة. ويستند الحساب إلى البيانات تاريخية تم تعديلها من أجل التوقعات المستقبلية.

 
. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير المالي هو القيمة الدفترية ١١الئتمانية في إيضاح تم اإلفصاح عن تقديرات الخسارة ا

. ال تحتفظ المجموعة برهونات كضمان. تقوم المجموعة بتقييم تركز المخاطر فيما ١-٢٣لكل فئة من الموجودات المالية المفصح عنها في إيضاح 
 جارية كمتوسطة، حيث يوجد عمالؤها في أماكن وقطاعات متعددة ويعملون في أسواق مستقلة على نحو كبير.يتعلق بالذمم المدينة الت

 
 األدوات المالية والودائع النقدية

موال الفائضة تتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة الخزينة وفقا لسياسة المجموعة. تتم استثمارات األ
الشركة،  فقط مع أطراف مقابلة معتمدة وضمن حدود االئتمان المخصصة لكل طرف مقابل. تتم مراجعة حدود ائتمان الطرف المقابل من قبل إدارة

عن عدم قدرة الطرف وقد يتم تحديثها على مدار العام رهناً بموافقة اإلدارة العليا. يتم وضع حدود لتقليل تركز المخاطر وبالتالي تخفيف الخسارة المالية 
القيم الدفترية على النحو المبين في المقابل على تسديد المبالغ. إن الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي هو 

 . ١-٢٣إيضاح 
 

 مخاطر السيولة
وقد تنشأ مخاطر السيولة من  مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة صعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات المالية.

عادلة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل إدارة رأس المال العامل عدم القدرة على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ يقارب قيمته ال
 والتأكد من توفر التسهيالت البنكية.

ة إن هدف المجموعة هو الحفاظ على توازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام السحب على المكشوف من البنوك والقروض البنكي
 ٣١( م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١٪ من ديون المجموعة تستحق خالل أقل من سنة واحدة في ٥٫١مية وغيرها من مصادر السيولة. وقروض المرابحة اإلسال

٪) بناًء على القيمة الدفترية للقروض الواردة في القوائم المالية الموحدة. قامت المجموعة بتقدير التعرض للمخاطر فيما يخص ٣٫٥: م٢٠١٩ديسمبر 
شهراً  ١٢خلصت إلى أنها منخفضة. إن الوصول إلى مصادر التمويل متاح بشكل كاٍف ويمكن ترحيل الديون المستحقة خالل إعادة تمويل ديونها و

 مع الجهات الممولة الحالية.
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 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤٥ 
 

 (يتبع)األدوات المالية  .٢٣
 

 (يتبع)أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية  ٤-٢٣
 

 (يتبع)مخاطر السيولة 
 

 التركز المفرط للمخاطر
عند مشاركة عدة أطراف مقابلة في أنشطة تجارية مماثلة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهم ميزات اقتصادية  تنشأ التركزات

تغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها من تتسبب في تعرض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتتأثر بشكل متشابه من قبل ال
 الظروف األخرى. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع معين.

 
المحافظة على محفظة متنوعة. يتم ومن أجل تجنب التركزات الشديدة للمخاطر، تشتمل سياسات وإجراءات المجموعة إرشادات محددة للتركيز على 

موعة بناًء التحكم في تركزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها وفقاً لذلك. يعرض الجدول أدناه ملخصاً بسجل االستحقاقات للمطلوبات المالية للمج
  على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:

 التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة  

 شهرا ١٢خالل  القيمة الدفترية م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  ٥الى  ٢

 سنوات
 ٥أكثر من 
 المجموع سنوات

(ألف لایر  
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

 ٥٨٤٬٦٩٣ - - ٥٨٤٬٦٩٣ ٥٨٤٬٦٩٣ ذمم دائنة تجارية 
 ١٠٬٩١٦٬١٤٣ ٧٬٢٠٣٬٤٧٧ ٣٬٠٦٨٬١٥٤ ٦٤٤٬٥١٢ ٩٬٥٥٧٬٠٤٧ قروض وسلف 

 ٤٬٢٠٢٬٠٤٠ ١٬٩٥١٬٩٨٤ ١٬٥٢١٬٩١٤ ٧٢٨٬١٤٢ ٣٬٨٣٣٬١٣٢ التزامات عقود إيجار
 ٧٢٥٬٩٥٧ - - ٧٢٥٬٩٥٧ ٧٢٥٬٩٥٧ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 ٩٤٩٬٤٣٣ ٩٤٩٬٤٣٣ - - ٩٤٩٬٤٣٣ مطلوبات غير متداولة أخرى
 ١٧٬٣٧٨٬٢٦٦ ١٠٬١٠٤٬٨٩٤ ٤٬٥٩٠٬٠٦٨ ٢٬٦٨٣٬٣٠٤ ١٥٬٦٥٠٬٢٦٢ 

 
 

 التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة  

 شهرا ١٢خالل  القيمة الدفترية م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
  ٥إلى  ٢

 سنوات
 ٥أكثر من 
 المجموع سنوات

(ألف لایر  
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

 ٦٠٧٬٤٧٩ - - ٦٠٧٬٤٧٩ ٦٠٧٬٤٧٩ دائنة تجاريةذمم   
 ١١٬٤١٣٬٧٠٧ ٨٬٢٣٦٬٠٢٧ ٢٬٦٥٠٬٥٩٢ ٥٢٧٬٠٨٨ ٩٬٧١٣٬٣٩١ قروض وسلف  

 ٣٬٥٠٤٬٢٠٩ ١٬٥٤٢٬٤٧٠ ١٬٥٩٤٬٧٠٧ ٣٦٧٬٠٣٢ ٣٬٣٢١٬٠٢٣ التزامات عقود إيجار
 ٨٤٧٬٦٣٨ - - ٨٤٧٬٦٣٨ ٨٤٧٬٦٣٨ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 ١٬٢١٩٬٧٧٢ ١٬٢١٩٬٧٧٢ - - ١٬٢١٩٬٧٧٢ أخرىمطلوبات غير متداولة 
 ١٧٬٥٩٢٬٨٠٥ ١٠٬٩٩٨٬٢٦٩ ٤٬٢٤٥٬٢٩٩ ٢٬٣٤٩٬٢٣٧ ١٥٬٧٠٩٬٣٠٣ 

 إدارة رأس المال
 يشتمل رأس المال على حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم.

 
ضمان المحافظة على تصنيف ائتماني قوي ومعدالت رأس مال جيدة لدعم األعمال التي تقوم  إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو

تطلبات بها وتعظيم القيمة للمساهمين. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإدخال تعديالت عليه، في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وم
تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل توزيعات األرباح على المساهمين أو إعادة رأس  االشتراطات المالية. ومن أجل المحافظة على أو

المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.
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 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤٦ 
 

 (يتبع)األدوات المالية  .٢٣
 

 (يتبع)أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية  ٤-٢٣
 

 (يتبع)إدارة رأس المال 
عة رأس المال باستخدام معدل اإلقراض، والذي يمثل مجموع الدين إلى صافي حقوق الملكية الملموسة. تتمثل سياسة المجموعة تقوم المجموعة بمتاب

٪. يتضمن صافي حقوق الملكية الملموسة رأس المال واالحتياطيات واألرباح المبقاة، باستثناء األرباح المعلنة ٣في اإلبقاء على نسبة المديونية أقل من 
 السنة:لمدفوعة وأي إيرادات غير محققة من االستثمار في أوراق مالية. فيما يلي صافي دين المجموعة إلى نسبة حقوق الملكية المعدلة في نهاية أو ا

 
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٦٬٩١٩٬٨٣٨  ١٧٬١٢٤٬٤٢١ مجموع المطلوبات 
)٥٩٤٬٨١٥( يخصم: نقد وما في حكمه   )١٬٠٨٥٬٣٤٤(  

 ١٥٬٨٣٤٬٤٩٤  ١٦٬٥٢٩٬٦٠٦ صافي الدين
 ٦٬٨٧٨٬٣٥٤  ٦٬٩٨٧٬٣٨٦ مجموع حقوق الملكية

 ١٠٢٬٧٤٥  ١٦٢٬١٤٦ يضاف: احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة 
 ٦٬٩٨١٬٠٩٩  ٧٬١٤٩٬٥٣٢ حقوق ملكية معدلة

 ٢٫٢٧  ٢٫٣١ صافي الدين إلى نسبة حقوق الملكية المعدلة 
 

ض ولتحقيق هذا الهدف العام، تستهدف إدارة رأس مال المجموعة، من بين أمور أخرى، إلى ضمان الوفاء باالشتراطات المالية المرتبطة بالقرو
قد يؤدي عدم الوفاء باالشتراطات المالية إلى استرجاع التسهيالت. لم يكن هناك أي مخالفة لالشتراطات  والسلف التي تحدد متطلبات هيكل رأس المال.

نتهية في المالية ألي قروض وسلف في الفترة الحالية. ولم يتم إجراء أي تغيرات في أهداف أو سياسات أو إجراءات إدارة رأس المال خالل السنة الم
 .م٢٠١٩ديسمبر  ٣١و م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 
 . اإليرادات٢٤

 فيما يلي توزيع لإليرادات من العقود مع العمالء:
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
   

 ٣٬١٩٨٬٢٢٥  ٣٬١١٩٬٨٠٨  طاقة
 ٢٬٨٦٢٬٧٠٦  ٢٬٨٩٨٬٠٤٣ مياه 
 ٤٦٬٩١٠  ٧٣٬٧١٣ أخرى 
 ٦٬١٠٧٬٨٤١  ٦٬٠٩١٬٥٦٤ 

 
 تقدم المجموعة خدمات مرافق لمختلف العمالء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. يُعترف باإليرادات من العقود مع العمالء بمرور ١-٢٤

 (د)). ٣-٢الوقت (إيضاح 
 

 . تكلفة اإليرادات٢٥
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٬٤١٤٬٦٣٠  ١٬٤٥٠٬٨٤٦ تكاليف كهرباء ومياه
 ١٬٤٥٣٬٧٢٩  ١٬٤٢٠٬٦٧٩ وقود ومواد كيماوية

 ١٬٣١٨٬٢٣٩  ١٬٣٣٣٬١٦٨ )٢-٢٦استهالك (إيضاح 
 ٨٢٤٬٣٣٨  ٧٢٦٬٩٤١ تكاليف موظفين

 ١٩٣٬١٨٤  ٢٠٣٬٨٢٤ مصروفات تشغيل وصيانة
 ١٩٤٬٦٥٧  ١٧٨٬٠٧٩ إصالح وصيانة

 ١١٬٣٤٧  ١١٬٥٣٢ )١٠مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم (إيضاح 
 ١٬٥٧٢  ١٬٦٦٧ إطفاء موجودات غير ملموسة 

 ١٧٦٬٤٨٣  ١٣٦٬٥٥٩ أخرى
 ٥٬٥٨٨٬١٧٩  ٥٬٤٦٣٬٢٩٥ 

 
مليون لایر سعودي). ٣٣١٬٥٥: م٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٢٥٣٫٨٧تشمل تكلفة اإليرادات مخزون مستهلك خالل السنة بمبلغ  ١-٢٥
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 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤٧ 
 

 إدارية. مصروفات ٢٦
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي)
 ٨٢٬٥٢٩  ٦٦٬٤١٤ تكاليف موظفين

 ١٣٬٨٢٨  ١٥٬٤٩٨ عقود خدمات
 ١٥٬٦٦٠  ١٤٬٣٣٥ تبرعات 

 ٥٬٥٠٣  ٢٬٨٧٦ إطفاء موجودات غير ملموسة
 ٣٬٢٨٠  ٢٬٦٩٩ )٢-٢٦استهالك (إيضاح 

 ٨٧٬٠٠٠  - )١-٢٦مخصص تحسين تكلفة الموظفين (إيضاح 
٬٩٧٧٤٤ أخرى   ٢٨٬٦٦٧ 

 ٬٧٩٩٦١٤   ٢٣٦٬٤٦٧ 
 

، قامت الشركة األم بإجراء اختبار إلعادة تنظيم هيكلي تضّمن خطة تحسين تكلفة الموظفين، م٢٠١٩ديسمبر  ٣١خالل السنة السنة المنتهية في  ١-٢٦
مزيد من  حيث كانت الشركة األم تعتزم تقديم حزم تقاعد مبكر للموظفين الذين يستوفون معايير محددة من أجل تقليل مجموع تكاليف الموظفين وتحقيق

 .م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٨٧للمجموعة للتكاليف المتوقعة بمبلغ كفاءة التشغيل. يمثل المخصص أفضل تقدير 
  

 االستهالك ٢-٢٦
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
   

 ١٬٣١٨٬٢٣٩  ١٬٣٣٣٬١٦٨ مدرجة في تكلفة المبيعات 
 ٣٬٢٨٠  ٢٬٦٩٩ مدرجة في المصروفات اإلدارية

 ١٬٣٢١٬٥١٩  ١٬٣٣٥٬٨٦٧ 
 

 . إيرادات تشغيلية أخرى٢٧
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
   

 ١٧٤٬٧٥٢  ١٦٣٬٨٢٠ )١-٢٧هامش الشركة السعودية للكهرباء (إيضاح 
 ٤٬٥٣٧  ٨٬٤٨٥ جزاءات موردين

 ٢٦٥٬٤٨٢  - )٢-٢٧إيرادات فرق احتساب التعريفة (إيضاح 
 -  ٤٩٬٩٩٦ )٣-٢٧أخرى (إيضاح 

 ٤٤٤٬٧٧١  ٢٢٢٬٣٠١ 
 

 هامش الشركة السعودية للكهرباء ١-٢٧
م) أنه سيتم تعويض الشركة األم عن بيع كامل ٢٠٠٦نوفمبر  ٢٠م (١٤٢٧شوال  ٢٩بتاريخ  ٣٦٩/٢٧ذكر المجلس االقتصادي األعلى في قراره رقم 

السعودية للكهرباء بدالً من بيعها إلى عمالء الشركة األم وعن جهودها في إنشاء  الكهرباء التي تنتجها المحطة المستقلة للكهرباء والمياه إلى الشركة
 ١٧٤٫٧: م٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٦٣٫٨وعليه، اعترفت الشركة األم بمبلغ  التنصيب األولي وبدء مشروع المحطة المستقلة للكهرباء والمياه.

 للكهرباء تمثل المقابل المادي المتفق عليه الذي تتسلمه الشركة من الشركة السعودية للكهرباء.مليون لایر سعودي) إيرادات هامش ربح الشركة السعودية 
 

 فرق احتساب التعريفة ٢-٢٧
، توصلت الشركة األم والشركة السعودية للكهرباء إلى اتفاق لتسوية فرق احتساب التعريفة المدينة القائمة م٢٠١٩ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 

مليون لایر سعودي من الشركة السعودية  ٢٦٥م. نتيجة لذلك، تسلمت الشركة األم مبلغ ٢٠١٤مايو  ٣١م إلى ٢٠٠٣يناير  ١مدة طويلة للفترة من منذ 
 للكهرباء وتم االعتراف به ضمن الدخل.

 
 أخرى ٣-٢٧

مليون لایر سعودي حصلت عليه الشركة األم على حساب مدخرات مشروع مشتركة بين جميع مساهمي شركة جواب وفقاً لنسب  ٢٥٫٦يشمل ذلك مبلغ 
 م. ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ملكيتهم. يتكون الدخل من مدخرات على حساب بعض المساهمين منذ بداية تشغيل المصنع حتى 
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 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤٨ 
 

 . مصروفات تشغيل أخرى٢٨
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
   

٧٧٧٬٣  ٣١٬٦٣٧ مخصص شطب موجودات   
٥١٤٬٧   ٥٬٠٦٣ أخرى   

 ١٢٬١٢٨  ٣٦٬٧٠٠ 
 

 . إيرادات تمويلية٢٩
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
   

 ٢٨٬٨٦٨ ١٢٬٨٤٠ إيرادات عن ودائع قصيرة األجل 
 ١٠٬٩٤٦ ١٠٬٠٤٤ )٩إطفاء خصم المبالغ المستحقة من الموظفين مقابل برنامج تملك الوحدات السكنية (إيضاح  
 ٣٩٬٨١٤  ٢٢٬٨٨٤ 

 
 . تكاليف تمويل٣٠

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٤١٥٬٧٩٦  ٢٦٣٬٤٢٤ تكاليف تمويلية عن قروض وسلف 
 ١١٢٬٠٣٩  ٣٤٬٨١١ ) ١٨إطفاء تكلفة معامالت قروض وسلف بنكية (إيضاح 

 ١٥٬٧٣١ ١٤٬٦٣٦ )٣٢تكلفة تمويلية عن التزامات عقود إيجار (إيضاح 
 ١٬٦٤٩  ٢٬٠٢٥ أخرى

 ٥٤٥٬٢١٥ ٣١٤٬٨٩٦ 
 

 . معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة٣١
 شروط وأحكام المعامالت مع أطراف ذات عالقة

في نهاية السنة غير مكفولة  تتم المبيعات والمشتريات من أطراف ذات عالقة بشروط مماثلة للمعامالت التي تتم بين أطراف مستقلة. األرصدة القائمة
ة المنتهية وغير محملة بفوائد وتسدد نقداً. لم تكن هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة عن أي ذمم مدينة أو ذمم دائنة لألطراف ذات العالقة. خالل السن

) تتعلق بالمبالغ المستحقة من : الشيءم٢٠١٩ديسمبر  ٣١، لم تسجل المجموعة أي مخصص انخفاض قيمة للذمم المدينة (م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذو  أطراف ذات عالقة. يتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية عن طريق فحص المركز المالي للطرف ذي العالقة

 العالقة.
 

 المعامالت الهامة مع أطراف ذات عالقة: ١-٣١
خدمات كهرباء ومياه ألطراف ذات عالقة وفقاً التفاقيات توريد طويلة األجل على تتضمن اإليرادات واإليرادات األخرى أرباح محققة من توفير  ) ١

 النحو التالي:
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) المساهمون
 ١٬٥٨٠٬٠٥٣  ١٬٥١٧٬١١١ شركة سابك والشركات التابعة لها

 ١٢٠٬٠٩١  ١١٨٬٣٩٥ الهيئة الملكية للجبيل وينبع
    أطراف ذات عالقة أخرى    

 ١٬٢٢٩٬١٨٩  ١٬١٢١٬٢٩٥ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها
 ١٬٧٠٤٬٤٢٣  ١٬٦٣٨٬٣٠٦ الشركة السعودية للكهرباء

 
٤٬٦٣٣٬٧٥٦  ٤٬٣٩٥٬١٠٧ 

 
 تشتمل التكاليف على تكاليف زيت الوقود والغاز وفقًا التفاقات شراء طويلة األجل على النحو التالي: ) ٢

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ١٬٤٨٨٬٦٣٠  ١٬٤٣٠٬٦١٩ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها
 ١٤٥٬١٦٨  ٩٨٬٢٦٢ الشركة السعودية للكهرباء

 
١٬٦٣٣٬٧٩٨  ١٬٥٢٨٬٨٨١ 
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 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤٩ 
 

 (يتبع)معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة . ٣١
 

 مستحق من أطراف ذات عالقة  ٢-٣١
 ذمم مدينــة تـجــارية 

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    المساهمون
 ٢٢٠٬٨٦٧  ١٩٧٬٣١١ شركة سابك والشركات التابعة لها

 ٤٨٬١٩٠  ٩١٬٩٨٨ الهيئة الملكية للجبيل وينبع
    أطراف ذات عالقة أخرى    

 ١٥٧٬٦٠٧  ٢٠٩٬٥٩٤ السعودية والشركات التابعة لهاشركة أرامكو 
 ٣٨٬٦٩٢  ٢٬٠٥٩ الشركة السعودية للكهرباء

 
٤٦٥٬٣٥٦  ٥٠٠٬٩٥٢ 

 
 مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٨٢٬٧٤٣ ١٨٦٬٢٩٢ الشركة السعودية للكهرباء
 ١٨٢٬٧٤٣  ١٨٦٬٢٩٢ 

 
 

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة  ٣-٣١
 

 ذمم دائنة تجارية
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٢٤٬٤٠٧ ١٠٩٬٣٠٢ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها
 ١١٥٬٥١٧ ٤٩٬٨١٤ الشركة السعودية للكهرباء

 ٢٣٩٬٩٢٤  ١٥٩٬١١٦ 

 محتجزات دائنة
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٢٢٬٦٩١ ٦٬٧١٩ الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 

 أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

   المساهمون
 ١٠٬٣٠٣ ٨٬٨٣٩ الهيئة الملكية للجبيل وينبع

   
   أخرى أطراف ذات عالقة

 ١٣٥٬٧٦٨ ١٦٣٬٢٠٤ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها
 ٣٥٬٨٩٠ ١٬٩١٤ الشركة السعودية للكهرباء

 ١٨١٬٩٦١  ١٧٣٬٩٥٧ 
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 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٥٠ 
 

 (يتبع)معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة . ٣١
 

 مستحق إلى مساهم ٤-٣١
 

عقود إيجار األرض المستقبلية بموجب عقود إيجار مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع باإلضافة إلى القيمة الحالية لصافي فيما يلي الحد األدنى لدفعات 
 الحد األدنى لدفعات اإليجار:

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ))١(التزام اإليجار الخاص بموجودات عقود إيجار من الهيئة المليكة (إيضاح 
  

 ٢٬٩٤٠٬٣٨١ ٢٬٧٤٥٬٣٨٢ غير المتداول - 
 ٣٥٠٬٣٨٣ ٦٦٩٬١٧٦ متداول - 

 ٣٬٢٩٠٬٧٦٤ ٣٬٤١٤٬٥٥٨ 
   

 ١٬٠٦٦٬٩٢٧ ٧٩٩٬٤١٥ ))٢االلتزام الخاص بموجودات محولة من الهيئة الملكية (إيضاح (
 ٤٬٣٥٧٬٦٩١  ٤٬٢١٣٬٩٧٣ 

 
م، قامت الهيئة الملكية بتأجير ٢٠٠٣يناير  ١م، ابتداًء من ٢٠٠٦والهيئة الملكية في سنة بناًء على االتفاقية الرسمية الموقعة بين الشركة األم  )١( 

ينبغي على الشركة  مليون لایر سعودي . ٣،٣٧٣مرافق تشغيل الكهرباء والمياه في ينبع ومرافق تشغيل المياه في الجبيل إلى الشركة األم بقيمة 
 مليون لایر سعودي.  ١٦٨٫٧قسط سنوي متساوي قيمة كل قسط  ٢٠ األم سداد هذا االلتزام بموجب هذا العقد على

 
م مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل الكهرباء والمياه بقيمة ٢٠١٦وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار الثانية في عام 

 قسط سنوي. ٣١وجب هذا العقد على مليون لایر سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بم ١،٥٢٦٫٦
 

م مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل الكهرباء والمياه بقيمة ٢٠١٧وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار الثالثة في سنة 
 سنوي.قسط  ٣٣مليون لایر سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا العقد على  ٣١٨٫٨

 
م مع الهيئة الملكية في الجبيل للحصول على مرافق إضافية لتشغيل الكهرباء والمياه ٢٠١٧وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار الرابعة في سنة 

 قسط سنوي. ٢٥مليون لایر سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا العقد على  ١٬٧٧٧٫٨بقيمة 
 

 ١٣٫١م مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل المياه بقيمة ٢٠١٨اتفاقية اإليجار الخامسة في عام وقعت الشركة األم 
 قسط سنوي. ٢٥مليون لایر سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا العقد على 

 
 ١٫٢الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل المياه بقيمة  مع م٢٠١٩وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار السادسة في سنة 

 قسط سنوي. ٢٩مليون لایر سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا العقد على 
 

 ٥١٠٫٩إضافية لتشغيل المياه بقيمة  مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق م٢٠٢٠وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار السابعة في سنة 
 قسط سنوي. ٢٥مليون لایر سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا العقد على 

 
: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٧٩٩٫٤على الشركة األم التزام قائم مقابل الموجودات المستلمة من الهيئة الملكية بمبلغ إجمالي  )٢( 

يون لایر سعودي) ما زال االنتهاء من شروط وأحكام السداد الخاصة بها معلقاً، وبناًء عليه، فقد تم تصنيف الرصيد ضمن المطلوبات مل ١٠٦٦٫٩
 ).١٩غير المتداولة (إيضاح 
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 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٥١ 
 

 (يتبع)معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة . ٣١
 

 العليامعامالت مع أعضاء اإلدارة  ٥-٣١
ومتابعة  يتكون أعضاء اإلدارة العليا بالمجموعة من أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء الرئيسيين باإلدارة الذين لديهم سلطة ومسؤولية تخطيط وتوجيه

 أنشطة المجموعة. 
 

 تكاليف مديرين أخرى 
 إن مكافأة المديرين وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين خالل السنة هي كما يلي:

 
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٣٥٬١٦٤  ٣٣٬٢٠٩ منافع الموظفين قصيرة األجل
 ٣٬٨٤٤  ٦٬٤٣٠ خطة المنافع المحددة بعد انتهاء التوظيف

 ٣٩٬٠٠٨  ٣٩٬٦٣٩ مجموع التعويضات المدفوعة إلى أعضاء اإلدارة العليا
 

 . عقود اإليجار٣٢

 )١٦الشركة فيها مستأجراً (المعيار الدولي للتقرير المالي عقود إيجار تكون 
سنة وتشتمل بعض عقود اإليجار على خيار  ٥٠تقوم المجموعة باستئجار سيارات وأراضي ومنازل. تكون عقود اإليجار عادةً لفترة سنة واحدة إلى 

 تجديد فترة اإليجار بموافقة الطرفين بعد ذلك التاريخ. 
مليون لایر سعودي). هذه العقود هي  ١٬٢: م٢٠١٩شهًرا ( ١٢مليون لایر سعودي بفترات عقود تقل عن  ٤٫٩إيجار بحوالي لدى المجموعة عقود 

 ود.قصيرة األجل أو عقود إيجار لبنود منخفضة القيمة. اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لهذه العق
 

 االستخدامموجودات حق  ) ١
  

 
 أراضي

مباني وآبار وبنية 
 أخرى تحتية مدنية

 
 

 المجموع
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)      

     
االعتراف بموجودات حق االستخدام عند التطبيق 

) كما في ١٦األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي (
 ٣٨٧٬٤٦٦ ١١٬٣٤١ ١٠٬٨٤٨ ٣٦٥٬٢٧٧ م٢٠١٩يناير  ١

 ٤١٬١٢٧ ٢٠٬٠٧٧ -   ٢١٬٠٥٠ إضافات إلى موجودات حق االستخدام
)١٧٬٥٠٠( االستهالك المحمل  )٥٬٥٥٠(  )٩٬٧٩٦(  )٣٢٬٨٤٦(  

 ٣٩٥٬٧٤٧ ٢١٬٦٢٢ ٥٬٢٩٨ ٣٦٨٬٨٢٧ م٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 ٥٣٢٬٨٢٥ ٥٢٤٬٤٧٤ ٨٬٣٥١ - إضافات إلى موجودات حق االستخدام

 (٣٠٬٧٦٣) (٩٬٤٠٢) (٤٬٧٤٧) (١٦٬٦١٤) االستهالك المحمل
 ٨٩٧٬٨٠٩ ٥٣٦٬٦٩٤ ٨٬٩٠٢ ٣٥٢٬٢١٣ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 

 مبالغ معترف بها في قائمة الدخل الموحدة ) ٢
 م٢٠٢٠  

  (ألف لایر سعودي)
 م٢٠١٩

 (ألف لایر سعودي)
      

 ١٥٬٧٣١  ١٤٬٦٣٥  فوائد عن التزامات عقود إيجار
 ٣٢٬٨٤٦  ٣٠٬٧٦٣  االستهالك

 ٣٠٠  ٧٢٠  مصروفات متعلقة بعقود إيجار قصيرة األجل أو منخفضة القيمة
  ٤٨٬٨٧٧  ٤٦٬١١٨ 

 التزامات عقود إيجار ) ٣
  م٢٠١٩   م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٣٦٥٬٢٥٨  ٧٢١٬٢٤٨ الجزء المتداول
 ٢٬٩٥٥٬٧٦٥  ٣٬١١١٬٨٨٤ الجزء غير المتداول

 ٣٬٣٢١٬٠٢٣  ٣٬٨٣٣٬١٣٢ 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٥٢ 
 

  (يتبع). عقود اإليجار ٣٢

 (يتبع)التزامات عقود إيجار  ) ٣
 

 حركة التزامات عقود اإليجار 
 م٢٠١٩ م٢٠٢٠ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي)    

   
 ٣٬٢١٦٬٥٣٣  ٣٬٣٢١٬٠٢٣ يناير  ١الرصيد في 

 ٣٨٧٬٤٦٧  - )١٦االعتراف بموجودات حق االستخدام عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي (
٥٥٣٢٬٨٢ إضافات   ٥٤٬٩٢٧ 

 ١٥٬٧٣١  ١٤٬٦٣٥ فوائد عن التزامات عقود إيجار
 (٣٥٣٬٦٣٥)  (٣٥٬٣٥١) المدفوع خالل السنة

 ٣٬٣٢١٬٠٢٣  ٣٬٨٣٣٬١٣٢ ديسمبر ٣١الرصيد في 
 

 التزامات رأسمالية وارتباطات محتملة. ٣٣
 

 التزامات رأسمالية
: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٫٩٩٣بلغت المصروفات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة في نهاية السـنة ولكن لم يتم تكبدها 

 مليون لایر سعودي). ١٬٥٣٥٫٢
  

 التزامات أخرى
شركات المجموعة، اتفاقاً مع شركة أرامكو السعودية لشراء الوقود الالزم للمحطة المستقلة للكهرباء والمياه لمدة  أبرمت شركة توريد، وهي إحدى

 عشرين سنة، وسيتم سداد تكلفة الوقود من قبل أطراف البيع شهرياً دون أي هامش.
 

 ارتباطات محتملة
 ٤٢٥٫٧نيابة عن المجموعة وفي سياق األعمال االعتيادية ضمانات بنكية بمبلغ  ، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعةم٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

 مليون لایر سعودي).  ٣٠١٫١: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي (
 

 . أرقام المقارنة٣٤
 تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية الموحدة للسنة الجارية وتشمل ما يلي:

 
مليون لایر سعودي.  ١٠٤٫١٤ة الدفع مدرجة في الذمم الدائنة التجارية إلى مطلوبات غير متداولة أخرى بمبلغ قإعادة تصنيف محتجزات مستح ) ١

 و
 

مؤجلة إلى موجودات  ةيبيسعودي ومطلوبات ضر لایر ونيمل ٢٨٧٫٨مؤجلة بمبلغ  ةيبيمؤجلة إلى مطلوبات ضر ةيبيموجودات ضر فيإعادة تصن ) ٢
 سعودي لایر ونيمل ١٫٢مؤجلة بمبلغ  ةيبيضر

 
  ليس إلعادة التصنيف المذكورة أعاله أي تأثير على الرصيد االفتتاحي لمعلومات المقارنة وقائمة الدخل الموحدة.

 
 . أحداث الحقة٣٥

 القوائم المالية الموحدة.هذه ر جوهري على وتاريخ اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة قد يكون لها تأثي م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لم تقع أحداث بين 
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  شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)
  

 والشركات التابعة لها
 (شركة مساهـمة سعـودية)

 
 القوائم المالية الُموّحدة

 
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 الصفحات       المحتويات
 

  - ......................................................................................................................... تقريـر مراجع الحسابات المستقل

 ١  ............................................................................................................................  قائمة المركز المالي الُموّحدة 

 ٢  ......................................................................................................................................  قائمة الدخل الُموّحدة

 ٣  ..................................................................................................  قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الُموّحدة

 ٤  ...............................................................................................................  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الُموّحدة

 ٦-٥  ........................................................................................................................  قائمة التدفقات النقدية الُموّحدة 

 ٥٢ - ٧  ...........................................................................................................  الُموّحدة إيضاحات حول القوائم المالية
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 قائمة المركز المالي الُموّحدة 
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

١ 

 

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١  
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) إيضاح 

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

 ٢٠٬٢٤٦٬١٨٦  ٢٠٬٤١٢٬٠٩٠ ٦ ممتلكات وآالت ومعدات
 ٥٬٢٠٨  ٩٬٦١٩ ٧ موجودات غير ملموسة

 ٤٠٩  ١١٬٧٠٦ ٣-٨ شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
 ٣٢٢٬٣٠٠  ٢٧٢٬٤١٨ ٩ ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً طويلة األجل 

 ١٥٬٠١٧  ٧٬٤٣٠ ٢٢ موجودات ضريبية مؤجلة
 ٢٠٬٥٨٩٬١٢٠  ٢٠٬٧١٣٬٢٦٣  مجموع الموجودات غير المتداولة

      
     موجودات متداولة

 ٣١٢٬٥٣٤  ٢٧٣٬٥٣٩ ١٠ مخزون
 ٩٠٦٬٧٦٥  ٨٣٤٬٠٩٦ ١١ ذمم مدينة تجارية

 ٤٨٢٬٢٧٣  ٣٨٤٬١٥٥ ١٢ مقدماً وموجودات متداولة أخرىمدفوعات 
 ١٬٢٢٦٬٣٠٠  ١٬٤٢٢٬٢٠٠ ١٣ ودائع قصيرة األجل

 ٥٩٤٬٨١٥  ٤٨٢٬٦٥٤ ١٤ في حكمه  نقد وما
 ٣٬٥٢٢٬٦٨٧  ٣٬٣٩٦٬٦٤٤  مجموع الموجـودات المتداولة

 ٢٤٬١١١٬٨٠٧  ٢٤٬١٠٩٬٩٠٧  مجموع الموجودات
     

     حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية

 ٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٥ رأس المال
 ٢٦١٬٠١٠  ٢٨٧٬٩٦٠ ١-١٥ احتياطي نظامي

 ٤٬٣٣٤٬٨٨٩  ٤٬٨٣٤٬٤٣٠  أرباح مبقاة 
حقوق الملكية قبل احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لشركات 

 ٧٬٠٩٥٬٨٩٩  ٧٬٦٢٢٬٣٩٠  مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
)٧١٬٣٠٤( ٣-٢٣ احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لشركات مستثمر فيها    )١٦٢٬١٤٦(  

 ٦٬٩٣٣٬٧٥٣  ٧٬٥٥١٬٠٨٦  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
 ٥٣٬٦٣٣  - ١ الحصة غير المسيطرة
 ٦٬٩٨٧٬٣٨٦  ٧٬٥٥١٬٠٨٦  مجموع حقوق الملكية

 مطلوبات
   غير متداولةمطلوبات 

 
 

 ٨٬٩٧٦٬١٦٩  ٨٬٦١٧٬٩٦٥ ١٨ قروض وسلف بنكية
 ٣٬١١١٬٨٨٤  ٢٬٨٦٥٬٠٤٨ ٣١ التزامات عقود إيجار

 ٢٬٣٤٦٬٥٩٣  ٢٬٧٥٢٬٦٣٢ ١٩ مطلوبات غير متداولة أخرى
 ٦٩٬٦٩٧  ١٢٦٬٤٤٣ ٢٢ مطلوبات ضريبية مؤجلة

 ١٤٬٥٠٤٬٣٤٣  ١٤٬٣٦٢٬٠٨٨  مجموع المطلوبات غير المتداولة
 

  مطلوبات متداولة
   

 ٤٥٦٬٦٥٧  ٣٦١٬٠٦٦ ١٨ الجـزء المـتداول من قروض وسلف بنكية
 ٧٢١٬٢٤٨  ٣٦٧٬٣٣٠ ٣١ الجزء المتداول من التزامات عقود إيجار

 ٥٨٤٬٦٩٣  ٦١٢٬٣٢٧ ٢٠ ذمم دائنة تجارية
 ٨٥٧٬٤٨٠  ٨٥٦٬٠١٠ ٢١ مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 ٢٬٦٢٠٬٠٧٨  ٢٬١٩٦٬٧٣٣  المتداولةمجموع المطلوبات 
 ١٧٬١٢٤٬٤٢١  ١٦٬٥٥٨٬٨٢١  مجموع المطلوبات

 ٢٤٬١١١٬٨٠٧  ٢٤٬١٠٩٬٩٠٧  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

 قبل:) من قبل مجلس إدارة الشركة األم وتم التوقيع عليها نيابة عنهم من ٥٢) إلى (١تم اعتماد القوائم المالية الظاهرة في الصفحات من (
 
 
 
 

________________________________________________________ ______________________________
 عبدهللا إبراهيم السعدان
 رئيس مجلس اإلدارة

 محمد بن بركي الزعبي
 الرئيس والمدير التنفيذي

 محمد عبدالحميد الملحم
 نائب الرئيس للمالية

 
 ) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الُموّحدة.٣٣) إلى رقم (١رقم (تعد اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها (شركة مساهـمة سعـودية)
 قائمة الدخل الُموّحدة 

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٢ 
 

   
  م٢٠٢١

 
 م٢٠٢٠

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) إيضاح 
     

 ٦٬٠٩١٬٥٦٤  ٦٬١٩٢٬٢٨٧ ٢٤ إيرادات
)٥٬٢٨٧٬٦٠٩( ٢٥ تكلفة اإليرادات   )٥٬٤٦٣٬٢٩٥(  
 ٦٢٨٬٢٦٩  ٩٠٤٬٦٧٨  إجمالي الربح

     
)١٤٤٬٩٩٦( ٢٦ مصروفات إدارية   )١٤٦٬٧٩٩(  

)٣٬٠٠٠(  ١٬٨٧٣ ١١ رد/ (مصروف) انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية  
 ٢٢٢٬٣٠١  ٢٤٥٬٥٧٤ ٢٧ إيرادات تشغيلية أخرى

)٩٬٤١٣(  مصروفات تشغيلية أخرى   )٣٦٬٧٠٠(  
 ٦٦٤٬٠٧١  ٩٩٧٬٧١٦  ربح التشغيل

     
 ٢٢٬٨٨٤  ١٩٬٦٠٦ ٢٨ إيرادات تمويلية
)٢٣٦٬٥١٨( ٢٩ تكاليف تمويلية   )٣١٤٬٨٩٦(  

 -  ٨٤٩  حقوق الملكيةالحصة في نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة 
 ٣٧٢٬٠٥٩  ٧٨١٬٦٥٣  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

     
)١١٦٬٩٩٩( ٢٢  الزكاة وضريبة الدخل    )٨١٬٥٩١(  

 ٢٩٠٬٤٦٨  ٦٦٤٬٦٥٤  ربح السنة
     

      عائد إلى:
 ٢٦٦٬٩٢٥  ٦٣١٬٩٩٩  مساهمي الشركة األم

 ٢٣٬٥٤٣  ٣٢٬٦٥٥ ١ الحصة غير المسيطرة
  ٢٩٠٬٤٦٨  ٦٦٤٬٦٥٤ 

     :السهمربحية 
 ١٫٠٧  ٢٫٥٣ ١٧ نصيب السهم األساسي والمخفض من األرباح العائدة إلى المساهمين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الُموّحدة.٣٣) إلى رقم (١تعد اإليضاحات المرفقة من رقم (
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 الُموّحدةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣ 
 

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    
    

 ٢٩٠٬٤٦٨  ٦٦٤٬٦٥٤ ربح السنة 
    

    الدخل الشامل اآلخر الذي سيُعاد تصنيفه إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:
    

الحصة في ربح/ (خسارة) التحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة، بالصافي من الضريبة 
)٥٩٬٤٠١(  ٨٠٬٣٩٤ المؤجلة  

لشركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، بالصافي الحصة في ربح التحوط تجاه التدفقات النقدية 
 -  ١٠٬٤٤٨ من الضريبة المؤجلة

الحصة في ربح/ (خسارة) التحوط تجاه التدفقات النقدية لشركات مستثمر فيها، بالصافي من 
)٥٩٬٤٠١( ٩٠٬٨٤٢ الضريبة المؤجلة  

   
   الدخل في فترات الحقة:بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن يُعاد تصنيفها إلى قائمة 

   
)٤٬٧٠٤( ٦٬١٠٧ ربح/ (خسارة) إعادة قياس اكتوارية عن التزام منافع محددة، بالصافي من الضريبة المؤجلة  

)٦٤٬١٠٥( ٩٦٬٩٤٩ للسنةة األخرى الدخل / (الخسارة) الشامل  
   

 ٢٢٦٬٣٦٣  ٧٦١٬٦٠٣ مجموع الدخل الشامل للسنة
    

    عائد إلى:
 ٢٠٣٬٩٧٦  ٧٢٨٬٩٤٨ مساهمي الشركة األم

 ٢٢٬٣٨٧ ٣٢٬٦٥٥ الحصة غير المسيطرة
 ٢٢٦٬٣٦٣ ٧٦١٬٦٠٣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الُموّحدة.٣٣) إلى رقم (١تعد اإليضاحات المرفقة من رقم (
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شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 

(شركة مساهمة سعودية)
 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الُموّحدة
 

للسنة المنتهية في 
٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢١

 م

٤ 

 
العائد إلى مساهمي الشركة األم

 
 

 

 
س المال

رأ
 

احتياطي نظامي
 

أرباح مبقاة
 

احتياطي القيمة 
العادلة للتحوط تجاه 

التدفقات النقدية 
لشركات مستثمر فيها

 
المجموع

 
صة غير 

الح
المسيطرة

 
مجموع حقوق 

الملكية
 

 
لایر سعودي)

ف 
(أل

 
لایر سعودي)

ف 
(أل

 
لایر سعودي)

ف 
(أل

 
لایر سعودي)

ف 
(أل

 
لایر سعودي)

ف 
(أل

 
لایر سعودي)

ف 
(أل

 
لایر سعودي)

ف 
(أل

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

١ 
يناير 

٢٠٢٠
 م

٢٬٥٠٠٬٠٠٠ 
٢٤٩٬٣٦٦ 

٤٬١٩٠٬٧٦٥ 
)

١٠٢٬٧٤٥
(

 
٦٬٨٣٧٬٣٨٦ 

٤٠٬٩٦٨ 
٦٬٨٧٨٬٣٥٤ 

ربح السنة
 

-  
-  

٢٦٦٬٩٢٥ 
-  

٢٦٦٬٩٢٥ 
٢٣٬٥٤٣ 

٢٩٠٬٤٦٨ 
الدخل الشامل اآلخر 

 
-  

-  
)

٣٬٥٤٨
(

 
)

٥٩٬٤٠١
(

 
)

٦٢٬٩٤٩
(

 
)

١٬١٥٦
(

 
)

٦٤٬١٠٥
(

 
مجموع الدخل الشامل

 
- 

- 
٢٦٣٬٣٧٧ 

)
٥٩٬٤٠١

(
 

٢٠٣٬٩٧٦ 
٢٢٬٣٨٧ 

٢٢٦٬٣٦٣ 
محول إلى االحتياطي النظامي 

 
- 

١١٬٦٤٤ 
)

١١٬٦٤٤
(

 
- 

- 
- 

- 
ضاح 

ت أرباح (إي
توزيعا

١٦
( 

- 
- 

)
١٠٧٬٦٠٩

(
 

- 
)

١٠٧٬٦٠٩
(

 
)

٩٬٧٢٢
(

 
)

١١٧٬٣٣١
(

 
كما في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢٠

 م
٢٬٥٠٠٬٠٠٠ 

٢٦١٬٠١٠
 

 
٤٬٣٣٤٬٨٨٩ 

)
١٦٢٬١٤٦

(
 

٦٬٩٣٣٬٧٥٣ 
٥٣٬٦٣٣ 

٦٬٩٨٧٬٣٨٦ 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

١ 
يناير 

٢٠٢١
 م

٢٬٥٠٠٬٠٠٠ 
٢٦١٬٠١٠ 

٤٬٣٣٤٬٨٨٩ 
)

١٦٢٬١٤٦
(

 
٦٬٩٣٣٬٧٥٣ 

٥٣٬٦٣٣ 
٦٬٩٨٧٬٣٨٦ 

ربح السنة
 

- 
- 

٦٣١٬٩٩٩ 
- 

٦٣١٬٩٩٩ 
٣٢٬٦٥٥ 

٦٦٤٬٦٥٤ 
الدخل الشامل اآلخر 

 
- 

- 
٦٬١٠٧ 

٩٠٬٨٤٢ 
٩٦٬٩٤٩ 

- 
٩٦٬٩٤٩ 

مجموع الدخل الشامل
 

- 
- 

٦٣٨٬١٠٦ 
٩٠٬٨٤٢ 

٧٢٨٬٩٤٨ 
٣٢٬٦٥٥ 

٧٦١٬٦٠٣ 
ضاح 

ت أرباح (إي
توزيعا

١٦
( 

- 
- 

)
١٤٠٬٦٠٥

(
 

- 
)

١٤٠٬٦٠٥
(

 
)

١٢٬٧٣٥
(

 
)

١٥٣٬٣٤٠
(

 
ضاح 

صة غير مسيطرة (إي
االستحواذ على ح

١(
 

- 
- 

٢٨٬٩٩٠ 
- 

٢٨٬٩٩٠ 
)

٧٣٬٥٥٣
(

 
)

٤٤٬٥٦٣
(

 
محول إلى االحتياطي النظامي 

 
- 

٢٦٬٩٥٠ 
(٢٦٬٩٥٠) 

- 
- 

- 
- 

كما في 
٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢١

 م
٢٬٥٠٠٬٠٠٠ 

٢٨٧٬٩٦٠ 
٤٬٨٣٤٬٤٣٠ 

)
٧١٬٣٠٤

(
 

٧٬٥٥١٬٠٨٦ 
- 

٧٬٥٥١٬٠٨٦ 
 

        
ت المرفقة من رقم (

ضاحا
تعد اإلي

١
) إلى رقم 

)
٣٣

) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الُموّحدة.
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 قائمة التدفقات النقدية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٥ 

   
 

 
  م٢٠٢١

 
 م٢٠٢٠

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) إيضاح 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ٢٩٠٬٤٦٨  ٦٦٤٬٦٥٤  ربح السنة

     
     تعديالت لـ:

 ١٬٣٣٥٬٨٦٧  ١٬١٤٠٬٦٧٢ ٦ استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
 ٤٬٥٤٣  ٢٨٬٤٦١ ٧ إطفاء موجودات غير ملموسة

)٥٨٬٦٣٨(  إطفاء إيرادات مؤجلة   )٥٥٬٤٥٧(  
 ١١٬١٥٩  ٥٬٥٨٤  إطفاء منافع موظفين مؤجلة

)١٬٨٧٣( ١١ (رد)/ مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية    ٣٬٠٠٠ 
 -  ٣٬٨١٨  خسارة استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 ٣١٬٦٣٧  -   مخصص آخر
 ١١٬٥٣٢  ٢٥٬١٦١ ١٠ مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم 

 ٨٧٬٨٩٨  ٧٩٬٠٧٧ ١-١٩ مخصص منافع الموظفين
)٨٤٩(  مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية الحصة في ربح استثمار في شركات   - 

)١٩٬٦٠٦( ٢٨ إيرادات تمويلية   )٢٢٬٨٨٤(  
 ٣١٤٬٨٩٦  ٢٣٦٬٥١٨ ٢٩ تكاليف تمويلية

 ٨١٬٥٩١  ١١٦٬٩٩٩ ٢٢ الزكاة وضريبة الدخل الُمحّملة 
     

      تغيرات في:
)١٠٢٬١٨٦(  ٧٤٬٥٤٢  ذمم مدينة تجارية  

)٦١٬٥٤٧(  ١٣٬٨٣٤  مخزون  
 ١١٣٬٧٧٨  ١٠٠٬٥٧٠  مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
 ٨٧٬٥٣١  ٥١٬١٠٤  ذمم مدينة وموجودات أخرى طويلة األجل

)٢٢٬٧٨٦(  ٢٧٬٦٣٤  ذمم دائنة تجارية  
)١٣٩٬١٢٥(  (٣,٦٠٥)  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  

 ١٬٩٦٩٬٩١٥  ٢٬٤٨٤٬٠٥٧  األنشطة التشغيلية منالنقد الناتج 
     

)١٨٬٦٢٧( ١-١٩ منافع موظفين مدفوعة   )٨٠٬١٤٩(  
)١٨١٬٤٧٦(  فوائد مدفوعة   )٢٨٥٬٩٢٠(  

)٥٣٬٩٤١( ٢٢ الدخل المدفوعةالزكاة وضريبة    )٣٣٬٩٣٤(  
 ١٬٥٦٩٬٩١٢  ٢٬٢٣٠٬٠١٣  صافي النقد من األنشـطة التشـغيلية

     
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)٧٨٦٬٤٤٢(  إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات، الصافي   )٥٨٢٬٥٩٣(  
)٩( ٧ إضافات إلى موجودات غير ملموسة   )١٠٦(  

)٣١٥(  -  استثمار في شركة زميلة  
 -  (٥٧٬٢٩٨) ١ االستحواذ على حصة غير مسيطرة

 ١٢٬١١٥  ١٠٬٣٤٨  إيرادات الفوائد على ودائع قصيرة األجل
)١٩٥٬٩٠٠(  صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل   )١٬١٩٠٬٣٠٠(  

)١٬٧٦١٬١٩٩(  (١٬٠٢٩٬٣٠١)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 الُموّحدة (يتبع) قائمة التدفقات النقدية
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦ 

   
  م٢٠٢١

 
 م٢٠٢٠

 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) إيضاح

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)٤٨٤٬٥٨١( ١٨ المدفوع من قروض وسلف   )١٥٦٬٣٤٤(  
 ١٧٣٬٤٠٠  ١٧٣٬٤٠٠  المتحصل من قروض قصيرة األجل
)١٧٣٬٤٠٠(  المدفوع من قروض قصيرة األجل   )١٧٣٬٤٠٠(  

)٦١٩٬٣٧٠( ٣١ مدفوع من التزام إيجار    )٣٥٬٣٥١(  
 ٩٬٧٨٤  (٦٨٬٣١٧)  صافي التغير في مطلوبات غير متداولة أخرى
)١١٧٬٣٣١(  (١٤٠٬٦٠٥) ١٦ توزيعات أرباح مدفوعة، بالصافي من الزكاة   
)٢٩٩٬٢٤٢(  (١٬٣١٢٬٨٧٣)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  

     
)١١٢٬١٦١(  صافي التغير في النقد وما في حكمه   )٤٩٠٬٥٢٩(  
 ١٬٠٨٥٬٣٤٤  ٥٩٤٬٨١٥  النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 ٥٩٤٬٨١٥  ٤٨٢٬٦٥٤ ١٤ وما في حكمه في نهاية السنةالنقد 
     

     معلومات تكميلية عن التدفقات النقدية
     معامالت غير نقدية هامة

 ٢٤٣٬٤٥٥  ٥٦٣٬٨٥١ ١-٦ تحويل ممتلكات وآالت ومعدات من الهيئة الملكية
 ٥٣٢٬٨٢٥  ٤٬٢٥٩ ٣١ إضافات إلى موجودات حق استخدام 

 ٤٤٠٬٦٩٦  -  أصول مستلمة تم إنشاؤها بواسطة العمالءمقابل غير نقدي: 
 ١٤٬٦٥٢  ٣٢٬٨٦٣ ٤-٦  أعمال رأسمالية تحت التنفيذمن  إلى موجودات غير ملموسة تتحويال

)٦٢٬٨٩٧(  ٩٥٬٦٢٦  التغير في احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لشركات مستثمر فيها   
متعلقة بالحصة غير المسيطرة محولة إلى الشركة األم عند مدينة توزيعات أرباح 

 ١٢٬٧٣٥ ١  االستحواذ
 

- 
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 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٧ 

 . معلومات حول الشركة١
 

 ٢١بتاريخ  ٢٩والمياه بالجبيل وينبع ("مرافق" أو "الشركة األم") هي شركة تم تأسيسها بموجب المرسوم الملكي رقم م / إن شركة مرافق الكهرباء 
 ٢١هـ (الموافق ١٤٢١ذو الحجة  ٢٦بتاريخ  ٢١٠١م) كشركة مساهمة سعودية وفقاً للقرار الوزاري رقم ٢٠٠٠أكتوبر  ١٨هـ (الموافق ١٤٢١رجب 
 النظام األساسي للشركة األم.م) الذي أقر ٢٠٠١مارس 

 
م) الصادر في مدينة ٢٠٠١سبتمبر  ٥هـ (الموافق ١٤٢٢جمادى الثاني  ١٧بتاريخ  ٢٠٥٥٠٠٤٩٦٨تعمل الشركة األم بموجب السجل التجاري رقم 

 العربية السعودية. الجبيل الصناعية. يقع المقر المسجل للشركة األم في منطقة الصناعات المساندة بمدينة الجبيل الصناعية، المملكة
 

لایر سعودي مملوك كما في نهاية  ١٠سهم قيمة كل سهم  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠لایر سعودي مقسم إلى  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠يبلغ رأس مال الشركة األم 
 السنة كما يلي:

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 %٢٤٫٨١  %٢٤٫٨١ الشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك")

 %٢٤٫٨١  %٢٤٫٨١ شركة أرامكو السعودية للطاقة
 %٢٤٫٨١  %٢٤٫٨١ الهيئة الملكية للجبيل وينبع

 %٢٤٫٨١  %٢٤٫٨١ صندوق االستثمارات العامة
 %٠٫٧٦  %٠٫٧٦ مستثمرون آخرون من القطاع الخاص

 ١٠٠  %١٠٠% 
 

وأعمال اإلنشاءات ألنظمة التبريد بمياه البحر وأنظمة يتمثل الغرض الرئيسي للشركة األم في القيام بأعمال التشغيل والصيانة واإلدارة وأعمال التوسعة 
والقيام  المياه المحالة والمعالجة، وأنظمة الصرف الصحي والصناعي، وأنظمة الكهرباء لتوفير تلك الخدمات للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية

 قديم تلك الخدمات، فإن الشركة األم قد تقوم بما يلي:بأي أعمال الزمة لتلك األغراض بما فيها من استيراد المواد وغيره ومن أجل ت
 

 كما  امتالك أو تأجير الممتلكات والمرافق والشبكات ذات العالقة و / أو تركيب أو توصيل أو تحديث أو استبدال أو توسيع المرافق أو الشبكات
 هو مطلوب بنفسها أو عن طريق الغير.

