
شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

نشرة اإلصدار التكميلية

1444/02/30هـ  في  المؤرخة  األولية  اإلصدار  لنشرة  ُمَكملة  هي  التكميلية«(  اإلصدار  )»نشرة  هذه  التكميلية  اإلصدار  نشرة 

)الموافق 2022/09/26م( )»نشرة اإلصدار األولية«(، الصادرة عن شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( )»الشركة« 

أو »الُمصدر«( فيما يتعلق بطرح ثالثة وسبعون مليون وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة )73,094,500( سهم عادي تمثل )%29.24( 

من رأس مال الشركة )»الطرح«(. ويجب قراءة نشرة اإلصدار التكميلية هذه باالقتران مع نشرة اإلصدار األولية.

تحتوي نشرة اإلصدار التكميلية 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 في الصفحة )د( من نشرة اإلصدار األولية مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار التكميلية 
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 نشرة اإلصدار التكميلية هذه بتاريخ 1444/03/24هـ )الموافق 2022/10/20م(.

المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقون الدوليون ومتعهدو التغطية

مدير االكتتاب

الجهات المستلمة





الشركة - 1

بموجب  سعودية  مقفلة  مساهمة  شركة  هي  »الُمصدر«(  أو  »الشركة«  بـ  يلي  فيما  إليها  )يُشار  )مرافق(  وينبع  بالجبيل  والمياه  الكهرباء  مرافق  شركة 
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 - الجبيل الصناعية، منطقة الصناعات المساندة األولى شارع 3522 

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

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 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.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة - 2

يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )د( من نشرة اإلصدار األولية اآلتي:

عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أُفصح عنها في نشرة اإلصدار التكميلية هذه. 	
)الموافق 2022/10/20م( وهي تكمل نشرة  	 المالية وإصدارها في 1444/03/24هـ  السوق  إلى هيئة  التكميلية هذه  تقديم نشرة اإلصدار 

اإلصدار األولية التي صدرت عن الشركة والمؤرخة في 1444/02/30هـ )الموافق 2022/09/26م( والتي تم نشرها في موقع الهيئة اإللكتروني 
في 1444/03/08هـ )الموافق 2022/10/04م(.

مالحظات - 3

تلفت الشركة والمساهمون البائعون والمستشارون الماليون انتباه مستلمي نشرة اإلصدار التكميلية هذه إلى أهمية مراعاة جميع الشروط  	
والقيود المتعلقة بالطرح المنصوص عليها في نشرة اإلصدار األولية وااللتزام بها.

يجب قراءة نشرة اإلصدار التكميلية هذه باالقتران مع نشرة اإلصدار األولية وقبل اتخاذ أي قرار باالستثمار، ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار  	
التكميلية هذه مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة )في حالة المستثمرين في المملكة، من أحد المستشارين الماليين المرخص 
لهم من قبل الهيئة( بخصوص الطرح. ويجب على كل مستلم لنشرة اإلصدار التكميلية هذه االعتماد على تقييمه الخاص للشركة ومدى مالءمة 
فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الفردية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر 

االستثمار في أسهم الطرح.
تجدر اإلشارة إلى أنه يحق للمكتتبين من الفئات المشاركة التي قدمت طلبات اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية هذه  	

أن تلغي أو تعدل طلب اكتتابها في تلك األسهم قبل انتهاء فترة الطرح، وذلك وفقاً ألحكام قواعد طرح أوراق المالية وااللتزامات المستمرة 
الصادرة عن مجلس الهيئة.

ال يجوز توزيع نشرة اإلصدار التكميلية هذه وبيع أسهم الطرح إلى أي شخص آخر غير الفئات المشاركة و/أو المكتتبين األفراد الموضحين  	
في نشرة اإلصدار األولية.

يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في نشرة اإلصدار التكميلية ذات المعاني المحددة لها في نشرة اإلصدار  	
األولية. وقد تم تعريف هذه المصطلحات في القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«( من نشرة اإلصدار األولية.