 لة لتلك األغراض، بما في ذلك استيراد المواد وما شابهها. تقدم الشركة األم هذه الخدمات لجميع المشاركة أيضاً في أي أنشطة ضرورية أو مكم
 المستفيدين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

 الشبكات االستحواذ على حقوق ملكية في شركات أخرى وتملك أو تأجير أو تركيب أو توصيل أو ترقية أو استبدال أو توسيع العقارات والمرافق و
 ذات العالقة والمشاركة في أي أنشطة لتحقيق أغراضها.

  تملك حقوق ملكية أو أسهم في شركات أخرى أو االندماج مع أو شراء هذه الشركات وإنشاء شركات جديدة بمفردها داخل المملكة العربية
 السعودية أو خارجها.

 
بيل وينبع ("الهيئة الملكية") بتوريد الخدمات المذكورة أعاله. وفقا لتوجيهات متعددة من قبل بدء أعمال تشغيل الشركة األم، قامت الهيئة الملكية للج

 الحكومة، يتعين على الشركة األم تقديم مثل هذه الخدمات للعمالء في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
 

 م. يقع المقر الرئيسي لعمل الشركة األم في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. ٢٠٠٣يناير  ١بدأت الشركة األم التشغيل التجاري في 
 

 هيكل المجموعة 
 

 شركات تابعة 
 "المجموعة"): ـالتابعة لها فيما بعد ب، يوجد لدى الشركة األم الشركات التابعة التالية (ويشار إلى الشركة األم والشركات م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

 
  للشركة األم، ومسجلة في جزيرة غيرنسي وتعمل ١٠٠شركة مرافق للتأمين المحدودة، وهي شركة غير متوافقة مع الشريعة مملوكة بنسبة ٪

 في مجال التأمين محدد الغرض لشركة مرافق.
 

  للشركة األم ومسجلة في المملكة العربية السعودية بغرض شراء ١٠٠بنسبة شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء ("توريد")، وهي مملوكة ٪
امة لتحلية الماء والكهرباء من شركة الجبيل للمياه والكهرباء ("جواب") وبيع هذه المنافع ألطراف البيع: الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة الع

 عن شراء وتوريد الوقود إلى شركة جواب.المياه المالحة وشركة مرافق. شركة توريد مسؤولة أيضاً 
 

  لشركة مرافق، ومسجلة في المملكة العربية ٥١: م٢٠٢٠( %١٠٠شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة ("ماسا")، وهي مملوكة بنسبة (٪
ه المحالة وأنظمة تبريد مياه السعودية بغرض تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي والمياه المعالجة ومياه التبريد ومياه الشرب والميا

البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتشغيل وصيانة مرافق خدمات المنافع المتعلقة بذلك وإدارة ومعالجة النفايات الصناعية 
 والنفايات الخطرة.

 
أبرمت شركة  المتبقية في شركة سور.٪ من حصة الملكية ٤٩، مارست شركة مرافق حقها في االستحواذ على نسبة م٢٠٢١يوليو  ١بتاريخ 

مليون لایر  ٤٤٫٦مرافق وشركة سور اتفاقية شراء أسهم وتم تحديد مقابل الشراء وفقًا التفاقية المساهمين. وعليه، دفعت شركة مرافق مبلغ 
مقابل االستحواذ على حصة  توزيعات أرباح متعلقة بشركة سور)شركة ماسا كمليون لایر سعودي مستلم من  ١٢٫٧سعودي (بالصافي من مبلغ 

في كربح من االستحواذ على حصة غير مسيطرة مليون لایر سعودي  ٢٨٫٩نتيجة لذلك، تم االعتراف بمبلغ  ٪ في شركة ماسا.٤٩ملكية بنسبة 
  .م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في الموحدة قائمة التغيرات فى حقوق الملكية 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٨ 

 . معلومات حول الشركة (يتبع)١
 المشتركةترتيبات العمليات 

 ، لدى المجموعة ترتيب عمليات مشتركة في الشركة التالية:م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
 

  لشركة مرافق، ومسجلة في المملكة العربية السعودية وتتمثل أنشطتها ٣٠شركة الجبيل للمياه والكهرباء ("جواب")، وهي مملوكة بنسبة ٪
مشروع الجبيل للمياه والكهرباء بمدينة الجبيل الصناعية، في المملكة العربية السعودية، الرئيسية في تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة 

م. تعتبر ٢٠١٠ونقل وبيع المياه والكهرباء والقيام باألعمال واألنشطة المتصلة أو المتعلقة. بدأت شركة جواب أنشطتها التجارية في سنة 
قامت المجموعة بإثبات حصتها في الموجودات والمطلوبات واإليرادات من بيع  المجموعة شركة جواب كترتيب عمليات مشتركة. وعليه،

 المخرجات ومصروفات العملية المشتركة في هذه القوائم المالية الُموّحدة. 
 

 استثمار في شركات زميلة
 ، لدى المجموعة الشركة الزميلة التالية:م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

 
  لشركة مرافق، ومسجلة في المملكة العربية السعودية وتتمثل ٢٠المناطق المحدودة ("تبريد")، وهي مملوكة بنسبة شركة الجبيل وينبع لتبريد ٪

 ين.أنشطتها الرئيسية في تطوير وتوفير ودعم أنظمة تبريد المناطق الصناعية والتجارية والسكنية للعمالء في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيت
 

 مسجلة للقيام بأعمال التشغيل والصيانة في محطة تجميع ومعالجة مياه ٤٩يل والصيانة، المملوكة للشركة األم بنسبة شركة جدة الثانية للتشغ, ،٪
 لم تبدأ أعمال التشغيل التجاري للشركة بعد. الصرف في مدينة جدة.

 
 استثمار في مشروع مشترك

 ، لدى المجموعة المشروع المشترك التالي:م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
 

  لشركة مرافق، مسجلة إلدارة وتشغيل وصيانة وإنشاء والتوسع في محطة تجميع ومعالجة ٤٥شركة جدة الثانية للمياه، وهي مملوكة بنسبة ٪
 مياه الصرف الصحي، وتوزيع النفايات والتخلص منها، وإنشاء وتوسيع المنشآت والشبكات الالزمة في جدة. 

 
ذكورة أعاله هي نفس النسبة في جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الُموّحدة باستثناء شركة ماسا نسبة ملكية المجموعة في الشركات الم

 التي تم االستحواذ عليها بالكامل خالل السنة.
 

 البيئة االقتصادية وتأثيرها على األعمال التجارية 
سبب االنخفاض في الطلب على األعمال التجارية في شكل حدوث انكماش ) والركود العالمي ب١٩-أثرت تطورات جائحة فيروس كورونا (كوفيد

ومع ذلك، فقد قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم استباقي للوقوف على تأثيراتها على أعمال التشغيل لديها واتخذت سلسلة من اإلجراءات  اقتصادي.
 االستباقية والوقائية، بما في ذلك تفعيل لجنة إدارة األزمات واإلجراءات المرتبطة بها وذلك من أجل: 

 
 ومقاوليها وكذلك المجتمع بأسره الذي تعمل فيه، والتحقق من صحة وسالمة موظفيها  - 
 التخفيف من تأثير الجائحة على أعمالها وضمان استمرارية أعمال التشغيل. - 

 
كل عام على الرغم من هذه التحديات، مازالت أعمال تشغيل المجموعة حالياً غير متأثرة إلى حد كبير حيث أن قطاع مرافق المياه والطاقة معفى بش

لم يكن لها أي تأثير جوهري على  ١٩-د المختلفة المفروضة من السلطات. بناًء على هذه العوامل، ترى إدارة المجموعة أن جائحة كوفيدمن القيو
  . تواصل اإلدارة متابعة الوضع عن كثب حيث أن الوضع ما زال يتطور.م٢٠٢١ديسمبر  ٣١النتائج المالية المعلنة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
 

 ريخ اعتماد القوائم المالية الُموّحدة تا
أو "مرافق") للسنة  تم اعتماد هذه القوائم المالية الُموّحدة لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع ("مرافق") والشركات التابعة لها ("المجموعة"

 م.٢٠٢٢مارس  ١٦ـ، الموافق ه١٤٤٣شعبان  ١٣م وفقاً لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في 
 

 . أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢
 

 أساس اإلعداد ١-٢
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة  تم إعداد هذه القوائم المالية الُموّحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية

 للمراجعين والمحاسبين. من الهيئة السعودية
 

لة بالقيمة العادلة تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا تحوط التدفقات النقدية للشركات المستثمر فيها المسج
 والتزامات المنافع المحددة بعد التوظيف الُمقاسة بطريقة ائتمان الوحدة المقدرة. 

 
لایر سعودي،  تم عرض هذه القوائم المالية الُموّحدة باللایر السعودي، وهو أيضاً العملة الوظيفية للمجموعة، وتم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف

ما لم يذكر خالف ذلك.
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٩ 

 (يتبع). أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 التوحيدأساس  ٢-٢
. تتحقق السيطرة عندما تتعرض م٢٠٢١ديسمبر  ٣١تتكون هذه القوائم المالية من القوائم المالية الُموّحدة للشركة األم والشركات التابعة لها كما في 

التأثير على تلك العائدات المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على 
 من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. تتحقق السيطرة على الشركة المستثمر فيها، على وجه التحديد، عندما يكون لدى المجموعة:

 صلة بالشركة المستثمر القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات ال
 فيها).

 تعرضات أو حقوق على العوائد المتغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها؛ و 
 .القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار العوائد 

 
لتأييد هذا االفتراض المسبق وعندما يكون لدى المجموعة حقوق بصورة عامة، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. 

ما إذا أقل في أغلبية التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم 
 كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

 عاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛الترتيبات الت 
 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ 
 للمجموعة. حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة 

الظروف تشير إلى حدوث تغيرات ستقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق و
ليها أعاله. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما يكون للمجموعة سيطرة على الشركة التابعة وال يتم إعلى واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار 

فات الشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات والدخل ومصرو
 خالل السنة في القوائم المالية الُموّحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ فقدان السيطرة على الشركة التابعة.

 
يوزع الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على مساهمي الشركة األم للمجموعة والحصة غير المسيطرة، حتى إذا أدت 

 النتائج إلى عجز في رصيد الحصة غير المسيطرة. 
 

المحاسبية للمجموعة. تم استبعاد الموجودات والمطلوبات إذا لزم األمر، يتم عمل تعديالت في القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشي مع السياسات 
 والحقوق والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت التي تتم بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.

 
المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، سينتج يُحتسب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت 

 عنها ما يلي:
 

 استبعاد الموجودات (متضمنة الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة؛ 
 ؛استبعاد القيمة الدفترية ألي حصة غير مسيطرة 
 استبعاد فروق التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛ 
  المستلم؛إثبات القيمة العادلة للمقابل المادي 
 إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛ 
 إثبات أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر؛ 
 .إعادة تصنيف حصة المجموعة للبنود المثُبتة مسبقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر أو األرباح المبقاة، أيهما أنسب 

 المجموعة باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة مباشرة.حيث سيكون مطلوباً إذا قامت 
 
 تقاس الحصة غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ. تُحتسب التغيرات في حصة المجموعة

 في شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة ضمن معامالت حقوق الملكية.
 

محققة يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك أي دخل ومصروفات غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة. يتم استبعاد األرباح غير ال
فيها بطريقة الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى درجة حصة المجموعة في الشركة المستثمر 

ل على انخفاض حقوق الملكية. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد فيها األرباح غير المحققة ولكن فقط إلى حد عدم وجود دلي
 في القيمة.

 
 المشتركة.تقوم المجموعة باحتساب حصتها في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالعملية 

 
 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة ٣-٢

شكل منتظم على فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تطبقها المجموعة في إعداد القوائم المالية الُموّحدة. إن هذه السياسات المحاسبية مطبقة ب
 جميع الفترات المعروضة.
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١٠ 

 (يتبع). أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 أ) استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك وعملية مشتركة 

المشاركة في القرارات المالية الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة نفوذاً جوهرياً. النفوذ الهام هو قدرة الشركة على 
 والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها ال تُعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.

 
ً في صافي موجودات الترتيب، وليس حق في  إن المشروع المشترك هو ترتيب يكون للمجموعة فيه سيطرة مشتركة حيث يكون للمجموعة حقوقا

 تجاه مطلوباتها. موجوداتها والتزامها
 

تسجيل تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في شركات زميلة أو مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية. وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم 
التغيُّرات في حصة المجموعة من االستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك مبدئياً بالتكلفة. وتُعدَّل القيمة الدفترية لالستثمار بغرض االعتراف ب

تُْدَرُج الشهرة المتعلقة بالشركات الزميلة أو المشروع المشترك في القيمة  صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك منذ تاريخ االستحواذ.
 الدفترية لالستثمار وال تُختَبر بشكل منفصل لتحديد االنخفاض في القيمة.

 
الُموّحدة حصة المجموعة في نتائج أعمال الشركات الزميلة والمشروع المشترك. يتم عرض أي تغير في الدخل الشامل اآلخر لتلك تعكس قائمة الدخل 

كية الشركات المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغير يُعترف به مباشرة في حقوق مل
يلة أو المشروع المشترك، تعترف المجموعة بحصتها في أي تغيرات، عند اللزوم، في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الُموّحدة. الشركات الزم

والشركات الزميلة أو المشروع المشترك في حدود حصتها في  وتُحذف األرباح والخسائر غير المحققة الناشئة عن المعامالت فيما بين المجموعة
 ميلة أو المشروع المشترك.الشركات الز

 
ل يتم عرض مجموع حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركات الزميلة والمشروع المشترك في قائمة الدخل الُموّحدة خارج الربح التشغيلي ويمث

 ربح أو خسارة بعد الضريبة والحصة غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركات الزميلة. 
 

المالية للشركات الزميلة لنفس الفترة المالية للمجموعة. وعند الضرورة، تُجرى تعديالت على السياسات المحاسبية كي تتماشى مع تلك تم إعداد القوائم 
 السياسات المتبعة من قِبل المجموعة.

 
ى استثماراتها في الشركة الزميلة أو بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة انخفاض القيمة عل

مشروع المشروع المشترك. تحدد المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة أو ال
رق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركات الزميلة المشترك قد تنخفض قيمته. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالف

 ة.وقيمتها الدفترية وتعترف بالخسارة ضمن بند "حصة الشركة من أرباح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية " في قائمة الدخل الُموّحد
 

ريقة حقوق الملكية، تقيس الشركة وتسجل أي استثمار محتفظ عند فقدان النفوذ الهام على الشركات الزميلة أو المشروع المشترك، المستثمر فيها بط
لمحتفظ بها والمبالغ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان النفوذ الجوهري والقيمة العادلة لالستثمارات ا

 المحققة من البيع في قائمة الربح أو الخسارة.
 

لمشتركة هي ترتيب تمتلك فيه المجموعة سيطرة مشتركة ولها حقوق في الموجودات والتزامات المطلوبات المتعلقة بترتيب العملية إن العملية ا
تقوم المجموعة باألنشطة بالتعاون مع مشغلين آخرين مشاركين في استخدام موجودات وموارد المشغلين المشتركين. الخاصة بحقوقها في  المشتركة.
 مشتركة، تعترف المجموعة كمشغل مشترك بما يلي:العملية ال

 
 موجوداتها، بما في ذلك حصتها في أي موجودات مملوكة بشكل مشترك.   -
 مطلوباتها، بما في ذلك حصتها في أي مطلوبات متكبدة بشكل مشترك.   -
 إيراداتها من بيع حصتها في المخرجات الناشئة عن العملية المشتركة.  -
 دات من بيع مخرجات العملية المشتركة. وحصتها من اإليرا  -
 مصروفاتها، بما في ذلك حصتها في أي مصروفات متكبدة بشكل مشترك.   -

 
ات التابعة، يتم إجراء تقييم األهمية النسبية للمنشآت ذات السيطرة المشتركة والشركات الزميلة بصفة عامة باستخدام نفس األساليب المستخدمة للشرك

 معايير ربح/ خسارة السنة والموجودات والمطلوبات المحتملة وااللتزامات المالية األخرى.ولكنها تنحصر في 
 

 ب) تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
األصل كمتداول تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الُموّحدة بناًء على تصنيفها كمتداولة / غير متداولة. يتم تصنيف 

 عندما:
 .يتوقع أن يتحقق أو يقصد أن يتم بيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية 
 ،في حالة اقتنائه بشكل أساسي بغرض المتاجرة 
 يتوقع أن يتحقق خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي، أو 
 وية مطلوبات لمدة أقلها اثنى عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي. نقد أو ما في حكمه ما لم يحظر أن يتم تبادله أو استخدامه لتس 

 تُصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 
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١١ 

 (يتبع). أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 

 (يتبع)ب) تصنيف المتداولة وغير المتداولة 
 يتم تصنيف االلتزام كمتداول عندما:

  يتم تسويته في دورة التشغيل العادية.يتوقع أن 
 .في حالة االحتفاظ به بشكل أساسي بغرض المتاجرة 
 عندما يستحق السداد خالل اثني عشر شهراً من تاريخ التقرير المالي، أو 
 .ال يوجد حق غير مشروط يؤخر تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي 

 وعة جميع المطلوبات األخرى غير متداولة.تصنف المجم
 

 ج) قياس القيمة العادلة
 

ياس. يستند قياس القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة متكافئة بين المشاركين في السوق في تاريخ الق
 ويل االلتزام يتم إما: القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تح

 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 
 .في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي 

 
على افتراض  وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا

ن في السوق على أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى. يراعي قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي قدرة المشاركي
  توليد منافع اقتصادية باستخدام األصل بأعلى وأفضل منفعة أو بيعه ألحد المشاركين اآلخرين في السوق بحيث يستخدمه بأعلى وأفضل منفعة.

 
اعف من استخدام المدخالت والتي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العادلة، مما يض تستخدم المجموعة طرق تقييم تعد مناسبة للظروف المحيطة

دلة أو الملحوظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أدنى حد. إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العا
لى أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر وبيان ذلك كما يلي بناًء ع االفصاح عنها في القوائم المالية الُموّحدة مصنفة ضمن مستويات القيمة العادلة

 هامة لقياس القيمة العادلة ككل:
 

  األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة.  - ١المستوى 
  للمالحظة بصورة مباشرة أو غير أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة قابالً  - ٢المستوى

 مباشرة.
  أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.  - ٣المستوى 

 
يالت بين المستويات في بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في القوائم المالية الُموّحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تمت تحو

ترة تقرير هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف (بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل ف
 مالي. تحدد المجموعة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وغير المتكرر.

 
كل تقرير مالي، تقوم المجموعة بتحليل الحركة في قيم الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا للسياسات  وفي تاريخ

ت في حساباالمحاسبية للمجموعة. ولهذا التحليل، تتولى المجموعة التحقق من المدخالت الرئيسية في أحدث تقييم من خالل مطابقة المعلومات الواردة 
ارجية وذلك لتحديد التقييم للعقود والوثائق األخرى ذات العالقة. كما تقوم المجموعة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر الخ

 ما إذا كان التغيير معقوالً. 

ة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيع
قياسها م لتي يتالمالية دوات الة لألدلعاابالقيمة ت ذات العالقة إلفصاحا) ا٢٣ومستوى تسلسل القيمة العادلة على النحو المبين أعاله. يناقش اإليضاح (

  ح فيها عن القيمة العادلة.إلفصام التي يتأو الة دلعاابالقيمة 
 

 راداتد) االعتراف باإلي
ن قياس يتم إثبات اإليرادات من العقود مع عمالء بمرور الوقت إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه منافع اقتصادية إلى المجموعة بحيث يمك

المستحق، مع األخذ في مبالغ اإليرادات بموثوقية، بغض النظر عن متى يتم استالم المدفوعات. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو 
ألنها الملتزم االعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع باستثناء الضرائب أو الرسوم. لقد استنتجت المجموعة بأنها هي األصل في ترتيبات اإليرادات 

 ي جميع ترتيبات إيراداتها.الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات ولديها أسعار العروض وكما أنها تتعرض لمخاطر المخزون واالئتمان ف
رباء وبيع جميع عمالء المجموعة موجودون داخل المملكة العربية السعودية. يتمثل نشاط المجموعة في تقديم خدمات المرافق بما في ذلك المياه والكه

 الغاز المخصص للبيع لمختلف العمالء. 
 

 اإليرادات.ويجب كذلك استيفاء معايير التحقق المحددة أدناه قبل تحقق 
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١٢ 

 (يتبع). أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 

 د) االعتراف باإليرادات (يتبع)
 

 خدمات المنافع
واعتبار أنهم استلموا منافعها واستهلكوها في نفس الوقت. وفقا لشروط عقود المنافع تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عندما يتم تقديم الخدمات للعمالء 

التقدم مع العمالء، تصدر المجموعة فواتيراً إلى العمالء بناًء على وحدة المخرجات المقدمة لهم. تستخدم المجموعة طريقة المخرجات لقياس مدى 
يه في كل عقد، وتقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة بالمبالغ التي لها الحق في إصدار فواتير الذي تم إحرازه لتلبية التزام األداء المنصوص عل

ه. وفقا بها ألن المجموعة لها الحق في الحصول على مقابل مادي من عمالئها بمقدار المبلغ المقابل مباشرة لقيمة أداء الشركة المنجز حتى تاريخ
ال يوجد مقابل مالي متغير أو تمويل أو مقابل مالي غير نقدي أو مقابل مالي  تحديد المقابل المالي لكل وحدة المخرجات. التفاقيات مستخدم المنافع، يتم

 مستحق للعميل في سعر المعاملة.
 

 السعة المحجوزة غير المستخدمة
) وفقاً للمنصوص تمثل إيرادات السعة المحجوزة الفواتير المقدمة للعمالء إذا كان استخدام خدمات المنافع أقل من الكمية المتفق عليها (السعة المحجوزة

حتمل أن تتدفق منافع عليه في اتفاقية مستخدم المنافع مع العمالء. يتم إصدار فواتير بهذه اإليرادات واالعتراف بها في الفترة التي يصبح من الم
هيئة تنظيم الكهرباء م وفقاً لتعليمات ٢٠١٤اقتصادية للمجموعة. لم يعد يحق للشركة األم المطالبة بمثل هذه اإليرادات عن الفواتير الصادرة بعد سنة 

  .والمياه
 

 مصروفات توصيل
إبرام االتفاقية كإيرادات مؤجلة ويتم إطفاؤها على مدى العمر المتوقع يُعترف باإليرادات المتعلقة برسوم التوصيل المحصلة من العمالء في تاريخ 

 للعالقة بالعميل.
 

 سنة ٢٠     عمالء صناعيون
 سنوات ٥     عمالء غير صناعيين

 
 إيرادات الفوائد

دل الفائدة الفعلي. وهو المعدل الذي بالنسبة لجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم تسجيل إيرادات أو مصروفات الفوائد باستخدام مع
األولي. يتم يخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع لألدوات المالية إلى صافي القيمة المدرجة لذلك األصل عند االعتراف 

 إدراج إيرادات الفوائد في إيرادات التمويل بقائمة الدخل الُموّحدة.
 

 توزيعات أرباح
 قيد توزيعات األرباح عند ثبوت حق المجموعة في استالم المدفوعات والتي تكون عموماً عند الموافقة عليها من قبل المساهمين.يتم 

 
 إيرادات أخرى

المستلم  يُعترف باإليرادات األخرى عندما يكون تحقق اإليرادات مؤكداً وتكون مكتسبة من قبل المجموعة على حسابها. يُعترف بالمقابل غير النقدي
ة التي يتم فيها من عمالء أولياً بالقيمة العادلة. في وقت الحٍق لالعتراف األولي، يتم االعتراف بالمقابل غير النقدي كإيراد على مدى الفترة المتوقع

 استيفاء التزامات األداء ذات العالقة.
 

 هـ) العمالت األجنبية
ركة من شركات يتم عرض القوائم المالية الُموّحدة للمجموعة باللایر السعودي، وهو أيضاً العملة الوظيفية المستخدمة من قبل الشركة األم. تحدد كل ش

 المجموعة عملتها الوظيفية وأن البنود المدرجة في القوائم المالية لكل شركة تقاس باستخدام تلك العملة الوظيفية. 
 

 واألرصدة المعامالت
الذي  تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية في البداية من قبل شركات المجموعة حسب أسعار الصرف الفورية لعملتها الوظيفية المعنية في التاريخ

رية للعملة المستخدمة تكون فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف ألول مرة. إن الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية تحول بأسعار الصرف الفو
 بتاريخ القوائم المالية.

 
من تحوط صافي  يُعترف بالفروق الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الُموّحدة باستثناء البنود النقدية التي تم تعيينها كجزء

ر حتى يتم استبعاد صافي االستثمار في الوقت الذي يتم تصنيف المبلغ استثمار المجموعة في عملية أجنبية. يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخ
 المتراكم في الربح أو الخسارة. 
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 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١٣ 

  (يتبع). أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢
  (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢

 (يتبع)هـ) العمالت األجنبية 
المعاملة األّوليّة. تُحّول البنود  التاريخية بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار التحويل السائدة بتاريخيتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة 

ر الناتجة من تحويل غير النقدية، التي تُقاس بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة. إن األرباح أو الخسائ
د (أي أن دية التي تم قياسها بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتوافق مع االعتراف باألرباح أو الخسائر من التغيرات في القيمة العادلة للبنالبنود غير النق

ترف بها أيضاً فروق التحويل على البنود التي تم االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة لها ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الدخل يُع
 ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الدخل على الترتيب).

 
 شركات المجموعة

القوائم  عند توحيد القوائم المالية، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية، إن وجدت، إلى اللایر السعودي بسعر الصرف السائد بتاريخ
الخسارة بسعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة. يُعترف بفروق التحويل الناتجة من توحيد القوائم المالية ضمن بنود المالية ويتم تحويل قائمة الربح أو 

الربح أو الخسارة الدخل الشامل اآلخر. عند استبعاد عملية أجنبية، يُعترف بالصرف ببنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية في قائمة 
 ة.الُموّحد

 
 و) الممتلكات واآلالت والمعدات

سائر االنخفاض تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات، فيما عدا األرض واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ، بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم و / أو خ
واآلالت والمعدات وتكاليف القروض المتعلقة بمشروعات  المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات

زمنية، اإلنشاء طويل األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات. عند ضرورة استبدال أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت والمعدات على فترات 
محددة، وتستهلك وفقا لذلك. وبالمثل، عندما يتم إجراء فحص  فإن المجموعة تقوم بإثبات هذه األجزاء بشكل فردي كموجودات لها أعمار إنتاجية

لصيانة األخرى رئيسي، يتم إثبات في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كاستبدال في حالة استيفاء معايير اإلثبات. يتم إثبات جميع تكاليف اإلصالح وا
للتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل األصل بعد إدراج استخدامه في تكلفة األصل المعني في في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها. يُعترف بالقيمة الحالية 

 حالة استيفاء معايير االعتراف بالمخصص.
 

ية لعميل بإمكانيتم إثبات مساهمات العمالء في بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي تتطلب التزاماً من الشركة إما بتوصيل العميل بشبكة أو تزويد ا
لإليرادات المؤجلة الوصول لمرافق الكهرباء أو الماء أو كليهما، بالقيمة العادلة عندما يكون للمجموعة سيطرة على هذه البنود. يتم اعتماد ائتمان مقابل 

نصوص عليها في اتفاقية مستخدم بالمطلوبات المتداولة وغير المتداولة مجتمعة. يتم إثبات اإليرادات واستهالكها الحقاً على مدى الفترة التعاقدية الم
 المنافع.

 
ة من االستعمال يتم التوقف عن االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقع

الممتلكات واآلالت والمعدات يتم قياسها بالفرق بين صافي عوائد االستبعاد أو االستبعاد. إن المكاسب أو الخسائر الناتجة من التوقف عن االعتراف ببند 
 والقيمة المدرجة لألصل ويُعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الُموّحدة عند التوقف عن االعتراف باألصل.

 
 ات في نهاية كل سنة مالية وتعديلها بأثر مستقبلي عند اللزوم.يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات واآلالت والمعد

 
كون األصل يتم قياس األرض واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم الخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة، وال يتم استهالكها حتى ي

 متاحاً لالستخدام بالشكل الذي تريده اإلدارة.
 

ير بعد دراسة تمارس الشركة أحكاما عند تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض احتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقد
نتاجية سنويا ويتم تعديل االستخدام المتوقع لألصل أو اإلهالك المادي الناشئ عن االستعمال العادي. تقوم الشركة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإل

 مصروف االستهالك المستقبلي عندما ترى الشركة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 
 

 موجودات غير ملموسة (ز)
بالتكلفة مطروحاً منها  الموجودات غير الملموسة المشتراة بصورة منفصلة تقاس أولياً بالتكلفة. بعد االعتراف األولي، تسجل الموجودات غير الملموسة

 أي إطفاء متراكـم وأي خسائر انخفاض متراكمة.
 

 تراخيص برامج حاسب آلي
تمثل الموجودات غير الملموسة بشكل رئيسي تكاليف ترخيص برامج الحاسب اآللي. فيما يلي ملخص بالسياسات المطبقة على الموجودات غير 

 الملموسة للمجموعة:
 تراخيص برامج حاسب آلي 

 سنوت ٥ االعمار اإلنتاجية
 مطفأة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي طريقة اإلطفاء المستخدمة

 مشتراة منتجة داخليا أو مشتراة
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 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١٤ 

 (يتبع). أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 

 (يتبع)ز) موجودات غير ملموسة 
وتسجل  تقاس األرباح او الخسائر الناتجة من التوقف عن االعتراف باألصل غير الملموس بالفرق بين متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل،

 صل.في قائمة الدخل الُموّحدة عند التوقف عن االعتراف باأل
 

 ح) عقود اإليجار
إذا كان العقد  تحدد المجموعة عند بداية اإليجار ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار. ويعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار

العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية معينة مقابل عوض مادي. لتقييم ما إذا كان 
  ).١٦محدد، تستعين المجموعة بتعريف اإليجار وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (

 
 كمستأجر  .أ

يشمل ي تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. يُقاس موجودات حق االستخدام أولياً بالتكلفة، والذ
لية تم تكبدها وتقدير المبلغ األولي اللتزام اإليجار الذي يُعّدل وفقاً ألي مدفوعات إيجار تتم في أو قبل تاريخ البدء، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة أو

 حوافز إيجار مستلمة. لتكاليف تفكيك وإزالة األصل محل العقد أو الستعادة األصل محل العقد أو الموقع الذي يوجد عليه، مخصوماً منه أي
 

اإليجار ملكية يتم استهالك موجودات حق االستخدام الحقاً باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية مدة عقد اإليجار، ما لم ينقل عقد 
سوف تمارس خيار شراء. في هذه الحالة،  هذا األصل إلى المجموعة بنهاية مدة عقد اإليجار أو أن تعكس تكلفة موجودات حق االستخدام أن المجموعة

ت. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدار العمر اإلنتاجي لهذا األصل، والذي يتم تحديده على نفس األساس الخاص بالممتلكات والمعدا
وجدت، وتعديلها من أجل إجراء بعض باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض موجودات حق االستخدام بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض القيمة، إن 

 إعادة القياس اللتزامات عقود اإليجار. 
 

ر الفائدة المتضمن في يتم قياس التزام اإليجار أولياً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، والتي يتم خصمها باستخدام سع
يد ذلك المعدل، بمعدل االقتراض المتزايد للمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد عقد اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان تحد

 كمعدل خصم.
 

ستقبلية الناشئة عن يُقاس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويُعاد قياسها عند وجود تغيير في مدفوعات اإليجار الم
عة يير في مؤشر أو معدل، أو في حال وجود تغير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا غيرت المجموتغ

قياس التزام دة تقييمها حول ما إذا كانت ستمارس خيار شراء أو تمديد أو إنهاء أو إذا كان هناك مراجعة للمدفوعات الثابتة الجوهرية لإليجار. عند إعا
ا تم خفض القيمة اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام، أو يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة إذ

 الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى صفر.
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة مثل معدات تكنولوجيا 

 ى فترةالمعلومات وعقود اإليجار قصيرة األجل. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المتعلقة بهذه العقود كمصروفات بطريقة القسط الثابت على مد
 عقد اإليجار.

 
 كمؤجر   .ب

 عندما تتصرف المجموعة كمؤجر، فإنها تحدد عند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.
 

والمنافع المتعلقة بملكية ولتصنيف كل عقد إيجار، تقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل حول ما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل جوهري جميع المخاطر 
قييم، تضع هذا األصل. إذا كان هذا هو الحال، فإن عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويلي؛ وإذا لم يكن كذلك، فهو عقد إيجار تشغيلي. كجزء من هذا الت

 دية لألصل.المجموعة في االعتبار مؤشرات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار يغطي الجزء األكبر من الحياة االقتصا
 

فصل. وتقوم عندما تكون المجموعة مؤجراً وسيطاً، فإنها تقوم بالمحاسبة عن حقوق ملكيتها في عقد اإليجار الرئيسي وعقد اإليجار من الباطن بشكل من
سي، وليس بالرجوع إلى هذا بتقييم تصنيف عقد اإليجار لعقد اإليجار من الباطن بالرجوع إلى موجودات حق االستخدام الناشئ عن عقد اإليجار الرئي

أنه عقد األصل. إذا كان عقد اإليجار عقد إيجار قصير األجل تطبق فيه المجموعة اإلعفاء الموضح أعاله، فإنها تصنف عقد اإليجار من الباطن على 
 إيجار تشغيلي.

 
) لتخصيص المقابل المالي في العقد. ١٥للتقرير المالي ( إذا كان الترتيب يتضمن مكونات إيجارية وغير إيجارية، فإن المجموعة تطبق المعيار الدولي

  تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود إيجار تشغيلي كإيرادات على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 

 ط) تكاليف االقتراض
ودات التي تستغرق بالضرورة وقتاً طويالً لتكون جاهزة لالستخدام للغرض المقصود تكاليف االقتراض العائدة مباشرة الستحواذ وإنشاء وإنتاج الموج

كون منها يتم رسملتها كجزء من تكلفة األصل المتعلق بها. يتم تحميل كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي حدثت فيها. تت
 دتها الشركة في سبيل الحصول على القرض. تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تكبّ 
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١٦ 

 (يتبع). أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 (يتبع) ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 

 االعتراف األولي والقياس الالحق  -ي) األدوات المالية 
عقد ينشأ منه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. تطبق المجموعة متطلبات التصنيف والقياس إن األداة المالية هي أي 

 ) "األدوات المالية".٩لألدوات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (
 

 ً  في الشروط التعاقدية لألداة، ويكون في تاريخ التداول عموماً. يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تكون المجموعة طرفا
 

إلى اقتناء أو  ويتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية عند االعتراف األولّي بالقيمة العادلة. يتم إضافة أو طرح تكاليف المعامالت العائدة مباشرة
الية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ) إلى القيمة العادلة إصدار الموجودات والمطلوبات المالية (بخالف الموجودات الم

 للموجودات المالية أو المطلوبات المالية للموجودات إذا اقتضى األمر، عند االعتراف األولي.
 

  الموجودات المالية
 ) التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية١(

 داتها المالية كتلك التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة إذا استوفت المعايير التالية:تصنف المجموعة موجو
 * يُحتفظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية. و 

قات نقدية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة على أصل المبلغ * تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدف
  القائم.

 
 يعتمد التصنيف على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات المالية.

 
 المدينة التجارية بسعر المعاملة حيث أن الذمم المدينة التجارية ال تحتوي على مكون تمويل كبير.تقيس المجموعة عند االعتراف األولي الذمم 

 
 امل اآلخر ".ال تصنف الشركة أي من موجوداتها المالية ضمن بند "القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" أو "القيمة العادلة من خالل الدخل الش

 
 نموذج األعمال والتقييم -الموجودات المالية ) ٢(

رة تقوم المجموعة بإجراء تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه باألصل المالي على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس أفضل طريقة إلدا
 األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:

 الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً. وهي تشتمل على مدى تركز استراتيجية اإلدارة على تحقيق إيرادات  السياسات واألهداف
لتدفقات النقدية العمولة المتعاقد عليها، والحفاظ على معدل فائدة معينة، ومطابقة هذه الموجودات المالية مع مدة المطلوبات المالية ذات العالقة أو ا

 رجة المتوقعة أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.الخا

 .كيفية تقويم أداء المحفظة وإبالغ إدارة المجموعة بذلك 

 .المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال)، وكيفية إدارة تلك المخاطر 

 مال، على سبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية كيفية تعويض مدراء األع
 والتي يتم تحصيلها، و

 .تكرار وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية 

 
الل الربح أو تُقاس الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو اإلدارة والتي يُقاس أداؤها على أساس القيمة العادلة، بالقيمة العادلة من خ

 الخسارة.
 
 ) االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ٣(

الئتمانية المتوقعة تقوم المجموعة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الخسائر ا
انية المتوقعة التي تنتج عن على مدى العمر المتوقع أو مدة اثني عشر شهراً. الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع هي الخسارة االئتم

شهرا جزءاً  ١٢مدى جميع أحداث التعثر المحتملة في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية. في المقابل، تمثل الخسارة االئتمانية المتوقعة على 
شهرا من تاريخ القوائم المالية. إن تقييم  ١٢خالل فترة  من الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث تعثر محتملة عن السداد

السداد منذ ما إذا كانت فرضية إثبات الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر تستند إلى الزيادات الكبيرة في احتمالية أو خطر حدوث تعثر في 
 صل المالي في تاريخ القوائم المالية أو حدوث تعثر فعلي في السداد. االعتراف األولي بدالً من وجود دليل على انخفاض القيمة االئتمانية لأل

 
بشكل  تضع المجموعة في االعتبار احتماالت التعثر في السداد عند االعتراف األولّي لألصل وما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان

يرة في مخاطر االئتمان، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر التعثر في السداد كما في تاريخ منتظم خالل كل فترة مالية. ولتقييم ما إذا كان هناك زيادة كب
مة المتاحة. وتم، القوائم المالية مع مخاطر التعثر في السداد في تاريخ االعتراف األولي. تضع في االعتبار معلومات النظرة المستقبلية المعقولة والداع

  تالية:على وجه الخصوص، إدراج المؤشرات ال
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١٦ 

 (يتبع). أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 

 (يتبع)االعتراف األولي والقياس الالحق  -ي) الموجودات المالية 
 

 (يتبع) الموجودات المالية
 

 ) االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (يتبع)٣(
  
  ة المعاكسة الهامة الفعلية أو المتوقعة في الظروف التجارية أو المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تؤدي إلی تغيير کبير في قدرالتغيرات

 العميل علی الوفاء بالتزاماته.
  التغيرات الهامة الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية للعميل 
 على األدوات المالية األخرى لنفس العميل الزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان 
 عميلالتغيرات الهامة في األداء المتوقع وسلوك المقترض، بما في ذلك التغيرات في حالة السداد للعمالء والتغيرات في النتائج التشغيلية لل 
  (مثل أسعار الفائدة في السوق أو معدالت النمو) معلومات االقتصاد الكلي 
 قة تم تعديلها من أجل معلومات مستقبليةمعلومات فترات ساب 
  

يوما من  ٣٦٠بغض النظر عن التحليل المذكور أعاله، يفترض حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان إذا تجاوز المدين موعد االستحقاق بأكثر من 
 تاريخ السداد التعاقدي، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة تثبت خالف ذلك.

 
) ويقيس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة ٩اعتمدت المجموعة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي (

على الذمم المدينة تحدد المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة  على مدى العمر المتوقع لجميع الذمم المدينة التجارية الناتجة عن عقود مع العمالء.
على الخبرة السابقة لخسائر االئتمان بناًء على حاالت تأخر المدينين عن السداد والذي  التجارية باستخدام مصفوفة المخصصات والتي يتم تقديرها بناءً 

 يتم تعديله حسب االقتضاء لتعكس الظروف الحالية وتقديرات الظروف االقتصادية المستقبلية.
 

لذلك جودات المالية على أنها منخفضة القيمة االئتمانية عند وقوع حدث أو أكثر يكون له أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة يتم تقييم المو
 األصل. 

 
وإعادة هيكلة يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األصول المالية صعوبة مالية كبيرة أو تعثر أو تأخير في سداد الطرف اآلخر  

الء، للمبالغ المستحقة بشروط ال تفكر فيها المجموعة، ومؤشرات على أن العميل سوف يدخل في حالة افالس، أو بيانات أخرى ملحوظة تتعلق بالعم
 كتغيرات سلبية في الظروف االقتصادية التي ترتبط بالتعثر في السداد من قبل العمالء.

 
نخفاض في القيمة على مستوى األصل أو مجموعة األصول. إذا وجد أن جميع األدوات المالية الهامة لم تنخفض تضع المجموعة في االعتبار دليل اال

  قيمتها بشكل فردي، يتم إدراجها في مجموعة أدوات مالية ذات خصائص مخاطر متماثلة وتقييم انخفاضها مجتمعة.
 

دخل الُموّحدة ضمن بند انخفاض القيمة لخسائر االئتمان. وعندما تسبب األحداث الالحقة يتم إثبات خسائر انخفاض قيمة األدوات المالية في قائمة ال
 نقصاً في مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة، يتم رد النقص في خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل الُموّحدة.

 
تُشطب هذه الموجودات بعد إتمام جميع اإلجراءات الالزمة وتحديد  لق به.عندما يكون األصل غير قابل للتحصيل، يتم شطبه مقابل المخصص المتع

ً يقلل مبلغ المصروف في قائمة الدخل الُموّحدة. إذا انخفض مبلغ خسارة انخفاض  مبلغ الخسارة. االسترداد الالحق للمبالغ المدينة المشطوبة مسبقا
صورة موضوعية بحدث وقع بعد إثبات االنخفاض في القيمة، تُرّد خسارة االنخفاض في القيمة في فترة الحقة وكان من الممكن ربط هذا االنخفاض ب

 القيمة المعترف بها سابقاً عن طريق تعديل المخصص. يُعترف بمبلغ الرد في قائمة الدخل الُموّحدة.
 

 ) التوقف عن االعتراف بالموجودات المالية ٤(
انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو إذا قامت بتحويل حقوق استالم التدفقات  تتوقف المجموعة عن االعتراف باألصل المالي عند

لموجودات المالية النقدية التعاقدية لألصل المالي في المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع مخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. ويتم إثبات أي مصلحة با
او االحتفاظ بها من قبل المجموعة كأصل أو التزام منفصل. يتم التوقف عن االعتراف بالتزام مالي في قائمة المركز المالي  المحولة التي تم انشاءها

 الُموّحدة عندما تخلي المجموعة مسؤوليتها أو عند إلغاء أو انتهاء مدته.
 

 المطلوبات المالية
 

 المالية ) التصنيف والقياس الالحق للمطلوبات١(
 ركة مطلوباتها المالية كتلك التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي إذا لم تكن:تصنف الش

 مقابل مالي محتمل لمشتٍر في دمج أعمال • 
 محتفظ بها للمتاجرة، أو • 
 فأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المط• 

 
 ال تقوم المجموعة بتأهيل أي من مطلوباتها المالية ضمن بند "القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة".
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١٧ 
 

 (يتبع). أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 (يتبع)االعتراف األولي والقياس الالحق  -ي) الموجودات المالية 

 
 المطلوبات المالية (يتبع)

 
 ) التوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية٢(

أو انتهاء مدتها. الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية  تتوقف المجموعة عن االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عند الوفاء بالتزاماتها أو إلغائها
، يتم إثباتها في التي توقف االعتراف بها والمقابل المادي المسدد والمستحق السداد، بما في ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المتكبدة

  قائمة الدخل الُموّحدة.
  
  الفائدة سعرل يةمعيارات الصالحاإل) ٣(

تقوم فقد الفائدة، سعر عيار لتعديل مبالتكلفة المطفأة نتيجة ة مقاسة ماليمطلوبات أو لموجودات مالية تغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية إذا 
التغيير في أساس ويكون ير الذي يتطلبه اإلصالح. يليعكس التغة ماليالمطلوبات الأو لهذه الموجودات المالية المجموعة بتحديث معدل الفائدة الفعلي 

ً تحديد التدفقات النقدية التعاقدية مطلوب   من خالل اإلصالح المعياري لسعر الفائدة إذا تم استيفاء الشروط التالية: ا
  .التغيير ضروري كنتيجة مباشرة لإلصالح -
  قبل التغيير.الذي كان معتمداً مباشرة ديًا لألساس السابق األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئ اقتصا -
  

فقد صالح معيار سعر الفائدة، نتيجة إلأساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية  باإلضافة إلى تغير ةماليمطلوبات أو لموجودات مالية  تغييرحدوث عند 
وتقوم المجموعة صالح. الذي يتطلبه اإلليعكس التغيير ة ماليالمطلوبات الأو ت المالية هذه الموجوداالمجموعة أوالً بتحديث معدل الفائدة الفعلي لتقوم 

 تعديالت على التغيرات اإلضافية.للسياسات المحاسبة بتطبيق بعد ذلك 
  
 ) المقاصة ٤(

الُموّحدة فقط عندما يكون لدى المجموعة حق يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وُيعرض المبلغ الصافي قائمة المركز المالي 
  قانوني بمقاصة المبالغ والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام في وقت واحد.

 ك) االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
 حات التالية:تم عرض ملخص إلفصاحات تتعلق بانخفاض قيمة الموجودات غير المالية في اإليضا

 
  ٣-٢إيضاح          إفصاحات السياسة المحاسبية
 ٣إيضاح          إفصاحات الفتراضات هامة 

 ٦إيضاح          ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٧إيضاح           موجودات غير ملموسة

 
قيمته. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر أو تجري المجموعة تقييما بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصالً ما قد تنخفض 

رداد لألصل عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل. إن المبلغ القابل لالست
لى. ويتم تحديد القيمة االستردادية لكل أصل على أساس فردي ما لم هو القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد أو قيمته أثناء االستخدام، أيهما أع

اوز يكن األصل منتجا لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تتج
 ترداد فإن األصل يعتبر منخفضاً ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالس

 
السوق للقيمة الزمنية عند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات 

ً منها تكاليف البيع، يتم مراعاة المعامالت التي تمت مؤخراً في السوق. وفي لألموال والمخاطر المحددة لألصل. عند تح ديد القيمة العادلة مطروحا
ألسهم المعلنة للشركات حال تعذُّر تحديد هذه المعامالت، تُستخَدم طريقة تقييم مالئمة. إن هذه العمليات الحسابية يتم تأييدها بمضاعفات التقييم أو أسعار ا

 ناً أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة.المتداولة عل
 

ات يستند احتساب المجموعة النخفاض القيمة على الموازنات المفصلة والحسابات المتوقعة والتي تم إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من الوحد
زنات والحسابات المتوقعة فترة خمس سنوات. يُحتسب معدل المولدة للنقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية عليها. تغطي هذه الموا

  نمو طويل المدى ويتم تطبيقه لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.
  تتحقق خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل غير الُموّحدة ضمن فئات المصروفات التي تتسق مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.

قيمة المسجلة بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقدير بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض ال
الوحدة المولدة للنقد. ويتم  سابقا لم تعد موجودة أو قد انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو

منذ اخر رد خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقاً فقط في حالة حدوث تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد لألصل 
ألصل قيمته القابلة لالسترداد وال تتجاوز خسارة انخفاض قيمة تم تسجيلها. ويكون عكس خسائر االنخفاض محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية ل

بات هذا القيمة الدفترية التي تم تحديدها بالصافي بعد خصم االستهالك كما لو كان لم يُعترف بخسائر انخفاض لألصل في السنوات السابقة. يتم إث
 العكس في قائمة الدخل الُموّحدة.

 
  خفاض قيمة موجودات معينة:يتم أيضاً تطبيق المعايير المحددة أدناه في تقييم ان

 الموجودات غير الملموسة
ديسمبر عند مستوى الوحدة  ٣١يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة سنوياً لتحديد االنخفاض في القيمة كما في 

 المولدة للنقد، عندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١٨ 
 

 (يتبع). أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 

 ل) المخـزون
المرجح  يتم قياس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد، أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة المخزون على أساس طريقة متوسط السعر

 وتتضمن المصروفات المتكبدة القتناء المخزون والتكاليف األخرى المتكبدة لتوصيل المخزون لموقعه وحالته الراهنة. 

 بلة للتحقق هي السعر المقدر للبيع من خالل العمليات العادية، مطروحاً منه مصروفات البيع المقدرة.صافي القيمة القا
 

تخدام يتم تكوين مخصص للمخزون بطيء الحركة والمتقادم أخذاً باالعتبار عوامل متعددة بما في ذلك عمر بنود المخزون واالستخدام السابق واالس
 رق الفنية الداخلية.المتوقع في المستقبل وتقييم الف

 
 م) نقد وما في حكمه

كون تاريخ يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي الُموّحدة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي ي
  استحقاقها األصلي عند الشراء ثالثة أشهر أو أقل.

 
 ن) ودائع قصيرة األجل

 الودائع التي يزيد استحقاقها األصلي عن ثالثة أشهر ويقل عن عام كوديعة قصيرة األجل ضمن الموجودات المتداولة.يتم تصنيف 
 

 س) توزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية على المساهمين
د التوزيع تعترف المجموعة بالتزام التوزيعات النقدية أو غير النقدية على أصحاب الملكية عندما يتم اعتمادها وتخرج من تصرف المجموعة يتم اعتما

 عندما تتم الموافقة عليه من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية. 

 الملكية. يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع إثبات إعادة قياس القيمة العادلة مباشرة في حقوق 

قائمة الدخل  عند تسوية توزيع الموجودات غير النقدية، يُعترف بأي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة في
  الُموّحدة.

 
 ع) المخصصات

 عام 
د التي يقيد المخصص عندما يكون على المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي نتيجة لحدث سابق ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك تدفقاً للموار

عندما تتوقع المجموعة استرداد جزء من المخصص أو استرداد  تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.
 المخصص بالكامل، بموجب عقد تأمين على سبيل المثال، يتحقق االسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون هذا االسترداد مؤكداً. يتم عرض

 المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل الُموّحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة. 
 

ئماً. عند إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل خصم يعكس المخاطر المتعلقة بااللتزام، عندما يكون مال
 استخدام الخصم، يتم االعتراف بالزيادة في المخصص بسبب مرور الزمن كتكاليف تمويل.

 
 مخصصات إعادة الهيكلة

الهيكلة فقط عندما يكون لدى المجموعة التزام حكمي، والذي يكون عندما تحدد خطة رسمية مفصلة العمل أو جزء من  يُعترف بمخصصات إعادة
ثرين العمل المعني، وموقع وعدد الموظفين المتأثرين، وتقديراً مفصالً للتكاليف المصاحبة، وجدول زمني مناسب، وقد تم إخطار الموظفين المتأ

 .بالسمات الرئيسية للخطة
 

 التزام إيقاف التشغيل
جها كجزء من تكلفة يتم احتساب تكاليف إيقاف التشغيل بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إدرا

يتم قيد إطفاء الخصم كمصروف في قائمة الدخل  األصل ذي الصلة. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل يعكس المخاطر الخاصة بالتزام إيقاف التشغيل.
افة التغيرات في التكاليف الُموّحدة ضمن التكلفة التمويلية. تتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة إليقاف التشغيل سنوياً ويتم تعديلها عند اللزوم. يتم إض

 ة األصل.المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق أو يتم خصمها من تكلف
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١٩ 
 

 (يتبع). أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 

 ف) الزكاة وضريبة الدخل
للزكاة والدخل) في المملكة العربية السعودية. وتقيد الزكاة تخضع المجموعة ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") (سابقاً الهيئة العامة 

إصدار وضريبة الدخل على أساس تقديري. المبالغ اإلضافية، إن وجدت، والتي تكون مستحقة عند إنهاء الربط يتم تسجيلها في السنة التي تم فيها 
وّحدة زكاة المجموعة. تدرج الزكاة وضريبة الدخل الُمحّملة، إن وجدت، المستحقة الربط النهائي. تمثل الزكاة الُمحّملة على قائمة الربح أو الخسارة المُ 
 على مساهم الحصة غير المسيطرة، ضمن الحصة غير المسيطرة.

 
 ص) الضريبة المؤجلة

لمطلوبات يتم، باستخدام طريقة االلتزام، تكوين مخصص بالضرائب المؤجلة على الفروق المؤقتة بين األسس الضريبية والقيمة الدفترية للموجودات وا
 ألغراض التقرير المالي بتاريخ التقرير المالي. 

 
وجودات ضريبة الدخل المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة القابلة يتم إثبات مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة لكافة الفروق الضريبية المؤقتة. تحسب م

استخدام لالستقطاع، واإلعفاءات والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة، وذلك بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه أرباحا خاضعة للضريبة يمكن 
 هذه الموجودات مقابلها.

 
ت ضريبة الدخل المؤجلة بتاريخ إعداد القوائم المالية وتخفض إلى الحد الذي لم يعد فيه من المحتمل تتم مراجعة القيم الدفترية لموجودات / مطلوبا

بات توفر ربح خاضع للضريبة كافي يسمح باستغالل جميع او جزء من موجودات / مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة. تتم إعادة تقييم موجودات / مطلو
باتها بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، ويتم إثباتها بالقدر الذي يحتمل أن ينتج عنه أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة ضريبة الدخل المؤجلة التي لم يتم إث

 تسمح باسترداد موجودات الضريبة المؤجلة.
 

فيها الموجودات أو تسدد  تتحقق التيالضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل السنة  المعدالتتقاس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام 
 فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية واألنظمة الضريبية الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية.

 
إثبات بنود ضريبة الدخل المؤجلة  إن ضريبة الدخل المؤجلة المتعلقة بالبنود المثُبتة خارج الربح أو الخسارة، يتم إدراجها خارج الربح أو الخسارة. يتم

 والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة.
 

تتم مقاصة موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالية مقابل مطلوبات الضريبة 
 ات الضرائب المؤجلة بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس الجهة الضريبية.الحالية وتتعلق مطلوب

 
 لم يُعترف بضريبة مؤجلة لما يلي:

أو الدخل الفروق المؤقتة عن االعتراف األولي لموجودات أو مطلوبات في معاملة ال تعتبر عملية تجميع اعمال، وأنها ال تؤثر على الربح المحاسبي 
 للضريبة.أو الخسائر الخاضعة 

في عكس  الفروق المؤقتة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والترتيبات المشتركة إلى حد مقدرة المجموعة على التحكم
 الفروق المؤقتة واحتمال عدم عكس الفروق المؤقتة في المستقبل المنظور. و

 الشهرة.الفروق المؤقتة الناشئة عن االعتراف األولي ب -
 

 ق) ربحية السهم
المرجح لألسهم القائمة خالل الفترة. بلغ تُحتسب ربحية السهم بقسمة الربح أو الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين بالشركة األم على المتوسط 

 سهم. ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠عدد  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و م٢٠٢١ديسمبر  ٣١المرجح لألسهم القائمة كما في المتوسط 
 

 ر) منافع الموظفين
 منافع الموظفين قصيرة األجل

لمجموعة التزام يتم تحميل منافع الموظفين قصيرة األجل كمصروف عند تقديم الخدمة ذات العالقة. يُعترف بااللتزام بالمبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى ا
 كن تقدير االلتزام بشكل موثوق.حالي قانوني أو حكمي بدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة قدمها الموظف ويم

 
 خطة المنافع المحددة

طريقة وحدة  تطبق المجموعة خطة غير ممولة لمنافع محددة بعد انتهاء التوظيف. يتم تحديد تكلفة تقديم المنافع بموجب خطة المنافع المحددة باستخدام
 لشامل اآلخر الُموّحدة. االئتمان المقدرة. يُعترف بأرباح وخسائر إعادة القياس بالكامل في الفترة التي تحدث فيها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل ا

 يُعترف بتكاليف الخدمة السابقة في قائمة الدخل الُموّحدة في:
  تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها؛ و 
 .التاريخ الذي تعترف فيه المجموعة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة، أيهما أقرب 
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٢٠ 
 

 (يتبع)سياسات المحاسبية الهامة . أساس اإلعداد وال٢
 

 (يتبع)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 

 (يتبع)ر) منافع الموظفين 
 

امات يُحتسب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي أصل أو التزامات المنافع المحددة. تعترف المجموعة بالتغيرات التالية في صافي التز
 "تكلفة اإليرادات" و "المصروفات اإلدارية" في قائمة الدخل الُموّحدة:المنافع المحددة ضمن 

  تكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التخفيضات والتسويات غير الروتينية 
 صافي مصروفات أو إيرادات فوائد 

القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة، ناقصا تكاليف الخدمة السابقة، ويتم منها تسوية االلتزامات. مع ذلك، تتكون التزامات المنافع المحددة من 
 الخطة غير ممولة وليس لديها أي أصول.

 
 برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين

شراء الوحدات السكنية التي شيدتها الشركة األم. عند  قامت الشركة األم بوضع برامج تملك وحدات سكنية والتي توفر للموظفين المؤهلين فرصة
لغ مستحقة توقيع عقد البيع مع الموظفين السعوديين المؤهلين، يتم تصنيف الوحدات السكنية ذات العالقة ضمن الموجودات غير المتداولة األخرى كمبا

لصافي ضمن الموجودات غير المتداولة األخرى بعد خصم الدفعات األولى يتم إظهار المبالغ المستحقة من الموظفين با من الموظفين بالقيمة الحالية.
لی الوحدات السكنية إملکية ل يوتحد عنرى ألخالة داولمتر اغيودات جولمن امراء ذي العالقة لشر اسعزل ولمناالة تکلفة م إزايت واألقساط المسددة.

 مجموعة. لرة جوهرية على اخساأو بح ك أي رلن ذينتج عن أقع وال يتت قولك الذفي الموظفين عند سداد األقساط بالكامل، و
 

 خطة إدخار للموظفين
لصالح موظفيها. يتم تكوين مخصص بالمساهمات التي تقدمها المجموعة نيابة عن (خطة المساهمات المحددة) تدير الشركة األم خطة ادخار للموظفين 

ً للخطة، )٢-١٩وإيضاح  ١٤(إيضاح موظفيها. تسجل المساهمات الواردة من المشاركين كالتزام وتودع في حساب مصرفي منفصل  صل ت. وفقا
٪ من ١٠وين مخصص للمساهمات المقدمة من الشركة األم والتي تمثل يتم تكو. المطلق ٪ من راتبه األساسي حسب تقديره١٥إلى مساهمة الموظف 

  ٪ في السنة العاشرة.١٠٠نسبة إلى في النهاية يد مساهمة الموظف في السنة األولى وتز
 

 ش) التقارير القطاعية
 قطاع األعمال هو مجموعة من األصول أو العمليات أو المنشآت التي:

إيرادات وتتكبد مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي من األجزاء األخرى تقوم بأنشطة تجارية تحقق منها  •
 بالشركة األم.

صيصها يتم تحليل نتائج عملياتها بشكل مستمر من قبل متخذ القرارات التشغيلية الرئيس الذي يقوم باتخاذ قرارات تتعلق بالموارد التي سيتم تخ •
 أدائه.للقطاع وتقويم 

 تتوفر بشأنها معلومات مالية. •
 

قرارات التشغيلية يعتبر الرئيس التنفيذي للشركة األم هو متخذ القرارات التشغيلية الرئيس. تتضمن نتائج القطاعات التي يتم رفع تقارير بها إلى متخذ ال
ى أساس معقول. تم عرض تفاصيل قطاعات المجموعة في الرئيس البنود العائدة مباشرة إلى قطاع ما باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها عل

 ) من اإليضاحات حول هذه القوائم المالية الُموّحدة.٥اإليضاح (
 

 (ت) المصروفات
رى يتم توزيع جميع المصروفات، بخالف أتعاب التمويل، األخرى على أساس منتظم بين تكلفة اإليرادات والمصروفات واإلدارية والمصروفات األخ

 لعوامل التوزيع التي تحددها إدارة الشركة حسب اللزوم.وفقاً 
 

 ث) تحوط التدفقات النقدية
مشتقة أولياً تستخدم المجموعة مبادالت أسعار الفائدة للتحوط من مخاطرها المرتبطة بمعدالت الفائدة لشركة جواب. يتم تسجيل هذه األدوات المالية ال

عقد المشتقات ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة. تدرج األدوات المشتقة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة بالتكلفة في التاريخ الذي يتم فيه إبرام 
قائمة المركز المالي الُموّحدة في ط لتحواعلى ل للحصوت، جد، إن ولمعاملةاتكاليف رج تدبالموجب وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة بالسالب. 

 وتطفأ على مدى فترة التحوط. كرسوم إنشاء تحوط
 

نة مرتبطة لغرض التحوط تجاه التدفقات النقدية، تقوم المجموعة بالتحوط تجاه تعرضها للتغيرات في التدفقات النقدية التي تعزى إما إلى مخاطر معي
 بت غير معترف به.بموجودات أو مطلوبات معترف بها أو معاملة متوقعة للغاية أو مخاطر العمالت األجنبية في التزام ثا

 
 ضريبة القيمة المضافة خ)

 يتم إثبات المصروفات والموجودات بالصافي من ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا:
م إثبات عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء موجودات أو خدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية، وفي هذه الحالة يت -

 القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من بنود المصروفات، حيثما ينطبق ذلك. ضريبة
رداد من، أو عند إثبات الذمم المدينة والدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدرجة. يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالست -

 بية کجزء من الذمم المدينة أو الدائنة في قائمة المركز المالي الُموّحدة.المستحقة الدفع إلى، السلطة الضري
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٢١ 
 

 . التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ٣
 

المبالغ المعلنة لإليرادات والمصروفات يتطلب إعداد القوائم المالية للمجموعة من اإلدارة عمل األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على 
ؤدي والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة، وإفصاحات االلتزامات المحتملة. إن عدم التأكد حول هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن ي

 المستقبلية.إلى نتائج تتطلب تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات 
 

للوقوف على  ١٩-)، قامت اإلدارة، من خالل لجنة إدارة األزمات، بإجراء تقييم استباقي للتأثير المحتمل لوباء كوفيد١على النحو المبين في إيضاح (
على األداء المالي للمجموعة. أي تأثير سلبي على سلسلة التوريد وقدرات اإلنتاج وطلب العمالء وكذلك شبكة التوزيع مما قد يتسبب في تأثير سلبي 

ظل الظروف قررت اإلدارة إلى أن األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة المستخدمة في القوائم المالية الُموّحدة ما زالت مناسبة في 
  الحالية.

 
لمؤكدة كما في تاريخ القوائم المالية والتي لها مخاطر هامة إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير ا

جموعة في قد تتسبب في إجراء تعديالت جوهرية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة تم مناقشتها أدناه. استندت الم
لية الُموّحدة. على الرغم من ذلك، قد تتغير الظروف الحالية واالفتراضات بشأن افتراضاتها وتقديراتها على المعطيات المتاحة عند إعداد القوائم الما

 التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو ظروف خارجة عن نطاق سيطرة المجموعة. تظهر هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية ) ١
العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الُموّحدة على أساس األسعار المدرجة في سوق  عندما ال يمكن قياس القيمة

األسواق القابلة  نشط، يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام أساليب تقييم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من
حكام الحظة متى كان ذلك ممكناً، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكناً، فإنه يتطلب درجة من إصدار األحكام من أجل تحديد القيمة العادلة. تتضمن األللم

عادلة لاعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن التغيرات في االفتراضات حول هذه العوامل قد تؤثر على القيمة ا
 المدرجة لألدوات المالية. 

 
 خطط المنافع المحددة (منافع بعد التوظيف) ) ٢

ن التقييم االكتواري يتم تحديد تكلفة المنافع المحددة ومنافع بعد التوظيف والقيمة الحالية لاللتزامات ذات العالقة باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضم
التطورات الفعلية في المستقبل. وهي تشتمل على تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب وضع افتراضات متنوعة قد تختلف عن 

إن التزام واالستقاالت قبل سن التقاعد االعتيادي ومعدالت الوفيات وغيرها. ونظرا لتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعته طويلة األجل، ف
 حساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل تقرير مالي.المنافع المحددة يكون شديد ال

 
ة بتصنيف المعيار األكثر عرضة للتغير هو معدل الخصم. عند تحديد معدل الخصم المناسب، يتم استخدام عائد ومدة التزام السندات الحكومية السعودي

"Aف المحدد من قبل وكالة تصنيف عالمية، ويتم استقراءه حسب الحاجة على مدى منحنى العائد ليتوافق مع الفترة " على األقل أو أعلى، وفقاً للتصني
التي يكون لها المتوقعة من التزامات المنافع المحددة. يتم إجراء مزيد من المراجعة على السندات األساسية من أجل التأكد من نوعيتها. ويتم حذف تلك 

  من تحليل السندات التي يستند إليها معدل الخصم، على أساس أنها ال تعتبر سندات ذات جودة عالية. فروق ائتمان شديدة
  

ط وتستخدم معدالت سحب حسب العمر "منخفض وبناًء على الخدمة" عند إجراء التقييم. وتستخدم معدالت السحب حسب العمر في منطقة الشرق األوس
 واري لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين في قطاعي النفط والغاز والطاقة.وشمال أفريقيا من أجل إجراء تقييم اكت

 
فيات وتستند المعدالت المفترضة إلى جداول معدالت وفيات إعادة التأمين الجماعي مع تخفيضها بمعدل سنة واحدة. وفي غياب أي جداول موحدة للو

لسعودية عند إجراء التقييم االكتواري لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين. إذا تم استخدام في المنطقة، تستخدم هذه المعدالت عموماً في المملكة العربية ا
 أي جدول وفيات آخر، فإنه لن يكون هناك أي فرق جوهري في النتائج.

 
 ) لمزيد من التفاصيل حول التزام منافع بعد التوظيف.١-١٩يرجى الرجوع إلى إيضاح (

 
 ماليةاالنخفاض في قيمة الموجودات غير ال ) ٣

العادلة ناقصا تکاليف  يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد والذي يمثل القيمة
انات المتاحة من معامالت البيع الملزمة التي البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلی. إن حساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع يتم بناًء على البي

صل. يتم تقدير تتم في معامالت تجارية بحتة من أصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة مطروحاً منها التكاليف اإلضافية الالزمة الستبعاد األ
 القيمة المستخدمة بناًء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. 

 
ها التدفقات النقدية من الموازنة التقديرية وتوقعات التسويق للخمس سنوات المقبلة والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بتستمد تلك 

تقبل. إن لمسالمجموعة بعد أو أي استثمارات جوهرية في المستقبل والتي من شأنها أن تعزز أداء األصل للوحدة المولدة للنقد التي يتم اختبارها في ا
لمستقبلية القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر حساسية لمعدل الخصم المستخدم من خالل نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية ا

 المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستدالل.
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٢٢ 
 

 (يتبع). التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ٣
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات ) ٤
خدام المتوقع تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض احتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد دراسة االست

الناشئ عن االستعمال العادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ويتم تعديل مصروف االستهالك  لألصل أو اإلهالك المادي
  المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 

  
بمراجعة األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات. بناًء على التقييم الفني ، قامت الشركة األم م٢٠٢١ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 

 ي:المستقل، والمشورة من الفرق الفنية للشركة األم، جرى تعديل األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات على النحو التال
 

  
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١حتى 

 
 م٢٠٢١يناير  ١ابتداًء من 

 االعمار اإلنتاجية (بالسنوات) 
 ٣٠ - ٢٥ ٢٠ - ١٢٫٥ آالت وماكينات

 ٤٠ - ١٠ ٣٣٫٣ - ١٢٫٥ مباني وآبار وبنية تحتية مدنية
 ٢٥ - ٢٠ ٢٠ - ١٢٫٥ عدادات وشبكات أنابيب ومحطات رفع

 ٤٠ - ٣٠ ٣٣٫٣ - ١٤٫٣ خطوط كهرباء وكابالت وعدادات وشبكات 
 ٢٠ ٢٠ مرافق خارجية مشتركة

 ٢٥ - ٣ ١٠ - ٣ أخرىمعدات 
 

ى النحو كان تأثير هذه التغيرات على مصروف االستهالك الفعلي والمتوقع، المدرجة في "تكلفة اإليرادات"، و"المصروفات العمومية واإلدارية"، عل
 التالي. 

 
 م٢٠٢٥ م٢٠٢٤ م٢٠٢٣ م٢٠٢٢ م٢٠٢١ (ألف لایر سعودي)

 االنخفاض في مصروف االستهالك
 

٢٦٧٬٩٦٨ 
 

٢٦٦٬١٧٥ 
 

٢٦١٬٠٢٠ 
 

٢٢٩٬٢٣٤ 
 

٢١٦٬١١٤ 
 

 القيمة المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات ) ٥
يُحتسب التغير تتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي لألصل على األقل في نهاية كل سنة مالية، وإذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة، 

 "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء". -) ٨وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ((التغيرات) كتغير في التقدير المحاسبي 
 

 األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة ) ٦
كل سنة مالية. إذا اختلف تقوم المجموعة بمراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية 

المتوقع الستهالك العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل عن التقديرات السابقة، تقوم المجموعة بتغيير فترة اإلطفاء تبعاً لذلك. إذا كان هناك تغيير في النمط 
عكس النمط المتغير. يتم اعتبار هذه التغيرات كتغيرات المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل، ينبغي على المجموعة تغيير طريقة اإلطفاء لت

 ).٨في التقديرات المحاسبية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (
 

 انخفاض قيمة المخزون ) ٧
قدير لصافي ت يتم تسجيل المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديماً أو تالفاً، يتم عمل

ً لنوع   القيمة القابلة للتحقق. يتم إجراء هذا التقدير على أساس كل بند على حدة ويتم تكوين مخصص ببنود المخزون عديم الحركة والمتقادم وفقا
 المخزون ودرجة التدهور أو التقادم.

 
 الزكاة وضريبة الدخل ) ٨

والضريبة والجمارك ("الهيئة"). وتقيد الزكاة وضريبة الدخل على أساس االستحقاق.  تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة
. يعتبر هذا يتضمن احتساب الزکاة وضريبة الدخل معرفة وتقدير لقوانين ولوائح الزکاة لتقييم أثر التزام الزکاة وضريبة الدخل في نهاية فترة معينة

 ائي من الهيئة وحتى ذلك الحين تظل المجموعة معرضة لتكبد التزام زكاة وضريبة دخل إضافي.االلتزام تقديرياً حتى يتم إصدار الربط النه
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ) ٩
ت الخسارة تقوم المجموعة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. تقيس المجموعة مخصصا

ئتمانية المتوقعة مبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع، باستثناء الحاالت التالية، والتي يتم قياسها على أساس الخسائر االب
 شهراً: ١٢على مدى 

 .أوراق الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة بتاريخ التقرير المالي 
 داة ادوات الدين األخرى واألرصدة لدى البنوك التي لم تتزايد فيها مخاطر االئتمان (أي مخاطر التعثر في السداد على مدى العمر المتوقع لأل

المالية) الخاصة بها بشكل جوهري منذ االعتراف األولي.

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ق - 141



 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٢٣ 
 

 (يتبع)مة . التقديرات واالفتراضات المحاسبية الها٣
 

 (يتبع)انخفاض قيمة الموجودات المالية  ) ٩
 المتوقع.تقاس مخصصات الخسائر للذمم المدينة التجارية والموجودات التعاقدية دائماً بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

االعتراف األولي وعند تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة، فإن عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل مالي ما قد زادت بشكل ملحوظ منذ 
حليالت المجموعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر. ويشمل ذلك المعلومات والت

 الئتماني المطلع بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية.الكمية والنوعية، استناداً إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم ا

 تعتبر المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر عندما:
 من غير المرجح أن يقوم المقترض بدفع التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، دون لجوء المجموعة إلى استخدام الضمانات المحجوزة، إن 

 وجد. أو
 يوماً.  ٣٦٠د تجاوز تاريخ االستحقاق بمدة أن األصل المالي ق 

مدى العمر الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتملة على 
 المتوقع لألداة المالية.

شهراً من  ١٢ن الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث تعثر محتملة خالل شهراً هي جزء م ١٢إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 شهراً). ١٢تاريخ القوائم المالية (أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من 

المتوقعة هي الفترة التعاقدية القصوى التي تتعرض في جميع الحاالت، تعتبر الفترة القصوى التي يتم وضعها في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية 
 فيها الهيئة لمخاطر االئتمان.

 
 أ) قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

نقدي (أي الفرق إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل لخسائر االئتمان. تُقاس خسائر االئتمان بالقيمة الحالية لجميع حاالت النقص ال
 التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها). بين

 
 ب) الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية

لقيمة العادلة من خالل الدخل تقوم المجموعة، بتاريخ كل تقرير مالي، بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأوراق الدين با
أكثر يكون له  الشامل اآلخر، إن وجد، منخفضة القيمة االئتمانية. يتم تقييم الموجودات المالية على أنها منخفضة القيمة االئتمانية عند وقوع حدث أو

 أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي.
 

 ألصل المالي منخفض القيمة االئتمانية البيانات التالية القابلة للمالحظة:تتضمن األدلة على أن ا
 

 .صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر 
  يوماً أو أكثر من تاريخ االستحقاق؛ ٣٦٠مخالفة العقد مثل التعثر في السداد أو التأخر لمدة 
  المجموعة خالف ذلك؛إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل المجموعة بشروط ال تراها 
  .من المحتمل أن يدخل المقترض في إفالس أو إعادة هيکلة مالية أخرى 
 .اختفاء السوق النشطة لألداة المالية بسبب الصعوبات المالية 

 
 ج) عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الُموّحدة

 تقُاس بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. يُخصم مخصص الخسارة للموجودات المالية التي
 

 د) الشطب
ً أو كلياً) إلى الحد الذي ال يوجد فيه احتمال واقعي لالسترداد. وتكون هذه هي  الحالة عموماً يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي (جزئيا

أو مصادر دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. ومع ذلك، فإن  عندما تقرر المجموعة أن المدين ليس لديه موجودات
 الموجودات المالية المشطوبة ال تزال تخضع ألنشطة التنفيذ من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة. 

 
 مخصصات )١٠

المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم ما قبل الضريبة يعكس التقييمات الحالية في السوق للقيمة يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية 
 الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يتم إثبات إطفاء الخصم كتكلفة تمويلية.

 
كانت إعادة الهيكلة قد بدأت أو تم اإلعالن عنها. ال يُعترف بمخصص إعادة الهيكلة عند موافقة المجموعة على خطة إعادة هيكلة مفصلة ورسمية، وإذا 

هاء العقد أو يتم تكوين مخصص لخسائر التشغيل المستقبلية. يتم قياس مخصص العقود الُمحّملة بخسائر بناًء على القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلن
 ص، تعترف المجموعة بأي خسائر انخفاض على األصول المتعلقة بهذا العقد.صافي التكلفة المتوقعة لالستمرار في العقد، أيهما أقل. قبل تكوين المخص
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٢٤ 
 

 (يتبع). التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ٣
 

 مدة عقد اإليجار وتقدير معدل االقتراض المتزايد )١١
 

االيجار. عند تحديد مدة عقد اإليجار، تضع اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تشكل تُدرج خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود 
يتم تضمين خيارات التمديد أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء في مدة اإليجار  حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء.

مؤكداً إلى حٍد ما أو (لم يتم إنهاؤه) وأيضاً عندما يمكن ممارسة هذه الخيارات المحتفظ بها فقط من قبل المجموعة وليس من  فقط إذا كان عقد اإليجار
 ل لألعمال.قبل المؤجر المعنّي. ال تُدرج الخيارات في التزامات عقود اإليجار حيث يمكن استبدال الموجودات المستأجرة دون أي تكلفة كبيرة أو تعط

 
اإليجار. يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر الفائدة المدرج في عقد اإليجار، وبالتالي، فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزايد لقياس التزامات ال 

للحصول  معدل االقتراض المتزايد هو معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه القتراض األموال الالزمة خالل مدة مماثلة، وبضمان مماثل،
على المجموعة دفعه"،  على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق استخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. لذلك فإن معدل االقتراض المتزايد يعكس ما "يجب

لحاجة لتعديل لتعكس وهو األمر الذي يتطلب تقديراً عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة، مثل عدم إبرام الشركات التابعة معامالت تمويلية أو عند ا
عدل االقتراض شروط وأحكام عقد اإليجار (على سبيل المثال، عندما ال تكون عقود اإليجار بالعملة الوظيفية للشركة التابعة). تقوم المجموعة بتقدير م

 بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة. المتزايد باستخدام مدخالت قابلة للمالحظة، مثل أسعار الفائدة في السوق عندما تكون متاحة ومطلوبة إلجراء
 

 معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة . ٤
 

 المعايير الجديدة والمعدلة التي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الُموّحدة ) ١
هري على المبالغ الُمثبتة في الفترة الحالية تم تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة التالية. لم يكن العتماد هذه المعايير المعدلة أي تأثير جو

 والفترات السابقة.
 

 ُيطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في ١٦(تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( ١٩-تخفيضات اإليجار استجابة لتأثيرات كوفيد ،((
 أو بعد ذلك التاريخ. و م٢٠٢١يناير  ١
  والمعيار الدولي ٣٩) والمعيار الدولي للمحاسبة (٩(تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( ٢المرحلة  -إصالح معدَّل الفائدة المعياري (

أو  م٢٠٢١يناير  ١في ))، ُيطّبق على الفترات التي تبدأ ١٦) والمعيار الدولي للتقرير المالي (٤) والمعيار الدولي للتقرير المالي (٧للتقرير المالي (
 :على الوسائل العملية التالية المرحلة الثانيةت التشتمل تعدي بعد ذلك التاريخ.

ال ح معيار سعر الفائدة عن طريق تحديث فعالية معدل الفائدة الذي الصإلالمحاسبة عن التغيرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة  - 
ساس الجديد األح، والصاإلالربح أو الخسارة. ينطبق هذا فقط عندما يكون التغيير ضروريًا بشكل مباشر على نتيجة ينتج عنه تأثير مباشر على 

 ساس السابق؛األلتحديد التدفقات النقدية التعاقدية يعادل اقتصاديًا 
 .القائمة عالقة التحوط صالح معيار سعر الفائدة دون توقفإلتغطية مخاطر التخصيص والتوثيق كنتيجة في تغيرات السماح ب - 

 
 معايير المحاسبة الصادرة والتي لم تُطبّق بعد ) ٢

تي تبدأ بعد اختارت إدارة المجموعة عدم التطبيق المبكر للمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية والتي سوف تصبح سارية المفعول للفترات ال
 .م٢٠٢١يناير  ١

 
  يناير  ١))، يُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في ٣٧استيفاء عقد (التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة (تكلفة  -العقود الُمحّملة بخسائر

 م أو ما بعدها.٢٠٢٢
  م أو بعد ذلك٢٠٢٢يناير  ١يُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في  - م٢٠٢٠-٢٠١٨التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 

 التاريخ.
 ) يُطبّق على الفترات السنوية ١٦ممتلكات وآالت ومعدات: المتحصالت قبل االستخدام المخصص (التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة ،((

 م أو بعد ذلك التاريخ.٢٠٢٢يناير  ١التي تبدأ في 
 ) م أو ٢٠٢٢يناير  ١))، يُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في ٣الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي

 بعد ذلك التاريخ.
 ) م أو بعد ذلك التاريخ.٢٠٢٣يناير  ١"عقود التأمين"، يُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في  -) ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي 
  م أو ٢٠٢٣يناير  ١)) يطبّق على الفترات التي تبدأ في ١المعيار الدولي للمحاسبة (تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة (تعديالت على

 بعد ذلك التاريخ.
 ) م أو بعد ذلك التاريخ.٢٠٢٣يناير  ١)، يُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في ١٧التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
  ويُطبّق على الفترات ٢)) وبيان ممارسة المعايير الدولية للتقرير المالي (١لمعيار الدولي للمحاسبة (تعديل على ا -إفصاح السياسات المحاسبية ،(

 م أو بعد ذلك التاريخ.٢٠٢٣يناير  ١السنوية التي تبدأ في 
 ) م أو بعد ذلك التاريخ.٢٠٢٣يناير  ١))، يسري على الفترات التي تبدأ في ٨تعريف التقدير المحاسبي (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
  ضريبة الدخل) يسري  - ١٢الضريبة المؤجلة المتعلقة باألصول والخصوم الناشئة عن معاملة واحدة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي

 م أو بعد ذلك التاريخ. و٢٠٢٣يناير  ١للفترات السنوية التي تبدأ في 
 ١٠ة الزميلة أو المشروع المشترك (تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بيع أو مساهمة في األصول بين المستثمر والشرك 

  )، لم تُحّدد فترة السريان السنوية بعد.٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
على القوائم المالية الُموّحدة للمجموعة.المعايير المذكورة أعاله ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري 
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٢٥ 
 

 القطاعات التشغيلية  .٥
 

إلى المستهلكين. تنقسم األنشطة التشغيلية الرئيسية للمجموعة إلى الطاقة والمياه وأنشطة أخرى مكملة لبعضها البعض في إنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه 
  خدمات الطاقة والمياه للعمالء النهائيين وفقاً للتعريفات المعمول بها.تتحقق اإليرادات الرئيسية للمجموعة حالياً من بيع 

 
 معلومات القطاعات:

 إن المجموعة مقسمة إلى وحدات أعمال حسب ستة قطاعات مفصح عنها على النحو التالي: 
 

  .الطاقة: وهي موزعة بين توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة 
  :لة، وتشمل أنظمة تحلية ومعالجة المياه، وإنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، وأنظمة تبريد مياه البحر للصناعات الثقيالمياه

 ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي.
 .الغاز، يشمل مبيعات توزيع الغاز ومبيعات الغاز بالتجزئة 
 ١المبين في إيضاح ( شركة جواب، على النحو.( 
 ) و١شركة توريد، على النحو المبين في إيضاح .( 
 .يشمل ذلك إيرادات / مصروفات تمويلية  أعمال عامة وأخرى، وتشمل جميع األنشطة األخرى التي ال ترتبط مباشرة بقطاعات تشغيل محددة

  حقوق الملكية. وإيرادات / مصروفات أخرى والحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة
 

 تـقع جميع الموجودات التشغيلية للمجموعة وأنشطتها الرئيسية داخل المملكة العربية السعودية.
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ضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
إي

 
للسنة المنتهية في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢١

 م
 

٢٦
 

 

٥. 
القطاعات التشغيلية 

  
     

للسنة المنتهية في 
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢١
 م

 الطاقة
 المياه

 الغاز
 شركة جواب

 
 شركة توريد

األعمال 
العامة

 
 تسويات

 
 المجموع

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 عمالء خارجيون
١٬٥٧٦٬٢٥٨ 

٢٬٣٣٠٬٦٦٤ 
٦٦٬٣٠٠ 

- 
٢٬٢١٩٬٠٦٥ 

- 
- 

٦٬١٩٢٬٢٨٧ 
ت

 بين القطاعا
- 

٥٠٨٬٥٤٠ 
- 

٣٣٠٬٧٩١ 
٣٥٨٬٠٦٣ 

٥٬٨٩٤ 
(١٬٢٠٣٬٢٨٨) 

- 
ت

 مجموع اإليرادا
١٬٥٧٦٬٢٥٨ 

٢٬٨٣٩٬٢٠٤ 
٦٦٬٣٠٠ 

٣٣٠٬٧٩١ 
٢٬٥٧٧٬١٢٨ 

٥٬٨٩٤ 
(١٬٢٠٣٬٢٨٨) 

٦٬١٩٢٬٢٨٧ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 استهالك وإطفاء
(٣٨٩٬١٣٥) 

(٥٨٩٬٢٧٥) 
(٣٬٤١٤) 

(٢٬١٤٥) 
- 

(٥٬١٤٥) 
(١٧١٬٧٦٥) 

(١٬١٦٠٬٨٧٩) 
 أخرى

(٨٧١٬٢١٧) 
(١٬٨٣٣٬٨٦٢) 

(٥٧٬٩٢٩) 
(١٤٦٬٨٥٢) 

(٢٬٥٦٨٬٤٥١) 
- 

١٬٣٥١٬٥٨٠ 
(٤٬١٢٦٬٧٣٠) 

ت
 مجموع تكلفة اإليرادا

(١٬٢٦٠٬٣٥٢) 
(٢٬٤٢٣٬١٣٧) 

(٦١٬٣٤٣) 
(١٤٨٬٩٩٧) 

(٢٬٥٦٨٬٤٥١) 
(٥٬١٤٥) 

١٬١٧٩٬٨١٦ 
(٥٬٢٨٧٬٦٠٩) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ض قيمة ذمم مدينة تجارية

 رد خسارة انخفا
١٬٤٤٤ 

٤٢٩ 
- 

- 
- 

- 
- 

١٬٨٧٣ 
ت أخرى 

صروفا
ت إدارية وم

صروفا
 م

(٤٦٬٦٦٨) 
(٨٦٬٦٦٤) 

(٤١٠) 
(٤٬٦٤٩) 

(٨٬٦٧٧) 
(٥٬٤٩١) 

١٥٬٨١٧ 
(١٣٦٬٧٤٢) 

 استهالك وإطفاء
(٢٬٥٥٢) 

(٥٬٦٤٠) 
(٦٢) 

- 
- 

- 
- 

(٨٬٢٥٤) 
ت أخرى 

صروفا
ت اإلدارية وم

صروفا
 مجموع الم

(٤٩٬٢٢٠) 
(٩٢٬٣٠٤) 

(٤٧٢) 
(٤٬٦٤٩) 

(٨٬٦٧٧) 
(٥٬٤٩١) 

١٥٬٨١٧ 
(١٤٤٬٩٩٦) 

ت
إيرادا

/ 
صافي

ت تمويلية، بال
ت أخرى وإيرادا

صروفا
م

 
- 

١٬٣٩٢ 
- 

٢٠٣ 
١٬٦١٥ 

٢٥٧٬٨٤١ 
(٥٬٢٨٤) 

٢٥٤٬٣٧٧ 
تكلفة تمويلة 

- 
صافي

ال
 

(٧٠٬٧٤٨) 
(٩٠٬١٣٩) 

- 
(٧٢٬٠٦٨) 

(١٬٥٠٣) 
(٤٬٥٣١) 

٢٬٤٧٢ 
(٢١٦٬٩١٢) 

صة في 
الح

نتائج
 

ت مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
شركا

 
- 

- 
- 

- 
- 

٨٤٩ 
- 

٨٤٩ 
ضريبة الدخل

ف الزكاة و
صرو

 م
(٦٣٬٤٥٦) 

(٢٤٬٢٤٣) 
(٢٧٥) 

(٧٬٦٧٢) 
- 

(٢١٬٣٠٤) 
(٤٩) 

(١١٦٬٩٩٩) 
صافي ربح 
/ 

(خسارة) السنة
  

١٣٣٬٩٢٥ 
٢١١٬٢٠٢ 

٤٬٢١٠ 
٩٧٬٦٠٨ 

١١٢ 
٢٢٨٬١١٣ 

(١٠٬٥١٧) 
٦٦٤٬٦٥٤ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صة غير المسيطرة

 الح
- 

٣٢٬٦٥٥ 
- 

- 
- 

- 
- 

٣٢٬٦٥٥ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢١
م

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ت

 مجموع الموجودا
٨٬٧٥٢٬٧١٣ 

١٠٬٨٠٥٬٦٠٤ 
١٦٣٬١٩٦ 

٢٬٤٠٩٬٧٣٥ 
٤٨١٬٩١٢ 

٣٬٢٤٨٬٠٥٥ 
(١٬٧٥١٬٣٠٨) 

٢٤٬١٠٩٬٩٠٧ 
ت 

 مجموع المطلوبا
(٣٬٢٩٥٬٤٢٩) 

(٥٬٧٧٨٬٦٠٧) 
(١٩٬١٦٨) 

(١٬٨٠٦٬٠٠٩) 
(٤٧٩٬٩٧٦) 

(٥٬٤٦٩٬٩٣٧) 
٢٩٠٬٣٠٥ 

(١٦٬٥٥٨٬٨٢١) 

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ق - 145



شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 

(شركة مساهمة سعودية)
 

ضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
إي

 
للسنة المنتهية في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢١

 م
 

٢٧  

٥. 
القطاعات التشغيلية 

(يتبع)
 

 

  
 

  

للسنة المنتهية في 
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢٠
م

 
 الطاقة

 المياه
 الغاز

ب
 شركة جوا

 
 شركة توريد

 األعمال العامة
ت

 تسويا
 

 المجموع
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 عمالء خارجيون
١٬٤٨٣٬٥٨٣ 

٢٬٣٠٥٬٦٢٦ 
٤٠٬٠٧٨ 

- 
٢٬٢٣٧٬٧٨٣ 

٢٤٬٤٩٤ 
- 

٦٬٠٩١٬٥٦٤ 
ت

 بين القطاعا
- 

٤٩٨٬٨٤٢ 
- 

٣٣٩٬٠٣٠ 
٣٥٧٬٧٣٤ 

١٤٬٤٤٥ 
(١٬٢١٠٬٠٥١) 

- 
ت

 مجموع اإليرادا
١٬٤٨٣٬٥٨٣ 

٢٬٨٠٤٬٤٦٨ 
٤٠٬٠٧٨ 

٣٣٩٬٠٣٠ 
٢٬٥٩٥٬٥١٧ 

٣٨٬٩٣٩ 
(١٬٢١٠٬٠٥١) 

٦٬٠٩١٬٥٦٤ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 استهالك وإطفاء
(٥٢٢٬٨٦٢) 

(٦٢٦٬٤٧٠) 
(٣٬٥٨٤) 

(٢٬١٣٨) 
- 

(٩٬٤٣٠) 
(١٧٠٬٣٥١) 

(١٬٣٣٤٬٨٣٥) 
 أخرى

(٨٥٠٬١١٦) 
(١٬٨٩٤٬٧٥٧) 

(٣٨٬٨٥٣) 
(١٣٢٬١٣٨) 

(٢٬٥٨٧٬١٥٣) 
- 

١٬٣٧٤٬٥٥٧ 
(٤٬١٢٨٬٤٦٠) 

ت
 مجموع تكلفة اإليرادا

(١٬٣٧٢٬٩٧٨) 
(٢٬٥٢١٬٢٢٧) 

(٤٢٬٤٣٧) 
(١٣٤٬٢٧٦) 

(٢٬٥٨٧٬١٥٣) 
(٩٬٤٣٠) 

١٬٢٠٤٬٢٠٦ 
(٥٬٤٦٣٬٢٩٥) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ض قيمة ذمم مدينة تجارية

 خسارة انخفا
- 

- 
- 

- 
- 

(٣٬٠٠٠) 
- 

(٣٬٠٠٠) 
ت أخرى 

صروفا
ت إدارية وم

صروفا
 م

(٤١٬٠٧٠) 
(٨٣٬٥٤٢) 

(٣٧٣) 
(٥٬٣٥٩) 

(٨٬٣٦٣) 
(٢٠٬٢٥٣) 

١٧٬٧٣٦ 
(١٤١٬٢٢٤) 

استهالك وإطفاء
 

(١٬٥٧٥) 
(٣٬٩٧٤) 

(٢٦) 
- 

- 
- 

- 
(٥٬٥٧٥) 

ت األخرى 
صروفا

ت اإلدارية والم
صروفا

مجموع الم
 

(٤٢٬٦٤٥) 
(٨٧٬٥١٦) 

(٣٩٩) 
(٥٬٣٥٩) 

(٨٬٣٦٣) 
(٢٠٬٢٥٣) 

١٧٬٧٣٦ 
(١٤٦٬٧٩٩) 

ت
إيرادا

/ 
صافي

ت تمويلية، بال
ت أخرى وإيرادا

صروفا
م

 
- 

٢٬٢٦٠ 
- 

٥٥٧ 
١٬٩٥٩ 

٢١٠,٠٧٧ 
(٦٬٣٦٨) 

٢٠٨,٤٨٥ 
تكلفة تمويلية

 
(٩٣٬٢٤٦) 

(١١٨٬٥٦٨) 
- 

(٩٠٬٥٣٩) 
(١٬٦٣٥) 

(٤٬٥٤٤) 
(٦٬٣٦٤) 

(٣١٤٬٨٩٦) 
ضريبة الدخل

ف الزكاة و
صرو

 م
(٤١٬٣٣٩) 

(١٨٬٠٨٩) 
(١١٩) 

(٨٬١٠٢) 
- 

(١٣٬٧٢٨) 
(٢١٤) 

(٨١٬٥٩١) 
صافي ربح 

/ 
(خسارة) السنة

  
(٦٦٬٦٢٥) 

٦١٬٣٢٨ 
(٢٬٨٧٧) 

١٠١٬٣١١ 
٣٢٥ 

١٩٨٬٠٦١ 
(١٬٠٥٥) 

٢٩٠٬٤٦٨ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صة غير المسيطرة
الح

  
- 

(٢٣٬٥٤٣) 
- 

- 
- 

- 
- 

(٢٣٬٥٤٣) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢٠
  م

 
 

 
 

 
 

 
 

ت
مجموع الموجودا

  
٨٬٣٦٧٬٨٤١ 

١٠٬٨٨٠٬٥٩٨ 
٢٦١٬٥١٩ 

٢٬٥٨٣٬٨٦٩ 
٤٩٩٬٠٥٩ 

٣٬٠٨٢٬٩٥١ 
(١٬٥٦٤٬٠٣٠) 

٢٤٬١١١٬٨٠٧ 
ت 

مجموع المطلوبا
  

(٢٬٤٦٢٬٠٤٩) 
(٥٬٥٧٤٬٠٩٢) 

(١٢٬٩٢٢) 
(٢٬٠٥٦٬٩٤٢) 

(٤٩٠٬٣٤٧) 
(٦٬٧٦٠٬٢٠٦) 

٢٣٢٬١٣٧ 
(١٧٬١٢٤٬٤٢١) 
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شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 

(شركة مساهمة سعودية)
 

ضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
إي

 
للسنة المنتهية في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢١

 م
 

٢٨  

٥
. القطاعات التشغيلية 

(يتبع)
 

٥-
١ 

صيل قطاع الطاقة
ضافي يشمل تفا

صاح إ
فيما يلي إف

  
٥-

١ 
ت متكاملة، و

شركة مرافق شركة خدما
صاح عن 

كان يتم في السابق اإلف
قطاع الطاقة كخط خدمة واحد. 