نشرة اإلصدار التكميلية شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
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سبب إصدار نشرة اإلصدار التكميلية - 4

يجب على الُمصدر تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة وفقاً لقواعد طرح أوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس الهيئة إذا علم 
الُمصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي:

 وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار .- 1
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.- 2

وقد قامت الشركة بإجراء بعض التعديالت على نشرة اإلصدار األولية والمبينة في القسم )5( )»التعديالت التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة 
في نشرة اإلصدار األولية«( من هذه النشرة التكميلية، وذلك لغرض توضيح بعض من الجزئيات المتعلقة بأعمال المجموعة بشكل أدق وأوضح. 

التعديالت التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار األولية - 5

لتسهيل قراءة التعديالت التي تمت على النصوص ذات الصلة، تم وضعها باللون األزرق وإضافة سطر تحت كل تعديل.

تم تعديل الجدول )1 3( )»الجدول الزمني المتوقع للطرح«( من نشرة اإلصدار األولية على النحو اآلتي:أ  

الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب

التواريخالحدث

فترة إدخال التعديالت على طلبات االكتتاب أو إلغاءها في حال وجود تعديالت أو 
رغبة بإلغائها للفئات المشاركة واستكمال عملية بناء سجل األوامر

فترة مدتها 4 أيام تقويمية تبدأ من يوم الخميس بتاريخ 1444/03/24هـ )الموافق 
2022/10/20م( وحتى يوم األحد بتاريخ 1444/03/27هـ )الموافق 2022/10/23م( 

في تمام الساعة 12 مساًء

فترة اكتتاب األفراد
فترة مدتها 5 أيام تقويمية تبدأ من يوم األربعاء بتاريخ 1444/04/01هـ )الموافق 
)الموافق  1444/04/05هـ  بتاريخ  األحد  يوم  نهاية  وحتى  2022/10/26م( 

2022/10/30م(
آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب للجهات المشاركة بناًء على عدد األسهم التي 

يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ )الموافق 2022/10/27م(تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للجهات المشاركة بناًء على عدد األسهم التي 
يوم األحد بتاريخ 1444/04/05هـ )الموافق 2022/10/30م(تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

يوم األحد بتاريخ 1444/04/05هـ )الموافق 2022/10/30م(آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب )للمكتتبين األفراد(

يوم الخميس بتاريخ 1444/04/09هـ )الموافق 2022/11/03م(اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

يوم اإلثنين بتاريخ 1444/04/13هـ )الموافق 2022/11/07م(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 1: ال يمكن للفئات المشاركة التي لم تشارك مسبقاً في عملية بناء سجل األوامر تقديم طلب المشاركة. 	
مالحظة 2: يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع شركة تداول السعودية  	

 )www.hsbcsaudi.com( )www.riyadcapital.com( الماليين  للمستشارين  اإللكتروني  والموقع   )www.saudiexchange.sa( اإللكتروني 
 .)www.marafiq.com.sa( والموقع اإللكتروني للشركة

تم تعديل الفقرة الثانية من قسم )»المزايا التنافسية للشركة«( في الصفحة رقم )ف( والفقرة الثانية من القسم 4 4 1 )»نقاط القوة ب  

التنافسية«( في الصفحة رقم )78( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

باإلضافة إلى ذلك، اختارت الهيئة الملكية أيًضا الشركة بصفتها المزود الوحيد لخدمات الطاقة والمياه لمدينة جازان للصناعات وكذلك المزود لخدمات 
المياه في مدينة رأس الخير، 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.
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تم تعديل الفقرة األولى من قسم )»تنظيم قطاع الكهرباء والمياه«( في الصفحة رقم )ش( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي 	  

)بعد التعديل(:

يتميز قطاعا الكهرباء والمياه بوجود مرافق متكاملة رأسًيّا تدعم خدمات التجزئة والتوريد والنقل والتوزيع والتوليد. وعلى الرغم من وجود العديد من الجهات 
الفاعلة في هذا المجال، فإن الشركة، كما هو معروف في الصناعات الخاضعة للتنظيم، تعمل في مناطق خدمة محددة بموجب ترخيص. ويقع على عاتق 
الشركة واجب خدمة العمالء في إطار التعريفات وجودة الخدمات المنظمة، ولكنها أيًضا تتمتع بالعمل في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية بناء على قرار 

تأسيس الشركة. وتمتلك الشركة ترخيص لقدرة انتاج 2,032 ميجاواط من الكهرباء و 683,000 متر مكعب من المياه المحالة يومًيّا.