و
ت األخيرة في 

نظًرا للتطورا
األنظمة، 

ت
قام

 
هيئة تنظيم المياه والكهرباء

 
ف قطاع الطاق

صني
بت

ة إلى 
ال

ت 
فئا

ال
فرعية

 :
توليد ونقل وتوزيع 

وذلك 
ت المطلوبة لكل خط خدمة. 

ض تقييم اإليرادا
بغر

وعليه، 
يتم 

صاح 
اإلف

عن خطوط الخدمة 
تلك 

صل، 
بشكل منف

وذلك وفقاً ل
ت 

متطلبا
هيئة تنظيم المياه والكهرباء

 
كما يلي:

 
  

 

 
للسنة المنتهية في 

٣١
 

ديسمبر 
١

٢٠٢
م

 
 

للسنة المنتهية في 
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢٠
م

 
 

 
 توليد الطاقة

 نقل الطاقة
 توزيع الطاقة

 المجموع
 

 توليد الطاقة
 نقل الطاقة

 توزيع الطاقة
 المجموع

 
 

 
 

 
 

 
 

 
عمالء خارجيون

 
- 

- 
١٬٥٧٦٬٢٥٨ 

١٬٥٧٦٬٢٥٨ 
 

- 
- 

١٬٤٨٣٬٥٨٣ 
١٬٤٨٣٬٥٨٣ 

ت
مجموع اإليرادا

 
- 

- 
١٬٥٧٦٬٢٥٨ 

١٬٥٧٦٬٢٥٨ 
 

- 
- 

١٬٤٨٣٬٥٨٣ 
١٬٤٨٣٬٥٨٣ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

استهالك وإطفاء
 

(٢٩٠٬٧٩٨) 
(٤٧٬١٧٦) 

(٥١٬١٦١) 
(٣٨٩٬١٣٥) 

 
(٤٢٦٬١٨٩) 

(٤٩٬٠٣١) 
(٤٧٬٦٤٢) 

(٥٢٢٬٨٦٢) 
أخرى

 
(٧٣٤٬٧٤٦) 

(٩٥٬٨٧٦) 
(٤٠٬٥٩٥) 

(٨٧١٬٢١٧) 
 

(٦٩٧٬٧٧٦) 
(٤٥٬٧٧٧) 

(١٠٦٬٥٦٣) 
(٨٥٠٬١١٦) 

ت
مجموع تكلفة اإليرادا

 
(١٬٠٢٥٬٥٤٤) 

(١٤٣٬٠٥٢) 
(٩١٬٧٥٦) 

(١٬٢٦٠٬٣٥٢) 
 

(١٬١٢٣٬٩٦٥) 
(٩٤٬٨٠٨) 

(١٥٤٬٢٠٥) 
(١٬٣٧٢٬٩٧٨) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ض قيمة ذمم مدينة تجارية
رد خسارة انخفا

 
١٬٢٧٦ 

١٠٨ 
٦٠ 

١٬٤٤٤ 
 

- 
- 

- 
- 

ت أخرى 
صروفا

ت إدارية وم
صروفا

م
 

(٣٨٬٩٣٥) 
(٤٬٩٢١) 

(٢٬٨١٢) 
(٤٦٬٦٦٨) 

 
(٣٣٬٩٨٩) 

(٢٬٦٣٨) 
(٤٬٤٤٣) 

(٤١٬٠٧٠) 
استهالك وإطفاء

 
(١٬٨٦٩) 

(٤٣١) 
(٢٥٢) 

(٢٬٥٥٢) 
 

(١٬١٦٨) 
(١٤٩) 

(٢٥٨) 
(١٬٥٧٥) 

ت األخرى 
صروفا

ت اإلدارية والم
صروفا

مجموع الم
 

(٤٠٬٨٠٤) 
(٥٬٣٥٢) 

(٣٬٠٦٤) 
(٤٩٬٢٢٠) 

 
(٣٥٬١٥٧) 

(٢٬٧٨٧) 
(٤٬٧٠٢) 

  (٤٢٬٦٤٥) 
تكلفة تمويلية

 
(٦٢٬٨٥٥) 

(٥٬٠٧٦) 
(٢٬٨١٧) 

(٧٠٬٧٤٨) 
 

(٨١٬٨٤٢) 
(٤٬٤٢٥) 

(٦٬٩٧٩) 
(٩٣٬٢٤٦) 

ف الزكاة 
صرو

م
ضريبة الدخل

و
 

(٦٠٥) 
(٨٣) 

(٦٢٬٧٦٨) 
(٦٣٬٤٥٦) 

 
(٣٨٨) 

(١٠١) 
(٤٠٬٨٥٠) 

(٤١٬٣٣٩) 
صافي ربح 

/ 
(خسارة) السنة

  
(١٬١٢٨٬٥٣٣) 

(١٥٣٬٤٥٤) 
١٬٤١٥٬٩١٣ 

١٣٣٬٩٢٦ 
 

(١٬٢٤١٬٣٥٣) 
(١٠٢٬١٢١) 

١٬٢٧٦٬٨٤٨ 
(٦٦٬٦٢٥) 
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شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 

(شركة مساهمة سعودية)
 

ضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
إي

 
للسنة المنتهية في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢١

 م
 

٢٩  

٦. 
ممتلكات وآالت ومعدات 

 

 
 

ضي
أرا

 
آالت وماكينات

 
مباني وآبار وبنية 

تحتية مدنية
 

عدادات وشبكات 
أنابيب ومحطات 

رفع
 

خطوط كهرباء 
وكابالت وعدادات 

وشبكات
 

مرافق خارجية 
مشتركة

 
معدات أخرى

 

أعمال رأسمالية 
تحت التنفيذ

 
ضاح 

(إي
٦-

٢(
 

المجموع
 

التكلفة:
 

لایر سعودي)
ف 

(أل
 

لایر سعودي)
ف 

(أل
 

لایر سعودي)
ف 

(أل
 

لایر سعودي)
ف 

(أل
 

لایر سعودي)
ف 

(أل
 

لایر سعودي)
ف 

(أل
 

لایر سعودي)
ف 

(أل
 

لایر سعودي)
ف 

(أل
 

لایر سعودي)
ف 

(أل
 

صيد في 
الر

١ 
يناير 

٢٠٢٠
 م

٤١١٬٥١١  
١٧٬٣٠٣٬٧٩٠ 

٣٬٢٧٣٬٨٠٢ 
٤٬٠٦٦٬٠٨٦ 

٢٬٧٩٥٬٩٩٤ 
٩٠٬٣٦٩ 

٥٨٦٬٢٧٥ 
١٬٧٣٤٬٢٩٧ 

٣٠٬٢٦٢٬١٢٤ 
ت

ضافا
إ

 
- 

١٢٬١٥٧ 
٥٥٬٤٤٩ 

٥٠٣٬٩٠٧ 
١١٣٬١٠٩ 

- 
٢٦٬٤٣٩ 

٥٧٧٬٥٤٠ 
١٬٢٨٨٬٦٠١ 

ت
استبعادا

 
- 

)
٣١٬٥٩٩

(
 

- 
- 

- 
- 

)
١٨٬٨٠٩

(
 

- 
)

٥٠٬٤٠٨
(

 
ضاح 

ت (إي
تحويال

٦-
٤(

 
- 

٣٠٢٬٨٢٤ 
٣٧٢٬٨٨٩ 

٤٢٬٣٤١ 
٢٢٠٬١٣٠ 

- 
١٠٦٬٤١٧ 

)
١٬٠٢٩٬٩٤٩

(
 

١٤٬٦٥٢ 
صيد في 

الر
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢٠
 م

٤١١٬٥١١ 
١٧٬٥٨٧٬١٧٢ 

٣٬٧٠٢٬١٤٠ 
٤٬٦١٢٬٣٣٤ 

٣٬١٢٩٬٢٣٣ 
٩٠٬٣٦٩ 

٧٠٠٬٣٢٢ 
١٬٢٨١٬٨٨٨ 

٣١٬٥١٤٬٩٦٩ 
ت

ضافا
إ

 
- 

٩٬٥٥٨ 
٨٠٬١٩٨ 

١١٨٬٣١٨ 
٣٥٧٬٩٠٠ 

- 
٧٥٬٩١١ 

٧١٢٬٦٦٧ 
١٬٣٥٤٬٥٥٢ 

ت
استبعادا

 
- 

)
٣٢٬٨٥٤

(
 

)
٦٬٢٩٨

(
 

- 
- 

- 
)

٢٬٧٩٧
(

 
- 

)
٤١٬٩٤٩

(
 

ضاح 
ت (إي

تحويال
٦-

٤(
 

- 
٢٣١٬٥١٧ 

٤٠٬٨٦٩ 
٤٬٨٨٩ 

٣٢٬٧٦٠ 
- 

٤٧٬٨٥٨ 
)

٣٩٠٬٧٥٦
(

 
)

٣٢٬٨٦٣
(

 
صيد في 

الر
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢١
 م

٤١١٬٥١١ 
١٧٬٧٩٥٬٣٩٣ 

٣٬٨١٦٬٩٠٩ 
٤٬٧٣٥٬٥٤١ 

٣٬٥١٩٬٨٩٣ 
٩٠٬٣٦٩ 

٨٢١٬٢٩٤ 
١٬٦٠٣٬٧٩٩ 

٣٢٬٧٩٤٬٧٠٩ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
االستهالك المتراكم 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صيد في 
الر

١ 
يناير 

٢٠٢٠
 م

١٧٬٥٠٠ 
٥٬٩٢٨٬٨٨٢ 

١٬٢٧٧٬٤٧١ 
١٬٥٥٥٬٨٢١ 

٧٥١٬٣٦١ 
٣٩٬٠٧٠ 

٤١٣٬٢١٩ 
- 

٩٬٩٨٣٬٣٢٤ 
ضاح 

استهالك (إي
٢٦

-١
( 

١٦٬٦١٣ 
٨٣٠٬٢٠٤ 

١٠٨٬٥١٠ 
١٩٣٬٨٠٣ 

١٢٥٬٢٦٦ 
٥٬٠٠٨ 

٥٦٬٤٦٣ 
- 

١٬٣٣٥٬٨٦٧ 
ت

استبعادا
 

- 
)

٣١٬٥٩٩
(

 
- 

- 
- 

- 
)

١٨٬٨٠٩
(

 
- 

)
٥٠٬٤٠٨

(
 

صيد في 
الر

٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢٠

 م
٣٤٬١١٣ 

٦٬٧٢٧٬٤٨٧ 
١٬٣٨٥٬٩٨١ 

١٬٧٤٩٬٦٢٤ 
٨٧٦٬٦٢٧ 

٤٤٬٠٧٨ 
٤٥٠٬٨٧٣ 

- 
١١٬٢٦٨٬٧٨٣ 

ضاح 
استهالك (إي

٢٦
-١

( 
١٥٬١٦٥ 

٦٢٠٬٣٣٥ 
٩٨٬٧٠٤ 

٢٢٩٬٥٨٤ 
١٠٩٬٥٥٨ 

٤٬٥٠٤ 
٦٢٬٨٢٢ 

- 
١٬١٤٠٬٦٧٢ 

ت
استبعادا

 
- 

)
٢١٬٥٥٨

(
 

)
٢٬٤٨١

(
 

- 
- 

- 
)

٢٬٧٩٧
(

 
- 

)
٢٦٬٨٣٦

(
 

صيد في 
الر

٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢١

 م
٤٩٬٢٧٨ 

٧٬٣٢٦٬٢٦٤ 
١٬٤٨٢٬٢٠٤ 

١٬٩٧٩٬٢٠٨ 
٩٨٦٬١٨٥ 

٤٨٬٥٨٢ 
٥١٠٬٨٩٨ 

- 
١٢٬٣٨٢٬٦١٩ 

القيمة الدفترية:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

صيد في 
الر

٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢١

 م
٣٦٢٬٢٣٣ 

١٠٬٤٦٩٬١٢٩ 
٢٬٣٣٤٬٧٠٥ 

٢٬٧٥٦٬٣٣٣ 
٢٬٥٣٣٬٧٠٨ 

٤١٬٧٨٧ 
٣١٠٬٣٩٦ 

١٬٦٠٣٬٧٩٩ 
٢٠٬٤١٢٬٠٩٠ 

صيد في 
الر

٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢٠

 م
٣٧٧٬٣٩٨ 

١٠٬٨٥٩٬٦٨٥ 
٢٬٣١٦٬١٥٩ 

٢٬٨٦٢٬٧١٠ 
٢٬٢٥٢٬٦٠٦ 

٤٦٬٢٩١ 
٢٤٩٬٤٤٩ 

١٬٢٨١٬٨٨٨ 
٢٠٬٢٤٦٬١٨٦ 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣٠ 
 

 ممتلكات وآالت ومعدات (يتبع) .٦

 موجودات مستأجرة ١-٦
مليون لایر  ٣٬٨٣٥: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( م٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٣٬٥٨٩بلغت القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام 

مليون لایر  ٥٦٣٫٨. تشتمل اإلضافات على موجودات بقيمة سنة ٢٣وهي تشمل أرض استأجرتها شركة جواب من شركة توريد لمدة  سعودي)
 ٤٫٢مليون لایر سعودي) محولة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومبلغ  ٢٤٣٫٥: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( م٢٠٢١ديسمبر  ٣١سعودي للسنة المنتهية في 

 مليون لایر سعودي). ٥٣٢: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي إضافات إلى موجودات حق االستخدام (

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ ٢-٦
متكبدة في مشروعات جديدة إلنشاء مصانع وبنى تحتية مدنية واقتناء آالت ومعدات تتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل رئيسي في التكاليف ال

  لمنشآت متنوعة بالمجموعة.
 

 موجودات مرهونة ٣-٦
ودي) لرهن أول ورهن ثاني سعمليون لایر  ٥٫٠٣٢: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ودي (سعمليون لایر  ٤٫٨٠٥تخضع ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة دفترية 

 ).١٨دوق التنمية الصناعية السعودية (إيضاح صنروض قضمان ل
 

 تحويالت ٤-٦
مليون لایر سعودي تم تحويلها  ٠٫٨:م م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي إلى موجودات غير ملموسة ( ٣٢٫٨كما تم تحويل موجودات بمبلغ 

 ).مليون لایر سعودي محولة من المخزون ١٥٫٥ومبلغ  إلى موجودات غير ملموسة
 

 موجودات غير ملموسة. ٧
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 

  (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي) 
    التكلفة

 ١٨٨٬١١٣   ١٨٩٬٠٥٦  الرصيد االفتتاحي 
 ١٠٦  ٩  إضافات

 ٨٣٧  ٣٢٬٨٦٣ )٤-٦محول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ (إيضاح 
)٨٨٬٩٨٥( استبعادات   - 

 ١٨٩٬٠٥٦  ١٣٢٬٩٤٣  الرصيد الختامي
    

    اإلطفاء المتراكم
 ١٧٩٬٣٠٥  ١٨٣٬٨٤٨  الرصيد االفتتاحي

 ٤٬٥٤٣  ٢٨٬٤٦١  إطفاء 
)٨٨٬٩٨٥( استبعادات   - 

 ١٨٣٬٨٤٨  ١٢٣٬٣٢٤  الرصيد الختامي
    

    القيمة الدفترية
 ٥٬٢٠٨  ٩٬٦١٩ ديسمبر  ٣١في 

 
 . معلومات المجموعة٨

 
 الشركات التابعة ١-٨

 
ً مع شركة الجبيل للمياه  ٢٠أبرمت إحدى الشركات التابعة للشركة، وهي شركة توريد اتفاقية شراء كهرباء ومياه ("االتفاقية") مدتها  ) ١ عاما

والكهرباء ("جواب") تقوم بموجبها شركة جواب بإنشاء وتملك وتشغيل ونقل محطة مستقلة للكهرباء والمياه ("المحطة المستقلة للكهرباء 
شركة ه"). وفقاً التفاقية شراء الكهرباء والمياه، وافقت شركة "جواب" على بيع انتاجها من المحطة المستقلة للكهرباء والمياه بالكامل إلى والميا

 توريد فقط وفقا لألسعار المنصوص عليها في االتفاقية. 
 

لتحلية المياه المالحة وشركة مرافق (يشار إلى الثالثة مجتمعين بـ أبرمت شركة توريد اتفاقية بيع مع شركة الكهرباء السعودية والمؤسسة العامة  ) ٢
ً لشروط اتفاقية البيع، فإن جميع  ٢٠"أطراف البيع") ولفترة مماثلة مدتها  ً لبيع الكهرباء والمياه المشتراة بالكامل من شركة جواب. وفقا عاما

مياه وإنتاج المياه وتكلفة الوقود والمصروفات غير المباشرة وتكاليف التطوير التكاليف التي تتكبدها شركة توريد، مثل تكلفة الكهرباء وسعة ال
 إلخ.... تم االتفاق على سدادها من قبل أطراف البيع دون أي هوامش.
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣١ 
 

 . معلومات المجموعة (يتبع)٨
 

 ع)الشركات التابعة (يتب ١-٨
 

قبل التسوية خالل السنة لها حصة غير مسيطرة تم االستحواذ على فيما يلي المعلومات المالية عن شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة التي  ) ٣
 بين شركات المجموعة:

 
 قائمة المركز المالي الملّخصة

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٢٥٤٬٥٩١  ٣٢٤٬٩٦٦ موجودات متداولة
 ٥٢٬٧٩٧  ٣٧٬٨٩٢ موجودات غير متداولة

 ١٥١٬١٤٣  ١٨٤٬٨٤٠ مطلوبات متداولة
 ٤٦٬٦٢٦  ٤٧٬٣٩٧ مطلوبات غير متداولة

 ١٠٩٬٦١٩  ١٣٠٬٦٢٢ حقوق الملكية
 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الملّخصة:
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 سعودي)(ألف لایر   (ألف لایر سعودي) 
    

 ٥٣٢٬٥٦٣  ٥٠٨٬٥٤٠ إيرادات
 ٥٨٬٩٧٢  ٦٦٬٨٠٥ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)٢٬١١٤( الزكاة    (٩١٢) 
)٩٬٣٤٦( ضريبة الدخل   (٦٬٧٣٦) 

 ٥١٬٣٢٤  ٥٥٬٣٤٥ ربح السنة
)٣٬٩٩٦( الخسارة الشاملة األخرى   )٢٬٥٤٨(  

 ٤٨٬٧٧٦  ٥١٬٣٤٩ مجموع الدخل الشامل
    

 ٢٣٬٥٤٣  ٣٢٬٦٥٥ الحصة غير المسيطرةعائد إلى 
)١٢٬٧٣٥( توزيعات أرباح مدفوعة ومعلنة للحصة غير المسيطرة   )٩٬٧٢٢(  

 
 قائمة التدفقات النقدية الملّخصة

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٥٧٬٨٦٠  ٦٥٬١١٦ التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
)٣٬٨٥٩( التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية   (٢٬٠٣٢) 

)٧٬٧٨٢( التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية   (٣٠٬٨٨٦) 
 ١٢٤٬٩٤٢  ٥٣٬٤٧٥ صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 
 العملية المشتركة  ٢-٨

 
 مشتركة: فيما يلي أبرز المعلومات المالية حول شركة الجبيل للمياه والكهرباء التي تم المحاسبة عنها باعتبارها عملية

 
 قائمة المركز المالي الملّخصة

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    
 ٩٨٦٬١٤٤  ١٬٠٢٣٬٦٤٥ موجودات متداولة

 ٧٬٦٢٦٬٧٥٢  ٧٬٠٠٨٬٨٠٤ موجودات غير متداولة
 ٨٥٠٬٤٩٦  ٨٨١٬٣٠٢ مطلوبات متداولة

 ٦٬٠٠٥٬٩٧٧  ٥٬١٣٨٬٧٢٩ مطلوبات غير متداولة
 ١٬٧٥٦٬٤٢٣  ٢٬٠١٢٬٤١٩ حقوق الملكية
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣٢ 
 

 . معلومات المجموعة (يتبع)٨
 

 (يتبع)العملية المشتركة  ٢-٨
 

 الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الملّخصة:قائمة 
 

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٬١٣٠٬٠٩٨  ١٬١٠٢٬٦٣٧ إيرادات
 ٣٦٤٬٧٠٨  ٣٥٠٬٩٣٤ الربح قبل الزكاة 

)٢٥٬٥٧٣( الزكاة وضريبة الدخل   )٢٧٬٠٠٨(  
 ٣٣٧٬٧٠٠  ٣٢٥٬٣٦١ ربح السنة

)١٩٨٬٦٠٤(  ٢٦٧٬٨٧٤ الشاملة األخرىالدخل/ (الخسارة)   
 ١٣٩٬٠٩٦  ٥٩٣٬٢٣٥ مجموع الدخل الشامل

 
 شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  ٣-٨

 ، لدى المجموعة الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية التالية:م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
 

  للشركة األم، ومسجلة في المملكة العربية السعودية وتتمثل ٢٠شركة الجبيل وينبع لتبريد المناطق المحدودة ("تبريد")، وهي مملوكة بنسبة ٪
. كما ينأنشطتها الرئيسية في تطوير وتوفير ودعم أنظمة تبريد المناطق الصناعية والتجارية والسكنية للعمالء في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيت

 مليون لایر سعودي) باستخدام طريقة حقوق الملكية. ٠٫٠٤: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( صفر، تم إثبات االستثمار بمبلغ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
 

  للشركة األم، مسجلة إلدارة وتشغيل وصيانة وإنشاء والتوسع في محطة تجميع ومعالجة مياه ٤٥شركة جدة الثانية للمياه، وهي مملوكة بنسبة ٪
ة الصرف الصحي، وتوزيع النفايات والتخلص منها، وإنشاء وتوسيع المنشآت والشبكات الالزمة في جدة. لم تبدأ أعمال التشغيل التجاري للشرك

مليون لایر سعودي)  ٠٫٢٣: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١١٫٦، تم إثبات االستثمار بمبلغ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١عد. كما في ب
 باستخدام طريقة حقوق الملكية.

 
  طة تجميع ومعالجة مياه ٪، ,مسجلة للقيام بأعمال التشغيل والصيانة في مح٤٩شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة، المملوكة للشركة األم بنسبة

مليون لایر  ٠٫١٥، تم إثبات االستثمار بمبلغ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١لم تبدأ أعمال التشغيل التجاري للشركة بعد. كما في  الصرف في مدينة جدة.
 مليون لایر سعودي) باستخدام طريقة حقوق الملكية. ٠٫١٥: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١سعودي (

 
 ويلة األجل. ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً ط٩

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    
 ٢٧٣٬١٠٦  ٢٣٤٬٥٨٠ )١-٩مستحق من موظفين بموجب برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين (إيضاح 

 ٣٠٬١٦٩  ٢٣٬٦٨٧ )١-٩(إيضاح  منافع موظفين مؤجلة
 ١٩٬٠٢٥  ١٤٬١٥١  )٢-٩تكاليف مؤجلة (إيضاح 

 ٣٢٢٬٣٠٠  ٢٧٢٬٤١٨ 
 

 مستحق من موظفين بموجب برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين ١-٩
ك الوحدات السكنية للموظفين والتي توفر للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات السكنية التي شيدتها الشركة األم. يقامت الشركة األم بوضع برامج تمل

سنة. يتم تحويل ملكية الوحدات السكنية إلى  ٢٠السكنية من قبل الموظفين على مدى فترة تصل إلى يتم سداد تكاليف األرض واإلنشاءات للوحدات 
إطار برنامج تمليك  الموظفين عند سداد المبالغ المستحقة بالكامل. يمثل هذا المبلغ المسجل بالتكلفة المطفأة تكلفة الوحدات السكنية المبيعة للموظفين في

  ن.الوحدات السكنية للموظفي
  

لمبالغ ية وأن اال تتوقع المجموعة خسائر انخفاض في القيمة مقابل هذا الرصيد بسبب خبرة التأخر في السداد السابقة مع القيمة األساسية للوحدات السكن
إجراؤها خالل الفترة المالية خصومة من الرواتب الشهرية للموظفين. لم يحدث أي تغيير في أساليب التقدير أو االفتراضات الهامة التي تم لمستحقة ما

  الحالية في تقييم مخصص الخسارة للمستحق من برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين.
  

باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتعترف  السكنية للموظفينك الوحدات يتملالقيمة الدفترية للمستحق من موظفين بموجب برنامج  تخصم الشركة األم
.في قائمة الدخل الموحدة بموجودات منافع الموظفين المؤجلة التي تطفأ بطريقة القسط الثابت على مدة متوسط فترة خطة تمليك الوحدات السكنية
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣٣ 
 

  (يتبع). ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً طويلة األجل ٩
 

 تكلفة مؤجلة ٢-٩
التشغيل والصيانة. ويتم إطفاؤها على مدى اتفاقية بتكاليف متكبدة وفقاً التفاقية  تتعلق التكلفة المؤجلة بالحصة التناسبية للشركة األم في شركة جواب

 .شركة جوابل التشغيل والصيانة ابتداًء من التشغيل التجاري
 

 مخزون .١٠
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 سعودي)(ألف لایر   (ألف لایر سعودي) 

    
 ٤٢٧٬٥٤٤  ٣٦٥٬٨٢٠ قطع غيار 
 ٤٣٬٢٦٢  ٤٠٬٦٦٥ زيت وقود 

 ١١٬٠٢٨  ١١٬٦٥٠ أخرى 
 ٤٨١٬٨٣٤  ٤١٨٬١٣٥ 

)١٤٤٬٥٩٦( يخصم: مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم    )١٦٩٬٣٠٠(  
 ٣١٢٬٥٣٤  ٢٧٣٬٥٣٩ 

 
 فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم:

 
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٥٧٬٧٦٨  ١٦٩٬٣٠٠ الرصيد االفتتاحي
)٤٩٬٨٦٥(  مشطوب خالل السنة مخصص   - 

 ١١٬٥٣٢  ٢٥٬١٦١  مخصص مكون خالل السنة
 ١٦٩٬٣٠٠  ١٤٤٬٥٩٦ الرصيد الختامي

 
 . ذمم مدينــة تـجــارية١١

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 لایر سعودي) (ألف  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٥٠٠٬٩٥٢  ٤٧٩٬٨٧١ )٢-٣٠أطراف ذات عالقة (إيضاح  -ذمم مدينة تجارية 
 ٤٣٠٬٥٣٠  ٣٧٧٬١٠٧ أخرى  –ذمم مدينة تجارية 

 ٩٣١٬٤٨٢  ٨٥٦٬٩٧٨ 
)٢٢٬٨٨٢(  مخصص انخفاض القيمة    )٢٤٬٧١٧(  

 ٩٠٦٬٧٦٥  ٨٣٤٬٠٩٦ 
 

 المتعلقة بالذمم المدينة التجارية المستحقة من ذمم أطراف ذات عالقة. ) لمعرفة الشروط واألحكام٣٠يرجى الرجوع إلى إيضاح (
 

 يوماً. ٤٥إلى  ٣٠إن الذمم المدينة التجارية غير ُمحّملة بفوائد وتكون مدتها عادة 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣٤ 
 

  (يتبع). ذمم مدينة تجارية ١١
 

 يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية خالل السنة:فيما 
 

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٢٣٬٤٦٥  ٢٤٬٧١٧ الرصيد االفتتاحي
 ٣٬٠٠٠  (١٬٨٧٣)  (رد)/ محمل للسنة

)١٬٧٤٨(  ٣٨ رد/ (شطب) خالل السنة  
 ٢٤٬٧١٧  ٢٢٬٨٨٢ الرصيد الختامي

 
 فيما يلي تحليل بالتقادم لهذه الذمم المدينة التجارية كما في نهاية السنة:

 
 أشهر ٦حتى  المجموع

 
 شهراً  ١٢أكثر من  شهراً  ١٢إلى  ٦

     
%١٫٤٨  م٢٠٢١النسبة المئوية للخسائر االئتمانية المتوقعة لسنة   ٦٫٧٢%  ٢٣٫٠٩%  

%١٫٩٨  م٢٠٢٠النسبة المئوية للخسائر االئتمانية المتوقعة لسنة   ٣٫١٩%  ٥٫١٩%  
     الرصيد اإلجمالي (باأللف لایر سعودي) 

 ٣٤٬٩١٨  ٤١٬٣٥٢  ٧٨٠٬٧٠٨ ٨٥٦٬٩٧٨ م٢٠٢١
 ١٧٤٬٥٥٢  ٥٢٬٧٥٩ ٧٠٤٬١٧١ ٩٣١٬٤٨٢ م٢٠٢٠

 
وقياس مخاطر االئتمان للذمم حول مخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية والذي يناقش كيفية قيام المجموعة بإدارة  ٢٣يرجى الرجوع إلى إيضاح 

 المدينة التجارية التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها.
 

 متداولة أخرى . مدفوعات مقدماً وموجودات١٢
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
 ٢٢٠٬١٦٨  ٢٢٤٬٣٠٧  إيراد مستحق

 ١٥١٬٥٠٩  ٧٦٬١٧٩ دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
 ٥٠٬٩٧٨  ٧٠٬٤٢٦ مدفوعات مقدماً وأخرى

 ٥٨٬٣٥١  ١٠٬٤٢٢  )١-١٢هامش الشركة السعودية للكهرباء (إيضاح 
 ١٬٢٦٧  ٢٬٨٢١ إيرادات تمويل مستحقة

 ٤٨٢٬٢٧٣  ٣٨٤٬١٥٥ 
 

 ).١-٢٧هامش الشركة السعودية للكهرباء يمثل المقابل المادي المستحق للشركة األم مقابل الكهرباء التي تنتجها شركة جواب. (إيضاح  ١-١٢

 . ودائع قصيرة األجل١٣
 

ً وتحقق  إيرادات تمويل بمعدالت الفائدة يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لدى بنوك تجارية لفترات متفاوتة تتراوح بين ثالثة أشهر واثني عشر شهرا
  السارية في السوق.

 
 . نقد وما في حكمه١٤

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٦  ٦  نقد بالصندوق
 ٢٠٩٬٧٠٩  ٤٨٢٬٦٤٨ نقد لدى البنك

 ٣٨٥٬١٠٠  -  ودائع قصيرة األجل
 ٥٩٤٬٨١٥  ٤٨٢٬٦٥٤ في حكمه نقد وما

 
 يتضمن النقد وما في حكمه النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع تحت الطلب والتي تكون فترات استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل. 

ات متفاوتة تحصل الودائع قصيرة األجل على فائدة بأسعار فائدة متغيرة على أساس معدالت الودائع البنكية اليومية. تكون الودائع قصيرة األجل لفتر
 ثالثة أشهر، وفقاً للمتطلبات النقدية الفورية للمجموعة، وتحصل على فائدة بأسعار الودائع قصيرة األجل ذات العالقة.إلى تصل 

مليون لایر سعودي) يمثل  ٢١٫٠٧: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٣٢٫١٤مبلغ  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١تشمل األرصدة لدى البنوك في 
مساهمات الموظفين وإيرادات تمويلية تتعلق بخطة ادخار الموظفين.
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣٥ 
 

 . رأس المال واالحتياطيات١٥
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

     األسهم المصرح بها والمصدرة
 ٢٥٠٬٠٠٠  ٢٥٠٬٠٠٠ العدد -لایر سعودي للسهم  ١٠العادية بقيمة األسهم 

 ٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ لایر سعودياأللف ب –األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل 
 

 احتياطي نظامي ١-١٥
 %٢٠صافي الربح حتى يبلغ هذا االحتياطي من  %٤التزاماً بنظام الشركة األم األساسي، ينبغي على الشركة األم تكوين احتياطي نظامي بتحويل 

 من رأس المال. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين.
 

 . توزيعات أرباح١٦
 

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    
 ١٢٥٬٠٠٠  ١٧٥٬٠٠٠ توزيعات أرباح لمساهمي الشركة األم

 ٢٥٠٬٠٠٠  ٢٥٠٬٠٠٠  العادية القائمة خالل السنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 
 ٠٫٥  ٠٫٧  باللایر السعودي -توزيعات أرباح حسب السهم 

 
مليون لایر سعودي  ١٤٠٫٦على توزيع أرباح بقيمة  م٢٠٢١يونيو  ١٧وافق مساهمو الشركة األم خالل اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 

 مليون لایر سعودي) تم دفعها بعد خصم حصة كل مساهم منهم في الزكاة.  ١٠٧٫٦: م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١(
 

 . ربحية السهم١٧
 

ديسمبر بناًء على المتوسط المرجح لعدد األسهم  ٣١تحتسب ربحية السهم األساسية للربح أو الخسارة العائدة إلى مالكي األسهم العادية للسنة المنتهية في 
 فضة قيد اإلصدار.ربحية السهم األساسية حيث ال يوجد لدى المجموعة أي أدوات مختماثل القائمة خالل هاتين السنتين. إن ربحية السهم المخفضة 

 
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 باللایر السعودي -الربح العائد إلى المساهمين العاديين
 

٢٦٦٬٩٢٥  ٦٣١٬٩٩٩ 
 ٢٥٠٬٠٠٠  ٢٥٠٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة

 ١٫٠٧  ٢٫٥٣  باللایر السعودي -الربح نصيب السهم األساسي والمخفض من صافي 
 

 . قروض وسلف بنكية١٨
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    شركة مرافق
 ١٬٥٠٠٬٠٠٠  ١٬٥٠٠٬٠٠٠ المرابحة الرابعة

 ١٬٥٠٠٬٠٠٠  ١٬٥٠٠٬٠٠٠ المرابحة الخامسة
 ٣٬٤٠٠٬٠٠٠  ٣٬٤٠٠٬٠٠٠ السادسة المرابحة

 ١٬٣٠٨٬٠٠٠  ٩٩٠٬٠٠٠ قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
 ٧٬٧٠٨٬٠٠٠  ٧٬٣٩٠٬٠٠٠ 

)٧٥٬١٥٤( يخصم: تكاليف معامالت غير مطفأة   )١٠٢٬٦٠٣(  
 ٧٬٦٠٥٬٣٩٧  ٧٬٣١٤٬٨٤٦ 

     شركة جواب
 

 ١٬٨٤٩٬٠٤٧  ١٬٦٨٢٬٤٦٦ )٢-١٨قروض إسالمية وقروض طويلة األجل أخرى (إيضاح 
)١٨٬٢٨١( يخصم: تكاليف معامالت غير مطفأة   )٢١٬٦١٨(  

 ١٬٨٢٧٬٤٢٩  ١٬٦٦٤٬١٨٥ 
 ٩٬٤٣٢٬٨٢٦  ٨٬٩٧٩٬٠٣١ 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣٦ 
 

 . قروض وسلف بنكية (يتبع)١٨
  

 المالية الُموّحدة كما يلي:تم عرض القروض والسلف البنكية في هذه القوائم 
 

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٤٥٦٬٦٥٧  ٣٦١٬٠٦٦ الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة
 ٨٬٩٧٦٬١٦٩  ٨٬٦١٧٬٩٦٥ الجزء غير المتداول المدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة 

 ٩٬٤٣٢٬٨٢٦  ٨٬٩٧٩٬٠٣١ 
 

 يلي الحركة في قروض وسلف بنكية:فيما 
 

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
  (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي) 
    

 ٩٬٧١٣٬٣٩١  ٩٬٥٥٧٬٠٤٧  الرصيد االفتتاحي
)١٥٦٬٣٤٤(  (٤٨٤٬٥٨١) مدفوعات  

 ٩٬٥٥٧٬٠٤٧  ٩٬٠٧٢٬٤٦٦ 
)٩٣٬٤٣٥( يخصم: تكاليف معامالت غير مطفأة   )١٢٤٬٢٢١(  

 ٩٬٤٣٢٬٨٢٦  ٨٬٩٧٩٬٠٣١   الرصيد الختامي
 

 فيما يلي الحركة في تكاليف المعامالت غير المطفأة:
 

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١
  (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٥٩٬٠٣٢  ١٢٤٬٢٢١  الرصيد االفتتاحي 
)٣٤٬٨١١(  (٣٠٬٧٨٦)  إطفاء  

 ١٢٤٬٢٢١  ٩٣٬٤٣٥  الرصيد الختامي 
 

 شركة مرافق ١-١٨
 

 المرابحة 
بلغ مجموع قيمة  م، أبرمت الشركة األم ثالث اتفاقيات قروض جديدة مع ثالثة بنوك إلعادة جدولة تسهيالت المرابحة بفترة ممتدة.٢٠١٩خالل سنة 

ي تم مليار لایر سعودي) الت ٣٫٤مليار لایر سعودي و  ١٫٥مليار لایر سعودي و  ١٫٥مليار لایر سعودي ( ٦٫٤اتفاقيات القروض الثالثة الجديدة 
 .م٢٠٢١ديسمبر  ٣١استخدامها بالكامل كما في 

 
باستثناء  تقع التزامات السداد الخاصة بالشركة األم بموجب وثائق تسهيالت المرابحة بالتساوي مع مطالبات جميع الدائنين اآلخرين غير المكفولين،

مالية، منها احتفاظ الشركة األم بنسبة الدين إلى صافي حقوق االلتزامات المفروضة بحكم القانون. تتضمن اتفاقيات القروض بعض االشتراطات ال
ب تمويل الملكية الملموسة وتغطية خدمة الدين خالل فترة القروض وفي نهاية السنة. وقد التزمت الشركة األم بهذه االشتراطات. تحمل القروض أتعا

 تحسب بقيمة السايبور مضافاً إليه هامش ربح.
 

  السعوديصندوق التنمية الصناعية 
مليار لایر  ١٫٥٦م قرضان بمبلغ إجمالي قدره ٢٠١٦مايو  ٢٦نتج عن اتفاقيات القروض المبرمة مع صندوق التنمية الصناعية السعودية بتاريخ 

نمية الصناعية م. قام صندوق الت٢٠١٨ديسمبر  ٣١سعودي لتمويل إنشاء مرافق اإلنتاج بالشركة األم. وقد سحبت الشركة األم المبلغ بالكامل كما في 
قسط نصف سنوي غير متساٍو بدأت  ١٧رض. يتم سداد القروض على لقالتفاقية افقاً وية وية سنروفات إدارمصوم إنشاء قرض وسل ربتحميالسعودي 
 م.٢٠٢٥م وتستحق في سنة ٢٠١٨في يناير 

 
المذكورة أعاله مكفولة برهن بعض موجودات الشركة األم. تتطلب االشتراطات الخاصة بتسهيل قرض صندوق التنمية الصناعية من جميع القروض 

د معينة.الشركة األم االحتفاظ بمستوى معين من الشروط المالية، والحد من توزيع األرباح السنوية وأن تظل النفقات الرأسمالية السنوية فوق حدو
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣٧ 
 

 وسلف بنكية (يتبع). قروض ١٨
 

 شركة جواب ٢-١٨

 
 م٢٠٢١

  (ألف لایر سعودي)
 م٢٠٢٠

 (ألف لایر سعودي)
 ١٬١٩٦٬٩٩٧  ١٬١١٤٬٦٣١ دولي (إيضاح أ)

 ٤٧٠٬٦٤٠  ٤٣٨٬٢٥٤ إسالمي (إيضاح ب) 
 ١٨١٬٤١٠  ١٢٩٬٥٨١ تغطية الشركة الكورية لتأمين الصادرات (إيضاح ج)

 ١٬٨٤٩٬٠٤٧  ١٬٦٨٢٬٤٦٦ 
 

مليون لایر سعودي)  ١٧٢مليون لایر سعودي (بما في ذلك تسهيالت مساندة بقيمة  ٥٬٨٩٥جواي على تسهيالت دولية ألجل بمبلغ حصلت شركة   )أ
 ٣٠من ممولي تسهيالت دولية يتعلق بتمويل جزء من المشروع. تتطلب شروط السداد السداد على أقساط نصف سنوية غير متساوية يبدأ في 

بالدوالر  م. تحمل هذه التسهيالت معدالت فائدة بسعر العرض بين البنوك في لندن (الليبور٢٠٢٩مارس  ٣١م وينتهي في ٢٠١٠سبتمبر 
 ) مضافاً إليه هامش ربح.األمريكي

 
لة المتوافقة مع الشريعة بعض الموجودات من شركة جواب   )ب تم تنظيم القرض المتوافق مع الشريعة على نحو تشتري بموجبه الجهات الممّوِ

بالدوالر سنة إيجار. يتم تحديد تكلفة عقد اإليجار بنسبة الليبور  ٢٠م لمدة ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠الموجودات إلى شركة جواب بتاريخ ويؤجرون 
 زائداً هامش وتستحق على أقساط نصف سنوية.  األمريكي

 
لایر سعودي من ممولي تسهيالت مليون  ٢٬٤١٩حصلت شركة جواب على تسهيل قروض تغطية الشركة الكورية لتأمين الصادرات بمبلغ   )ج

قروض تغطية الشركة الكورية لتأمين الصادرات يتعلق بتمويل جزء من المشروع. تتطلب شروط السداد السداد على أقساط نصف سنوية 
بين  م. يحمل التسهيل معدل فائدة بسعر العرض٢٠٢٤مارس  ٣١م وينتهي في ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠متساوية كنسبة مئوية من القرض يبدأ في 

 ) مضافاً إليه هامش ربح.بالدوالر األمريكي البنوك في لندن (الليبور
 

لة في ضمان ممنوح من قبل  ً التفاقية الشروط العامة، تشارك الجهات الممّوِ لة اتفاقية شروط عامة. وفقا أبرمت شركة جواب مع جهات ممّوِ
(بما في ذلك حسابات المصنع والحسابات المصرفية) وعقود  شركة جواب. يشمل هذا الضمان رسوم مفروضة على موجودات شركة جواب

مشروعات رئيسية. كما تتضمن اتفاقية الشروط العامة بعض االشتراطات التي تلزم شركة جواب باالحتفاظ بنسب مالية معينة وقيود على ديون 
 إضافية والتوزيعات على الشركاء بشركة جواب.

 
 لي:مجموع استحقاقات القروض بيانها كما ي

 م٢٠٢١ 
 م٢٠٢٠  (ألف لایر سعودي)

 (ألف لایر سعودي)
 ٤٨٤٬٥٨٢  -  م٢٠٢١
 ٣٨٢٬٢٨٢  ٣٨٢٬٢٨٢ م٢٠٢٢
 ٤٢٦٬٤٢٦  ٤٢٦٬٤٢٦ م٢٠٢٣
 ٤٧١٬١١٧  ٤٧١٬١١٧ م٢٠٢٤
 ١٬١٥٠٬٩٣٩  ١٬١٥٠٬٩٣٩ م٢٠٢٥
 ٦٬٦٤١٬٧٠١  ٦٬٦٤١٬٧٠٢ م وما بعدها٢٠٢٦

 ٩٬٥٥٧٬٠٤٧  ٩٬٠٧٢٬٤٦٦ 
 

 متداولة أخرى. مطلوبات غير ١٩

 
 م٢٠٢١

  (ألف لایر سعودي)
 م٢٠٢٠

 (ألف لایر سعودي)
    

 ٧٩٩٬٤١٥  ١٬٣٦٢٬٧١٧ )٤-٣٠التزام موجودات محولة (إيضاح 
 ٥٩٢٬٤٥٧  ٦٤٦٬٩٨٢  )١-١٩التزامات المنافع المحددة بعد التوظيف (إيضاح 

 ٦٧١٬٩٨١  ٦٢٠٬٧١٢ مؤجلة إيرادات 
 ٤٣٬٦٠٣  ٥١٬٦٢٨ )٢-١٩خطة ادخار للموظفين (إيضاح 
 ١٣٢٬٧٢٢  ٥٠٬٠٢٦ القيمة العادلة لألدوات المشتقة

 ٩٩٬٨٨٤  ١٣٬٩٢٥ محتجزات دائنة
 ٦٬٥٣١  ٦٬٦٤٢ أخرى

 ٢٬٣٤٦٬٥٩٣  ٢٬٧٥٢٬٦٣٢ 
 

  م.٢٠٢٢مليون لایر سعودي مساهمات في خطط المنافع المحددة لديها في سنة  ٢٣٫٣تتوقع الشركة دفع مبلغ 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣٨ 
 

 (يتبع) . مطلوبات غير متداولة أخرى١٩
 

 خطة المنافع المحددة بعد التوظيف  ١-١٩
 

ً لقانون العمل والعمال السعودي. تعترف المجموعة والشركات ال تابعة لها لدى المجموعة خطة منافع محددة بعد انتهاء التوظيف. المنافع واجبة وفقا
لمنصوص عليه في بالمنافع في قائمة الدخل الُموّحدة. وتستند المنافع إلى رواتب وبدالت الموظفين النهائية وسنوات خدمتهم المتراكمة، على النحو ا

 قوانين المملكة العربية السعودية. 
 

 المالي الُموّحدة. يعرض الجدول التالي ملخصاً لمكونات صافي مصروفات المنافع المعترف بها في قائمة الدخل الُموّحدة والمبالغ الُمثبتة في قائمة المركز
 

 الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٥٧٩٬٩٦٩  ٥٩٢٬٤٥٧ يناير  ١التزامات المنافع المحددة في 
 ٢٠٬٩٦٠  ٢٤٬٦٧٣ تكلفة الفوائد

 ٦٦٬٩٣٨  ٥٤٬٤٠٤ تكلفة الخدمة الحالية
 ٨٧٬٨٩٨  ٧٩٬٠٧٧ صافي مصروف المنافع المثبت في قائمة الدخل الُموّحدة

)٥٬٩٢٥( إعادة قياس معترف به في الدخل الشامل اآلخر(ربح) / خسارة    ٤٬٧٣٩ 
)١٨٬٦٢٧( منافع مدفوعة   )٨٠٬١٤٩(  

 ٥٩٢٬٤٥٧  ٦٤٦٬٩٨٢ ديسمبر ٣١التزامات المنافع المحددة في 
 

 تشمل االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد المنافع المحددة بعد انتهاء التوظيف ما يلي:

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
    

%٣٫٤إلى  %٢٫٣  ٢٫٣% إلى ٣٫١%  معدل الخصم  
%٣٫٨إلى  %١٫٧  ١٫٧% إلى ٣٫٥% الزيادات المستقبلية في الراتب  

سنة ٦٠ سن التقاعد المعتاد سنة ٦٠    

 معدل الدوران
منخفض وبناًء على 

 الخدمة
معدل منخفض  

 موحد
 

 :م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١فيما يلي تحليل حساسية كمي الفتراض معدل الخصم على التزامات المنافع المحددة كما في 
 معدل الخصم االفتراض

 %١انخفاض بنسبة   %١زيادة بنسبة  مستوى الحساسية
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ٦٨٣٬٥٥١  ٥٤٠٬٧٩٧  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١التزام المنافع المحددة كما في 

 ٦٣٣٬٠٤٨  ٤٩٨٬١٥٨  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١التزام المنافع المحددة كما في 
 
 

 الزيادات المستقبلية في الراتب االفتراض
 %١انخفاض بنسبة   %١زيادة بنسبة  مستوى الحساسية

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
 ٥٣٧٬٨٨٩  ٦٨٥٬٦٥٤  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١التزام المنافع المحددة كما في 

 ٤٩٥٬٥٠٤  ٦٣٥٬٠٠٢  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١التزام المنافع المحددة كما في 

دت تحليالت الحساسية المذكورة أعاله بناًء على طريقة تستقرئ التأثير على التزام المنافع المحدَّدة كنتيجة لتغيُّرات معقولة  ة يفي االفتراضات الرئيسُحّدِ
يستند تحليل الحساسية إلى التغير في افتراض جوهري مع ثبات جميع االفتراضات األخرى. وقد ال يمثل تحليل  وقعت في نهاية فترة التقرير المالي.

 في االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض. الحساسية تغيُّراً فعلياً في التزام المنافع الُمحدَّدة؛ ذلك أنَّه من غير المرجَّح أن تنشأ التغيُّرات 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٣٩ 
 

  . مطلوبات غير متداولة أخرى (يتبع)١٩
 خطة ادخار للموظفين ٢-١٩

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    
 ٤٢٬٤١٢  ٤٣٬٦٠٣ الرصيد االفتتاحي 

 ٧٬٣١٧  ١٤٬٣٨٧ إضافات
)٦٬١٢٦(  (٦٬٣٦٢) مبالغ مدفوعة   

 ٤٣٬٦٠٣  ٥١٬٦٢٨  الرصيد الختامي
 

 . ذمم دائنة تجارية٢٠
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٢٨٤٬٥٠٩  ٢٢٢٬٢٣٣  ذمم دائنة تجارية
 ١٠٤٬٧٤٣  ٢١١٬٨٨٣ محتجزات دائنة

 ١٥٩٬١١٦  ١٤٠٬٩١٣  )٣-٣٠ مستحق إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح
 ٣٦٬٣٢٥  ٣٧٬٢٩٨ مستحق إلى مقاولين

 ٥٨٤٬٦٩٣  ٦١٢٬٣٢٧ 
 

 . مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى٢١
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٤٦٬١٤٤  ١٨٤٬٦٧٦  مصروفات مستحقة للمخزون
 ١٧٣٬٩٥٧  ١٨٢٬١٥٥ )٣-٣٠أطراف ذات عالقة (إيضاح  -مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

 ١٧٠٬٢١٧  ١٦٩٬٩٢٦  مصروفات مستحقة للتشغيل والصيانة
 ٥٤٬٤٣٠  ٥٦٬٥٦٧  مؤجلة إيرادات 

 ٣٨٬٩٦٦  ٣٦٬٤٧٤ القيمة العادلة لألدوات المشتقة 
 ٣٨٬١٢٧  ٤١٬٦٣٦ )٢٢مخصص الزكاة وضريبة الدخل (إيضاح 

 ١٣٬٨٨١  ٢٣٬٧٨٠ أتعاب تمويل مستحقة
 ٢٢١٬٧٥٨  ١٦٠٬٧٩٦  أخرى -مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

 ٨٥٧٬٤٨٠  ٨٥٦٬٠١٠ 
 

 . الزكاة وضريبة الدخل٢٢
  عة لها. تمثل الزكاة وضريبة الدخل الُمحّملة للعام المبلغ المتراكم من مخصص الزكاة وضريبة الدخل المكون من قبل الشركة األم والشركات التاب

والذي تم بموجبه توسيع نطاق األشخاص الخاضعين للضريبة ليشمل  ١٣١م، صدر المرسوم الملكي رقم ٢٠١٧ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 
واد شركات األموال المقيمة في المملكة الخاصة باألسهم المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل األشخاص المشاركين في إنتاج النفط والم

شركات  هيدروكربونية. نتج عن هذا التعديل تغييراً في الوضع الضريبي للشركات التي لها أسهم مملوكة، سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبلال
 النفط والغاز في المملكة العربية السعودية التي كانت تخضع سابقاً للزكاة. 

 
بالشركة األم)، بشركة ارامكو السعودية،تخضع الشركة األم وشركاتها المستثمر فيها لضريبة نظراً لصلة شركة أرامكو السعودية للطاقة (المساهم 

  الدخل بحدود حصة ملكية شركة أرامكو السعودية للطاقة في الشركة األم.
 في قائمة الدخل الُموّحدةالمعترف بها المبالغ 

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    الزكاة 
 ٣٥٬٢٥٠  ٣٩٬٨٥٦ محمل للسنة -
 -  ٥٬٥٧٧ محمل خالل سنة سابقة  -

    ضريبة الدخل 
 ١٤٬٨٧١  ١١٬٤١٩ الضريبة الحالية الُمحّملة -
 -  ٥٩٨ ضريبة ُمحّملة سابقة -
 ٣١٬٤٧٠  ٥٩٬٥٤٩ الضريبة المؤجلة الُمحّملة -

 ٨١٬٥٩١  ١١٦٬٩٩٩ 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤٠ 
 

 . الزكاة وضريبة الدخل (يتبع) ٢٢
 

 معترف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُموّحدةالمبالغ ال
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
)١٨٢( المحددةالمنافع  التزاممن / خسارة إعادة قياس  )ربحـ (ضريبة مؤجلة متعلقة ب   ٣٥ 

)٥٬٤٨٨( من شركات مستثمر فيها ضريبة مؤجلة تتعلق بالتحوط تجاه التدفقات النقدية   ٣٬٤٩٦ 
  )٥٬٦٧٠(  ٣٬٥٣١ 

 
 فيما يلي العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي للشركة األم:

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    
 ١٩٬٤٢٥٬٤٠٧  ١٩٬٨٩١٬٢٦٧ موجودات غير متداولة
 ١٢٬٦٦٣٬١٥٦  ١٢٬٧٧٨٬٩٧٠ مطلوبات غير متداولة

 ٧٬٥٤٩٬١٢٤  ٧٬٦٦٩٬٤٨٦ الرصيد االفتتاحي –حقوق المساهمين
 ٣٥٦٬٦٨٩  ٧٧١٬٥٤٥ صافي الربح قبل الزكاة والضريبة 

 ٣٧٤٬٨٧٩  ٣٠٨٬٦٩٦ قطع غيار
 ١١٧٬٣٣١  ١٤٠٬٦٠٥ توزيعات أرباح مدفوعة، بالصافي من الزكاة 

 
  تم تعديل بعض المبالغ المذكورة أعاله للوصول للوعاء الزكوي التقريبي والزكاة الُمحّملة خالل السنة.

 ) الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل١(
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    
 ٢١٬٩٤٠  ٣٨٬١٢٧ يناير  ١كما في 

 ٥٠٬١٢١  ٥١٬٢٧٥ الدخلمخصص الزكاة وضريبة 
 -  ٦٬١٧٥ محمل على سنة سابقة 

)٥٣٬٩٤١( الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة   )٣٣٬٩٣٤(  
 ٣٨٬١٢٧  ٤١٬٦٣٦ ديسمبر ٣١كما في 

 
ديسمبر  ٣١، لم يتم تحميل ضريبة دخل في القوائم المالية للشركة األم (م٢٠٢١ديسمبر  ٣١نظراً للخسائر الضريبية المتكبدة خالل السنة المنتهية في 

  : ال شيء).م٢٠٢٠
مليون لایر سعودي)،  ٥٫٤: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٦٬١بمبلغ  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١تم إدراج ضريبة الدخل الُمحّملة للسنة المنتهية في 

  مسيطرة.للحصة غير المسيطرة كجزء من الحصة غير ال
 ) مطلوبات ضريبية مؤجلة٢(

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ٣٦٬٢٧١  ٦٩٬٦٩٧ يناير  ١الرصيد في 
 ٣٣٬٤٢٦  ٥٦٬٧٤٦ محمل للسنة 
 ٦٩٬٦٩٧  ١٢٦٬٤٤٣ ديسمبر ٣١الرصيد في 

 
 للضريبة الناشئة عن ممتلكات وآالت ومعدات.تتعلق االلتزامات الضريبية المؤجلة بشكل رئيسي بالفروق المؤقتة الخاضعة 

 
 ) موجودات ضريبية مؤجلة ٣(

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ٩٬٥٦٦  ١٥٬٠١٧ يناير  ١الرصيد في 
)٧٬٥٨٧( (محمل) / مسترد خالل السنة    ٥٬٤٥١ 

 ١٥٬٠١٧  ٧٬٤٣٠ ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 

تتعلق الموجودات الضريبية المؤجلة بشكل رئيسي ببعض المخصصات التي ال تعد مصروفات ضريبية قابلة للخصم وخسائر ضريبية غير مستخدمة 
الموجودات الضريبية المؤجلة.. ترى اإلدارة أنه ستتوفر أرباح ضريبية مستقبلية لالستفادة من ة األمللشرك
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤١ 
 

 . الزكاة وضريبة الدخل (يتبع) ٢٢
 

 ) حالة الربوط٤(
 

 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)
ً للسنوات من م٢٠٢١خالل سنة  م، ما أدى إلصدار مطالبة زكاة ٢٠١٧م إلى ٢٠١٥، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") ربوطا

م خالل المدة النظامية. أصدرت ٢٠١٧، و ٢٠١٦م، ٢٠١٥مليون لایر سعودي. قّدمت شركة مرافق استئنافًا على ربوط السنوات  ٩٩٫٨إضافية بمبلغ 
ال برفض طلب مرافق في االستئناف. قدمت مرافق استئنافاً على الربط المعدل للهيئة إلى األمانة العامة للجان الضريبية والشركة في الهيئة ربطاً ُمعدّ 

 خالل المدة النظامية. م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١انتظار نتيجة فحص األمانة العامة. قُّدم إقرار ضريبة الدخل والزكاة للسنة المنتهية في 
 

 وريد الكهرباء والماء (توريد)شركة مرافق لت
ً لسنة ٢٠١٤صدر ربط الزكاة وضريبة الدخل النهائي حتى سنة  بمطالبة زكاة إضافية  م٢٠٢١إبريل  ٢٨م بتاريخ ٢٠١٥م. أصدرت الهيئة ربطا

، أصدرت م٢٠٢١غسطس م خالل المدة النظامية. خالل شهر أ٢٠١٥مليون لایر سعودي. قّدمت شركة توريد استئنافًا على ربط سنة  ١٫٤بمبلغ 
نة العامة للجان الهيئة ربطاً ُمعّدال يقضي برفض مطالب شركة توريد في االستئناف. قدمت شركة توريد استئنافاً على الربط المعدل إلى الهيئة إلى األما

 الضريبية والشركة في انتظار نتيجة فحص األمانة العامة. 
 

ً م٢٠٢١خالل سنة  مليون لایر سعودي. قّدمت شركة توريد استئنافًا على  ٠٫٨م بالتزام زكاة إضافي قدره ٢٠١٦لسنة  ، أصدرت الهيئة ربطاً نهائيا
ً ُمعّدال يقضي برفض مطالب شركة توريد في االستئناف. ٢٠٢٢م خالل المدة النظامية. خالل شهر يناير ٢٠١٦ربط سنة  م، أصدرت الهيئة ربطا

 إلى الهيئة إلى األمانة العامة للجان الضريبية والشركة في انتظار نتيجة فحص األمانة العامة. قدمت شركة توريد استئنافاً على الربط المعدل
 

فقدمتها شركة توريد، ولم تصدر نتيجة فحص الهيئة بعد. قُّدم إقرار ضريبة  م٢٠٢٠م إلى ٢٠١٨طلبت الهيئة بعض المعلومات اإلضافية للسنوات من 
 خالل المدة النظامية. م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الدخل والزكاة للسنة المنتهية في 

 
 شركة الجبيل للمياه والكهرباء (جواب)

 م٢٠٢٠م إلى ٢٠١٣م. قُّدمت إقرارات ضريبة الدخل والزكاة للسنوات من ٢٠١٢م إلى ٢٠٠٧صدر ربط الزكاة وضريبة الدخل النهائي للسنوات من 
م بالتزام ضريبة وزكاة وضريبة استقطاع إضافي ٢٠١٨أصدرت الهيئة ربوط لسنة ، م٢٠٢١إلى الهيئة ولم تصدر نتيجة فحص الهيئة بعد. خالل سنة 

مليون لایر سعودي على الترتيب. قدمت شركة جواب استئنافاً لالعتراض  ٠٫٣مليون لایر سعودي ومبلغ ١٦٠مليون لایر سعودي ومبلغ  ٠٫٠٩بمبلغ 
في انتظار نتيجة فحص األمانة العامة. قُّدم إقرار ضريبة الدخل والزكاة للسنة المنتهية على ربوط الهيئة إلى األمانة العامة للجان الضريبية والشركة 

 خالل المدة النظامية. م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 

 (ماسا) شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة
ديسمبر  ٣١قيد فحص الهيئة. قُّدم إقرار ضريبة الدخل والزكاة للسنة المنتهية في  م٢٠٢٠ربط الزكاة وضريبة الدخل للسنوات من التأسيس حتى سنة 

 خالل المدة النظامية. م٢٠٢٠
 

م، تم تشريع لوائح تسعير المعامالت ("اللوائح") كجزء من نظام الضريبة وهي ملزمة على المكلفين بالضريبة خالل ٢٠١٩فبراير  ١٥بتاريخ  )٥(
م وما بعدها. وتتطلب لوائح تسعير المعامالت تقديم نموذج إفصاح إضافي إلى الهيئة إلى جانب اإلقرارات ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الفترات المنتهية في 

لة. قدمت الضريبية السنوية، التي تلخص المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألطراف المقابلة، بما في ذلك الدولة والمبلغ وطريقة تسعير المعام
 خالل المدة النظامية. م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ت اإلفصاح والشهادات للسنة المنتهية في الشركة استمارا

 
 ) تسوية الربح المحاسبي مع ضريبة الدخل الُمحّملة٦(

 
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٣٧٢٬٠٥٩  ٧٨١٬٦٥٣ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
 ٧٤٬٤١٢  ١٦٧٬٧١٥ %٢٠الضريبة بمعدل 

)٤٤٬٠١٦(  (١٢٠٬٣٥٤) تأثير الربح الخاضع للزكاة  
 ١٠٬٣٥٥  ٩٬٦٦٣ أثر الفروق الدائمة 

 -  ٤٬٠٣١  بسبب التغير في حصة الملكية في شركة ماساتأثير الضريبة المؤجلة 
 ٥٬٥٩٠  ٩٬٩٦٦ أخرى

 ٤٦٬٣٤١  ٧١٬٥٦٦ ضريبة الدخل الُمحّملة خالل السنة
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤٢ 
 

  األدوات المالية .٢٣
 الموجودات المالية ١-٢٣
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
 ٩٣١٬٤٨٢  ٨٥٦٬٩٧٨ )١١ذمم مدينة تجارية (إيضاح 

 ٣٨٥٬٥٢٥  ٢٧٠٬٢٥٧ ذمم مدينة أخرى 
 ٢٧٣٬١٠٦  ٢٣٤٬٥٨٠ )٩تمليك وحدات سكنية للموظفين (إيضاح المستحق من برنامج 
 ١٬٢٢٦٬٣٠٠  ١٬٤٢٢٬٢٠٠ ودائع قصيرة األجل 

 ٥٩٤٬٨١٥  ٤٨٢٬٦٥٤ )١٤نقـد وما في حـكمه (إيضاح 
 ٣٬٤١١٬٢٢٨  ٣٬٢٦٦٬٦٦٩ مجموع الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 
 المطلوبات المالية ٢-٢٣

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ٩٬٥٥٧٬٠٤٧  ٩٬٠٧٢٬٤٦٥ )١-٢-٢٣قروض وسلف (إيضاح 
 ٣٬٨٣٣٬١٣٢  ٣٬٢٣٢٬٣٧٨ )٣١مطلوبات عقود (إيضاح 

 ٩٤٩٬٤٣٣  ١٬٤٣٥٬٠٠٥ مطلوبات غير متداولة أخرى 
 ٥٨٤٬٦٩٣  ٦١٢٬٣٢٧ )٢٠ذمم دائنة تجارية (إيضاح 

 ٧٢٥٬٩٥٧  ٧٠٧٬٥٥١ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 ١٥٬٦٥٠٬٢٦٢  ١٥٬٠٥٩٬٧٢٦ مجموع المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 
 )١٨قروض وسلف بنكية (إيضاح  ١-٢-٢٣

 
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١  االستحقاق معدل الفائدة % 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي)    
       شركة مرافق

 ١٬٥٠٠٬٠٠٠  ١٬٥٠٠٬٠٠٠  م٢٠٣٤ زائداً هامشالسايبور  المرابحة الرابعة
 ١٬٥٠٠٬٠٠٠  ١٬٥٠٠٬٠٠٠  م٢٠٣٤ السايبور زائداً هامش المرابحة الخامسة
 ٣٬٤٠٠٬٠٠٠  ٣٬٤٠٠٬٠٠٠  م٢٠٣٤ السايبور زائداً هامش المرابحة السادسة

قرض صندوق التنمية الصناعية 
 م٢٠٢٥ - السعودي

 
١٬٣٠٨٬٠٠٠  ٩٩٠٬٠٠٠ 

       شركة جواب
 ١٬١٩٦٬٩٩٧  ١٬١١٤٬٦٣١  م٢٠٢٩ زائداً هامش بالدوالر األمريكيالليبور  قروض دولية 

قروض تغطية الشركة الكورية 
 م٢٠٢٤ زائداً هامش بالدوالر األمريكيالليبور  لتأمين الصادرات 

 
١٨١٬٤١٠  ١٢٩٬٥٨١ 

 ٤٧٠٬٦٤٠  ٤٣٨٬٢٥٤  م٢٠٢٩ زائداً هامش بالدوالر األمريكيالليبور  قروض إسالمية 
    ٩٬٥٥٧٬٠٤٧  ٩٬٠٧٢٬٤٦٦ 

 
 قياس القيمة العادلة  ٣-٢٣

 التحوط تجاه القيمة العادلة
القيمة العادلة يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة باستثناء التحوط تجاه التدفقات النقدية في شركة جواب والمسجلة ب

 على أساس متكرر.
 

نة التجارية المجموعة باإلفص��اح عن القيمة العادلة لألدوات المالية مثل الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى قص��يرة األجل والذمم الدائلم تقم 
بش������كل كبير إلى  والذمم الدائنة األخرى واألرص������دة النقدية واألرص������دة البنكية، حيث أن قيمتها الدفترية هي تقريب معقول للقيمة العادلة وذلك يعود

االس��تحقاق قص��ير األجل لهذه الص��كوك. إن القيمة العادلة لتس��هيالت المرابحة وقرض ص��ندوق التنمية الص��ناعية الس��عودي والقروض األخرى هي 
 تقريباً نفس قيمتها الدفترية.

 
مليار  ٢٫٤: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ سعودي (مليار لایر ٢٫٩، احتفظت شركة جواب بمبادالت سعر فائدة بمبلغ رمزي قدره م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

ة المشتقة لایر سعودي) من أجل تخفيض تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة مقابل التمويل طويل األجل. يبين الجدول أدناه القيم العادلة لألدوات المالي
في نهاية السـنة وهي ليست مؤشراً على مخاطر السوق أو  المسجلة كمطلوبات مع مبالغها االسمية. تشير المبالغ الرمزية إلى حجم المعامالت القائمة

 مخاطر االئتمان.
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١   
  

 
 المطلوبات

 (ألف لایر سعودي)
 المبلغ االسمي

 (ألف لایر سعودي)
 المطلوبات

 (ألف لایر سعودي)
 المبلغ االسمي

 (ألف لایر سعودي)
       تحوط التدفقات النقدية

 ٢٬٤٣٦٬٣٤٥ ١٧١٬٦٨٩ ٢٬٢٨٠٬٠٠٠ ٨٦٬٥٠٠   مبادالت سعر الفائدة
   ════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤٣ 
 

 (يتبع)األدوات المالية  .٢٣
 

 (يتبع) قياس القيمة العادلة ٣-٢٣
 

 (يتبع)التحوط تجاه القيمة العادلة 
نطوي في كثير تتضمن األدوات المشتقة غالباً عند إنشاءها تبادالً مشتركاً لوعود مع عدم أو القليل من المقابل المادي. ومع ذلك، فإن هذه األدوات ت

يستند إليه عقد المشتقات أثر وهي متذبذبة للغاية. قد يكون لحركة صغيرة نسبياً في قيمة السعر الذي  يةالمال افعةمن األحيان على درجة عالية من الر
 كبيًر على مكون الدخل أو حقوق الملكية للمجموعة.

  
مليون لایر  ٣٨٫٩٧: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٥٠مليون لایر سعودي و  ٣٦٫٥القيم العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية بمبلغ 

 ٣١مليون لایر سعودي على الترتيب) تمثل الجزء المتداول وغير المتداول من القيم السوقية السالبة لمبادالت سعر الفائدة كما في  ١٣٢٫٧سعودي و 
أو الخسائر المؤجلة التراكمية في  . يمثل احتياطي تحوط التدفقات النقدية الجزء الفعال من تحوطات التدفقات النقدية. يُعترف بالربحم٢٠٢١ديسمبر 

لتحوطات حتى تاريخ التحوط في قائمة الدخل الُموّحدة عندما تؤثر المعاملة التحوطية على الربح أو الخسارة. وفقاً التفاقيات التمويل، ينبغي االحتفاظ با
  الت سعر الفائدة في قائمة الدخل الُموّحدة.ن مبادمص لمخصر اغيزء لة للجدلعاالقيمة افي رات بالتغيراف العتم ايتاستحقاق القروض. 

 تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية 
 القيمة العادلة   

 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
مجموع القيم 

 العادلة
)٧١٬٣٠٤( - الحصة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية للشركات المستثمر فيها  - )٧١٬٣٠٤(  

     
 القيمة العادلة 

 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
مجموع القيم 

 العادلة
)١٦٢٬١٤٦( - الحصة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية للشركات المستثمر فيها  - )١٦٢٬١٤٦(  

 
 الموجودات والمطلوبات المشتقة والمنصفة كتحوط التدفقات النقدية

 الفترات التي يحتمل فيها ظهور التدفقات النقدية المرتبطة بتحوط التدفقات النقدية والقيمة الدفترية المرتبط بأدوات التحوط:يتضمن الجدول التالي 
 

 التدفقات النقدية المتوقعة  
 

 
القيمة 
 المجموع الدفترية

 شهراً  ١٢
 أو أقل

 أكثر من
 سنة واحدة

 أكثر من
 خمس سنوات

      م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
      أسعار الفائدة مبادالت

)٣٬٤٣١( ٧٬١٨٢ ٨٬٢١٤ ١١٬٩٦٥ ٨٦٬٥٠٠ المطلوبات  
      

      م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
      مبادالت أسعار الفائدة

)٥٬٣٠٨( ٢٧٬٢١٩ ٢١٬٦٧٣ ٤٣٬٥٨٤ ١٧١٬٦٨٩ المطلوبات  
 

 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية ٤-٢٣
ة من تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية وبعض الذمم المدينة األخرى التي تنشأ مباشر

طلوبات معملياتها.تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من قروض وسلف وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى. إن الغرض الرئيسي من هذه ال
 المالية هو تمويل عمليات المجموعة. 

تخضع أنشطة  المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر.
 ا وفقا لسياسات المجموعة وقابلية تحمل المخاطر. المخاطر المالية للمجموعة لسياسات وإجراءات مناسبة. يتم تحديد المخاطر المالية وقياسها وإدارته

 يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة ومطابقة سياسات إدارة كل من هذه المخاطر، والتي نلخصها فيما يلي:
 

 قياس القيمة العادلة
عادلة للمشتقات. إن القيمة العادلة ) للحصول على معلومات عن الطريقة واالفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة ال٣-٢٣يرجى الرجوع إلى ايضاح (

 للموجودات والمطلوبات المالية األخرى لدى المجموعة تقارب قيمتها الدفترية ما لم يذكر خالف ذلك في اإليضاح ذي العالقة.
 

 مخاطر السوق
نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تشتمل أسعار هي مخاطر التعرض لتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية  مخاطر السوق

السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر أسعار 
 المالية األخرى.السلع. تتضمن األدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق: القروض والسلف والودائع وبعض األدوات 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤٤ 
 

 (يتبع)األدوات المالية  .٢٣
 

 (يتبع)أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية  ٤-٢٣
 

 مخاطر معدالت الفائدة والتدفقات النقدية
ديسمبر  ٣١ويشتمل الجدول التالي على تفاصيل جميع األدوات المالية التي تملكها الشركة والتي تستند إلى سعر الليبور بالدوالر األمريكي كما في 

  وهي حاليا بصدد التحول إلى معيار بديل: م٢٠٢١
 

 م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي) 

 ١٬٦٥٤٬٨٩٠ المعرضة لإليبورالقيمة الدفترية للمطلوبات المالية غير المشتقة 
 ٨٦٬٥٠٠ القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المشتقة المعرضة لإليبور

 ١٬٦٤٨٬٨١٢ المبلغ االسمي للتحوط المرتبط باإليبور (باستثناء الصفقات ذات تواريخ البدء اآلجلة (بعد تاريخ نهاية السنة)
 

. م٢٠٢١سيتوقف بعد سنة » ليبور«م، أعلنت هيئة الرقابة المالية بالمملكة المتحدة، التي تنظم سعر الليبور أن مؤشر سعر الفائدة ٢٠١٧في يوليو 
ا أو إصالحها الليبور هو أحد أكثر سالسل مؤشرات أسعار الفائدة شيوعاً. المجموعة معرضة لمخاطر اإليبور على أدواتها المالية التي سيتم استبداله

لليبور كجزء من هذه المبادرات الجارية على مستوى السوق. تم ربط تعرض المجموعة الرئيسي لمخاطر اإليبور كما في تاريخ التقرير المالي بسعر ا
من المقرر إيقاف سعر الليبور  بالدوالر األمريكي. السعر المرجعي البديل لليبور بالدوالر األمريكي هو معدل التمويل اآلمن لليلة واحدة. رغم أنه كان

، أعلنت إدارة معيار الصرف الدولي "آي سي إي بنشمارك ادمينستريشن"، م٢٠٢٠، إال أنه في نوفمبر م٢٠٢١بالدوالر األمريكي بحلول نهاية سنة 
نيتها وقف نشر بعض أنواع الليبور  وهي اإلدارة التي تخضع لتنظيم هيئة السلوك المالي وهي المسؤولة عن الليبور، أنها بدأت في التشاور بشأن

، ما زال من غير الواضح متى سيتم اإلعالن عن تاريخ إنهاء نشر الليبور م٢٠٢١ديسمبر  ٣١م. ابتداًء من ٢٠٢٣بالدوالر األمريكي بعد شهر يونيو 
  بالدوالر األمريكي.

 
االنتهاء  مازال معدل االقتراض بين البنوك يُستخدام كمعدل مرجعي في األسواق المالية ويستخدم في تقييم األدوات ذات آجال استحقاق تتجاوز تاريخ

 .م٢٠٢١ ديسمبر ٣١المتوقع لمعدل االقتراض بين البنوك. لذلك، ترى المجموعة أن تركيبة السوق الحالية تدعم استمرار محاسبة التحوط كما في 
 

تؤثر على  كجزء من استراتيجية إدارة المخاطر للمجموعة، تستخدم المجموعة أدوات مالية إلدارة التعرضات الناشئة عن تباين أسعار الفائدة التي قد
اصة بأغلب هذه األدوات الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وتطبق محاسبة التحوط على هذه األدوات. كما يتم اإلشارة إلى معدالت الليبور الخ

 المالية. تقوم المجموعة بتقييم أثر الخطوات التالية لضمان االنتقال السلس من الليبور إلى معدالت المؤشر الجديد.
 

غير جوهرية بالنسبة  تراقب إدارة الشركة التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وترى اإلدارة أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة
 للمجموعة.

 
 حساسية سعر الفائدة

خرى، يوضح الجدول التالي حساسية التغير المحتمل والمعقول في أسعار الفائدة على ذلك الجزء من القروض والسلف. مع ثبات كافة المتغيرات األ
 المعدالت المتغيرة كما يلي:تتأثر أرباح المجموعة قبل الزكاة وضريبة الدخل من خالل التأثير على القروض ذات 

 
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

٦٥٬٠٦٤+ /- نقطة أساس ١٠٠الزيادة / االنخفاض بمقدار    -/ +١٠٣٬٦١٧  
 

البنوك ذي العالقة. ستقوم المجموعة يتم تسوية مبادالت أسعار الفائدة كل ستة أشهر. النسبة المتغيرة لمبادالت أسعار الفائدة هي معدل الفائدة بين 
 الغ األصلية االسمية.بتسوية الفروق بين سعر الفائدة الثابت والمتغير بالصافي ومعدالت العقود الثابتة وقيمة الفائدة المتغيرة المحتسبة بالرجوع إلى المب
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 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤٥ 
 

 (يتبع)األدوات المالية  .٢٣
 

 (يتبع)أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية  ٤-٢٣
 

 مخاطر العمالت األجنبية
ب التغيرات في أسعار مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما بسب

شغيلية للمجموعة صرف العمالت األجنبية. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بشكل أساسي باألنشطة الت
ة (عندما تكون اإليرادات أو المصروفات مقومة بعملة مختلفة عن العملة الوظيفية للمجموعة) وصافي استثمارات المجموعة في الشركات التابع

 األجنبية بما في ذلك المبالغ بالعملة األجنبية المستحقة من أطراف ذات عالقة. 
 

بعمالت بخالف اللایر السعودي والدوالر األمريكي. نظراً ألن اللایر السعودي سعره ثابت مقابل الدوالر ولم تقم المجموعة بإجراء معامالت هامة 
 األمريكي، ترى اإلدارة أن المجموعة غير معرضة بشكل جوهري لمخاطر العمالت.

 
 مخاطر أسعار السلع

مجموعة بوضع وتنفيذ استراتيجية إلدارة المخاطر تتعامل مع مخاطر تتأثر المجموعة بتقلبات بعض السلع، خصوصاً زيت الوقود. قام مجلس إدارة ال
  أسعار السلع وتخفيفها وذلك عن طريق إبرام عقود طويلة األجل مع شركة أرامكو السعودية لتوريد وقود.

 
 مخاطر االئتمان

عميل مما يؤدي إلى خسارة مالية. المجموعة معرضة  تزاماته بموجب أداة مالية أو عقد معلمخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل ال
لبنوك والمؤسسات لمخاطر االئتمان في أنشطتها التشغيلية (بشكل رئيسي في الذمم المدينة التجارية) وفي أنشطتها االستثمارية، بما في ذلك الودائع لدى ا

 المالية.
 

 ذمم مدينـة تجارية
ً لسياسة المجموعة وإجراءاتها وضوابطها المتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان العمالء. يتم تقييم الجد ارة االئتمانية تتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء وفقا

) يدين كل عمالء ٨: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١عمالء ( ٨، لدى المجموعة م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للعميل بناء على تحليل جدارة ائتمانية واسع النطاق. في 
 ) من إجمالي الذمم المدينة. %٦٠: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( %٤٣٫٢مليون لایر سعودي ويمثلون حوالي  ٢٠عميل منهم لها بأكثر من 

 
ير من ع عدد کبيتم تحليل متطلبات االنخفاض في القيمة في تاريخ كل قوائم مالية كل على حدة بالنسبة للعمالء الرئيسيين. باإلضافة إلی ذلك، يتم تجمي

کل جماعي. الذمم المدينة الصغيرة ضمن فئات متجانسة بناًء على تصنيفها كفئات صناعية وحكومية وسكنية وتجارية ويتم تقييم االنخفاض في القيمة بش
ترحيل القروض متأخرة ويستند الحساب إلى بيانات تاريخية يتم تعديلها من أجل التوقعات المستقبلية. تُحتسب معدالت الخسارة باستخدام طريقة نسبة 

منفصل السداد المحتملة، على أساس احتمال مرور الذمم المدينة بمراحل متعاقبة من التعثر في السداد إلى الشطب. يُحتسب معدالت الدحرجة بشكل 
 لية.لوصول للتعرضات في القطاعات المختلفة. ويستند الحساب إلى بيانات تاريخية يتم تعديلها من أجل التوقعات المستقب

 
. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير المالي هو القيمة الدفترية ١١تم اإلفصاح عن تقديرات الخسارة االئتمانية في إيضاح 
المخاطر الخاص . ال تحتفظ المجموعة برهونات كضمان. تقوم المجموعة بتقييم تركز ١-٢٣لكل فئة من الموجودات المالية المفصح عنها في إيضاح 

 بالذمم المدينة التجارية كمتوسطة، حيث يوجد عمالؤها في أماكن وقطاعات متعددة ويعملون في أسواق مستقلة على نحو كبير.
 

 األدوات المالية والودائع النقدية
ة المجموعة. تتم استثمارات األموال الفائضة تتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة الخزينة وفقا لسياس

، فقط مع أطراف مقابلة معتمدة وضمن حدود االئتمان المخصصة لكل طرف مقابل. تتم مراجعة حدود ائتمان الطرف المقابل من قبل إدارة الشركة
لمخاطر وبالتالي تخفيف الخسارة المالية عن عدم قدرة الطرف وقد يتم تحديثها على مدار العام رهناً بموافقة اإلدارة العليا. يتم وضع حدود لتقليل تركز ا

نحو المبين في المقابل على تسديد المبالغ. إن الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي هو القيم الدفترية على ال
 . ١-٢٣إيضاح 

 
 مخاطر السيولة

وقد تنشأ مخاطر السيولة من  المجموعة صعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات المالية.مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة 
العامل عدم القدرة على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل إدارة رأس المال 

 التسهيالت البنكية.والتأكد من توفر 

ة إن هدف المجموعة هو الحفاظ على توازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام السحب على المكشوف من البنوك والقروض البنكي
 ٣١( م٢٠٢١بر ديسم ٣١٪ من ديون المجموعة تستحق خالل أقل من سنة واحدة في ٤٫٨وقروض المرابحة اإلسالمية وغيرها من مصادر التمويل. 

٪) بناًء على القيمة الدفترية للقروض الواردة في القوائم المالية الُموّحدة. قامت المجموعة بتقدير التعرض للمخاطر فيما يخص ٥٫١: م٢٠٢٠ديسمبر 
شهراً  ١٢ستحقة خالل إعادة تمويل ديونها وخلصت إلى أنها منخفضة. إن الوصول إلى مصادر التمويل متاح بشكل كاٍف ويمكن ترحيل الديون الم

 مع الجهات الممولة الحالية.
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤٦ 
 

 (يتبع)األدوات المالية  .٢٣
 

 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (يتبع) ٤-٢٣
 

 (يتبع)مخاطر السيولة 
 

 التركز المفرط للمخاطر
عدة أطراف مقابلة في أنشطة تجارية مماثلة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهم ميزات اقتصادية  تنشأ التركزات عند مشاركة

غيرها من تتسبب في تعرض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتتأثر بشكل متشابه من قبل التغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو 
 شير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع معين.الظروف األخرى. ت

 
م ومن أجل تجنب التركزات الشديدة للمخاطر، تشتمل سياسات وإجراءات المجموعة إرشادات محددة للتركيز على المحافظة على محفظة متنوعة. يت

وإدارتها وفقاً لذلك. يعرض الجدول أدناه ملخصاً بسجل االستحقاقات للمطلوبات المالية للمجموعة بناًء التحكم في تركزات مخاطر االئتمان المحددة 
  على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:

 التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة  

 شهرا ١٢خالل  القيمة الدفترية م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
  ٥الى  ٢

 سنوات
 ٥أكثر من 
 المجموع سنوات

(ألف لایر  
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

 ٦١٢٬٣٢٧ - - ٦١٢٬٣٢٧ ٦١٢٬٣٢٧ ذمم دائنة تجارية 
 ١٠٬٢٨٢٬٢٧٦ ٦٬١٩٦٬٥٦٤ ٣٬٥٣٤٬٨١٨ ٥٥٠٬٨٩٤ ٩٬٠٧٢٬٤٦٥ قروض وسلف 

 ٣٬٢٣٢٬٣٧٤ ١٬٥١٤٬٣٥٦ ١٬٣٥٠٬٧٤٩ ٣٦٧٬٢٦٩ ٣٬٢٣٢٬٣٧٨ التزامات عقود إيجار
 ٧٠٧٬٥٥١ - - ٧٠٧٬٥٥١ ٧٠٧٬٥٥١ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 ١٬٤٣٥٬٠٠٥ ١٬٤٣٥٬٠٠٥ - - ١٬٤٣٥٬٠٠٥ مطلوبات غير متداولة أخرى
 ١٦٬٢٦٩٬٥٣٣ ٩٬١٤٥٬٩٢٥ ٤٬٨٨٥٬٥٦٧ ٢٬٢٣٨٬٠٤١ ١٥٬٠٥٩٬٧٢٦ 

 
 التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة  

 شهرا ١٢خالل  القيمة الدفترية م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  ٥إلى  ٢

 سنوات
 ٥أكثر من 
 المجموع سنوات

(ألف لایر  
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

 ٥٨٤٬٦٩٣ - - ٥٨٤٬٦٩٣ ٥٨٤٬٦٩٣ ذمم دائنة تجارية  
 ١٠٬٩١٦٬١٤٣ ٧٬٢٠٣٬٤٧٧ ٣٬٠٦٨٬١٥٤ ٦٤٤٬٥١٢ ٩٬٥٥٧٬٠٤٧ قروض وسلف  

 ٤٬٢٠٢٬٠٤٠ ١٬٩٥١٬٩٨٤ ١٬٥٢١٬٩١٤ ٧٢٨٬١٤٢ ٣٬٨٣٣٬١٣٢ التزامات عقود إيجار
 ٧٢٥٬٩٥٧ - - ٧٢٥٬٩٥٧ ٧٢٥٬٩٥٧ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 ٩٤٩٬٤٣٣ ٩٤٩٬٤٣٣ - - ٩٤٩٬٤٣٣ مطلوبات غير متداولة أخرى
 ١٧٬٣٧٨٬٢٦٦ ١٠٬١٠٤٬٨٩٤ ٤٬٥٩٠٬٠٦٨ ٢٬٦٨٣٬٣٠٤ ١٥٬٦٥٠٬٢٦٢ 

  
 إدارة رأس المال

 يشتمل رأس المال على حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم.
 

مال جيدة لدعم األعمال التي تقوم  إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو ضمان المحافظة على تصنيف ائتماني قوي ومعدالت رأس
تطلبات بها وتعظيم القيمة للمساهمين. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإدخال تعديالت عليه، في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وم

وزيعات األرباح على المساهمين أو إعادة رأس االشتراطات المالية. ومن أجل المحافظة على أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل ت
المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤٧ 
 

 (يتبع)األدوات المالية  .٢٣
 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (يتبع) ٤-٢٣

 (يتبع)إدارة رأس المال 
مجموع الدين إلى صافي حقوق الملكية الملموسة. تتمثل سياسة المجموعة تقوم المجموعة بمتابعة رأس المال باستخدام معدل اإلقراض، والذي يمثل 

٪. يتضمن صافي حقوق الملكية الملموسة رأس المال واالحتياطيات واألرباح المبقاة، باستثناء األرباح المعلنة ٣في اإلبقاء على نسبة المديونية أقل من 
 وراق مالية. فيما يلي صافي دين المجموعة إلى نسبة حقوق الملكية المعدلة في نهاية السنة:أو المدفوعة وأي إيرادات غير محققة من االستثمار في أ

 
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٧٬١٢٤٬٤٢١  ١٦٬٥٥٨٬٨٢١ مجموع المطلوبات 
)٤٨٢٬٦٥٤( يخصم: نقد وما في حكمه   )٥٩٤٬٨١٥(  

 ١٦٬٥٢٩٬٦٠٦  ١٦٬٠٧٦٬١٦٧ صافي الدين
 ٦٬٩٨٧٬٣٨٦  ٧٬٦٢٢٬٣٩٠ مجموع حقوق الملكية

يضاف: احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لشركات مستثمر فيها بطريقة 
 ١٦٢٬١٤٦  ٧١٬٣٠٤ حقوق الملكية 

 ٧٬١٤٩٬٥٣٢  ٧٬٦٩٣٬٦٩٤ حقوق ملكية معدلة
 ٢٫٣١  ٢٫٠٩ صافي الدين إلى نسبة حقوق الملكية المعدلة 

 
لسلف ولتحقيق هذا الهدف العام، تستهدف إدارة رأس مال المجموعة، من بين أمور أخرى، ضمان الوفاء باالشتراطات المالية المرتبطة بالقروض وا

الشتراطات المالية قد يؤدي عدم الوفاء باالشتراطات المالية إلى استرجاع التسهيالت. لم يكن هناك أي مخالفة ل التي تحدد متطلبات هيكل رأس المال.
 ٣١ ألي قروض وسلف في الفترة الحالية. ولم يتم إجراء أي تغيرات في أهداف أو سياسات أو إجراءات إدارة رأس المال خالل السنة المنتهية في

 .م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و م٢٠٢١ديسمبر 
 

 . اإليرادات٢٤
 فيما يلي توزيع لإليرادات من العقود مع العمالء:

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
   

 ٣٬١١٩٬٨٠٨  ٣٬١٩١٬١٢٨  طاقة
 ٢٬٨٩٨٬٠٤٣  ٢٬٨٩٧٬٥٨٣ مياه 
 ٧٣٬٧١٣  ١٠٣٬٥٧٦ أخرى 
 ٦٬٠٩١٬٥٦٤  ٦٬١٩٢٬٢٨٧ 

 
 تقدم المجموعة خدمات مرافق لمختلف العمالء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. يُعترف باإليرادات من العقود مع العمالء بمرور ١-٢٤

 (د)). ٣-٢الوقت (إيضاح 
 

 . تكلفة اإليرادات٢٥
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٬٤٥٠٬٨٤٦  ١٬٤٣٥٬٤٨٦ تكاليف كهرباء ومياه
 ١٬٤٢٠٬٦٧٩  ١٬٤١٣٬٨٥٣ وقود ومواد كيماوية

 ١٬٣٣٣٬١٦٨  ١٬١٣٧٬١٨١ )١-٢٦استهالك (إيضاح 
 ٧٢٦٬٩٤١  ٧٠٣٬١٢٣ تكاليف موظفين

 ٢٠٣٬٨٢٤  ٢١٤٬٩٣٦ مصروفات تشغيل وصيانة
 ١٧٨٬٠٧٩  ١٨١٬٤٠٧ إصالح وصيانة

 ١١٬٥٣٢  ٢٥٬١٦٢ )١٠مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم (إيضاح 
 ١٬٦٦٧  ٢٣٬٦٩٨ إطفاء موجودات غير ملموسة 

 ١٣٦٬٥٥٩  ١٥٢٬٧٦٣ أخرى
 ٥٬٤٦٣٬٢٩٥  ٥٬٢٨٧٬٦٠٩ 

 
 مليون لایر سعودي). ٢٥٣٬٨٧: م٢٠٢٠مليون لایر سعودي ( ٣٢٨٫٥٨تشمل تكلفة اإليرادات مخزون مستهلك خالل السنة بمبلغ  ١-٢٥
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤٨ 
 

 . مصروفات إدارية٢٦
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ٦٦٬٤١٤  ٦٠٬٧٢٤ تكاليف موظفين
 ١٥٬٤٩٨  ١٦٬٣٠٨ عقود خدمات

 ١٤٬٣٣٥  ١١٬٢٢٢ تبرعات 
 ٢٬٨٧٦  ٤٬٧٦٣ إطفاء موجودات غير ملموسة

 ٢٬٦٩٩  ٣٬٤٩١ )١-٢٦استهالك (إيضاح 
 ٤٤٬٩٧٧  ٤٨٬٤٨٨ أخرى

 ١٤٦٬٧٩٩  ١٤٤٬٩٩٦ 
 

 االستهالك ١-٢٦
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
   

 ١٬٣٣٣٬١٦٨  ١٬١٣٧٬١٨١ مدرجة في تكلفة المبيعات 
 ٢٬٦٩٩  ٣٬٤٩١ مدرجة في المصروفات اإلدارية

 ١٬٣٣٥٬٨٦٧  ١٬١٤٠٬٦٧٢ 
 

 . إيرادات تشغيلية أخرى٢٧
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
   

 ١٦٣٬٨٢٠  ١٥٧٬٧٢٤ )١-٢٧هامش الشركة السعودية للكهرباء (إيضاح 
 ٨٬٤٨٥  ٥١٬٩١٧ )٢-٢٧(إيضاح  جزاءات موردين

 ٧٣  ١١٬٧٥٥  ربح من بيع خردة
 ٤٩٬٩٢٣  ٢٤٬١٧٨ )٣-٢٧أخرى (إيضاح 

 ٢٢٢٬٣٠١  ٢٤٥٬٥٧٤ 
 

 الشركة السعودية للكهرباءهامش  ١-٢٧
م) أنه سيتم تعويض الشركة األم عن بيع كامل ٢٠٠٦نوفمبر  ٢٠م (١٤٢٧شوال  ٢٩بتاريخ  ٣٦٩/٢٧ذكر المجلس االقتصادي األعلى في قراره رقم 

ء الشركة األم وعن جهودها في إنشاء الكهرباء التي تنتجها المحطة المستقلة للكهرباء والمياه إلى الشركة السعودية للكهرباء بدالً من بيعها إلى عمال
 ١٦٣٫٨: م٢٠٢٠مليون لایر سعودي ( ١٥٧٬٧وعليه، اعترفت الشركة األم بمبلغ  التنصيب األولي وبدء مشروع المحطة المستقلة للكهرباء والمياه.

 الذي تتسلمه الشركة من الشركة السعودية للكهرباء.مليون لایر سعودي) إيرادات هامش ربح الشركة السعودية للكهرباء تمثل المقابل المادي المتفق عليه 
 

  
  جزاءات موردين ٢-٢٧

بسبب مخالفة الضمان البنكي بتسييل الشركة  قامت، غرامة من أحد مقاولي المشاريع الرأسمالية أعلن إفالسه، وبالتاليرئيسي بشكل البند يمثل هذا 
 الشروط التعاقدية.

  
 أخرى ٣-٢٧

مليون لایر سعودي) حصلت عليه الشركة األم على حساب مدخرات مشروع مشتركة بين  ٢٥٫٦: م٢٠٢٠لایر سعودي ( مليون ١٤٫٣يشمل ذلك مبلغ 
  م). ٢٠١٨ديسمبر  ٣١: منذ التأسيس حتى م٢٠٢٠( م٢٠٢٠م و ٢٠١٩لسنة  جميع مساهمي شركة جواب وفقاً لنسب ملكيتهم

 . إيرادات تمويلية٢٨
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
   

 ١٢٬٨٤٠ ١١٬٩٠٢ إيرادات عن ودائع قصيرة األجل 
 ١٠٬٠٤٤ ٧٬٧٠٤ )٩إطفاء خصم المبالغ المستحقة من الموظفين مقابل برنامج تملك الوحدات السكنية (إيضاح  
 ٢٢٬٨٨٤  ١٩٬٦٠٦ 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٤٩ 
 

 . تكاليف تمويلية٢٩
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 سعودي)(ألف لایر   (ألف لایر سعودي) 
    

 ٢٦٣٬٤٢٤  ١٨٩٬١١٢ تكاليف تمويلية عن قروض وسلف 
 ٣٤٬٨١١  ٣٠٬٧٨٦ ) ١٨إطفاء تكلفة معامالت قروض وسلف بنكية (إيضاح 

 ١٤٬٦٣٦ ١٤٬٣٥٧ )٣١تكلفة تمويلية عن التزامات عقود إيجار (إيضاح 
 ٢٬٠٢٥  ٢٬٢٦٣ أخرى

 ٣١٤٬٨٩٦ ٢٣٦٬٥١٨ 
 

 ذات عالقة. معامالت وأرصدة مع أطراف ٣٠
 

 شروط وأحكام المعامالت مع أطراف ذات عالقة
ير مكفولة تتم المبيعات والمشتريات من أطراف ذات عالقة بشروط مماثلة للمعامالت التي تتم بين أطراف مستقلة. األرصدة القائمة في نهاية السنة غ

ل السنة المنتهية وغير ُمحّملة بفوائد وتسدد نقداً. لم تكن هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة عن أي ذمم مدينة أو ذمم دائنة لألطراف ذات العالقة. خال
: الشيء) تتعلق بالمبالغ المستحقة من م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١، لم تسجل المجموعة أي مخصص انخفاض قيمة للذمم المدينة (م٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

الطرف ذو والسوق الذي يعمل فيه  أطراف ذات عالقة. يتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية عن طريق فحص المركز المالي للطرف ذي العالقة
 العالقة.