تم تعديل الفقرة الثالثة من قسم )»الطلب على الكهرباء والمياه في المملكة العربية السعودية«( في الصفحة رقم )ت( من نشرة اإلصدار د  

األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

بالمياه  المتعلقة  والخدمات  ينبع  في  الصناعية  المدن  في  والمياه  الطاقة  لتقديم خدمات  الرخصة  لها  التي  الوحيدة  الشركة  مرافق حالًيا هي  شركة 
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.

تم استبدال أي إشارة في نشرة اإلصدار األولية لـ »المزود الحصري« لتصبح »المزود الوحيد«، وذلك لتوحيد المصطلح المستخدم بهذا الشأن.	  

تم تعديل آخر بند )»العائد على حقوق الملكية«( من الجدول الوارد في قسم )»ملخص المعلومات المالية«( في الصفحة )خ( من نشرة و  

اإلصدار األولية ليصبح كما يلي )بعد التعديل(:

18,3%8,8%4,1%3%العائد على حقوق الملكية )9(

تم تعديل تعريف »مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة« من القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«( في الصفحة رقم )6( من نشرة 	  

اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل( )كما تم تعديل أي إشارة للمكتب في النشرة لتكون إشارة لوكالة الطاقة المتجددة(:

وكالة الطاقة المتجددة: وهي الوكالة المعنية بقطاع الطاقة المتجددة حيث بدأت كمكتب لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في عام 2017 واصبحت وكالة 
من وكاالت وزارة الطاقة في عام 2019 وتعمل على تحقيق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة 

ورؤية المملكة 2030.

تم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من القسم 2 2 1 )»المخاطر المتعلقة بالبيئة التنظيمية وتغير األنظمة«( في الصفحة رقم )24( من ح  

نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

وتجدر اإلشارة إلى أنه لدى حكومة المملكة خطط تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة وحماية األجيال القادمة في المملكة، ويشمل ذلك مبادرة السعودية 
للحياد  الوصول  إلى  وتهدف  المناخي  التغير  ومكافحة  الكربون  انبعاثات  وتخفيض  النظيفة  الطاقة  االعتماد على  زيادة  والتي ستساهم في  الخضراء، 
الكربوني )صفر في المائة صافي انبعاثات الكربون( بحلول عام 2060م، وذلك من خالل عدة طرق، منها )1( تأسيس منصة لتداول وتبادل تأمينات 
وتعويضات الكربون في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، و )2( توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عن طريق استغالل مصادر الطاقة 
الشمسية أو الرياح لتوليد الكهرباء. وتشمل خطط المملكة أيضاً استراتيجية تتعلق بتخفيض استهالك المنتجات النفطية وتشجيع 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 تنفيذها على تكبد المجموعة تكاليف إضافية. 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 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 صدر كل من نظام المياه ونظام الكهرباء في 1441/11/11هـ و1442/05/16هـ على التوالي. ونظراَ 
لحداثتها فإن الشركة غير قادرة على تقييم أثرها على وضعها المالي وعملياتها وقد يكون لذلك تأثير سلبي. 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.

نشرة اإلصدار التكميلية شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
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تم تعديل الفقرتين السابعة والثامنة من القسم 2 2 1 )»المخاطر المتعلقة بالبيئة التنظيمية وتغير األنظمة«( في الصفحة رقم )25( من ط  

نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

وبناء على األمر السامي رقم )41156( وتاريخ 23 / 07 / 1440هـ، تم تشكيل لجنة وزارية إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية. 
فقد تم اإلشارة للمجموعة على عدم وجود قرارات من قبل اللجنة الوزارية في الوقت الراهن قد تؤثر على إجراءات طرح شركة مرافق لجزء من أسهمها 
لالكتتاب العام. إال أنه ال 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 التكلفة بين مدينتي الجبيل 
وينبع الصناعيتين، األمر الذي بدوره سيؤثر على استثمارات الشركة 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.