 
 المعامالت الهامة مع أطراف ذات عالقة: ١-٣٠

 
على تتضمن اإليرادات واإليرادات األخرى أرباح محققة من توفير خدمات كهرباء ومياه ألطراف ذات عالقة وفقاً التفاقيات توريد طويلة األجل  ) ١

 النحو التالي:
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 

 سعودي)(ألف لایر   (ألف لایر سعودي) المساهمون
 ١٬٥١٧٬١١١  ١٬٧٦١٬٤٧٢ شركة سابك والشركات التابعة لها

 ١١٨٬٣٩٥  ١٤٥٬٥٩٦ الهيئة الملكية للجبيل وينبع
    أطراف ذات عالقة أخرى    

 ١٬١٢١٬٢٩٥  ١٬٤٥٨٬٨٨٤ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها
 ١٬٦٣٨٬٣٠٦  ١٬٦١٩٬٥٣٦ الشركة السعودية للكهرباء

 
٤٬٣٩٥٬١٠٧  ٤٬٩٨٥٬٤٨٨ 

 
 تشتمل التكاليف على تكاليف زيت الوقود والغاز وفقاً التفاقات شراء طويلة األجل على النحو التالي: ) ٢

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ١٬٤٣٠٬٦١٩  ١٬٤٥٦٬٩٤٢ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها
 ٩٨٬٢٦٢  ٦٤٬٦٤٧ للكهرباءالشركة السعودية 

 
١٬٥٢٨٬٨٨١  ١٬٥٢١٬٥٨٩ 

 
 مستحق من أطراف ذات عالقة  ٢-٣٠

 ذمم مدينة تجارية 
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    المساهمون
 ١٩٧٬٣١١  ٢٠٠٬٢٩١ شركة سابك والشركات التابعة لها

 ٩١٬٩٨٨  ٧٣٬٦٢٥ الهيئة الملكية للجبيل وينبع
    أطراف ذات عالقة أخرى    

 ٢٠٩٬٥٩٤  ٢٠٣٬٣٥٢ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها
 ٢٬٠٥٩  ٢٬٦٠٣ الشركة السعودية للكهرباء

 
٥٠٠٬٩٥٢  ٤٧٩٬٨٧١ 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٥٠ 
 

 (يتبع). معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ٣٠
 

 (يتبع)مستحق من أطراف ذات عالقة  ٢-٣٠
 مدينة أخرىمدفوعات مقدماً وذمم 

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ١٨٦٬٢٩٢ ١٣٧٬٠٦١ الشركة السعودية للكهرباء
 ١٨٦٬٢٩٢  ١٣٧٬٠٦١ 

 
 مستحق إلى أطراف ذات عالقة  ٣-٣٠

 
 ذمم دائنة تجارية

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

    أطراف ذات عالقة أخرى
 ١٠٩٬٣٠٢ ٨٦٬٢٧٦ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

 ٤٩٬٨١٤ - الشركة السعودية للكهرباء
 ١٥٩٬١١٦  ٨٦٬٢٧٦ 

 محتجزات دائنة
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    المساهمون

 ٦٬٧١٩ ٢٨ الهيئة الملكية للجبيل وينبع

 ومطلوبات أخرىمصروفات مستحقة 
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 

 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

   المساهمون
 ٨٬٨٣٩ ١١٬٠٢٩ الهيئة الملكية للجبيل وينبع

   
   أطراف ذات عالقة أخرى

 ١٦٣٬٢٠٤ ١٣٧٬٤٨٦ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها
 ١٬٩١٤ ٣٣٬٦٤٠ الشركة السعودية للكهرباء

 ١٧٣٬٩٥٧  ١٨٢٬١٥٥ 
 

 مستحق إلى مساهم ٤-٣٠
 

لحالية لصافي فيما يلي الحد األدنى لدفعات عقود إيجار األرض المستقبلية بموجب عقود إيجار مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع باإلضافة إلى القيمة ا
 الحد األدنى لدفعات اإليجار:

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 سعودي)(ألف لایر   (ألف لایر سعودي) 

   ))١التزام اإليجار الخاص بموجودات عقود إيجار من الهيئة المليكة (إيضاح (
 ٢٬٧٤٥٬٣٨٢ ٢٬٨٤٨٬٣٠٤ غير متداول - 
 ٦٦٩٬١٧٦ ٣٥٣٬٦٢٠ متداول - 

 ٣٬٤١٤٬٥٥٨ ٣٬٢٠١٬٩٢٤ 
   

 ٧٩٩٬٤١٥ ١٬٣٦٢٬٧١٧ ))٢االلتزام الخاص بموجودات محولة من الهيئة الملكية (إيضاح (
 ٤٬٢١٣٬٩٧٣  ٤٬٥٦٤٬٦٤١ 

 
 

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ق - 169



 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٥١ 
 

 (يتبع). معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ٣٠
 

 (يتبع)مستحق إلى مساهم  ٤-٣٠
 

م، قامت الهيئة الملكية بتأجير ٢٠٠٣يناير  ١م، ابتداًء من ٢٠٠٦بناًء على االتفاقية الرسمية الموقعة بين الشركة األم والهيئة الملكية في سنة  ) ١
ينبغي على الشركة  مليون لایر سعودي. ٣٬٣٧٣مرافق تشغيل الكهرباء والمياه في ينبع ومرافق تشغيل المياه في الجبيل إلى الشركة األم بقيمة 

 مليون لایر سعودي.  ١٦٨٫٧قسط سنوي متساوي قيمة كل قسط  ٢٠األم سداد هذا االلتزام بموجب هذا العقد على 
 

م مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل الكهرباء والمياه بقيمة ٢٠١٦وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار الثانية في عام 
 قسط سنوي. ٣١مليون لایر سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا العقد على  ١،٥٢٦٫٦

 
م مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل الكهرباء والمياه بقيمة ٢٠١٧وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار الثالثة في عام 

 قسط سنوي. ٣٣لى الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا العقد على مليون لایر سعودي. ينبغي ع ٣١٨٫٨
 

م مع الهيئة الملكية في الجبيل للحصول على مرافق إضافية لتشغيل الكهرباء والمياه ٢٠١٧وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار الرابعة في عام 
 قسط سنوي. ٢٥تزام بموجب هذا العقد على مليون لایر سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االل ١٬٧٧٧٫٨بقيمة 

 
 ١٣٫١م مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل المياه بقيمة ٢٠١٨وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار الخامسة في عام 

 قسط سنوي. ٢٥مليون لایر سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا العقد على 
 

 ١٫٢م مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل المياه بقيمة ٢٠١٩وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار السادسة في سنة 
 قسط سنوي. ٢٩مليون لایر سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا العقد على 

 
 ٥١٠٫٩مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل المياه بقيمة  م٢٠٢٠في سنة  وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار السابعة

 قسط سنوي. ٢٥مليون لایر سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا العقد على 
 

: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٣٦٢٫٧جمالي على الشركة األم التزام قائم مقابل الموجودات المستلمة من الهيئة الملكية بمبلغ إ ) ٢
مليون لایر سعودي) ما زال االنتهاء من شروط وأحكام السداد الخاصة بها معلقاً، وبناًء عليه، فقد تم تصنيف الرصيد ضمن المطلوبات  ٧٩٩٫٤

 ).١٩غير المتداولة (إيضاح 
 

 معامالت مع أعضاء اإلدارة العليا ٥-٣٠
عة أنشطة يتكون أعضاء اإلدارة العليا بالمجموعة من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا الذين لديهم سلطة ومسؤولية تخطيط وتوجيه ومتاب

 المجموعة. 
 

 تكاليف مديرين أخرى 
 فيما يلي مكافأة المديرين التنفيذيين وغيرهم من أعضاء اإلدارة العليا خالل السنة:

 
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٣٣٬٢٠٩  ٤٥٬٦١٧ منافع الموظفين قصيرة األجل
 ٦٬٤٣٠  ٥٬٢٢٨ خطة المنافع المحددة بعد التوظيف

 ٣٩٬٦٣٩  ٥٠٬٨٤٥ مجموع التعويضات المدفوعة إلى أعضاء اإلدارة العليا
 

 . عقود اإليجار٣١

 ))١٦مستأجراً (المعيار الدولي للتقرير المالي (عقود إيجار تكون الشركة فيها 
سنة وتشتمل بعض عقود اإليجار على خيار  ٥٠تقوم المجموعة باستئجار سيارات وأراضي ومنازل. تكون عقود اإليجار عادةً لفترة سنة واحدة إلى 

 تجديد فترة اإليجار بموافقة الطرفين بعد ذلك التاريخ. 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والشركات التابعة لها 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٥٢ 
 

  (يتبع). عقود اإليجار ٣١

 التزامات عقود إيجار ) ١
 

  م٢٠٢٠   م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
    

 ٧٢١٬٢٤٨  ٣٦٧٬٣٣٠ الجزء المتداول
 ٣٬١١١٬٨٨٤  ٢٬٨٦٥٬٠٤٨ الجزء غير المتداول

 ٣٬٨٣٣٬١٣٢  ٣٬٢٣٢٬٣٧٨ 
 
 

 الحركة في التزامات عقود إيجار
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي)     

   
 ٣٬٣٢١٬٠٢٣ ٣٬٨٣٣٬١٣٢ يناير  ١الرصيد في 

 ٥٣٢٬٨٢٥ ٤٬٢٥٩ إضافات
 ١٤٬٦٣٥ ١٤٬٣٥٧ فوائد عن التزامات عقود إيجار

 (٣٥٬٣٥١) (٦١٩٬٣٧٠) مدفوع خالل السنة
 ٣٬٨٣٣٬١٣٢ ٣٬٢٣٢٬٣٧٨ ديسمبر ٣١الرصيد في 

 
 . ارتباطات والتزامات محتملة٣٢

 
 رأسماليةالتزامات 

: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٫٨٩٧بلغت المصروفات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة في نهاية السـنة ولكن لم يتم تكبدها 
 مليون لایر سعودي). ١٫٩٩٣

  
 التزامات أخرى

ً مع شركة أرامكو  السعودية لشراء الوقود الالزم للمحطة المستقلة للكهرباء والمياه لمدة أبرمت شركة توريد، وهي إحدى شركات المجموعة، اتفاقا
 عشرين سنة، وسيتم سداد تكلفة الوقود من قبل أطراف البيع شهرياً دون أي هامش.

 
 التزامات محتملة

االعتيادية ضمانات بنكية واعتمادات ، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة نيابة عن المجموعة وفي سياق األعمال م٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
 مليون لایر سعودي).  ٤٢٥٫٧: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٥٢٤٫٩مستندية بمبلغ 

 
 . أحداث الحقة٣٣

 لمالية الُموّحدة.وتاريخ اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة قد يكون لها تأثير جوهري على هذه القوائم ا م٢٠٢١ديسمبر  ٣١لم تقع أحداث بين 
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 شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (مرافق) 
 والشركات التابعة لھا 

 (شركة مساھـمة سعـودیة) 
 

 القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة الُمختصرة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 الحسابات المستقل مع تقریر فحص مراجع 
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 شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (مرافق) والشركات التابعة لھا 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة الُمختصرة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 

  

 
 الصفحة  الفھرس 

 – القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة الُمختصرة تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص 

 ۱ قائمة المركز المالي الُموّحدة الُمختصرة 

 قائمة الدخل الُموّحدة الُمختصرة 
 

۲ 

 ۳ قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُموّحدة الُمختصرة 

 ٤ قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الُموّحدة الُمختصرة 

 ٥ قائمة التدفقات النقدیة الُموّحدة الُمختصرة  

 ۱۷ – ٦ إیضاحات حول القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة الُمختصرة  

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ق - 173



 

 
 

 
 

   

 
 

  
  
 
  
  
  

 

   
   

 

              
  

 

 
 

        
   

    
 
 

 

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ق - 174



 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
   

   

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ق - 175



 شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (مرافق) والشركات التابعة لھا 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 قائمة المركز المالي الُموّحدة الُمختصرة  
 م۲۰۲۲مارس   ۳۱كما في  

۱ 
 

 

  

 إیضاح 
 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 

  ُمدقّقة)(غیر 
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (ُمدقّقة)
 (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)    الموجودات

      موجودات غیر متداولة
 ۲۰٬٤۱۲٬۰۹۰  ۲۰٬۲۷۸٬٤۰۳  ٦ ممتلكات وآالت ومعدات 
 ۹٬٦۱۹  ۸٬۸٤٥   موجودات غیر ملموسة

 ۱۱٬۷۰٦  ۳۲٬۸٦٦   شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة  
 ۲۷۲٬٤۱۸  ۲٦۲٬۸۲۷   ذمم مدینة ومدفوعات مقدماً طویلة األجل  

 ۷٬٤۳۰  ۳٬٥۲۸   موجودات ضریبیة مؤجلة
 ۲۰٬۷۱۳٬۲٦۳  ۲۰٬٥۸٦٬٤٦۹   مجموع الموجودات غیر المتداولة 

      
      موجودات متداولة

 ۲۷۳٬٥۳۹  ۲٦۷٬٦۲۷   مخزون
 ۸۳٤٬۰۹٦  ۹٦۷٬۲۹٥   ذمم مدینة تجاریة 

 ۳۸٤٬۱٥٥  ۳۷۷٬٥۹٥   مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى 
 ۱٬٤۲۲٬۲۰۰  ۱٬٤۳٥٬۰۰۰  ۱۲ ودائع قصیرة األجل

 ٤۸۲٬٦٥٤  ٦۳٦٬٥٦٦   في حكمھ   نقد وما
 ۳٬۳۹٦٬٦٤٤  ۳٬٦۸٤٬۰۸۳   مجموع الموجـودات المتداولة 

 ۲٤٬۱۰۹٬۹۰۷  ۲٤٬۲۷۰٬٥٥۲   الموجودات مجموع 
      

      حقوق الملكیة والمطلوبات 
      حقوق الملكیة

 ۲٬٥۰۰٬۰۰۰  ۲٬٥۰۰٬۰۰۰   رأس المال 
 ۲۸۷٬۹٦۰  ۲۸۷٬۹٦۰   احتیاطي نظامي

 ٤٬۸۳٤٬٤۳۰  ٤٬۹۷۷٬۳۷۸   أرباح مبقاة 
التدفقات النقدیة لشركات مستثمر حقوق الملكیة قبل احتیاطي القیمة العادلة للتحوط تجاه 

  فیھا
  

۷٬۷٦٥٬۳۳۸  ۷٬٦۲۲٬۳۹۰ 
 ) ۷۱٬۳۰٤(  ۲۹٬۷٥۰   احتیاطي القیمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدیة لشركات مستثمر فیھا  

 ۷٬٥٥۱٬۰۸٦  ۷٬۷۹٥٬۰۸۸   حقوق الملكیة العائدة لمساھمي الشركة األم
 

  مطلوبات 
 

   
      متداولةمطلوبات غیر 

 ۸٬٦۱۷٬۹٦٥  ۸٬٥۲۷٬۸۹٦  ۱۳ قروض وسلف بنكیة 
 ۲٬۸٦٥٬۰٤۸  ۲٬۸۹۷٬۰۲۰  ۸ التزامات عقود إیجار 

 ۲٬۷٥۲٬٦۳۲  ۲٬۷۱٦٬۷۳۸  ۱٤ مطلوبات غیر متداولة أخرى 
 ۱۲٦٬٤٤۳  ۱۳۳٬۸۲٦   مطلوبات ضریبیة مؤجلة 

 ۱٤٬۳٦۲٬۰۸۸  ۱٤٬۲۷٥٬٤۸۰   مجموع المطلوبات غیر المتداولة 
 

  مطلوبات متداولة 
 

   
 ۳٦۱٬۰٦٦  ۳۷۰٬٤۳۱  ۱۳ الجـزء المـتداول من قروض وسلف بنكیة
 ۳٦۷٬۳۳۰  ۳۳٥٬۰۸۹  ۸ الجزء المتداول من التزامات عقود إیجار 

 -  ٥۱٬۰۰۰   قروض قصیرة االجل
 ٦۱۲٬۳۲۷  ٦٦۰٬۳٤۲   ذمم دائنة تجاریة 

 ۸٥٦٬۰۱۰  ۷۸۳٬۱۲۲   متداولة أخرىمصروفات مستحقة ومطلوبات 
 ۲٬۱۹٦٬۷۳۳  ۲٬۱۹۹٬۹۸٤   مجموع المطلوبات المتداولة 

 ۱٦٬٥٥۸٬۸۲۱  ۱٦٬٤۷٥٬٤٦٤   مجموع المطلوبات 
 ۲٤٬۱۰۹٬۹۰۷  ۲٤٬۲۷۰٬٥٥۲   مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات 

 
م ۲۰۲۲ یونیو  ۳۰ھـ الموافق  ۱٤٤۳ذو الحجة    ۱) من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ  ۱۷) إلى (۱تم اعتماد القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة الُمختصرة الظاھرة في الصفحات من (

 وتم توقیعھا نیابة عنھم من قبل: 
 
 
 
 
 
 

 ___________________________  ___________________________   ______________________________ 
 سالمال خالد محمد 

 رئیس مجلس اإلدارة 
 محمد بن بركي الزعبي
 الرئیس والمدیر التنفیذي

 محمد عبدالحمید الملحم 
 نائب الرئیس للمالیة

 
 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة الُمختصرة. ۱٥رقم () إلى  ۱تعد اإلیضاحات المرفقة من رقم (
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 شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (مرافق) والشركات التابعة لھا 
  (شركة مساھمة سعودیة)

 قائمة الدخل الُموّحدة الُمختصرة
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

۲ 
 

 

  

 
 

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱  م ۲۰۲۲مارس  ۳۱   
 (غیر ُمدقّقة)  (غیر ُمدقّقة)  إیضاح  
 (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)    
      

 ۱٬٤۲۲٬۱۷٤  ۱٬٤٦۲٬۰۲٥  ۱۰ إیرادات 
 ) ۱٬۲۳۳٬۷۹۳(  ) ۱٬۲٤۰٬٥٤٦(   تكلفة اإلیرادات 
  ۱۸۸٬۳۸۱  ۲۲۱٬٤۷۹   إجمالي الربح

      
 ) ۲۲٬۷٤۸(  )۳٤٬۰۹٤(   مصروفات إداریة 

 ٤٤٬۰۱۸  ۲۹٬۰٤۱   إیرادات تشغیلیة أخرى 
 ) ۷٤۷(   )٥۰۲(   مصروفات تشغیلیة أخرى 

 ۲۰۸٬۹۰٤  ۲۱٥٬۹۲٤   ربح التشغیل 
      

  ٤٬۸۲۹   ٦٬٥۸۲   إیرادات تمویلیة
 ) ٦۲٬۷۱۳(   )٥۹٬۱۷۲(   تكلفة تمویلیة

 ) ۱۳٤(  ٥٤۲   الحصة في نتائج شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة 
 ۱٥۰٬۸۸٦  ۱٦۳٬۸۷٦   الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل

      
 ) ٤٦٬٦٥۹(  )۲۰٬۹۲۸(  ۷ الزكاة وضریبة الدخل

 ۱۰٤٬۲۲۷  ۱٤۲٬۹٤۸   ربح الفترة

      
      عائد إلى: 

 ۸۹٬٤۸٦  ۱٤۲٬۹٤۸   مساھمي الشركة األم
 ۱٤٬۷٤۱  -   الحصة غیر المسیطرة

   ۱٤۲٬۹٤۸  ۱۰٤٬۲۲۷ 
 

     ربحیة السھم:

 0.36  0.57      ربحیة السھم األساسیة والمخفضة العائدة للمساھمین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة الُمختصرة. ۱٥) إلى رقم (۱تعد اإلیضاحات المرفقة من رقم (
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 شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (مرافق) والشركات التابعة لھا 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُموّحدة الُمختصرة
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

۳ 
 

 

  

 
 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱  م ۲۰۲۲مارس  ۳۱   
 (غیر ُمدقّقة)  (غیر ُمدقّقة)   
 (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)    
      

 ۱۰٤٬۲۲۷  ۱٤۲٬۹٤۸   الفترةربح 
      

      االلددخخلل  االلششاامملل  ااآلآلخخرر  للللففتتررةة  
      

      الدخل الشامل اآلخر سیُعاد تصنیفھ إلى حساب الربح والخسارة في فترات الحقة: 
 ٥۰٬٦۱۰  ۱۰۱٬۰٥٤   الحصة في ربح التحوط تجاه التدفقات النقدیة لشركات مستثمر فیھا، بالصافي من الضریبة المؤجلة 

 ۱٥٤٬۸۳۷  ۲٤٤٬۰۰۲   مجموع الدخل الشامل للفترة

      

      عائد إلى: 
 ۱٤۰٬۰۹٦  ۲٤٤٬۰۰۲   مساھمي الشركة األم

 ۱٤٬۷٤۱  -   الحصة غیر المسیطرة
   ۲٤٤٬۰۰۲  ۱٥٤٬۸۳۷ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة الُمختصرة. ۱٥) إلى رقم (۱تعد اإلیضاحات المرفقة من رقم (
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شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (مرافق) والشركات التابعة لھا 
 

(شركة مساھمة سعودیة)
 

 
صرة 

قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الُموّحدة الُمخت
 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
۳۱
 

س  
مار

۲۰۲۲
 م 

 

٤ 
 

 

 

  

 
 

  
 

               
 

ت المرفقة من رقم (
ضاحا

تعد اإلی
۱

) إلى رقم (
۱٥

) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة 
صرة. 

األّولیّة الُموّحدة الُمخت
 

 
حقوق الملكیة العائدة لمساھمي الشركة األم

 
 

 

 
س المال

رأ
 

احتیاطي نظامي 
 

أرباح 
مبقاة

 

احتیاطي القیمة العادلة 
للتحوط تجاه التدفقات النقدیة  

لشركات مستثمر فیھا 
 

المجموع
 

صة غیر المسیطرة 
الح

 
مجموع حقوق الملكیة

 
 

لایر سعودي) 
ف 

(أل
 

لایر سعودي) 
ف 

(أل
 

لایر سعودي) 
ف 

(أل
 

لایر سعودي) 
ف 

(أل
 

لایر سعودي) 
ف 

(أل
 

لایر سعودي) 
ف 

(أل
 

لایر سعودي) 
ف 

(أل
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
۱ 

ینایر 
۲۰۲۱

قة)  م (ُمدقّ
 

۲٬٥۰۰٬۰۰۰ 
۲٦۱٬۰۱۰ 

٤٬۳۳٤٬۸۸۹ 
)

۱٦۲٬۱٤٦
 (

 
٦٬۹۳۳٬۷٥۳ 

٥۳٬٦۳۳ 
٦٬۹۸۷٬۳۸٦ 

قة)  ربح الفترة (غیر ُمدقّ
 

- 
- 

۸۹٬٤۸٦ 
- 

۸۹٬٤۸٦ 
۱٤٬۷٤۱ 

۱۰٤٬۲۲۷ 
قة)  الدخل الشامل اآلخر (غیر ُمدقّ

 
- 

- 
- 

٥۰٬٦۱۰ 
٥۰٬٦۱۰ 

- 
٥۰٬٦۱۰ 

كما في 
۳۱

 
س 

مار
۲۰۲۱

م (غیر 
مدققة) 

 
۲٬٥۰۰٬۰۰۰ 

۲٦۱٬۰۱۰ 
٤٬٤۲٤٬۳۷٥ 

)
۱۱۱٬٥۳٦

 (
 

۷٬۰۷۳٬۸٤۹ 
٦۸٬۳۷٤ 

۷٬۱٤۲٬۲۲۳ 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

۱ 
ینایر 

۲۰۲۲
قة)  م (ُمدقّ

 
۲٬٥۰۰٬۰۰۰ 

۲۸۷٬۹٦۰ 
٤٬۸۳٤٬٤۳۰ 

)
۷۱٬۳۰٤

(
 

۷٬٥٥۱٬۰۸٦ 
- 

۷٬٥٥۱٬۰۸٦ 
قة)  ربح الفترة (غیر ُمدقّ

 
- 

- 
۱٤۲٬۹٤۸ 

- 
۱٤۲٬۹٤۸ 

- 
۱٤۲٬۹٤۸ 

الدخل الشامل اآلخر 
قة)  (غیر ُمدقّ

 
- 

- 
- 

۱۰۱٬۰٥٤ 
۱۰۱٬۰٥٤ 

- 
۱۰۱٬۰٥٤ 

كما في 
۳۱

 
س 

مار
۲۰۲۲

م (غیر مدققة) 
 

۲٬٥۰۰٬۰۰۰ 
۲۸۷٬۹٦۰ 

٤٬۹۷۷٬۳۷۸ 
۲۹٬۷٥۰ 

۷٬۷۹٥٬۰۸۸ 
- 

۷٬۷۹٥٬۰۸۸ 
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 شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (مرافق) والشركات التابعة لھا 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 قائمة التدفقات النقدیة الُموّحدة الُمختصرة
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر  

 

٥ 
 

  

 

    
 إیضاح

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 
  (غیر ُمدقّقة)

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱
 (غیر ُمدقّقة)

 (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)    
      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

 ۱۰٤٬۲۲۷  ۱٤۲٬۹٤۸   ربح الفترة
      تعدیالت من:

 ۲۷٦٬۲٤۹  ۲۸٦٬۹۱۸  ٦ استھالك ممتلكات وآالت ومعدات 
 ۲٤٬۰۸۱  1,616   إطفاء موجودات غیر ملموسة 

) ۱۳٬۷۷۰(  (۱٤٬۲۱٦)   إطفاء إیرادات مؤجلة   
 ۱٬۳۹٦  ۱٬۳۹٦   إطفاء منافع موظفین مؤجلة

 ٤۷۰  ۲٬۳۰٤   مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم
)٥٤۲(   نتائج شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة الحصة في     ۱۳٤ 

 ۱٤٬٥۱۷  ۱٤٬۹۹۳   منافع الموظفین الُمحّملة 
)٦٬٥۸۲(   إیرادات تمویلیة   )٤٬۸۲۹ (  
 ٦۲٬۷۱۳  ٥۹٬۱۷۲   تكالیف تمویلیة

 ٤٦٬٦٥۹  ۲۰٬۹۲۸  ۷ الزكاة وضریبة الدخل الُمحّملة 
      

      تغیرات في: 
) ۱۳۳٬۱۹۹(   مدینة تجاریة ذمم     (٦۸٬۱۲۲) 

 ۳٬٦۸۳  ۳٬٦۰۸   مخزون
 ۱۳٥٬۲۸۸  ۷٬۳٤٦   مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى 
 ۱۲٬٦۰٤  ۱۰٬۱۲۱   ذمم مدینة ومدفوعات مقدماً طویلة األجل 

 (٤٤٬۰۸٤)   ٤۸٬۰۱٥   ذمم دائنة تجاریة 
)٥۹٬۳۷۸(   مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى   ۳٥٥۳٬  

 -  15,890   مطلوبات غیر متداولة أخرى 
 ٥٥٤٬۲٦۳  401,338   النقد الناتج عن األنشطة التشغیلیة

      
)۲٬٥۳٥(   منافع موظفین مدفوعة     (۲٬۱٤۲) 

)۳٤٬٦۸۲(   فوائد مدفوعة     (۳۲٬٦۲۹) 
)٦٬۹٦۰(   الزكاة وضریبة الدخل المدفوعة     (٦٬٤۷۸) 

 513,322  357,161   األنشـطة التشـغیلیةصافي النقد من  
      

      التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
) ۱٥۳٬۲۳۱(  ٦ شراء ممتلكات وآالت ومعدات، الصافي    (۲۱۲٬۰۲۸) 

 -  (842)   شراء موجودات غیر ملموسة 
 ۲٬۲٦٥  ۳٬۸۷۰   إیرادات فوائد عن ودائع 

)۱۲٬۸۰۰(   قصیرة األجل صافي الحركة في ودائع     (۲۰۲٬۲۰۰) 
 (411,963)  (163,003)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

      
      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

 (۲۲٦٬٥۰۷)   (۸۷٬۱۷۷)   المدفوع من قروض وسلف بنكیة
 ٥۱٬۰۰۰  ٥۱٬۰۰۰   المتحصل من قروض قصیرة األجل

 (۲٬٥۹۲)   (٤٬۰٦۹)   المدفوع من التزام إیجار  
 ۲۹٬۳٥۱  ۱٥٬۸۹۰   مطلوبات غیر متداولة أخرى 

 (148,748)  (40,246)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
      

 (٤۷٬۳۸۹)   ۱٥۳٬۹۱۲   صافي التغیر في النقد وما في حكمھ 
 ٥۹٤٬۸۱٥  ٤۸۲٬٦٥٤   النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة 

 ٥٤۷٬٤۲٦  ٦۳٦٬٥٦٦   النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 
      

      معلومات تكمیلیة عن التدفقات النقدیة
      معامالت غیر نقدیة ھامة

 ۲۹٬۷۰٦  -   محول إلى موجودات غیر ملموسة من أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ
 ٥۲٬۹٦٦  ۱۰٥٬۷۲٦   العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدیة لشركات مستثمر فیھا صافي التغیر في القیمة 

 
 
 
 
 

) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة الُمختصرة. ۱٥) إلى رقم (۱تعد اإلیضاحات المرفقة من رقم (
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 شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (مرافق) والشركات التابعة لھا 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الُمختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة  
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

  ٦  
 

 

 . معلومات حول الشركة ۱
 

أكتوبر   ۱۸ھـ (الموافق  ۱٤۲۱رجب    ۲۱بتاریخ    ۲۹الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع ("مرافق" أو "الشركة األم") ھي شركة تم تأسیسھا بموجب المرسوم الملكي رقم م /  إن شركة مرافق  
 الذي أقر النظام األساسي للشركة األم. م) ۲۰۰۱مارس  ۲۱ھـ (الموافق ۱٤۲۱ذو الحجة  ۲٦بتاریخ   ۲۱۰۱م) كشركة مساھمة سعودیة وفقاً للقرار الوزاري رقم ۲۰۰۰

 
م) الصادر في مدینة الجبیل الصناعیة. یقع المقر المسجل  ۲۰۰۱سبتمبر    ٥ھـ (الموافق  ۱٤۲۲جمادى الثاني    ۱۷بتاریخ    ۲۰٥٥۰۰٤۹٦۸تعمل الشركة األم بموجب السجل التجاري رقم  

 ، المملكة العربیة السعودیة. للشركة األم في منطقة الصناعات المساندة بمدینة الجبیل الصناعیة
 

 لایر سعودي مملوك كما في نھایة الفترة/ السنة كما یلي:  ۱۰سھم قیمة كل سھم  ۲٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰لایر سعودي مقسم إلى  ۲٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰یبلغ رأس مال الشركة األم 
  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  م ۲۰۲۲مارس  ۳۱
 ٪ ۲٤٫۸۱  ٪ ۲٤٫۸۱ الشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك")

 ٪ ۲٤٫۸۱  ٪ ۲٤٫۸۱ شركة أرامكو السعودیة للطاقة
 ٪ ۲٤٫۸۱  ٪ ۲٤٫۸۱ الھیئة الملكیة للجبیل وینبع 

 ٪ ۲٤٫۸۱  ٪ ۲٤٫۸۱ صندوق االستثمارات العامة
 ٪ ۰٫۷٦  ٪ ۰٫۷٦ مستثمرون آخرون من القطاع الخاص

 ۱۰۰ ٪  ۱۰۰ ٪ 
 

وأنظمة  بأعمال التشغیل والصیانة واإلدارة وأعمال التوسعة وأعمال اإلنشاءات ألنظمة التبرید بمیاه البحر وأنظمة المیاه المحالة والمعالجة،  یتمثل الغرض الرئیسي للشركة األم في القیام  
غراض بما فیھا من استیراد المواد وغیره ومن  الصرف الصحي والصناعي، وأنظمة الكھرباء لتوفیر تلك الخدمات للمنشآت الصناعیة والتجاریة والسكنیة والقیام بأي أعمال الزمة لتلك األ

 أجل تقدیم تلك الخدمات، فإن الشركة األم قد تقوم بما یلي:
 

 الغیر.   كما ھو مطلوب بنفسھا أو عن طریق  امتالك أو تأجیر الممتلكات والمرافق والشبكات ذات العالقة و / أو تركیب أو توصیل أو تحدیث أو استبدال أو توسیع المرافق أو الشبكات •
جمیع المستفیدین في مدینتي الجبیل وینبع  المشاركة أیضاً في أي أنشطة ضروریة أو مكملة لتلك األغراض، بما في ذلك استیراد المواد وما شابھھا. تقدم الشركة األم ھذه الخدمات ل  •

 الصناعیتین. 
أو ترقیة أو استبدال أو توسیع العقارات والمرافق والشبكات ذات العالقة والمشاركة في أي  االستحواذ على حقوق ملكیة في شركات أخرى وتملك أو تأجیر أو تركیب أو توصیل   •

 أنشطة لتحقیق أغراضھا.
 ودیة أو خارجھا. تملك حقوق ملكیة أو أسھم في شركات أخرى أو االندماج مع أو شراء ھذه الشركات وإنشاء شركات جدیدة بمفردھا داخل المملكة العربیة السع •

 
متعددة من الحكومة، یتعین على الشركة األم تقدیم   بدء أعمال تشغیل الشركة األم، قامت الھیئة الملكیة للجبیل وینبع ("الھیئة الملكیة") بتورید الخدمات المذكورة أعاله. وفقا لتوجیھاتقبل  

 مثل ھذه الخدمات للعمالء في مدینتي الجبیل وینبع الصناعیتین. 
 

 م. یقع المقر الرئیسي لعمل الشركة األم في مدینتي الجبیل وینبع الصناعیتین. ۲۰۰۳ینایر  ۱ل التجاري في بدأت الشركة األم التشغی
 
 

 ھیكل المجموعة 
 

 شركات تابعة 
 باسم "المجموعة"):م، یوجد لدى الشركة األم الشركات التابعة التالیة (ویشار إلى الشركة األم والشركات التابعة لھا فیما بعد ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 

 
٪ للشركة األم، ومسجلة في جزیرة غیرنسي وتعمل في مجال التأمین محدد الغرض ۱۰۰شركة مرافق للتأمین المحدودة، وھي شركة غیر متوافقة مع الشریعة مملوكة بنسبة   •

 لشركة مرافق. 
 

ألم ومسجلة في المملكة العربیة السعودیة بغرض شراء الماء والكھرباء من شركة الجبیل ٪ للشركة ا ۱۰۰شركة مرافق لتورید الكھرباء والماء ("تورید")، وھي مملوكة بنسبة  •
مرافق. شركة تورید مسؤولة أیضاً عن   للمیاه والكھرباء ("جواب") وبیع ھذه المنافع ألطراف البیع: الشركة السعودیة للكھرباء والمؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة وشركة

 ود إلى شركة جواب. شراء وتورید الوق
 

٪ لشركة مرافق، ومسجلة في المملكة العربیة ۱۰۰("ماسا")، وھي مملوكة بنسبة خدمات ماسا للتشغیل والصیانة (سابقاً شركة مرافق سور للتشغیل والصیانة)  شركة  •
شرب والمیاه المحالة وأنظمة تبرید میاه البحر ومعالجة میاه الصرف  السعودیة بغرض تشغیل وصیانة مرافق المیاه والصرف الصحي والمیاه المعالجة ومیاه التبرید ومیاه ال

 الصحي والصناعي وتشغیل وصیانة مرافق خدمات المنافع المتعلقة بذلك وإدارة ومعالجة النفایات الصناعیة والنفایات الخطرة. 
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 (شركة مساھمة سعودیة)

 الُمختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة  
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

  ۷  
 

 

 . معلومات حول الشركة (یتبع) ۱
 

 ترتیبات العملیات المشتركة
 لدى المجموعة ترتیب عملیات مشتركة في الشركة التالیة: م،۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 

 
٪ لشركة مرافق، ومسجلة في المملكة العربیة السعودیة وتتمثل أنشطتھا الرئیسیة في تطویر وإنشاء وامتالك ۳۰شركة الجبیل للمیاه والكھرباء ("جواب")، وھي مملوكة بنسبة  •

دینة الجبیل الصناعیة، في المملكة العربیة السعودیة، ونقل وبیع المیاه والكھرباء والقیام باألعمال واألنشطة المتصلة أو وتشغیل وصیانة مشروع الجبیل للمیاه والكھرباء بم
لموجودات م. تعتبر المجموعة شركة جواب كترتیب عملیات مشتركة. وعلیھ، قامت المجموعة بإثبات حصتھا في ا۲۰۱۰المتعلقة. بدأت شركة جواب أنشطتھا التجاریة في سنة  

 والمطلوبات واإلیرادات من بیع المخرجات ومصروفات العملیات المشتركة في ھذه القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة الُمختصرة.  
 

 استثمار في شركات زمیلة
 م، لدى الشركة الشركات الزمیلة التالیة: ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 

 
٪ لشركة مرافق، ومسجلة في المملكة العربیة السعودیة وتتمثل أنشطتھا الرئیسیة في تطویر ۲۰المحدودة ("تبرید")، وھي مملوكة بنسبة  شركة الجبیل وینبع لتبرید المناطق   •

 وتوفیر ودعم أنظمة تبرید المناطق الصناعیة والتجاریة والسكنیة للعمالء في مدینتي الجبیل وینبع الصناعیتین. 
 

لم تبدأ   ٪، ,مسجلة للقیام بأعمال التشغیل والصیانة في محطة تجمیع ومعالجة میاه الصرف في مدینة جدة.٤۹انة، المملوكة للشركة األم بنسبة شركة جدة الثانیة للتشغیل والصی •
 أعمال التشغیل التجاري للشركة بعد. 

 
 استثمار في مشروع مشترك

 
مسجلة إلدارة وتشغیل وصیانة وإنشاء والتوسع في محطة تجمیع ومعالجة میاه الصرف الصحي، وتوزیع ٪ لشركة مرافق،  ٤٥شركة جدة الثانیة للمیاه، وھي مملوكة بنسبة   •

 النفایات والتخلص منھا، وإنشاء وتوسیع المنشآت والشبكات الالزمة في جدة. لم تبدأ أعمال التشغیل التجاري للشركة بعد. 
 

نفس النسبة في جمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة الُمختصرة باستثناء شركة ماسا التي تمتلك شركة  نسبة ملكیة المجموعة في الشركات المذكورة أعاله ھي  
 م.۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ٪٥۱مرافق فیھا نسبة ملكیة قدرھا 

 
 ختصرة تاریخ اعتماد القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة المُ 

یونیو   ۳۰ھـ الموافق ۱٤٤۳ذو الحجة  ۱م من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ ۲۰۲۲مارس  ۳۱تم اعتماد ھذه القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة الُمختصرة للمجموعة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 م. ۲۰۲۲

 
 . األساس المحاسبي۲
 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة  ۲-۱

) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة ۳٤محاسبة (ھذه القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة الُمختصرة (یشار إلیھا فیما بعد بـ "القوائم المالیة األّولیّة") وفقا للمعیار الدولي للتم إعداد  
دیسمبر   ۳۱اجعین والمحاسبین وینبغي قراءتھا مع القوائم المالیة الُموّحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في  السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمر

عدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر ن القوائم المالیة الم م ("القوائم المالیة السنویة األخیرة"). وال تشتمل ھذه القوائم المالیة األّولیّة على جمیع المعلومات المطلوبة للمجموعة الكاملة م۲۰۲۱
 للمجموعة منذ آخر قوائم مالیة سنویة.المالي. ومع ذلك، فإن اإلیضاحات التفسیریة المحددة مدرجة لشرح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز واألداء المالي 

 
 الشركة األم كجزء من تقدیم طلب اإلدراج لدى ھیئة السوق المالیة. تم إعداد ھذه القوائم المالیة األّولیّة الستخدام إدارة  

 
 حقوق الملكیة مسجلة بالقیمة العادلة.  تم إعداد ھذه القوائم المالیة األّولیّة على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة ما عدا تحوط التدفقات النقدیة لشركات مستثمر فیھا بطریقة

 
م. تتحقق السیطرة عندما ۲۰۲۲مارس    ۳۱لیّة القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة الُمختصرة للشركة األم والشركات التابعة لھا لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  تتضمن ھذه القوائم المالیة األوّ 

لقدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل سیطرتھا على الشركة  تتعرض المجموعة لمخاطر أو یكون لھا حقوق في عائدات متغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا ویكون لدیھا ا
 المستثمر فیھا.  

 تتحقق السیطرة على الشركة المستثمر فیھا، على وجھ التحدید، فقط عندما یكون لدى الشركة األم:

 الحالیة لتوجیھ األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فیھا). القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة  •
 تعرضات أو حقوق على العوائد المتغیرة نتیجة ارتباطھا بالشركة المستثمر فیھا؛ و  •
 القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على مقدار العوائد.  •
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 الُمختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة  
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

  ۸  
 

 

 (یتبع) . األساس المحاسبي ۲
 
 عملة العرض والعملة الوظیفیة ۲-2

رض ھذه القوائم المالیة األّولیّة باللایر السعودي الذي یمثل عملة  یتم قیاس البنود المدرجة في ھذه القوائم المالیة األّولیّة باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا الشركة. تم ع
 ریب كل المبالغ إلى أقرب الف لایر سعودي، ما لم یذكر خالف ذلك. العرض والعملة الوظیفیة للمجموعة. تم تق

 
 أساس التوحید ۲-3

م حقوق أقل في أغلبیة التصویت أو حقوق  بصورة عامة، ھناك افتراض بأن امتالك أغلبیة حقوق التصویت یؤدي إلى السیطرة. لتأیید ھذا االفتراض المسبق وعندما یكون لدى الشركة األ
 المستثمر فیھا، بما في ذلك: للشركة المستثمر فیھا، تأخذ الشركة األم في االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا كان لدیھا سیطرة على الشركة  مشابھة 
 الترتیبات التعاقدیة مع حاملي حقوق التصویت اآلخرین للشركة المستثمر فیھا؛  •
 اقدیة األخرى؛ والحقوق الناتجة عن الترتیبات التع •
 للشركة األم.   حقوق التصویت وحقوق التصویت المحتملة  •

 
وث تغیرات على واحد أو أكثر من عناصر السیطرة  تقوم الشركة األم بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على أي من المنشآت المستثمر بھا أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظروف تشیر إلى حد

التابعة. یتم تضمین موجودات  یبدأ توحید الشركة التابعة عندما یكون للمجموعة سیطرة على الشركة التابعة وال یتم التوحید عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركةالمشار إلیھا أعاله.  
تاریخ حصول المجموعة على السیطرة حتى تاریخ فقدان السیطرة على الشركة    ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل الفترة في القوائم المالیة األّولیّة من

لنتائج إلى عجز في رصید الحصة غیر التابعة. یوزع الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على مساھمي الشركة األم والحصة غیر المسیطرة، حتى إذا أدت ا
 المسیطرة.  

 
ق والدخل والمصروفات والتدفقات  عمل تعدیالت في القوائم المالیة للشركات التابعة لتتماشي مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. تم استبعاد الموجودات والمطلوبات والحقو  إذا لزم األمر، یتم

 النقدیة المتعلقة بالمعامالت التي تتم بین أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید.
 

 لكیة الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت المجموعة السیطرة على الشركة التابعة، سینتج عنھا ما یلي:یُحتسب التغیر في حصة م
 استبعاد الموجودات (متضمنة الشھرة) والمطلوبات للشركة التابعة؛  •
 استبعاد القیمة الدفتریة ألي حصة غیر مسیطرة؛  •
 المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة؛ استبعاد فروق التحویل  •
 االعتراف بالقیمة العادلة للمقابل النقدي المستلم؛ •
 إثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ؛ •
 االعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛ •
أو الخسائر أو األرباح المبقاة، أیھما أنسب. حیث سیكون مطلوباً إذا قامت الشركة إعادة تصنیف حصة المجموعة للبنود المثُبتة مسبقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح   •

 األم باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات العالقة مباشرة. 
 

عة في شركة تابعة والتي ال ینتج عنھا تقاس الحصة غیر المسیطرة بنسبة حصتھا من صافي موجودات الشركة المستحوذ علیھا في تاریخ االستحواذ. تُحتسب التغیرات في حصة المجمو
 فقدان السیطرة ضمن معامالت حقوق الملكیة.

 
محققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات  یتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك أي دخل ومصروفات غیر محققة ناتجة عن المعامالت بین شركات المجموعة. یتم استبعاد األرباح غیر ال

المحققة بنفس الطریقة التي   ریقة حقوق الملكیة مقابل االستثمار إلى درجة حصة المجموعة في الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة. ویتم استبعاد الخسائر غیرالمستثمر فیھا بط
 تستبعد فیھا األرباح غیر المحققة ولكن فقط إلى حد عدم وجود دلیل على انخفاض في القیمة.

 
 المجموعة باحتساب حصتھا في الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات المتعلقة بالعملیة المشتركة. تقوم 
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 شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (مرافق) والشركات التابعة لھا 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الُمختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة  
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

 ۹ 
 

 

 . استخدام التقدیرات واألحكام۳
على   تؤثر  وافتراضات  وتقدیرات  أحكام  بوضع  اإلدارة  قامت  األّولیّة،  المالیة  القوائم  ھذه  إعداد  واإلیرادات  عند  والمطلوبات  للموجودات  المعلنة  والمبالغ  المحاسبیة  السیاسات  تطبیق 

 قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.  والمصروفات.
 

السیاسات المحاسبیة المطبقة على القوائم المالیة   إن األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات ھي نفس
 السنویة األخیرة.  

 
 . معاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة ٤

 لتي لیس لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة األّولیّةأ) المعاییر الجدیدة والمعدلة ا
 م: ۲۰۲۲ینایر  ۱ي فیما یلي التغیرات التي تم إدخالھا مؤخراً على المعاییر الدولیة للتقریر المالي والتي یجب تطبیقھا في الفترات السنویة التي تبدأ ف

 
 ).۱٦لى المعیار الدولي للتقریر المالي (على المستأجرین (تعدیل ع ۱۹-التخفیضات استجابة لتأثیرات كوڤید •
 ))۳۷تكلفة إتمام العقد (التعدیالت على المعیار الدولي للمحاسبة ( -العقود الُمحّملة بخسائر  •
 . ۲۰۲۰-۲۰۱۸التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي لدورة سنة  •
 ). و۱٦(تعدیالت على المعیار الدولي للمحاسبة ( ممتلكات وآالت ومعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود •
 ))۳(تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي ( –الرجوع إلى اإلطار المفاھیمي  •

 
 لم یكن لتطبیق المعاییر المعدلة أي تأثیر جوھري على المبالغ الُمثبتة في الفترة الحالیة والفترات السابقة. 

 
 والتي لم تُطبّق بعدب) المعاییر الصادرة 

 م. ۲۰۲۲ینایر  ۱تي تبدأ بعد اختارت إدارة المجموعة عدم التطبیق المبكر للمعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التالیة والتي سوف تصبح ساریة المفعول للفترات ال
 

 م أو بعد ذلك التاریخ.۲۰۲۳ینایر  ۱ي تبدأ في "عقود التأمین"، یُطبّق على الفترات السنویة الت -) ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي ( •
 م أو بعد ذلك التاریخ.۲۰۲۳ینایر   ۱)) یطبّق على الفترات التي تبدأ في ۱تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة (تعدیالت على المعیار الدولي للمحاسبة ( •
 م أو بعد ذلك التاریخ.۲۰۲۳ینایر  ۱ت السنویة التي تبدأ في )، یُطبّق على الفترا۱۷التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي ( •
م  ۲۰۲۳ینایر    ۱)، ویُطبّق على الفترات السنویة التي تبدأ في  ۲)) وبیان ممارسة المعاییر الدولیة للتقریر المالي (۱تعدیل على المعیار الدولي للمحاسبة (  - إفصاح السیاسات المحاسبیة   •

 أو بعد ذلك التاریخ. 
 م أو بعد ذلك التاریخ.۲۰۲۳ینایر  ۱))، یسري على الفترات التي تبدأ في ۸تقدیر المحاسبي (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (تعریف ال •
ینایر    ۱یة التي تبدأ في  ضریبة الدخل) یسري للفترات السنو  -   ۱۲الضریبة المؤجلة المتعلقة باألصول والخصوم الناشئة عن معاملة واحدة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي   •

 م أو بعد ذلك التاریخ. و ۲۰۲۳
))، سیتم تحدید  ۲۸) ومعیار المحاسبة الدولي (۱۰بیع أو مساھمة في األصول بین المستثمر والشركة الزمیلة أو المشروع المشترك (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (  •

 فترات السریان السنویة فیما بعد. 
 

 المعاییر المذكورة أعاله ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة األّولیّة للمجموعة.

 
 . القطاعات التشغیلیة٥

المستھلكین. تتحقق اإلیرادات الرئیسیة للمجموعة إلى  تنقسم األنشطة التشغیلیة الرئیسیة للمجموعة إلى الطاقة والمیاه وأنشطة أخرى مكملة لبعضھا البعض في إنتاج وتوزیع الكھرباء والمیاه  
   حالیاً من بیع خدمات الطاقة والمیاه للعمالء النھائیین وفقاً للتعریفات المعمول بھا.

 
 ممععللووممااتت  االلققططااععااتت::  

 إن المجموعة مقسمة إلى وحدات أعمال حسب ستة قطاعات مفصح عنھا على النحو التالي:  
 

 الطاقة: وتشمل تولید الطاقة الكھربائیة ونقلھا وتوزیعھا وبیعھا بالتجزئة.  •
ات الثقیلة، ومعالجة والتخلص من میاه الصرف  المیاه: وتشمل أنظمة تحلیة ومعالجة المیاه، وإنتاج وتوزیع المیاه الصالحة للشرب والمیاه الصناعیة، وأنظمة تبرید میاه البحر للصناع  •

 صحي. الصناعي والصرف ال
 .وبیع الغاز بالتجزئة : تشمل مبیعات توزیع غازالغاز •
 ).۱شركة جواب، على النحو المبین في إیضاح ( •
 ). و۱شركة تورید، على النحو المبین في إیضاح ( •
یلیة وإیرادات / مصروفات أخرى والحصة في نتائج  یشمل ذلك إیرادات / مصروفات تمو األعمال العامة، وتشمل جمیع األنشطة األخرى التي ال ترتبط مباشرة بقطاعات تشغیل محددة. •

  الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة.
 