منتجات ي   والصيانة وأسعار  التشغيلية  التكاليف  بارتفاع  المتعلقة  )»المخاطر   2 2 2 القسم  والرابعة من  والثالثة  الثانية  الفقرات  تعديل  تم 

وخدمات المجموعة وبتعرفة المياه والكهرباء في المدن الصناعية«( في الصفحة رقم )26( والفقرة الثانية من القسم 6 8 1 )»العوامل 

التنظيمية«( في الصفحة رقم )193( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

ولم يتم خالل السنوات الثالث الماضية حتى تاريخ هذه النشرة تعديل التعريفات التي تخضع لها خدمات الشركة بتقديم المياه والكهرباء. والتعريفات 
تخضع لمراجعة دورية من قبل الجهات التنظيمية، إال أن 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.

باإلضافة إلى ذلك، صدر قرار مجلس الوزراء رقم )111( وتاريخ 1443/2/14هـ بتحديد تعريفة لالستهالك الكثيف للكهرباء لفئات معينة من المنشآت 
في القطاعات واألنشطة المؤهلة التي يتم تحديدها من قبل لجنة جديدة تم تشكيلها بقيادة وزارة الطاقة إلى جانب عضوية وزارة المالية ووزارة االستثمار 
والسكنية  الحكومية  قطاعات  تشمل  )وال  الحكومية  والمشتريات  المحلي  المحتوى  وهيئة  والكهرباء  المياه  تنظيم  وهيئة  والتخطيط  االقتصاد  ووزارة 
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 آلية تعويض النقص في إيرادات الشركة من جراء تطبيق 
التعرفة الكثيفة نظًرا لطبيعة مكان وأعمال الشركة ومدى تأثير ذلك على موقفها المالي وعلى عمالئها غير المؤهلين. وتعمل الشركة مع الجهات التنظيمية 
باحتساب األثر المالي المترتب من تطبيق التعرفة الكثيفة بناء على اللوائح المعتمدة. وبناًء على تقييم الشركة المبكر، فقد يؤثر القرار سلباً على التدفقات 

النقدية وانخفاض اإليرادات.

ويعتمد أداء المجموعة على قدرتها على الحفاظ على ربحيتها من خالل تطبيق األسعار المعتمدة لخدماتها ومنتجاتها من المياه والطاقة، باإلضافة 
إلى قدرتها على رفع األداء الرأسمالي والتشغيلي، وسترفع الشركة بشكل منتظم إلى الجهات التنظيمية أي زيادة تطرأ على تكاليف اإلنتاج أو الخدمات 
ومن ذلك أي ارتفاع مستقبلي في أسعار الطاقة والوقود. لمراعاتها عند اعتماد التعريفات لكل من الخدمات والمنتجات المقدمة وستتكبد الشركة زيادة 
بالتكاليف إذا لم يتم رفع التعريفة، 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.
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تم تعديل الفقرة األولى من القسم 3 3 )»المدن الصناعية بالجبيل وينبع وجا	ان ورأس الخير«( في الصفحة رقم )37( من نشرة اإلصدار 	  

األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(: 

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 المياه لمدينة 
رأس الخير الصناعية )رأس الخير( وخدمات الطاقة والمياه لمدينة 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.

تم حذف الفقرة الثالثة من القسم 3 4 2 )»اإلطار التنظيمي«( في الصفحة رقم )45( من نشرة اإلصدار األولية.ل  

تم تعديل الفقرة الثالثة عشر من القسم 3 4 2 )»اإلطار التنظيمي«( في الصفحة رقم )47( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي م  

)بعد التعديل(:

وال يزال اإلطار التنظيمي لقطاعي الكهرباء والمياه في المملكة في طور التطور. وتواصل الحكومة وضع اإلطار التنظيمي، وبالتالي من المتوقع أن تطرأ 
تحديثات على األنظمة واللوائح التي تنطبق على شركة مرافق بمرور الوقت.

تم تعديل الفقرة األولى من القسم 3 4 3 )»تنظيم الحق في توليد الطاقة وتو	يعها«( في الصفحة رقم )47( من نشرة اإلصدار األولية ن  

لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

يعمل نظام الكهرباء الوطني حالًيا في المملكة بموجب نظام المشتري الرئيس، حيث يجب على جميع المنتجين بيع الطاقة بالجملة للمشتري الرئيس. 
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( أنه ال يمكن لشركة مرافق القيام بأعمال توليد الطاقة وتوزيعها في الوقت ذاته. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا يعني 

فصل التجزئة أو أنه ينطبق فقط على العمالء خارج المدن الصناعية لشركة مرافق.

تم حذف الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة الثانية من القسم 3 4 4 )»التعريفات المنظمة«( في الصفحة رقم )47( من نشرة اإلصدار األولية.س  

تم تعديل الفقرة األولى والثالثة والرابعة )دون أي تعديالت على الفقرة الثانية( من قسم )»تعريفة إنتا	 الطاقة والمياه أحادية الغرض«( من ع  

القسم 3 4 4 )»التعريفات المنظمة«( في الصفحة رقم )50( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

العمالء  باستثناء  الفئات،  لجميع  للمياه  الوطنية  التعريفة  الشركة  تطبق  العمالء، في حين  فئات  لجميع  للكهرباء  الوطنية  التعريفة  مرافق  تطبق شركة 
الصناعيين. وجاء تحديد التعريفة الوطنية للكهرباء والمياه عن طريق الجهات التنظيمية بالمملكة مع أخذ جميع الموافقات الالزمة من الجهات الحكومية.

شركة لندن إكنوميكس اطلعت على بعض الوثائق مثل مبادئ المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وتقدير المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بشأن 
اإلطار العام لمنهجية اإليراد المطلوب، والتي أشارت إلى استخدام أفضل الممارسات التنظيمية القياسية لتعويض رأس المال. وبالتالي، فإنه من المتوقع 
أن يُنظر حالًيا في تحديد اإليراد المطلوب بناًء على قاعدة األصول التنظيمية x المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للطاقة والمياه ذات الغرض الواحد. 

ومن المتوقع أن يمتد مراقبة هذا اإلطار لثالث سنوات.

اقرت اللجنة الوزارية إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء 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 الموازنة الذي يمّكن الشركة السعودية للكهرباء من 

الوفاء بالتزاماتها المالية من خالل تغطية الفرق بين المطلوب واإليرادات الفعلية.

تم تعديل الفقرة السادسة من قسم )»تعريفة إنتا	 الطاقة والمياه أحادية الغرض«( من القسم 3 4 4 )»التعريفات المنظمة«( في الصفحة ف  

رقم )51( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

تعمل شركة مرافق حالًيا على تقديم متطلبات اإليرادات إلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء لعملية تحديد اإليراد المطلوب، ويُتوقع الحصول على المزيد من 
المخرجات حول اإليراد المطلوب بعد استيفاء متطلبات الهيئة ومراجعتها واعتماده من قبلها.

نشرة اإلصدار التكميلية شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

5



تم تعديل الفقرة العاشرة من قسم )»تعريفة إنتا	 الطاقة والمياه أحادية الغرض«( من القسم 3 4 4 )»التعريفات المنظمة«( في الصفحة 	  

رقم )51( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

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.

)»التعريفات ق    4 4 3 القسم  من  الغرض«(  أحادية  والمياه  الطاقة  إنتا	  )»تعريفة  قسم  من  عشر  والرابعة  عشر  الثالثة  الفقرة  تعديل  تم 

المنظمة«( في الصفحة رقم )51( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

وتُعد اللجنة الوزارية إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء مستقلة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء وهي التي ستقرر الطريقة المناسبة لسد العجز إن وجد بناء 
على األنظمة واللوائح الصادرة من الجهات التنظيمية.

وينص نظام الكهرباء على أنه »يجوز للجهات الحكومية – ألغراض تقديم الخدمة للمواقع التابعة لها – التنازل عن أصول األنشطة الكهربائية لمصلحة 
المرخص له وفق الضوابط التي تضعها هيئة تنظيم المياه والكهرباء« وال يمكن للهيئة الملكية نقل األصول دون الحصول على الموافقات الرسمية، في 

حين أشارت هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى اإلجراءات الالزمة للتنازل عن أصول األنشطة الكهربائية.