تـقع جمیع الموجودات التشغیلیة للمجموعة وأنشطتھا الرئیسیة داخل المملكة العربیة السعودیة.
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شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (مرافق) والشركات التابعة لھا 
 

(شركة مساھمة سعودیة)
 

صرة
ضاحات حول القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة الُمخت

إی
 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
۳۱
 

س  
مار

۲۰۲۲
 م 

  
۱۰

 
 

  

 

٥
. القطاعات التشغیلیة 

(یتبع)
 

  

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
۳۱

 
س 

مار
۲۰۲۲

 م
  

طاقة
 

میاه
 

الغاز
 

شركة جواب
 

شركة تورید 
 

األعمال العامة 
 

تسویات 
 

المجموع
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

عمالء خارجیون
 

373,206 
548,271 

19,921 
- 

520,627 
- 

- 
1,462,025 

ت
بین القطاعا

 
- 

111,940 
- 

82,987 
90,143 

2,120 
(287,190) 

- 
ت 

مجموع اإلیرادا
 

373,206 
660,211 

19,921 
82,987 

610,770 
2,120 

(287,190) 
1,462,025 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ت 

تكلفة اإلیرادا
 

 
 

 
 

 
 

 
 

استھالك وإطفاء
 

(97,629) 
(144,559) 

(862) 
(556) 

- 
- 

(42,941) 
(286,547) 

أخرى 
 

(213,163) 
(407,625) 

(16,863) 
(36,386) 

(608,648) 
- 

328,686 
(953,999) 

ت 
مجموع تكلفة اإلیرادا

 
(310,792) 

(552,184) 
(17,725) 

(36,942) 
(608,648) 

- 
285,745 

(1,240,546) 
ت أخرى  

صروفا
ت إداریة وم

صروفا
م

 
(10,722) 

(19,288) 
(76) 

(872) 
(2,122) 

(2,256) 
3,227 

(32,109) 
استھالك وإطفاء

 
(283) 

(1,694) 
(8) 

- 
- 

- 
- 

(1,985) 
ت أخرى  

صروفا
ت اإلداریة وم

صروفا
مجموع الم

 
(11,005) 

(20,982) 
(84) 

(872) 
(2,122) 

(2,256) 
3,227 

(34,094) 
ت

إیرادا
/ 

صافي
ت) أخرى، بال

صروفا
(م

 
- 

252 
- 

115 
- 

39,055 
(4,301) 

35,121 
تكلفة تمویلیة

 
- 

(73) 
- 

(17,276) 
- 

(41,923) 
100 

(59,172) 
ت مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة  

صة في ربح شركا
الح

 
- 

- 
- 

- 
- 

542 
- 

542 
ضریبة الدخل

ف الزكاة و
صرو

م
 

- 
(607) 

- 
(2,078) 

- 
(18,243) 

- 
(20,928) 

صافي ربح 
/ 

(خسارة) الفترة 
 

51,409 
86,617 

2,112 
25,934 

- 
(20,705) 

(2,419) 
142,948 

 
كما في 

۳۱
 

س 
مار

۲۰۲۲
 م 

 
 

 
 

 
 

 
 

مجموع الموجودات 
 

8,736,515 
10,698,477 

163,562 
2,391,214 

503,872 
3,637,736 

(1,860,824) 
24,270,552 

مجموع المطلوبات  
 

3,375,819 
5,526,452 

19,463 
1,681,118 

501,935 
5,617,656 

(246,979) 
16,475,464 
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(شركة مساھمة سعودیة)
 

صرة
ضاحات حول القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة الُمخت

إی
 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
۳۱
 

س  
مار

۲۰۲۲
 م 

  
۱۱

 
 

 

٥
. القطاعات التشغیلیة 

(یتبع)
 

 

 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
۳۱

 
س 

مار
۲۰۲۱

 م 
  

طاقة
 

میاه
 

الغاز 
 

ب 
شركة جوا

 
شركة تورید

 
األعمال العامة 

 
ت 

تسویا
 

المجموع 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

عمالء خارجیون
 

359,137 
537,376 

15,034 
- 

510,627 
- 

- 
1,422,174 

ت
بین القطاعا

 
- 

123,287 
- 

78,323 
85,846 

93 
(287,549) 

- 
ت 

مجموع اإلیرادا
 

359,137 
660,663 

15,034 
78,323 

596,473 
93 

(287,549) 
1,422,174 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ت 

تكلفة اإلیرادا
 

 
 

 
 

 
 

 
 

استھالك وإطفاء
 

(107,568) 
(132,325) 

(2,216) 
(474) 

- 
- 

(42,940) 
(285,523) 

أخرى 
 

(125,199) 
(317,627) 

(140,166) 
(35,231) 

(593,093) 
(64,774) 

327,820 
(948,270) 

ت 
مجموع تكلفة اإلیرادا

 
(232,767) 

(449,952) 
(142,382) 

(35,705) 
(593,093) 

(64,774) 
284,880 

(1,233,793) 
ت أخرى  

صروفا
ت إداریة وم

صروفا
م

 
- 

- 
- 

- 
(3,381) 

(5,061) 
501 

(7,941) 
استھالك وإطفاء

 
- 

- 
- 

- 
- 

(14,807) 
- 

(14,807) 
ت أخرى  

صروفا
ت اإلداریة وم

صروفا
مجموع الم

 
- 

- 
- 

- 
(3,381) 

(19,868) 
501 

(22,748) 
ت

إیرادا
/ 

صافي
ت) أخرى، بال

صروفا
(م

 
457 

952 
5 

63 
27 

50,240 
(3,644) 

48,100 
تكلفة تمویلیة

 
- 

(121) 
- 

(18,555) 
- 

(44,202) 
165 

(62,713) 
ت مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة  

صة في ربح شركا
الح

 
- 

- 
- 

- 
- 

(134) 
- 

(134) 
ضریبة الدخل

ف الزكاة و
صرو

م
 

- 
(1,991) 

- 
(1,854) 

- 
(42,814) 

- 
(46,659) 

صافي ربح 
/ 

(خسارة) الفترة 
 

126,827 
209,551 

(127,343) 
22,272 

26 
(121,459) 

(5,647) 
104,227 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صة 

الح
غیر المسیطرة

 
- 

(14,741) 
- 

- 
- 

- 
- 

(14,741) 
 

كما في 
۳۱

 
دیسمبر 

۲۰۲۱
 م 

 
 

 
 

 
 

 
 

ت 
مجموع الموجودا

 
8,752,713 

10,805,604 
163,196 

2,409,735 
481,912 

3,248,055 
(1,751,308) 

24,109,907 
ت  

مجموع المطلوبا
 

3,295,429 
5,778,607 

19,168 
1,806,009 

479,976 
5,469,937 

(290,305) 
16,558,821 
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شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (مرافق) والشركات التابعة لھا 
 

(شركة مساھمة سعودیة)
 

صرة
ضاحات حول القوائم المالیة األّولیّة الُموّحدة الُمخت

إی
 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
۳۱
 

س  
مار

۲۰۲۲
 م 

  
۱۲

 
 

 

٦
. ممتلكات وآالت ومعدات 

 

 
 

ضي 
أرا

 
آالت وماكینات 

 
مباني وآبار وبنیة 

تحتیة مدنیة 
 

عدادات وشبكات  
أنابیب ومحطات 

رفع
 

خطوط كھرباء  
وكابالت وعدادات  

وشبكات 
 

مرافق خارجیة 
مشتركة 

 
معدات أخرى 

 
أعمال رأسمالیة  

تحت التنفیذ 
 

المجموع
 

التكلفة:
 

لایر سعودي) 
ف 

(أل
 

لایر سعودي) 
ف 

(أل
 

لایر سعودي) 
ف 

(أل
 

لایر سعودي) 
ف 

(أل
 

لایر سعودي) 
ف 

(أل
 

لایر سعودي) 
ف 

(أل
 

لایر سعودي) 
ف 

(أل
 

لایر سعودي) 
ف 

(أل
 

لایر سعودي) 
ف 

(أل
 

صید في 
الر

۱ 
ینایر 

۲۰۲۱
 م 

٤۱۱٬٥۱۱ 
۱۷٬٥۸۷٬۱۷۲ 

۳٬۷۰۲٬۱٤۰ 
٤٬٦۱۲٬۳۳٤ 

۳٬۱۲۹٬۲۳۳ 
۹۰٬۳٦۹ 

۷۰۰٬۳۲۲ 
۱٬۲۸۱٬۸۸۸ 

۳۱٬٥۱٤٬۹٦۹ 
ت

ضافا
إ

 
- 

۹٬٥٥۸ 
۸۰٬۱۹۸ 

۱۱۸٬۳۱۸ 
۳٥۷٬۹۰۰ 

- 
۷٥٬۹۱۱ 

۷۱۲٬٦٦۷ 
۱٬۳٥٤٬٥٥۲ 

ت 
استبعادا

 
- 

)
۳۲٬۸٥٤

 (
 

)
٦٬۲۹۸

 (
 

- 
- 

- 
)

۲٬۷۹۷
 (

 
- 

)
٤۱٬۹٤۹

 (
 

ت 
تحویال

 
- 

۲۳۱٬٥۱۷ 
٤۰٬۸٦۹ 

٤٬۸۸۹ 
۳۲٬۷٦۰ 

- 
٤۷٬۸٥۸ 

)
۳۹۰٬۷٥٦

 (
 

)
۳۲٬۸٦۳

 (
 

صید في 
الر

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 م 
٤۱۱٬٥۱۱ 

۱۷٬۷۹٥٬۳۹۳ 
۳٬۸۱٦٬۹۰۹ 

٤٬۷۳٥٬٥٤۱ 
۳٬٥۱۹٬۸۹۳ 

۹۰٬۳٦۹ 
۸۲۱٬۲۹٤ 

۱٬٦۰۳٬۷۹۹ 
۳۲٬۷۹٤٬۷۰۹ 

ت
ضافا

إ
 

- 
٦۹ 

- 
٤٥۳ 

- 
- 

۸٬٥۰۹ 
۱٤٤٬۲۰۰ 

۱٥۳٬۲۳۱ 
ت 

تحویال
 

- 
۱٥٬۳۷۲ 

- 
- 

۲٬٦٦۸ 
- 

۱۰٬۳۹۹ 
)

۲۸٬٤۳۹
(

 
- 

صید في 
الر

۳۱
 

س 
مار

۲۰۲۲
 م 

٤۱۱٬٥۱۱ 
۱۷٬۸۱۰٬۸۳٤ 

۳٬۸۱٦٬۹۰۹ 
٤٬۷۳٥٬۹۹٤ 

۳٬٥۲۲٬٥٦۱ 
۹۰٬۳٦۹ 

۸٤۰٬۲۰۲ 
۱٬۷۱۹٬٥٦۰ 

۳۲٬۹٤۷٬۹٤۰ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
االستھالك المتراكم  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صید في 
الر

۱ 
ینایر 

۲۰۲۱
 م 

۳٤٬۱۱۳ 
٦٬۷۲۷٬٤۸۷ 

۱٬۳۸٥٬۹۸۱ 
۱٬۷٤۹٬٦۲٤ 

۸۷٦٬٦۲۷ 
٤٤٬۰۷۸ 

٤٥۰٬۸۷۳ 
- 

۱۱٬۲٦۸٬۷۸۳ 
استھالك  

 
۱٥٬۱٦٥ 

٦۲۰٬۳۳٥ 
۹۸٬۷۰٤ 

۲۲۹٬٥۸٤ 
۱۰۹٬٥٥۸ 

٤٬٥۰٤ 
٦۲٬۸۲۲ 

- 
۱٬۱٤۰٬٦۷۲ 

ت 
استبعادا

 
- 

)
۲۱٬٥٥۸

 (
 

)
۲٬٤۸۱

 (
 

- 
- 

- 
)

۲٬۷۹۷
 (

 
- 

)
۲٦٬۸۳٦

 (
 

صید في 
الر

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 م 
٤۹٬۲۷۸ 

۷٬۳۲٦٬۲٦٤ 
۱٬٤۸۲٬۲۰٤ 

۱٬۹۷۹٬۲۰۸ 
۹۸٦٬۱۸٥ 

٤۸٬٥۸۲ 
٥۱۰٬۸۹۸ 

- 
۱۲٬۳۸۲٬٦۱۹ 

استھالك  
 

۲٬۸۷۲ 
۱٥۷٬۰۰۲ 

۲٤٬٦٥۱ 
٥۸٬٥۷۷ 

۲٦٬۹۱۳ 
۱٬۱۲٦ 

۱٥٬۷۷۷ 
- 

۲۸٦٬۹۱۸ 
صید في 

الر
۳۱

 
س 

مار
۲۰۲۲

 م 
٥۲٬۱٥۰ 

۷٬٤۸۳٬۲٦٦ 
۱٬٥۰٦٬۸٥٥ 

۲٬۰۳۷٬۷۸٥ 
۱٬۰۱۳٬۰۹۸ 

٤۹٬۷۰۸ 
٥۲٦٬٦۷٥ 

- 
۱۲٬٦٦۹٬٥۳۷ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

القیمة الدفتریة: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

صید في 
الر

۳۱
 

س 
مار

۲۰۲۲
 م 

۳٥۹٬۳٦۱ 
۱۰٬۳۲۷٬٥٦۸ 

۲٬۳۱۰٬۰٥٤ 
۲٬٦۹۸٬۲۰۹ 

۲٬٥۰۹٬٤٦۳ 
٤۰٬٦٦۱ 

۳۱۳٬٥۲۷ 
۱٬۷۱۹٬٥٦۰ 

۲۰٬۲۷۸٬٤۰۳ 
صید في 

الر
۳۱

 
دیسمبر 

۲۰۲۱
 م 

۳٦۲٬۲۳۳ 
۱۰٬٤٦۹٬۱۲۹ 

۲٬۳۳٤٬۷۰٥ 
۲٬۷٥٦٬۳۳۳ 

۲٬٥۳۳٬۷۰۸ 
٤۱٬۷۸۷ 

۳۱۰٬۳۹٦ 
۱٬٦۰۳٬۷۹۹ 

۲۰٬٤۱۲٬۰۹۰ 
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 شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (مرافق) والشركات التابعة لھا 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 األّولیّة الُموّحدة الُمختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

۱۳ 
 

 

 وضریبة الدخل. الزكاة ۷
بعة لھا. تتكون الزكاة وضریبة الدخل الُمحّملة مما  تمثل الزكاة وضریبة الدخل الُمحّملة للفترة المبلغ المتراكم من مخصص الزكاة وضریبة الدخل المكون من قبل الشركة األم والشركات التا

 یلي: 
 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱  

 (غیر ُمدقّقة)
 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱ 

 (غیر ُمدقّقة)
 (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)   

 ۱۷٬۰٤۹  ۱۲٬٥٤۸  الزكاة ُمحّملة  
 ۲۹٬٦۱۰  ۸٬۳۸۰  ضریبة الدخل 

 ٤٦٬٦٥۹  ۲۰٬۹۲۸  المجموع 
 

 أ) حالة الربط
 شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (مرافق)
م، ما أدى  ۲۰۱۷م إلى  ۲۰۱٥م، أصدرت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") ربوطاً للسنوات من  ۲۰۲۱م. خالل سنة  ۲۰۱٤صدر ربط الزكاة وضریبة الدخل النھائي حتى سنة  

م خالل المدة النظامیة. أصدرت الھیئة ۲۰۱۷م و  ۲۰۱٦م و  ۲۰۱٥ملیون لایر سعودي. قّدمت شركة مرافق اعتراضات على ربوط السنوات    ۹۹٫۸إلصدار مطالبة زكاة إضافیة بمبلغ  
ُمعّدلة تقضي برفض اعتراضات مرافق في االستئناف. قدمت مرافق اعتراضات على الربوط المعدلة للھیئة إلى األمانة العامة للجان   الضریبیة والشركة في انتظار نتیجة فحص ربوطاً 

 م خالل المدة النظامیة. 2021دیسمبر  ۳۱والزكاة للسنة المنتھیة في األمانة العامة. قُّدم إقرار ضریبة الدخل 
 

 شركة مرافق لتورید الكھرباء والماء (تورید)
بمبلغ م، ما أدى إلصدار مطالبة زكاة إضافیة ۲۰۱٦م و ۲۰۱٥م، أصدرت الھیئة ربوطاً للسنوات ۲۰۲۱م. خالل سنة ۲۰۱۷م و ۲۰۱٤صدر ربط الزكاة وضریبة الدخل النھائي حتى سنة 

ُمعّدلة تقضي برفض ۲۰۲۱م خالل المدة النظامیة. خالل سنة  ۲۰۱٦م وسنة  ۲۰۱٥ملیون لایر سعودي. قّدمت شركة تورید اعتراضات على ربوط سنة    ۲٫۲ م، أصدرت الھیئة ربوطاً 
 على الربوط المعدلة للھیئة إلى األمانة العامة للجان الضریبیة والشركة في انتظار نتیجة فحص األمانة العامة.  مطالب شركة تورید في االستئناف. قدمت شركة تورید اعتراضات

 
  ۳۱المنتھیة في  م فقدمتھا شركة تورید، ولم تصدر نتیجة فحص الھیئة بعد. قُّدم إقرار ضریبة الدخل والزكاة للسنة۲۰۲۰م إلى ۲۰۱۸طلبت الھیئة بعض المعلومات اإلضافیة للسنوات من 

 م خالل المدة النظامیة. 2021دیسمبر 
 

 شركة الجبیل للمیاه والكھرباء (جواب) 
م إلى الھیئة ولم تصدر نتیجة فحص ۲۰۲۱م إلى  ۲۰۱۳م. قُّدمت إقرارات ضریبة الدخل والزكاة للسنوات من  ۲۰۱۲م إلى  ۲۰۰۷صدر ربط الزكاة وضریبة الدخل النھائي للسنوات من  

ملیون لایر سعودي ومبلغ ۱٦۰ملیون لایر سعودي ومبلغ    ۰٫۰۹م بالتزام ضریبة وزكاة وضریبة استقطاع إضافي بمبلغ  ۲۰۱۸م، أصدرت الھیئة ربطاً لسنة  ۲۰۲۱الل سنة  الھیئة بعد. خ
لضریبیة والشركة في انتظار نتیجة فحص األمانة العامة. قُّدم ملیون لایر سعودي على الترتیب. قدمت شركة جواب استئنافاً لالعتراض على ربوط الھیئة إلى األمانة العامة للجان ا  ۰٫۳

 م خالل المدة النظامیة.2021دیسمبر  ۳۱إقرار ضریبة الدخل والزكاة للسنة المنتھیة في 
 

 (ماسا) شركة خدمات ماسا للتشغیل والصیانة 
 م خالل المدة النظامیة.2021دیسمبر  ۳۱م إقرار ضریبة الدخل والزكاة للسنة المنتھیة في م قید فحص الھیئة. قُدّ ۲۰۲۱ربط الزكاة وضریبة الدخل للسنوات من التأسیس حتى سنة 

 
 . األدوات المالیة۸
 . الموجودات المالیة۱

 
 م۲۰۲۲مارس    ۳۱

  (غیر ُمدقّقة)
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (ُمدقّقة)

 (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)  
 ۸٥٦٬۹۷۸  ۹۹٦٬۱٥۹ ذمم مدینة تجاریة 

 ۲۷۰٬۲٥۷  ۲۸۸٬۹٦۳ ذمم مدینة أخرى (إیضـاح (أ)) 
 ۲۳٤٬٥۸۰  ۲۳٤٬٥۸۰ مستحق من برنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین

 ۱٬٤۲۲٬۲۰۰  ۱٬٤۳٥٬۰۰۰ ودائع قصیرة األجل 
 ٤۸۲٬٦٥٤  ٦۳٦٬٥٦٦ في حكمھ   نقد وما

 ۳٬۲٦٦٬٦٦۹  ۳٬٥۹۱٬۲٦۸ مجموع الموجودات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة
 

ملیون لایر سعودي   ۲۲٤ملیون لایر سعودي) وإیرادات مستحقة بمبلغ    ۱۰٫٤م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲۰٫۱یشمل ذلك الھامش المدین للشركة السعودیة للكھرباء بمبلغ   . أ 
 ملیون لایر سعودي). ۲۲٤٫۳م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱(
 

 . المطلوبات المالیة۲

 
 م۲۰۲۲مارس    ۳۱

  (غیر ُمدقّقة)
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (ُمدقّقة)
 (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)  

 ۹٬۰۷۲٬٤٦٦  ۸٬۹۸٥٬۲۸۹ قروض وسلف 
 ۳٬۲۳۲٬۳۷۸  ۳٬۲۳۲٬۱۰۹ التزامات عقود إیجار  
 -  ٥۱٬۰۰۰ قروض قصیرة االجل 

 ۱٬٤۳٥٬۰۰٥  ۱٬٤٤۳٬۲٤٥ مطلوبات غیر متداولة أخرى 
 ٦۱۲٬۳۲۷  ٦٦۰٬۳٤۲ ذمم دائنة تجاریة  

 ۷۰۷٬٥٥۱  ٦۷٥٬۸٥۳ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى (إیضاح أ) 
 ۱٥٬۰٥۹٬۷۲۷  ۱٥٬۰٤۷٬۸۳۸ مجموع المطلوبات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة 

 
ملیون لایر سعودي   ۳۷٫۹ملیون لایر سعودي) وتكلفة تمویلیة مستحقة بمبلغ    ۱۸۲٫۱م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱۱۲٫۷یشمل ذلك مستحق إلى أطراف ذات عالقة بمبلغ   . أ 

 ملیون لایر سعودي). ۲۳٫۸م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱(
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 شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (مرافق) والشركات التابعة لھا 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 األّولیّة الُموّحدة الُمختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

۱٤ 
 

 

 (یتبع). األدوات المالیة ۸
 

 . تسلسل القیمة العادلة لألدوات المالیة ۳
البیانات الكافیة لقیاس القیمة العادلة، مما یضاعف من استخدام المدخالت الملحوظة ذات العالقة وتقلیل استخدام  والتي تتوفر لھا   تستخدم المجموعة طرق تقییم تعد مناسبة للظروف المحیطة 

ختصرة مصنفة ضمن مستویات یة األّولیّة الُموّحدة المُ المدخالت غیر الملحوظة إلى أدنى حد. إن جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المال
 وبیان ذلك كما یلي بناًء على أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر ھامة لقیاس القیمة العادلة ككل:  القیمة العادلة

 
 األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة.  - ۱المستوى 

 
 ھا أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة قابالً للمالحظة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. أسالیب تقییم یكون فی - ۲المستوى 

 
 أسالیب تقییم یكون فیھا أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة غیر قابل للمالحظة.   - ۳المستوى 

 
معلومات  لموجودات المالیة، بما في ذلك مستویاتھا في تسلسل القیمة العادلة لألدوات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. وھو ال یتضمن یوضح الجدول التالي القیم الدفتریة والقیم العادلة ل 

  لقیمة العادلة: القیمة العادلة للموجودات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة ھي القیمة التقریبیة المعقولة ل
 القیمة العادلة   

 مجموع القیم العادلة  ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة 
 ۲۹٬۷٥۰ - ۲۹٬۷٥۰ - م (غیر مدققة) ۲۰۲۲مارس  ۳۱
) ۷۱٬۳۰٤( - م (ُمدقّقة)۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  - )۷۱٬۳۰٤ (  

 
احتساب  عن طریق     تم تقییم القیمة العادلة لمقایضات معدل الفائدةم.  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱الفائدة كما في    معدل القیمة العادلة لتحوط التدفقات النقدیة القیمة السوقیة لمقایضات  احتیاطي  مثل  ی

نحنى العائد الذي تم إنشاؤه من مصادر مماثلة والذي یعكس سعر الفائدة المعتاد  یتم خصم التدفقات النقدیة المقدرة باستخدام مالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة.  
مخاطر االئتمان الذي یعكس  بین البنوك المستخدم من قبل المشاركین في السوق لھذا الغرض عند تسعیر مقایضات معدل الفائدة. إن تقدیر القیمة العادلة یخضع لتعدیل  

 آلخر. یتم إحتساب ذلك على أساس فروق االئتمان المستمدة من أسعار المبادلة أو السندات اإلفتراضیة الحالیة. مخاطر االئتمان للمجموعة والطرف ا
 

 . ارتباطات والتزامات محتملة ۹

 التزامات رأسمالیة
 ملیون لایر سعودي). ۱٫۸۹۷م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (ملیون  ۱٫۹۱۷بلغت النفقات الرأسمالیة المتعاقد علیھا من قبل المجموعة في نھایة الفترة ولكن لم یتم تكبدھا 

 
 

 التزامات أخرى 
   أطراف البیع شھریاً دون أي ھامش. علىتكلفة الوقود تُحّمل وس .أبرمت شركة تورید، وھي إحدى شركات المجموعة، اتفاقاً مع شركة أرامكو السعودیة لشراء وقود لمدة عشرین سنة

 
 ارتباطات محتملة 

دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٥۲٥٫٤م، أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة نیابة عن المجموعة وفي سیاق األعمال االعتیادیة ضمانات بنكیة بمبلغ  ۲۰۲۲مارس    ۳۱في  
 ملیون لایر سعودي).   ٥۲٤٫۹م: ۲۰۲۱

 
 اإلیرادات. ۱۰

 فیما یلي توزیع لإلیرادات من العقود مع العمالء: 
 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 

  (غیر ُمدقّقة)
 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱

 (غیر ُمدقّقة)
 (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)  

    
 ۷۲٦٬۱۹۹  ۷۳۸٬۹٤۱  طاقة
 ٦۷۲٬٥۷٤  ٦۹٤٬۲۸۷ میاه

 ۲۳٬٤۰۱  ۲۸٬۷۹۷ أخرى 
 ۱٬٤٦۲٬۰۲٥  ۱٬٤۲۲٬۱۷٤ 

 

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ق - 189



 شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (مرافق) والشركات التابعة لھا 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 األّولیّة الُموّحدة الُمختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

۱٥ 
 

 

 . معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة۱۱
 المعامالت الھامة مع أطراف ذات عالقة: ۱۱-۱

 لى النحو التالي: تتضمن اإلیرادات واإلیرادات األخرى أرباح محققة من توفیر خدمات كھرباء ومیاه ألطراف ذات عالقة وفقاً التفاقیة تورید طویلة األجل ع
 

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 
  (غیر ُمدقّقة)

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱
 (غیر ُمدقّقة)

 (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)  
    المساھمون

 ۳٥٤٬۸۲۰  ۳۹۹٬۳٥٦ شركة سابك والشركات التابعة لھا 
 25,510  ۲۸٬۱۷۸ الھیئة الملكیة للجبیل وینبع 

    
    أطراف ذات عالقة أخرى 

 299,518  ۳٥۹٬٦۱۷ السعودیة والشركات التابعة لھاشركة أرامكو 
 368,238  ۳٦٦٬۷۹٤ الشركة السعودیة للكھرباء

 ۱٬۱٥۳٬۹٤٥  1,048,086 
 

  تشتمل التكالیف على تكالیف زیت الوقود والغاز وفقاً التفاقات شراء طویلة األجل على النحو التالي: 
 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 

  (غیر ُمدقّقة)
 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱

 (غیر ُمدقّقة)
 (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)  

    أطراف ذات عالقة أخرى 
 ۳۳٤٬۰۱۱  ۳۳۰٬۷٤۲ شركة أرامكو السعودیة والشركات التابعة لھا

 ۲٤٬۳۹۷  ۲۲٬٤٥٥ الشركة السعودیة للكھرباء
 ۳٥۳٬۱۹۷  ۳٥۸٬٤۰۸ 

 
 أرصدة مع أطراف ذات عالقة ۱۱-۲

 
 ذات عالقة مستحق إلى أطراف 

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱
  (غیر ُمدقّقة)

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (ُمدقّقة)

 (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)  
    المساھمون

 ٤٬٥۷٥٬٦۹۸  4,568,589  ) ۱-۲-۱۱الھیئة الملكیة (
    

    أطراف ذات عالقة أخرى 
 ۲۲۳٬۷٦۲  ۲۷٥٬۱٤٤ شركة أرامكو السعودیة والشركات التابعة لھا

 ۳۳٬٦٤۰  ۳٦٬۹۸۷ الشركة السعودیة للكھرباء
 4,880,720  ٤٬۸۳۳٬۱۰۰ 

 
ملیون لایر   ۳٬۱۹٤٫۱بمبلغ    یشمل ذلك البند التزام إیجار بخصوص موجودات عن عقد إیجار تمویلي من الھیئة الملكیة والتزام بخصوص موجودات محولة من الھیئة الملكیة  ۱- ۱۱-۲

 ملیون لایر سعودي على الترتیب).  ۱٬۳٦۲٫۷ملیون لایر سعودي و  ۳٬۲۰۱٫۹م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي على الترتیب ( ۱٬۳٦۲٫۷سعودي ومبلغ 
 

 مستحق من أطراف ذات عالقة 
 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 

  (غیر ُمدقّقة)
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (ُمدقّقة)
 (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)  

    المساھمون
 ۷۳٬٦۲٥  ۸۱٬۷۲۳ الھیئة الملكیة  

 ۲۰۰٬۲۹۱  ۱۹۷٬٤٤۱ شركة سابك والشركات التابعة لھا 
 

 أطراف ذات عالقة أخرى 
   

 ۲۰۳٬۳٥۲  ۱۷۷٬۸۳٦ شركة أرامكو السعودیة والشركات التابعة لھا
 ۱۳۹٬٦٦٤  ۲٥۹٬۷٦۳ الشركة السعودیة للكھرباء

 ۷۱٦٬۷٦۳  ٦۱٦٬۹۳۲ 
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 شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (مرافق) والشركات التابعة لھا 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 األّولیّة الُموّحدة الُمختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

۱٦ 
 

 

 (یتبع). معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ۱۱
 معامالت مع أعضاء اإلدارة العلیا  ۱۱-۳

 عة أنشطة المجموعة.  یتكون أعضاء اإلدارة العلیا بالمجموعة من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العلیا الذین لدیھم سلطة ومسؤولیة تخطیط وتوجیھ ومتاب
 

 مدیرین حصة ال
 فیما یلي مكافأة المدیرین وأعضاء اإلدارة العلیا اآلخرین خالل الفترة: 

 
 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 

  ُمدقّقة)(غیر 
 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱

 (غیر ُمدقّقة)
 (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)  
    

 ٦٬۷٦۸  ۹٬۳۷۳ منافع موظفین قصیرة األجل 
 ۸۹٤  ۸۱٤ خطة المنافع المحددة بعد التوظیف

 ۷٬٦٦۲  ۱۰٬۱۸۷ مجموع التعویضات المدفوعة إلى أعضاء اإلدارة العلیا
 

 المعامالتتسعیر  ٤-۱۱
م وما  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م، تم تشریع لوائح تسعیر المعامالت ("اللوائح") كجزء من نظام الضریبة وھي ملزمة على المكلفین بالضریبة خالل الفترات المنتھیة في ۲۰۱۹فبرایر  ۱٥بتاریخ 

العامة للزكاة والدخل إلى جانب اإلقرارات الضریبیة السنویة، التي تلخص المعامالت مع األطراف ذات العالقة  بعدھا. وتتطلب لوائح تسعیر المعامالت تقدیم نموذج إفصاح إضافي إلى الھیئة  
 ظامیة.م خالل المدة الن۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱واألطراف المقابلة، بما في ذلك الدولة والمبلغ وطریقة تسعیر المعاملة. قدمت الشركة استمارات اإلفصاح والشھادات للسنة المنتھیة في 

 
 . ودائع قصیرة األجل ۱۲

 تمویل بمعدالت الفائدة الساریة في السوق. تمثل الودائع قصیرة األجل ودائع تم إیداعھا لدى بنوك تجاریة لفترات متفاوتة تتراوح بین ثالثة أشھر واثني عشر شھراً وتحقق إیرادات 
 

 . قروض وسلف بنكیة ۱۳
 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 

  (غیر ُمدقّقة)
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (ُمدقّقة)
 (ألف لایر سعودي)   لایر سعودي) (ألف  

    شركة مرافق 
 ۱٬٥۰۰٬۰۰۰  ۱٬٥۰۰٬۰۰۰ المرابحة الرابعة 

 ۱٬٥۰۰٬۰۰۰  ۱٬٥۰۰٬۰۰۰ المرابحة الخامسة 
 ۳٬٤۰۰٬۰۰۰  ۳٬٤۰۰٬۰۰۰ المرابحة السادسة 

 ۹۹۰٬۰۰۰  ۹۹۰٬۰۰۰ قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي
 ۷٬۳۹۰٬۰۰۰  ۷٬۳۹۰٬۰۰۰ 

)٦۹٬٥۱٥( تكالیف معامالت غیر مطفأة یخصم:    )۷٥٬۱٥٤ (  
 ۷٬۳۲۰٬٤۸٥  ۷٬۳۱٤٬۸٤٦ 

    شركة جواب 
 ۱٬٦۸۲٬٤٦٦  ۱٬٥۹٥٬۲۸۹ قروض طویلة األجل  

)۱۷٬٤٤۷( یخصم: تكالیف معامالت غیر مطفأة    )۱۸٬۲۸۱ (  
 ۸٬۹۷۹٬۰۳۱  ۸٬۸۹۸٬۳۲۷ المجموع 

 
 المالیة األّولیّة كما یلي: تم عرض القروض والسلف البنكیة في ھذه القوائم 

 
 م۲۰۲۲مارس    ۳۱ 

  (غیر ُمدقّقة)
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (ُمدقّقة)
 (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)  
    

 ۳٦۱٬۰٦٦  ۳۷۰٬٤۳۱ الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة
 ۸٬٦۱۷٬۹٦٥  ۸٬٥۲۷٬۸۹٦ الجزء غیر المتداول المدرج ضمن المطلوبات غیر المتداولة  

 ۸٬۸۹۸٬۳۲۷  ۸٬۹۷۹٬۰۳۱ 
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 شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (مرافق) والشركات التابعة لھا 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 األّولیّة الُموّحدة الُمختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

۱۷ 
 

 

 . مطلوبات غیر متداولة أخرى ۱٤

 
 م۲۰۲۲مارس    ۳۱

  (غیر ُمدقّقة)
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (ُمدقّقة)
 ۱٬۳٦۲٬۷۱۷  ۱٬۳٦۲٬۷۱۷ )۱- ۲-۱۱(إیضاح التزام الموجودات المحولة 

 ٦٤٦٬۹۸۲  ٦٥۹٬٤٤۰  التزامات المنافع المحددة بعد التوظیف
 ٦۲۰٬۷۱۲  ٦۱٤٬۰٥۳ إیرادات مؤجلة  
 ۱۳٬۹۲٥  ۱۷٬٦۰۹ محتجزات دائنة 

 ٥۱٬٦۲۸  ٥٦٬۰۲۳ خطة ادخار للموظفین 
 ٥٦٬٦٦۸  ٦٬۸۹٦ أخرى 

 ۲٬۷۱٦٬۷۳۸  ۲٬۷٥۲٬٦۳۲ 
 

 . أحداث الحقة ۱٥
 

 م.۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي للسنة المنتھیة في  ۱۷٥م قراراً یقضي توزیع أرباح بمبلغ ۲۰۲۲أبریل  ۲۱اعتمد مساھمو المجموعة في اجتماعھم المنعقد بتاریخ 
 

المالیة األّولیّة من قبل مجلس اإلدارة قد یكون لھا تأثیر جوھري على ھذه القوائم  م وتاریخ اعتماد القوائم  ۲۰۲۲مارس    ۳۱لم تقع أحداث تستدعي إدخال تعدیالت بین  باستثناء المذكور أعاله،  
 المالیة األّولیّة. 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( 
 والشركات التابعة لها 

 )شركة مساهـمة سعـودية( 
 

 القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة 
 م 2022يونيو    30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  

 مع تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل 
 

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ق - 193



 

 

 
 

 
 

    

 
 

  
  
 

 
  
  
  

 

   
   

 

 
               

 
 

 

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ق - 194



     

 

 
 

 

        
   

   
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

ق - 195



 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة 
 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

 

  

 
 الصفحة  الفهرس 

 - تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة 

 1 قائمة المركز المالي الُموّحدة الُمختصرة 

 قائمة الدخل الُموّحدة الُمختصرة 
 

2 

 3 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُموّحدة الُمختصرة 

 4 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الُموّحدة الُمختصرة 

 5 قائمة التدفقات النقدية الُموّحدة الُمختصرة  

 18 – 7 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة  

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( والشركات التابعة لها  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 قائمة المركز المالي الُموّحدة الُمختصرة  
 م 2022يونيو    30كما في  

1 
 

 

  

 إيضاح  
 م 2022يونيو  30 

  )غير ُمدقّقة( 
 م2021ديسمبر  31

 )ُمدقّقة(
 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي(   الموجودات 

      موجودات غير متداولة 
 20,412,090  20,134,233  6 ممتلكات وآالت ومعدات 
 9,619  8,916   موجودات غير ملموسة 

 11,706  48,589   شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  
 272,418  263,614   ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً طويلة األجل 

 7,430  4,345   موجودات ضريبية مؤجلة 
 20,713,263  20,459,697   مجموع الموجودات غير المتداولة 

      
      موجودات متداولة 

 273,539  279,226   مخزون
 834,096  1,059,985  10 ذمم مدينة تجارية 

 384,155  421,302   مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
 1,422,200  1,742,000  12 ودائع قصيرة األجل 

 482,654  364,624   في حكمه   نقد وما
 3,396,644  3,867,137   مجموع الموجـودات المتداولة 

 24,109,907  24,326,834   مجموع الموجودات 
      

      حقوق الملكية والمطلوبات 
      حقوق الملكية 

 2,500,000  2,500,000   رأس المال 
 287,960  287,960   احتياطي نظامي 

 4,834,430  5,100,000   أرباح مبقاة  
تجاه التدفقات النقدية لشركات  حقوق الملكية قبل احتياطي القيمة العادلة للتحوط 

  مستثمر فيها 
  

7,887,960  7,622,390 
( 71,304)  71,590   احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لشركات مستثمر فيها    

 7,551,086  7,959,550   حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم 
 

  مطلوبات 
 

 
 

 
      متداولة مطلوبات غير 

 8,617,965  8,425,998  13 قروض وسلف بنكية 
 2,865,048  2,825,482   التزامات عقود إيجار 

 2,752,632  2,740,349  14 مطلوبات غير متداولة أخرى 
 126,443  144,423   مطلوبات ضريبية مؤجلة 

 14,362,088  14,136,252   مجموع المطلوبات غير المتداولة 
 

  مطلوبات متداولة 
 

 
  

 361,066  384,547  13 الجـزء المـتداول من قروض وسلف بنكية 
 367,330  343,461   الجزء المتداول من التزامات عقود إيجار

 612,327  682,270   ذمم دائنة تجارية 
 856,010  820,754   مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 2,196,733  2,231,032   المتداولة مجموع المطلوبات 
 16,558,821  16,367,284   مجموع المطلوبات 

 24,109,907  24,326,834   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
 

هـ الموافق  1444صفر  18( من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 18( إلى )1تم اعتماد القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة الظاهرة في الصفحات من )
 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:  م2022سبتمبر  14

 
 
 
 

 ____________________________  ____________________________  ______________________________ 
 خالد محمد السالم 

 رئيس مجلس اإلدارة 
 محمد بن بركي الزعبي 
 الرئيس والمدير التنفيذي 

 محمد عبدالحميد الملحم 
 نائب الرئيس للمالية 

 
 
 

 القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة. ( جزءاً ال يتجزأ من هذه 16( إلى )1تعد اإليضاحات المرفقة من )

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( والشركات التابعة لها 
  )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة الدخل الُموّحدة الُمختصرة
 م2022يونيو    30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  

2 
 

 

  

 
 

 فترة الستة أشهر من يناير إلى يونيو   فترة الثالثة أشهر من إبريل إلى يونيو    
 م 2021  م 2022   م 2021  م 2022    
 )غير ُمدقّقة(   )غير ُمدقّقة(    )غير ُمدقّقة(   )غير ُمدقّقة(    إيضاح  
)ألف لاير     

 سعودي(
)ألف لاير   

 سعودي(
)ألف لاير   

 سعودي(
)ألف لاير   

 سعودي(
          

 2,990,290  3,117,536  1,568,116  1,655,511  15 إيرادات 
( 1,378,396)   تكلفة اإليرادات     (1,279,787 )   (2,618,942 )   (2,513,580 )  

 476,710  498,594  288,329  277,115   إجمالي الربح 
          

( 21,256)   مصروفات إدارية    (36,288 )   (55,350 )   (59,036 )  
 97,962  114,867  53,944  85,826   إيرادات تشغيلية أخرى 

( 59)   مصروفات تشغيلية أخرى    (1,098 )   (561 )   (1,845 )  
 513,791  557,550  304,887  341,626   ربح التشغيل 

          
 9,755  16,860  4,926  10,278   إيرادات تمويلية 

( 58,084)   تكلفة تمويلية    (60,387 )   (117,256 )   (123,100 )  
الحصة في نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق  

 الملكية 
  

(1,149 )   4,471  (607 )   4,337 
 404,783  456,547  253,897  292,671   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

          
( 27,218)  (30,850)  7 الزكاة وضريبة الدخل    (51,778)  (73,877)  

 330,906  404,769  226,679  261,821   ربح الفترة 
          

          عائد إلى: 
 310,401  404,769  220,915  261,821   مساهمي الشركة األم 

 20,505  -  5,764  -   الحصة غير المسيطرة 
   261,821  226,679  404,769  330,906 
          

          ربحية السهم:
نصيب السهم األساسي والمخفض من األرباح العائدة  

 إلى المساهمين  
  

51.0   0.91  21.6   1.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة. 16( إلى )1تعد اإليضاحات المرفقة من )

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُموّحدة الُمختصرة
 م2022يونيو    30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  

3 
 

 

  

 
 فترة الستة أشهر من يناير إلى يونيو   فترة الثالثة أشهر من إبريل إلى يونيو  
 م 2021  م 2022   م 2021  م 2022  
 )غير ُمدقّقة(   )غير ُمدقّقة(    )غير ُمدقّقة(   )غير ُمدقّقة(   
)ألف لاير   

 سعودي(
)ألف لاير   

 سعودي(
)ألف لاير   

 سعودي(
)ألف لاير   

 سعودي(
 330,906  404,769  226,679  261,821 ربح الفترة 

        
        الدخل الشامل اآلخر للفترة 

        
أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى  بنود الدخل الشامل اآلخر التي يتم  
        الربح أو الخسارة في فترات الحقة: 

ربح   في  النقدية    /الحصة  التدفقات  تجاه  التحوط  )خسارة( 
( 1,162)  41,840 لشركات مستثمر فيها، الصافي من الضريبة المؤجلة    142,894  

 
49,448 

 380,354  547,663  225,517  303,661 مجموع الدخل الشامل للفترة 
        

        عائد إلى: 
 359,849  547,663  219,753  303,661 مساهمي الشركة األم 

 20,505  -  5,764  - الحصة غير المسيطرة 
 303,661  225,517  547,663  380,354 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة. 16( إلى )1تعد اإليضاحات المرفقة من )

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
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شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( والشركات التابعة لها 
 

)شركة مساهمة سعودية(
  

صرة 
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الُموّحدة الُمخت

 
لفترة الستة أشهر المنتهية في  

30
  

يونيو  
2022

م  
 

4 
  

 

  

  
  

 
 

 
        

 
ت المرفقة من )

ضاحا
تعد اإلي

1
( إلى )

16
صرة. 

( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمخت
 

 
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم 

 
 

 

 
س المال 

رأ
 

احتياطي نظامي 
 

أرباح مبقاة 
 

احتياطي القيمة العادلة  
للتحوط تجاه التدفقات  

النقدية لشركات  
مستثمر فيها  

 
المجموع 

 
صة غير المسيطرة 

الح
 

مجموع حقوق الملكية 
 

 
لاير سعودي(

ف 
)أل

 
لاير سعودي(

ف 
)أل

 
لاير سعودي(

ف 
)أل

 
لاير سعودي(

ف 
)أل

 
لاير سعودي(

ف 
)أل

 
لاير سعودي(

ف 
)أل

 
لاير سعودي(

ف 
)أل

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
يناير 

2021
 م

قة( )ُمدقّ
 

2,500,000 
261,010 

4,334,889 
(

162,146
 )

 
6,933,753 

53,633 
6,987,386 

قة(  ربح الفترة )غير ُمدقّ
 

- 
- 

310,401 
- 

310,401 
20,505 

330,906 
قة(  الدخل الشامل اآلخر )غير ُمدقّ

 
- 

- 
- 

49,448 
49,448 

- 
49,448 

ت أرباح )غير 
توزيعا

قة(  ُمدقّ
 

- 
- 

(
140,605

 )
 

- 
(

140,605
 )

 
(

12,735
 )

 
(

153,340
 )

 
كما في 

30
 

يونيو 
2021

 م
قة(  )غير ُمدقّ

 
2,500,000 

261,010 
4,504,685 

(
112,698

 )
 

7,152,997 
61,403 

7,214,400 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
يناير 

2022
 م

قة( )ُمدقّ
 

2,500,000 
287,960 

4,834,430 
(

71,304
 )

 
7,551,086 

- 
7,551,086 

قة(  ربح الفترة )غير ُمدقّ
 

- 
- 

404,769 
- 

404,769 
- 

404,769 
قة(  الدخل الشامل اآلخر )غير ُمدقّ

 
- 

- 
- 

142,894 
142,894 

- 
142,894 

قة(  ت أرباح )غير ُمدقّ
توزيعا

 
- 

- 
(

139,199
 )

 
- 

(
139,199

 )
 

- 
(

139,199
 )

 
كما في 

30
 

يونيو 
2022

 م
قة( )غير ُمدقّ

 
2,500,000 

287,960 
5,100,000 

71,590 
7,959,550 

- 
7,959,550 

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية الُموّحدة الُمختصرة
 م2022يونيو    30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  

 

5 
 

  

 

    
 فترة الثالثة أشهر من إبريل إلى يونيو  إيضاح 

 
 فترة الستة أشهر من يناير إلى يونيو 

 م 2022  
  )غير ُمدقّقة( 

 م 2021
  )غير ُمدقّقة(

 م 2022
  )غير ُمدقّقة( 

 م 2021
 )غير ُمدقّقة(

)ألف لاير    
  سعودي(

)ألف لاير  
  سعودي(

)ألف لاير  
  سعودي(

)ألف لاير  
 سعودي(

         التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 330,906  404,769  226,679  261,821  ربح الفترة

         تعديالت من:
 558,447  574,300  282,197  287,382 6 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

( 1,003)  1,927  إطفاء موجودات غير ملموسة   3,543  23,077 
( 14,337)  إطفاء إيرادات مؤجلة   (13,719 )   (28,553 )   (27,489 )  

 2,791  2,792  1,395  1,396  إطفاء منافع موظفين مؤجلة
 1,076  -  1,076  -  مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية

 1,146  6,297  676  3,993  مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم 
نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الحصة في  

 الملكية
 

1,149  (4714, )  
 

607 
 

(4,337 )  
 39,163  44,951  24,646  29,958  منافع الموظفين الُمحّملة

( 10,278)  إيرادات تمويلية   (4,926 )   (16,860 )   (9,755 )  
 123,100  117,256  60,387  58,084  تكاليف تمويلية

 73,877  51,778  27,218  30,850 7 وضريبة الدخل الُمحّملةالزكاة  
         

         تغيرات في: 
( 92,690)  ذمم مدينة تجارية    58,844  (225,889 )   (9,278 )  

( 15,592)  مخزون   (15,574 )   (11,984 )   (11,891 )  
( 24,239)  مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى   (35,052 )   (16,893 )   100,236 
 27,973  21,879  15,369  11,758  ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً طويلة األجل

 447  69,943  44,531  (15,943)  ذمم دائنة تجارية 
 (14,136)  4,060  (13,750)  26,040  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 -  24,656  -  84,035  مطلوبات غير متداولة أخرى 
 1,205,353  1,026,652  654,523  625,314  النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية 

         
( 2,193)  منافع موظفين مدفوعة    (6,923 )   (4,728 )   (9,065 )  

( 64,214)  فوائد مدفوعة    (65,248 )   (98,896 )   (97,877 )  
( 35,186)  الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة    (39,871 )   (42,146 )   (46,349 )  

 1,052,062  880,882  542,481  523,721  صافي النقد من األنشـطة التشـغيلية
         

         التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
( 140,505)  شراء ممتلكات وآالت ومعدات    (174,027 )   (293,736 )   (383,519 )  

( 2,840)  -  (1,998)  موجودات غير ملموسة إضافات إلى    - 
 4,579  9,678  2,314  5,808  إيرادات فوائد عن ودائع 

( 307,000)  صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل    (225,600 )   (319,800 )   (427,800 )  
( 397,313)  (443,695)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية   (606,698 )   (806,740 )  

         
         التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

( 94,020)  المدفوع من قروض وسلف بنكية   (84,327 )   (181,197 )   (310,834 )  
 -  51,000  -  -  المتحصل من قروض قصيرة األجل
( 51,000)  المدفوع من قروض قصيرة األجل   (51,000 )   (51,000 )   - 

( 67,749)  مدفوع من التزام إيجار     (5,030 )   (71,818 )   (5,504 )  
( 48,947)  -  الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى   -  (20,509 )  

( 139,199)  توزيعات أرباح مدفوعة    -  (139,199 )   - 
( 351,968)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية    (189,304 )   (392,214 )   (336,847 )  

         
( 271,942)  صافي التغير في النقد وما في حكمه    (44,136 )   (118,030 )   (91,525 )  

 594,815  482,654  547,426  636,566  النقد وما في حكمه في بداية الفترة 
 503,290  364,624  503,290  364,624  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

نشرة إصدار شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية الُموّحدة الُمختصرة )يتبع(
 م2022يونيو    30والستة أشهر المنتهيتين في  لفترتي الثالثة أشهر  

 

6 
 

  

 

    
 فترة الستة أشهر من يناير إلى يونيو   فترة الثالثة أشهر من إبريل إلى يونيو  

 م 2022  
  )غير ُمدقّقة( 

 م 2021
  )غير ُمدقّقة(

 م 2022
  )غير ُمدقّقة( 

 م 2021
 )غير ُمدقّقة(

)ألف لاير    
  سعودي(

)ألف لاير  
  سعودي(

)ألف لاير  
  سعودي(

)ألف لاير  
 سعودي(

         معلومات تكميلية عن التدفقات النقدية 
         معامالت غير نقدية هامة

 -  1,960  -  1,960  موجودات من تمويل عميل مستحوذ عليها
 1,268  747  1,268  747  إضافات إلى موجودات حق استخدام 

 12,735  -  12,735  -  للحصة غير المسيطرة توزيعات أرباح معلنة 
 140,605  -  140,605  -  توزيعات أرباح معلنة لمساهمي الشركة األم 

محول إلى موجودات غير ملموسة من أعمال رأسمالية  
 تحت التنفيذ 

 
-  835 

 
- 

 
30,541 

التدفقات   تجاه  للتحوط  العادلة  القيمة  في  التغير  صافي 
 مستثمر فيها النقدية لشركات 

 
41,840  (1,162 )   142,894  

 
49,448 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة. 16( إلى )1تعد اإليضاحات المرفقة من )
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 . معلومات حول الشركة 1

 
هـ  1421رجب    21بتاريخ    29)"مرافق" أو "الشركة األم"( هي شركة تم تأسيسها بموجب المرسوم الملكي رقم م /  إن شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع  

م( الذي أقر النظام  2001مارس    21هـ )الموافق  1421ذو الحجة    26بتاريخ    2101م( كشركة مساهمة سعودية وفقاً للقرار الوزاري رقم  2000أكتوبر    18)الموافق  
 األم. األساسي للشركة 

 
م( الصادر في مدينة الجبيل الصناعية.  2001سبتمبر    5هـ )الموافق  1422جمادى الثاني    17بتاريخ    2055004968تعمل الشركة األم بموجب السجل التجاري رقم  

 يقع المقر المسجل للشركة األم في منطقة الصناعات المساندة بمدينة الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية. 
 

 لاير سعودي مملوك كما في نهاية الفترة/ السنة كما يلي:  10سهم قيمة كل سهم  250.000.000لاير سعودي مقسم إلى  2,500,000,000لغ رأس مال الشركة األم يب
  

 م 2022يونيو  30
 

 م2021ديسمبر  31
%24.81 الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"(    24.81%  

%24.81 السعودية للطاقة شركة أرامكو    24.81%  
%24.81 الهيئة الملكية للجبيل وينبع    24.81%  

%24.81 صندوق االستثمارات العامة    24.81%  
%0.76 مستثمرون آخرون من القطاع الخاص    0.76%  

 100 %   100 %  
 

واإلدارة وأعمال التوسعة وأعمال اإلنشاءات ألنظمة التبريد بمياه البحر وأنظمة المياه المحالة  يتمثل الغرض الرئيسي للشركة األم في القيام بأعمال التشغيل والصيانة  
مال الزمة لتلك األغراض  والمعالجة، وأنظمة الصرف الصحي والصناعي، وأنظمة الكهرباء لتوفير تلك الخدمات للمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية والقيام بأي أع

 د المواد وغيره ومن أجل تقديم تلك الخدمات، فإن الشركة األم قد تقوم بما يلي: بما فيها من استيرا
 

كما هو مطلوب بنفسها    امتالك أو تأجير الممتلكات والمرافق والشبكات ذات العالقة و / أو تركيب أو توصيل أو تحديث أو استبدال أو توسيع المرافق أو الشبكات •
 أو عن طريق الغير. 

في  ي أي أنشطة ضرورية أو مكملة لتلك األغراض، بما في ذلك استيراد المواد وما شابهها. تقدم الشركة األم هذه الخدمات لجميع المستفيدين  المشاركة أيضاً ف •
 مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. 

استبدال أو توسيع العقارات والمرافق والشبكات ذات العالقة  االستحواذ على حقوق ملكية في شركات أخرى وتملك أو تأجير أو تركيب أو توصيل أو ترقية أو   •
 والمشاركة في أي أنشطة لتحقيق أغراضها. 

 ودية أو خارجها.تملك حقوق ملكية أو أسهم في شركات أخرى أو االندماج مع أو شراء هذه الشركات وإنشاء شركات جديدة بمفردها داخل المملكة العربية السع •
 

مة، يتعين على  الشركة األم، قامت الهيئة الملكية للجبيل وينبع )"الهيئة الملكية"( بتوريد الخدمات المذكورة أعاله. وفقا لتوجيهات متعددة من الحكوقبل بدء أعمال تشغيل  
 الشركة األم تقديم مثل هذه الخدمات للعمالء في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

 
 م. يقع المقر الرئيسي لعمل الشركة األم في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.  2003ناير ي 1بدأت الشركة األم التشغيل التجاري في  

 
،  طرح أسهم مرافق لالكتتاب العامم  2022أبريل    21بتاريخ  مساهمو الشركة األم في اجتماعهم المنعقد  اعتمد  ،  م2022يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  

المساهم لتمثيل  " تداول سوق األسهم السعودية "في  األسهم المملوكة لهم بالتساوي  ببيع  ون الرئيسيون  حيث سيقوم  . عالوة على ذلك، فوض المساهمون مجلس اإلدارة 
أسهم الشركة األم في الموافقات الالزمة إلدراج  للحصول على  ووزارة التجارة وأي سلطة معنية أخرى    السعودية  تداولشركة  الشركة األم أمام هيئة السوق المالية و 

 . " تداول" 
 

للكهرباء التي ستطبق على المكثف  بالموافقة على تعرفة االستهالك    111صدر قرار مجلس الوزراء رقم  ،  هـ(1443صفر    14)الموافق  م  2021سبتمبر    21بتاريخ  
. سيتم تحديد القطاعات المؤهلة في هذا  م2022يناير    1من  ابتداًء    ينالمنشآت العاملة في أنشطة أو قطاعات مؤهلة تابعة للمستهلكين الصناعيين والتجاريين والزراعي

 الصدد من قبل لجنة يتم تشكيلها برئاسة وزارة الطاقة. 
 

 هيكل المجموعة  
 

 شركات تابعة  
 التابعة لها فيما بعد باسم "المجموعة"(: ، يوجد لدى الشركة األم الشركات التابعة التالية )ويشار إلى الشركة األم والشركات م 2022يونيو  30كما في 

 
% للشركة األم، ومسجلة في جزيرة غيرنسي وتعمل في مجال التأمين  100شركة مرافق للتأمين المحدودة، وهي شركة غير متوافقة مع الشريعة مملوكة بنسبة   •

 محدد الغرض لشركة مرافق. 
 

% للشركة األم ومسجلة في المملكة العربية السعودية بغرض شراء الماء والكهرباء 100ة بنسبة شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )"توريد"(، وهي مملوك •
ه المالحة وشركة مرافق.  من شركة الجبيل للمياه والكهرباء )"جواب"( وبيع هذه المنافع ألطراف البيع: الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية الميا

 ً   عن شراء وتوريد الوقود إلى شركة جواب. شركة توريد مسؤولة أيضا
 

% لشركة مرافق، ومسجلة في المملكة 100شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )سابقاً شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة( )"ماسا"(، وهي مملوكة بنسبة   •
مياه التبريد ومياه الشرب والمياه المحالة وأنظمة تبريد مياه البحر العربية السعودية بغرض تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي والمياه المعالجة و

 الخطرة. ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتشغيل وصيانة مرافق خدمات المنافع المتعلقة بذلك وإدارة ومعالجة النفايات الصناعية والنفايات 
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 . معلومات حول الشركة )يتبع(1
 

 ترتيبات العمليات المشتركة 
 ، لدى المجموعة الترتيب العمليات المشتركة التالي في الشركة التالية: م 2022يونيو  30كما في 

 
% لشركة مرافق، ومسجلة في المملكة العربية السعودية وتتمثل أنشطتها الرئيسية في تطوير 30شركة الجبيل للمياه والكهرباء )"جواب"(، وهي مملوكة بنسبة   •

ل وبيع المياه والكهرباء والقيام وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع الجبيل للمياه والكهرباء بمدينة الجبيل الصناعية، في المملكة العربية السعودية، ونق
التجارية في سنة   المتعلقة. بدأت شركة جواب أنشطتها  المتصلة أو  م. تعتبر المجموعة شركة جواب كترتيب عمليات مشتركة. 2010باألعمال واألنشطة 

بإثبات حصتها في الموجودات والمطلوبات واإليرادات من بيع المخرجات ومصروفا ت العمليات المشتركة في هذه القوائم المالية وعليه، قامت المجموعة 
 األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة.  

 
 استثمار في شركات زميلة 

 ، لدى المجموعة الشركات الزميلة التالية: م 2022يونيو  30كما في 
 

بنسبة   • مملوكة  )"تبريد"(، وهي  المحدودة  المناطق  لتبريد  وينبع  الجبيل  ف 20شركة  أنشطتها % لشركة مرافق، ومسجلة  وتتمثل  السعودية  العربية  المملكة  ي 
 الرئيسية في تطوير وتوفير ودعم أنظمة تبريد المناطق الصناعية والتجارية والسكنية للعمالء في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. 

 
غيل والصيانة في محطة تجميع ومعالجة مياه الصرف في %، ,مسجلة للقيام بأعمال التش49شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة، المملوكة للشركة األم بنسبة   •

 لم تبدأ أعمال التشغيل التجاري للشركة بعد.  مدينة جدة.
 

 استثمار في مشروع مشترك: 
 ، لدى المجموعة المشروع المشترك التالي: م 2022يونيو  30كما في 

 
مسجلة إلدارة وتشغيل وصيانة وإنشاء والتوسع في محطة تجميع ومعالجة مياه الصرف % لشركة مرافق،  45شركة جدة الثانية للمياه، وهي مملوكة بنسبة   •

 الصحي، وتوزيع النفايات والتخلص منها، وإنشاء وتوسيع المنشآت والشبكات الالزمة في جدة. لم تبدأ أعمال التشغيل التجاري للشركة بعد. 
 

لنسبة في جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة باستثناء شركة ماسا  نسبة ملكية المجموعة في الشركات المذكورة أعاله هي نفس ا
 .م2021يونيو  30في تين المنتهي والستة أشهر الثالثة أشهر  تيلفتر  %51التي تمتلك شركة مرافق فيها نسبة ملكية قدرها 

 
 تاريخ اعتماد القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة  

للمجموعة   الُمختصرة  الُموّحدة  المالية األّوليّة  القوائم  من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ    م2022يونيو    30في  تين  المنتهيوالستة أشهر  الثالثة أشهر    تيلفترتم اعتماد هذه 
 .م2022سبتمبر  14 هـ الموافق1444صفر  18

 
 . األساس المحاسبي 2
 
 المعايير المحاسبية المطبقة  2-1

( "التقرير المالي األولي" المعتمد  34الدولي للمحاسبة )تم إعداد هذه القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة )يشار إليها فيما بعد بـ "القوائم المالية األّوليّة"( وفقا للمعيار 
للمراجعين والمحاسبين وينبغي قراءتها مع القوائم المالية الُموّحدة السنوية  في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السع ودية 

)"القوائم المالية السنوية األخيرة"(. وال تشتمل هذه القوائم المالية األّوليّة على جميع المعلومات المطلوبة للمجموعة    م2021ديسمبر    31للمجموعة للسنة المنتهية في  
هامة لفهم التغيرات  مالية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. ومع ذلك، فإن اإليضاحات التفسيرية المحددة مدرجة لشرح األحداث والمعامالت الالكاملة من القوائم ال

 في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ آخر قوائم مالية سنوية. 
 

 .(1كجزء من طلب تسجيلها لدى هيئة السوق المالية )إيضاح  ارة الشركة األمتم إعداد هذه القوائم المالية األّوليّة الستخدام إد
 

تتضمن هذه القوائم المالية األّوليّة القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة للشركة األم والشركات  على أساس مبدأ التكلفة التاريخية.  تم إعداد هذه القوائم المالية األّوليّة  
. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في م2022يونيو    30ا لفترة الستة أشهر المنتهية في  التابعة له

 الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. 

 السيطرة على الشركة المستثمر فيها، على وجه التحديد، فقط عندما يكون لدى الشركة األم: تتحقق  

 مر فيها(. القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المستث •
 يجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها؛ و تعرضات أو حقوق على العوائد المتغيرة نت  •
 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار العوائد.  •
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 )يتبع( . األساس المحاسبي 2
 
 عملة العرض والعملة الوظيفية  2-2

البنود المدرجة في هذه   المالية األّوليّ يتم قياس  القوائم  التي تعمل فيها الشركة. تم عرض هذه  الرئيسية  البيئة االقتصادية  المالية األّوليّة باستخدام عملة  ة باللاير  القوائم 
 السعودي الذي يمثل عملة العرض والعملة الوظيفية للمجموعة. تم تقريب كل المبالغ إلى أقرب الف لاير سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك. 

 
 أساس التوحيد  2-3

م حقوق أقل في أغلبية  بصورة عامة، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. لتأييد هذا االفتراض المسبق وعندما يكون لدى الشركة األ
ظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة  التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها، تأخذ الشركة األم في االعتبار جميع الحقائق وال 

 المستثمر فيها، بما في ذلك: 
 الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛ •
 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و  •
 للشركة األم.   حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة •

 
وث تغيرات على واحد أو أكثر  تقوم الشركة األم بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حد

ابعة وال يتم التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على  من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما يكون للمجموعة سيطرة على الشركة الت
المالية   القوائم  في  الفترة  المستبعدة خالل  أو  المشتراة  التابعة  الشركة  يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات  التابعة.  تاريخ حصول  الشركة  األّوليّة من 

ة التابعة. يوزع الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على مساهمي الشركة األم  المجموعة على السيطرة حتى تاريخ فقدان السيطرة على الشرك
 والحصة غير المسيطرة، حتى إذا أدت النتائج إلى عجز في رصيد الحصة غير المسيطرة.  

 
ت المحاسبية للمجموعة. تم استبعاد الموجودات والمطلوبات والحقوق والدخل  إذا لزم األمر، يتم عمل تعديالت في القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشي مع السياسا 

 والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت التي تتم بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد. 
 

 ت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، سينتج عنها ما يلي:يُحتسب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقد
 استبعاد الموجودات )متضمنة الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة؛ •
 استبعاد القيمة الدفترية ألي حصة غير مسيطرة؛ •
 استبعاد فروق التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛ •
 للمقابل النقدي المستلم؛االعتراف بالقيمة العادلة  •
 إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛ •
 االعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛ •
ً   إعادة تصنيف حصة المجموعة للبنود المثُبتة مسبقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر أو األرباح المبقاة، أيهما أنسب. •   حيث سيكون مطلوبا

 إذا قامت الشركة األم باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات العالقة مباشرة. 
 

في شركة تابعة    تقاس الحصة غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ. تُحتسب التغيرات في حصة المجموعة
 ت حقوق الملكية. والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة ضمن معامال

 
محققة الناشئة عن المعامالت  يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك أي دخل ومصروفات غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة. يتم استبعاد األرباح غير ال

المجموعة في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. ويتم استبعاد الخسائر غير  مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى درجة حصة 
 المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد فيها األرباح غير المحققة ولكن فقط إلى حد عدم وجود دليل على انخفاض في القيمة.

 
 مصروفات المتعلقة بالعملية المشتركة. تقوم المجموعة باحتساب حصتها في الموجودات والمطلوبات واإليرادات وال
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة
 م2022يونيو    30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  

 10 
 

 
 . استخدام التقديرات واألحكام 3

للموجودات والمطلوبات  غ المعلنة  عند إعداد هذه القوائم المالية األّوليّة، قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبال
 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.  واإليرادات والمصروفات.

 
السياسات المحاسبية المطبقة على   إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفس

 القوائم المالية السنوية األخيرة.  
 

 . معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة 4

 لتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األّوليّة أ( المعايير الجديدة والمعدلة ا
 : م2022يناير  1ي فيما يلي التغيرات التي تم إدخالها مؤخراً على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي يجب تطبيقها في الفترات السنوية التي تبدأ ف

 
 (.16المستأجرين )تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي )على  19-التخفيضات استجابة لتأثيرات كوڤيد •
 ((37تكلفة إتمام العقد )التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة ) -العقود الُمحّملة بخسائر  •
 .2020-2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي لدورة سنة  •
 (. و 16ل االستخدام المقصود )تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة )ممتلكات وآالت ومعدات: المتحصالت قب •
 (( 3)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) –الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي  •

 
 لم يكن لتطبيق المعايير المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ الُمثبتة في الفترة الحالية والفترات السابقة. 

 
 المعايير الصادرة والتي لم تُطبّق بعد ب( 

 .م2022يناير  1تي تبدأ بعد اختارت إدارة المجموعة عدم التطبيق المبكر للمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية والتي سوف تصبح سارية المفعول للفترات ال
 

 م أو بعد ذلك التاريخ. 2023يناير  1فترات السنوية التي تبدأ في "عقود التأمين"، يُطبّق على ال -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) •
 م أو بعد ذلك التاريخ.2023يناير  1(( يطبّق على الفترات التي تبدأ في 1تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة )تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة ) •
 م أو بعد ذلك التاريخ. 2023يناير  1يُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في (، 17التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) •
(، ويُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ  2(( وبيان ممارسة المعايير الدولية للتقرير المالي )1تعديل على المعيار الدولي للمحاسبة )  -إفصاح السياسات المحاسبية   •

 ذلك التاريخ.م أو بعد 2023يناير  1في 
 م أو بعد ذلك التاريخ. 2023يناير  1((، يسري على الفترات التي تبدأ في 8تعريف التقدير المحاسبي )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) •
ل( يسري للفترات السنوية التي  ضريبة الدخ  -  12الضريبة المؤجلة المتعلقة باألصول والخصوم الناشئة عن معاملة واحدة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   •

 م أو بعد ذلك التاريخ. و2023يناير  1تبدأ في 
المالي ) • للتقرير  الدولي  المعيار  المشترك )تعديالت على  المشروع  أو  المستثمر والشركة الزميلة  الدولي  10بيع أو مساهمة في األصول بين  المحاسبة  ( ومعيار 

 فيما بعد.  ((، سيتم تحديد فترات السريان السنوية 28)
 

 المعايير المذكورة أعاله ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية األّوليّة للمجموعة. 

 . القطاعات التشغيلية 5
والمياه إلى المستهلكين. تتحقق اإليرادات  تنقسم األنشطة التشغيلية الرئيسية للمجموعة إلى الطاقة والمياه وأنشطة أخرى مكملة لبعضها البعض في إنتاج وتوزيع الكهرباء 

   الرئيسية للمجموعة حالياً من بيع خدمات الطاقة والمياه للعمالء النهائيين وفقاً للتعريفات المعمول بها.
 

 معلومات القطاعات:
 إن المجموعة مقسمة إلى وحدات أعمال حسب ستة قطاعات مفصح عنها على النحو التالي:  

 
 يد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة.  الطاقة: وتشمل تول  •
ات الثقيلة، ومعالجة والتخلص من  المياه: وتشمل أنظمة تحلية ومعالجة المياه، وإنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، وأنظمة تبريد مياه البحر للصناع •

 مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي.
 يشمل مبيعات توزيع الغاز ومبيعات الغاز بالتجزئة. الغاز،  •
 (.1شركة جواب، على النحو المبين في إيضاح ) •
 (. و1شركة توريد، على النحو المبين في إيضاح ) •
يرادات / مصروفات أخرى  يشمل ذلك إيرادات / مصروفات تمويلية وإ   األعمال العامة، وتشمل جميع األنشطة األخرى التي ال ترتبط مباشرة بقطاعات تشغيل محددة. •

   والحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.
 

تـقع جميع الموجودات التشغيلية للمجموعة وأنشطتها الرئيسية داخل المملكة العربية السعودية. 
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)شركة مساهمة سعودية(
 

صرة
ضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمخت

إي
 

لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  
30
  

يونيو  
2022

 م

 
11

 
 

  

5
. القطاعات التشغيلية 

)يتبع(
 

  

لفترة الستة أشهر المنتهية في 
30
 

يونيو 
2022

 م
  

طاقة 
 

مياه 
 

غاز 
 

شركة جواب 
 

شركة توريد 
 

األعمال العامة 
 

تسويات 
 

المجموع 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
عمالء خارجيون 

 
825,196 

1,145,098 
38,992 

- 
1,108,250 

- 
- 

3,117,536 
ت 

بين القطاعا
 

- 
231,227 

- 
168,095 

180,213 
4,280 

(
583,815

 )
 

- 
ت 

مجموع اإليرادا
 

825,196 
1,376,325 

38,992 
168,095 

1,288,463 
4,280 

(
583,815

 )
 

3,117,536 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ت 
تكلفة اإليرادا

 
 

 
 

 
 

 
 

 
استهالك وإطفاء 

 
(

193,275
 )

 
(

291,222
 )

 
(

1,712
 )

 
(

1,112
 )

 
- 

- 
(

85,882
 )

 
(

573,203
 )

 
أخرى

 
(

464,927
 )

 
(

853,603
 )

 
(

32,838
 )

 
(

74,087
 )

 
(

1,287,091
 )

 
- 

666,807 
(

2,045,739
 )

 
ت 

مجموع تكلفة اإليرادا
 

(
658,202

 )
 

(
1,144,825

 )
 

(
34,550

 )
 

(
75,199

 )
 

(
1,287,091

 )
 

- 
580,925 

(
2,618,942

 )
 

 
ت أخرى

صروفا
ت إدارية وم

صروفا
م

   
(

20,101
 )

 
(

37,116
 )

 
(

152
 )

 
(

2,114
 )

 
(

1,372
 )

 
3,689 

6,455 
(

50,711
 )

 
استهالك وإطفاء 

 
(

761
 )

 
(

3,854
 )

 
(

24
 )

 
- 

- 
- 

- 
(

4,639
 )

 
ت أخرى

صروفا
ت اإلدارية وم

صروفا
مجموع الم

   
(

20,862
 )

 
(

40,970
 )

 
(

176
 )

 
(

2,114
 )

 
(

1,372
 )

 
3,689 

6,455 
(

55,350
 )

 
ت 

إيرادا
/ 

صافي
ت( أخرى، بال

صروفا
)م

 
- 

858 
- 

115 
(5

 )
 

136,440 
(

6,242
 )

 
131,166 

تكلفة تمويلية 
 

- 
(

133
 )

 
- 

(
34,117

 )
 

- 
(

83,207
 )

 
201 

(
117,256

 )
 

ت مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
صة في ربح شركا

الح
   

- 
- 

- 
- 

- 
(

607
 )

 
- 

(
607

 )
 

ضريبة الدخل 
ف الزكاة و

صرو
م

 
- 

(
3,102

 )
 

- 
    (8,424) 

5 
 (40,257) 

- 
(51,778) 

صافي ربح الفترة 
 

146,132 
188,153 

4,266 
48,356  

- 
 20,338  

(
2,476

 )
 

404,769   
 

كما في 
30
 

يونيو 
2022

 م 
 

 
 

 
 

 
 

 
مجموع الموجودات 

 
8,701,595 

10,704,979 
160,870 

2,368,341 
585,006 

3,715,869 
(

1,909,826
 )

 
24,326,834 

مجموع المطلوبات  
 

3,389,675 
5,860,838 

19,721 
1,663,615  

583,069 
5,120,380 

(
270,014

 )
 

16,367,284 
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)شركة مساهمة سعودية(
 

صرة
ضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمخت

إي
 

لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  
30
  

يونيو  
2022

 م

 
12

 

 
5

. القطاعات التشغيلية 
)يتبع(

 

   
 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
30
 

يونيو 
2021

 م
  

طاقة 
 

مياه 
 

غاز
 

ب 
شركة جوا

 
شركة توريد 

 
األعمال العامة 

 
ت 

تسويا
 

المجموع 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
عمالء خارجيون 

 
746,269 

1,127,428 
30,568 

- 
1,086,025 

- 
- 

2,990,290 
ت 

بين القطاعا
 

- 
240,479 

- 
162,686 

175,299 
1,560 

(
580,024

 )
 

- 
ت 

مجموع اإليرادا
 

746,269 
1,367,907 

30,568 
162,686 

1,261,324 
1,560 

(
580,024

 )
 

2,990,290 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ت 
تكلفة اإليرادا

 
 

 
 

 
 

 
 

 
استهالك وإطفاء 

 
(

225,972
 )

 
(

274,395
 )

 
(

4,586
 )

 
(

1,009
 )

 
- 

- 
(

71,487
 )

 
(

577,449
 )

 
أخرى

 
(

225,290
 )

 
(

628,988
 )

 
(

281,932
 )

 
(

68,104
 )

 
(

1,256,170
 )

 
(

124,200
 )

 
648,553 

(
1,936,131

 )
 

ت 
مجموع تكلفة اإليرادا

 
(

451,262
 )

 
(

903,383
 )

 
(

286,518
 )

 
(

69,113
 )

 
(

1,256,170
 )

 
(

124,200
 )

 
577,066 

(
2,513,580

 )
 

ت أخرى
صروفا

ت إدارية وم
صروفا

م
   

- 
- 

- 
(

2,927
 )

 
(

5,155
 )

 
(

53,294
 )

 
6,415 

(
54,961

 )
 

استهالك وإطفاء 
 

- 
- 

- 
- 

- 
(

4,075
 )

 
- 

(
4,075

 )
 

ت أخرى
صروفا

ت اإلدارية وم
صروفا

مجموع الم
   

- 
- 

- 
(

2,927
 )

 
(

5,155
 )

 
(

57,369
 )

 
6,415 

(
59,036

 )
 

ت 
إيرادا

/ 
صافي

ت( أخرى، بال
صروفا

)م
 

456 
1,103 

12 
60 

42 
109,341 

(
5,142

 )
 

105,872 
تكلفة تمويلية 

 
- 

(
230

 )
 

- 
(

36,308
 )

 
- 

(
86,822

 )
 

260 
(

123,100
 )

 
صة في 

الح
ت مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

ربح شركا
   

- 
- 

- 
- 

- 
4,337 

- 
4,337 

ضريبة الدخل 
ف الزكاة و

صرو
م

 
- 

(
4,621

 )
 

- 
(

3,192
 )

 
- 

(
66,064

 )
 

- 
(

73,877
 )

 
صافي ربح 

/ 
)خسارة( الفترة 

 
295,463 

460,776 
(

255,938
 )

 
51,206 

41 
(

219,217
 )

 
(

1,425
 )

 
330,906 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صة غير 

الح
المسيطرة 

 
- 

20,505 
- 

- 
- 

- 
- 

20,505 
 

كما في 
31
 

ديسمبر 
2021

 م
 

 
 

 
 

 
 

 
ت 

مجموع الموجودا
 

8,752,713 
10,805,604 

163,196 
2,409,735 

481,912 
3,248,055 

(
1,751,308

 )
 

24,109,907 
ت  

مجموع المطلوبا
 

3,295,429 
5,778,607 

19,168 
1,806,009 

479,976 
5,469,937 

(
290,305

 )
 

16,558,821 
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)شركة مساهمة سعودية(
 

صرة
ضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمخت

إي
 

لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  
30
  

يونيو  
2022

 م

 
13

 
 

 
6

. ممتلكات وآالت ومعدات 
 

 
 

ضي 
أرا

 
آالت وماكينات 

 
مباني وآبار وبنية  

تحتية مدنية 
 

عدادات وشبكات  
أنابيب ومحطات  

رفع 
 

خطوط كهرباء  
وكابالت وعدادات  

وشبكات 
 

مرافق خارجية  
مشتركة 

 
معدات 

أخرى
 

أعمال رأسمالية تحت  
التنفيذ

 
المجموع 

 
التكلفة: 

 
لاير سعودي( 

ف 
)أل

 
لاير سعودي( 

ف 
)أل

 
لاير سعودي( 

ف 
)أل

 
لاير سعودي( 

ف 
)أل

 
لاير سعودي( 

ف 
)أل

 
لاير سعودي( 

ف 
)أل

 
لاير سعودي( 

ف 
)أل

 
لاير سعودي( 

ف 
)أل

 
لاير سعودي( 

ف 
)أل

 
صيد في 

الر
1 

يناير 
2021

 م
411,511 

17,587,172 
3,702,140 

4,612,334 
3,129,233 

90,369 
700,322 

1,281,888 
31,514,969 

ت 
ضافا

إ
 

- 
9,558 

80,198 
118,318 

357,900 
- 

75,911 
712,667 

1,354,552 
ت 

استبعادا
 

- 
(

32,854
 )

 
(

6,298
 )

 
- 

- 
- 

(
2,797

 )
 

- 
(

41,949
 )

 
ت  

تحويال
 

- 
231,517 

40,869 
4,889 

32,760 
- 

47,858 
(

390,756
 )

 
(

32,863
 )

 
صيد في 

الر
31
 

ديسمبر 
2021

 م
411,511 

17,795,393 
3,816,909 

4,735,541 
3,519,893 

90,369 
821,294 

1,603,799 
32,794,709 

ت 
ضافا

إ
 

- 
69 

1,992 
2,410 

- 
- 

11,624 
280,348 

296,443 
ت  

تحويال
 

- 
25,420 

19,738 
- 

2,667 
- 

12,412 
(

60,237
 )

 
- 

ت 
استبعادا

 
- 

(
512

 )
 

- 
- 

- 
- 

(
32

 )
 

- 
(

544
 )

 
صيد في 

الر
30
 

يونيو 
2022

 م
411,511 

17,820,370 
3,838,639 

4,737,951 
3,522,560 

90,369 
845,298 

1,823,910 
33,090,608 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

االستهالك المتراكم  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صيد في 

الر
1 

يناير 
2021

 م
34,113 

6,727,487 
1,385,981 

1,749,624 
876,627 

44,078 
450,873 

- 
11,268,783 

استهالك  
 

15,165 
620,335 

98,704 
229,584 

109,558 
4,504 

62,822 
- 

1,140,672 
ت 

استبعادا
 

- 
(

21,558
 )

 
(

2,481
 )

 
- 

- 
- 

(
2,797

 )
 

- 
(

26,836
 )

 
صيد في 

الر
31
 

ديسمبر 
2021

 م
49,278 

7,326,264 
1,482,204 

1,979,208 
986,185 

48,582 
510,898 

- 
12,382,619 

استهالك  
 

6,788 
313,853 

49,575 
117,171 

53,803 
2,252 

30,858 
- 

574,300 
ت 

استبعادا
 

- 
(

512
 )

 
- 

- 
- 

- 
(

32
 )

 
- 

 )544( 
صيد في 

الر
30
 

يونيو 
2022

 م
56,066 

7,639,605 
1,531,779 

2,096,379 
1,039,988 

50,834 
541,724 

- 
12,956,375 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

القيمة الدفترية: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صيد في 

الر
30
 

يونيو 
2022

 م
355,445 

10,180,765 
2,306,860 

2,641,572 
2,482,572 

39,535 
303,574 

1,823,910 
20,134,233 

صيد في 
الر

31
 

ديسمبر 
2021

 م
362,233 

10,469,129 
2,334,705 

2,756,333 
2,533,708 

41,787 
310,396 

1,603,799 
20,412,090 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة
 م2022يونيو    30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  

14 
 

 
 . الزكاة وضريبة الدخل 7

 تتكون الزكاة وضريبة الدخل الُمحّملة مما يلي:  
 م 2022يونيو  30  

  )غير ُمدقّقة( 
 م2021يونيو  30

 )غير ُمدقّقة(
 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي(  
     

 28,677  30,629  الزكاة الُمحّملة 
 45,200  21,149  ضريبة الدخل 

 73,877  51,778  المجموع 
 
 

 أ( حالة الربط 
 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( 
م إلى 2015، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( ربوطاً للسنوات من  م2021م. خالل سنة  2014صدر ربط الزكاة وضريبة الدخل النهائي حتى سنة  

م خالل  2017م و  2016م و  2015مليون لاير سعودي. قّدمت شركة مرافق اعتراضات على ربوط السنوات    99.8م، ما أدى إلصدار مطالبة زكاة إضافية بمبلغ  2017
يئة إلى األمانة العامة للجان  المدة النظامية. أصدرت الهيئة ربوطاً ُمعّدلة تقضي برفض اعتراضات مرافق في االستئناف. قدمت مرافق اعتراضات على الربوط المعدلة لله 

 خالل المدة النظامية.  م2021ديسمبر  31والزكاة للسنة المنتهية في الضريبية والشركة في انتظار نتيجة فحص األمانة العامة. قُّدم إقرار ضريبة الدخل 
 

 شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )توريد(
م، ما أدى إلصدار مطالبة  2016م و2015، أصدرت الهيئة ربوطاً للسنوات  م2021م. خالل سنة  2017م و  2014صدر ربط الزكاة وضريبة الدخل النهائي حتى سنة  

، أصدرت الهيئة ربوطاً ُمعّدلة  م2021مليون لاير سعودي. قّدمت شركة توريد اعتراضات على الربوط المذكورة خالل المدة النظامية. خالل سنة    2.2بمبلغ  زكاة إضافية  
الضريبية والشركة في انتظار نتيجة  على الربوط المعدلة للهيئة إلى األمانة العامة للجان    تقضي برفض مطالب شركة توريد في االستئناف. قدمت شركة توريد اعتراضات

 فحص األمانة العامة.  
 

م فقدمتها شركة توريد، ولم تصدر نتيجة فحص الهيئة بعد. قُّدم إقرار ضريبة الدخل والزكاة للسنة  2020م إلى  2018طلبت الهيئة بعض المعلومات اإلضافية للسنوات من  
 خالل المدة النظامية.   م2021ديسمبر  31المنتهية في 

 
 شركة الجبيل للمياه والكهرباء )جواب(

إلى الهيئة ولم    م2021م إلى  2013م. قُّدمت إقرارات ضريبة الدخل والزكاة للسنوات من  2012م إلى  2007صدر ربط الزكاة وضريبة الدخل النهائي للسنوات من  
مليون لاير سعودي    0.09م ضريبة وزكاة وضريبة استقطاع إضافي بمبلغ  م بالتزا2018، أصدرت الهيئة ربطاً لسنة  م2021تصدر نتيجة فحص الهيئة بعد. خالل سنة  

شهريًا من تاريخ االستحقاق  ضريبة االستقطاع  % غرامة تأخير على الضريبة و 1  نسبة   مع  مليون لاير سعودي على الترتيب.   0.3مليون لاير سعودي ومبلغ  160ومبلغ  
لجنة التسوية  قدمت  و .  بالهيئةمليون لاير سعودي إلى لجنة التسوية    2.9حوالي  اقتراح تسوية بمبلغ    "جواب" ، قدمت  م2022تسوية االلتزام. خالل أبريل  تاريخ  حتى  

المذكور للسنة  الربط  من أجل إنهاء  ضريبة االستقطاع  % على الضريبة اإلضافية و 1مليون لاير سعودي مع غرامة تأخير بنسبة    14.4بمبلغ حوالي  مؤخًرا عرًضا مقاباًل  
 فاتورة تسوية االلتزامات المذكورة أعاله. إصدار لجنة التسوية لتنتظر حاليًا هي والهيئة   عرض "جواب" . قبلت  م2018ديسمبر  31لمنتهية في ا

 
 خالل المدة النظامية.  م2021ديسمبر  31ضريبة الدخل للسنة المنتهية في إقرار الزكاة و تم تقديم 

 
 سا( شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة )ما 

خالل المدة    م2021ديسمبر    31قيد فحص الهيئة. قُّدم إقرار ضريبة الدخل والزكاة للسنة المنتهية في    م2021ربط الزكاة وضريبة الدخل للسنوات من التأسيس حتى سنة  
 النظامية. 

 
 . األدوات المالية 8
 . الموجودات المالية 1

 
 م2022يونيو    30

  )غير ُمدقّقة( 
 م2021ديسمبر    31

 )ُمدقّقة(

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي( 
 856,978  1,082,879 ذمم مدينة تجارية 

 270,257  359,970 ذمم مدينة أخرى )إيضـاح )أ(( 
 234,580  217,354 مستحق من برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين 

 1,422,200  1,742,000 ودائع قصيرة األجل  
 482,654  364,624 في حكمه   نقد وما

 3,266,669  3,766,827 مجموع الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
 

 248مليون لاير سعودي( وإيرادات مستحقة بمبلغ    10.4:  م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  32.3يشمل ذلك الهامش المدين للشركة السعودية للكهرباء بمبلغ   .أ 
 مليون لاير سعودي(.  224.3: م2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي )

 
إدارة المخاطر المالية واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الُموّحدة المراجعة السنوية. يجب قراءتها مع القوائم  ال تتضمن هذه القوائم المالية األّوليّة جميع معلومات 

 األخيرة.  هي نفس السياسات المطبقة على القوائم المالية السنوية  للمجموعةم. إن سياسات إدارة المخاطر  2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  للمجموعة  المالية السنوية  
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة
 م2022يونيو    30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  

15 
 

 
 )يتبع( . األدوات المالية 8

 
 . المطلوبات المالية 2

 
 م2022يونيو    30

  )غير ُمدقّقة( 
 م2021ديسمبر    31

 )ُمدقّقة(

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي( 
 9,072,466  8,891,269 قروض وسلف  

 3,232,378  3,168,943 التزامات عقود إيجار  
 1,435,005  1,448,614 مطلوبات غير متداولة أخرى 

 612,327  682,270 ذمم دائنة تجارية  
 707,551  723,000 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى )إيضاح أ(
 15,059,727  14,914,096 مجموع المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 

 
  21.8مليون لاير سعودي( وتكلفة تمويلية مستحقة بمبلغ  182.1: م2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 182.9يشمل ذلك مستحق إلى أطراف ذات عالقة بمبلغ  .أ 

 مليون لاير سعودي(.  23.8: م2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي )
 

 . تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية3
العادلة، مما يضاعف من استخدام المدخالت الملحوظة ذات    والتي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة  تستخدم المجموعة طرق تقييم تعد مناسبة للظروف المحيطة

ح عنها في القوائم المالية األّوليّة  العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أدنى حد. إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصا
 وبيان ذلك كما يلي بناًء على أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر هامة لقياس القيمة العادلة ككل: مة العادلةالُموّحدة الُمختصرة مصنفة ضمن مستويات القي

 
 األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة.  - 1المستوى 

 
 المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة قابالً للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من  - 2المستوى 

 
 أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.   - 3المستوى 

 
بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. وهو    يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية، 

 يبية المعقولة للقيمة العادلة:  ال يتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية هي القيمة التقر
 

 القيمة العادلة   
 مجموع القيم العادلة  3المستوى  2المستوى  1المستوى  مبادالت سعر الفائدة المستخدمة للتحوط 

 71,590 - 71,590 - )غير ُمدقّقة(  م2022يونيو  30
( 71,304) - )ُمدقّقة( م2021ديسمبر  31  - (71,304 )  

 
. مبادالت سعر الفائدة هي القيمة العادلة التي  م2021ديسمبر    31تمثل القيمة العادلة الحتياطي التحوط تجاه التدفقات النقدية القيم السوقية لمبادالت سعر الفائدة كما في  

ة باستخدام منحنى العائد الذي تم إنشاؤه من مصادر مماثلة والذي يعكس  تقدر باحتساب القيمة الحالية التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. يتم خصم التدفقات النقدية المقدر 
لقيمة العادلة يخضع لتعديل مخاطر  سعر الفائدة المعتاد بين البنوك، والمستخدم من قبل المشاركين في السوق لهذا الغرض عند تسعير عقود تبادل أسعار الفائدة. إن تقدير ا

الئتمان للمجموعة والطرف اآلخر. يتم احتساب ذلك على أساس فروق االئتمان المستمدة من أسعار المبادلة أو السندات االفتراضية  االئتمان، الذي يعكس بدوره مخاطر ا
 الحالية. 

 
 . ارتباطات والتزامات محتملة 9

 التزامات رأسمالية 
مليون لاير    1,897:  م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  2.139بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة في نهاية الفترة ولكن لم يتم تكبدها  

 سعودي(.
 

 التزامات أخرى
محروقات لمدة عشرين سنة. وسيتم تحميل تكلفة المحروقات على أطراف  أبرمت شركة توريد، وهي إحدى شركات المجموعة، اتفاقاً مع شركة أرامكو السعودية لشراء  

   البيع شهرياً دون أي هامش.
 

 ارتباطات محتملة 
مليون لاير سعودي   500.4، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة نيابة عن المجموعة وفي سياق األعمال االعتيادية ضمانات بنكية بمبلغ م2022يونيو   30في 

ة األولية  الماليالقوائم  تأثير جوهري على  قد يكون لها  جارية  دعاوى قضائية  ال توجد  ،  م2022يونيو    30في  كما    مليون لاير سعودي(.  524.9:  م2021ديسمبر    31)
 للمجموعة. 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة
 م2022يونيو    30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  

16 
 

 
 . ذمم مدينة تجارية 10

 م 2022يونيو  30 
  )غير ُمدقّقة( 

 م2021ديسمبر  31
 )ُمدقّقة(

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي( 
    

 479,871  655,441 أطراف ذات عالقة   -ذمم مدينة تجارية 
 377,107  427,438 أخرى   –ذمم مدينة تجارية  

 1,082,879  856,978 
( 22,894) مخصص انخفاض القيمة     (22,882 )  

 1,059,985  834,096 
 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة . 11
 المعامالت الهامة مع أطراف ذات عالقة:  11-1

 لى النحو التالي: تتضمن اإليرادات واإليرادات األخرى أرباح محققة من توفير خدمات كهرباء ومياه ألطراف ذات عالقة وفقاً التفاقية توريد طويلة األجل ع
 

 م 2022يونيو  30 
  )غير ُمدقّقة( 

 م2021يونيو  30
 )غير ُمدقّقة(

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي( 
    المساهمون 

 601,401  844,961 شركة سابك والشركات التابعة لها 
 55,545  66,984 الهيئة الملكية للجبيل وينبع 

    
    أطراف ذات عالقة أخرى

 616,073  738,681 شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها
 794,043  174,306 الشركة السعودية للكهرباء 

 1,824,932  2,067,062 
 

  تشتمل التكاليف على تكاليف زيت الوقود والغاز وفقاً التفاقات شراء طويلة األجل على النحو التالي: 
 م 2022يونيو  30 

  )غير ُمدقّقة( 
 م2021يونيو  30

 )غير ُمدقّقة(
 )ألف لاير سعودي(   سعودي()ألف لاير   

    أطراف ذات عالقة أخرى
 691,124  724,770 شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

 28,205  45,305 الشركة السعودية للكهرباء 
 770,075  719,329 

 
 أرصدة مع أطراف ذات عالقة  11-2

 
 مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 م 2022يونيو  30
  ُمدقّقة( )غير 

 م2021ديسمبر  31
 )ُمدقّقة(

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي( 
    المساهمون 

 4,575,698  4,540,014  ( 1-2-11الهيئة الملكية )
    

    أطراف ذات عالقة أخرى
 223,762  346,891 شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

 33,640  16,835 للكهرباء الشركة السعودية 
 4,903,740  4,833,100 

 
مليون لاير    3,159.6غ  يشمل ذلك البند التزام عقود إيجار يتعلق بموجودات مستأجرة من الهيئة الملكية والتزام يتعلق بموجودات محولة من الهيئة الملكية بمبل   11-2-1

 لاير سعودي على الترتيب(.مليون  1,362.7مليون لاير سعودي و  3,201.9: م2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي على الترتيب ) 1362.7سعودي و 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة
 م2022يونيو    30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  

17 
 

 
 )يتبع( . معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 11

 مستحق من أطراف ذات عالقة 
 م 2022يونيو  30 

  )غير ُمدقّقة( 
 م2021ديسمبر  31

 )ُمدقّقة(
 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي( 

    المساهمون 
 73,625  42,933 الهيئة الملكية  

 200,291  231,630 شركة سابك والشركات التابعة لها 
 

 أطراف ذات عالقة أخرى
   

 203,352  204,023 شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها
 139,664  406,287 الشركة السعودية للكهرباء 

 884,873  616,932 
 

 اإلدارة العليامعامالت مع أعضاء  11-3
 عة أنشطة المجموعة. يتكون أعضاء اإلدارة العليا بالمجموعة من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا الذين لديهم سلطة ومسؤولية تخطيط وتوجيه ومتاب

 
 حصة المديرين  

 فيما يلي مكافأة المديرين وأعضاء اإلدارة العليا اآلخرين خالل الفترة: 
 

 م 2022يونيو  30 
  )غير ُمدقّقة( 

 م2021يونيو  30
 )غير ُمدقّقة(

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي( 
    

 14,242  14,074 منافع موظفين قصيرة األجل 
 3,435  2,068 خطة المنافع المحددة بعد التوظيف 

 17,677  16,142 مجموع التعويضات المدفوعة إلى أعضاء اإلدارة العليا 
 

 . ودائع قصيرة األجل 12
تمويل بمعدالت الفائدة السارية  تمثل الودائع قصيرة األجل ودائع تم إيداعها لدى بنوك تجارية لفترات متفاوتة تتراوح بين ثالثة أشهر واثني عشر شهراً وتحقق إيرادات  

 في السوق.  
 

 . قروض وسلف بنكية13
 م 2022يونيو  30 

  )غير ُمدقّقة( 
 م2021ديسمبر  31

 )ُمدقّقة(
 )ألف لاير سعودي(   لاير سعودي()ألف  

    شركة مرافق 
 1,500,000  1,500,000 المرابحة الرابعة 

 1,500,000  1,500,000 المرابحة الخامسة 
 3,400,000  3,400,000 المرابحة السادسة 

 990,000  896,000 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
 7,296,000  7,390,000 

( 64,131) تكاليف معامالت غير مطفأة يخصم:     (75,154 )  
 7,231,869  7,314,846 

    شركة جواب 
 1,682,466  1,595,288 قروض طويلة األجل  

( 16,612) يخصم: تكاليف معامالت غير مطفأة    (18,281 )  
 8,979,031  8,810,545 المجموع 

 
 المالية األّوليّة كما يلي: تم عرض القروض والسلف البنكية في هذه القوائم 

 م 2022يونيو  30 
  )غير ُمدقّقة( 

 م2021ديسمبر  31
 )ُمدقّقة(

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي( 
    

 361,066  384,547 الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة 
 8,617,965  8,425,998 الجزء غير المتداول المدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة  

 8,810,545  8,979,031 
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 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة
 م2022يونيو    30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  

18 
 

 
 . مطلوبات غير متداولة أخرى14

 
 م 2022يونيو  30

  )غير ُمدقّقة( 
 م2021ديسمبر  31

 )ُمدقّقة(
 1,362,717  1,362,717 ( 1-2-11التزام الموجودات المحولة )إيضاح 

 646,982  687,112  التزامات المنافع المحددة بعد التوظيف 
 620,712  603,206 إيرادات مؤجلة  
 13,925  19,555 محتجزات دائنة 

 51,628  58,815 خطة ادخار للموظفين  
 56,668  8,944 أخرى

 2,740,349  2,752,632 
 

 . اإليرادات 15
 لإليرادات من العقود مع العمالء: فيما يلي توزيع 

 م 2022يونيو  30 
  )غير ُمدقّقة( 

 م2021يونيو  30
 )غير ُمدقّقة(

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي( 
    

 1,538,144  1,625,184   طاقة
 1,404,843  1,435,576 مياه 

 47,303  56,776 أخرى
 3,117,536  2,990,290 

 
 . أحداث الحقة 16

مليون   275م توزيعات أرباح أولية بمبلغ  2022سبتمبر    13، اعتمد مساهمو الشركة األم بتاريخ  م2022يونيو    30في تاريخ الحٍق لنهاية فترة الستة أشهر المنتهية في  
 لاير سعودي. 
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