تم تعديل الفقرة األولى من قسم )»تعريفات تو	يع غا	 البيع«( من القسم 3 4 4 )»التعريفات المنظمة«( في الصفحة رقم )53( من نشرة ر  

اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

تحدد وزارة الطاقة تعريفة توزيع الغاز بناًء على أساس تكلفة الخدمة، بما في ذلك عائد مناسب على االستثمار تضاف إلى سعر الغاز الجاف المحدد من 
قبل الدولة كما هو محدد في الرخصة رقم )8(. يرجى الرجوع إلى القسم )12-5( )»التراخيص والموافقات الجوهرية«( من النشرة.

تم تعديل الفقرة التاسعة والعاشرة من القسم 3 4 6 )»التغييرات السياسية الجارية«( في الصفحة رقم )55( من نشرة اإلصدار األولية ش  

لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

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. جميع المشاريع المقدمة من وكالة الطاقة المتجددة عبارة عن منتجي طاقة مستقلين بنسبة 100% والتي 
ستتلقى دعًما بموجب اتفاقيات شراء طاقة بمدد تتراوح من 20 إلى 25 سنة. وستقود وكالة الطاقة المتجددة تطوير 30% من القدرة اإلجمالية، بينما 

يشرف على الباقي صندوق االستثمارات العامة.

تخطط وكالة الطاقة المتجددة إلجراء ست مراحل شراء بحلول عام 2023م، حيث ركزت المرحلتان األولى والثانية على الطاقة 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 لتحقيق مستهدف المملكة للوصول إلى 50% من سعات التوليد المركبة من مصادر الطاقة المتجددة.

تم تعديل الفقرة الثالثة والرابعة من القسم 3 6 2 )»الحصة السوقية لشركة مرافق«( في الصفحة رقم )59( من نشرة اإلصدار األولية ت  

لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

ودخلت مرافق أيًضا مدينتين صناعيتين جديدتين نسبًيا وهما رأس الخير ومدينة جازان للصناعات، حيث ستوفر خدمات مرافق المياه في مدينة رأس 
الخير وخدمات مرافق الطاقة والمياه 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.
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تم تعديل الفقرة الثالثة والرابعة من قسم )»مجاالت الخدمة الجديدة«( من القسم 3 7 2 )»محركات الطلب المحلي«( في الصفحة رقم 	  

)64( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

وفي الوقت نفسه، تستكشف شركة مرافق من خالل شركة التشغيل والصيانة التابعة لها، شركة ماسا لخدمات التشغيل والصيانة )شركة ماسا(، إمكانية 
المشاركة في عقود التشغيل والصيانة طويلة األجل التي سيُعلن عنها لتشغيل المحطات والشبكات المرتبطة بها في المملكة رهًنا بموافقة اإلدارة.1

وتسعى شركة مرافق أيًضا إلى توسيع عملياتها داخل مناطق الهيئة الملكية. وقد وقع االختيار على شركة مرافق لتكون مزود خدمات الطاقة والمياه 
لمدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية )مدينة جازان للصناعات(. ومزود لخدمات المياه لمدينة رأس الخير. وقامت وزارة الطاقة بتعليق طلب 
شركة مرافق للحصول على تراخيص نقل الطاقة وتوزيع الطاقة والبيع بالتجزئة في رأس الخير، وال تزال الشركة السعودية للكهرباء هي مزود الطاقة 

في الوقت الحالي.

تم تعديل الجدول 3 23 )»المشاريع المرتقبة في ينبع ورأس الخير والجبيل«( في الصفحة رقم )65( من نشرة اإلصدار األولية ليصبح كما خ  

يلي )بعد التعديل(:

المشاريع تحت الدراسة في الجبيل وينبع ورأس الخير الجدول )3 23(: 

الجبيلرأس الخيرينبع

إعادة استخدام مياه الصرفشبكة توزيع الغازالطاقة املتجددة يف ينبع بالهيئة امللكية

مجمع بالس كيم )الغاز، ومياه إطفاء الحرائق، والبخار(استخدام محلول التصريف

إعادة تدوير احلمأة مع الشركة السعودية 
مشروع توزيع الغاز بالجبيل 2االستثمارية إلعادة التدوير

معالجة مياه الصرف الصناعي في مدينة الجبيل لبعض 
الصناعات المستقبلية

برج مياه التبريد في مدينة الجبيل لبعض الصناعات مستقبلية

المصدر: الشركة

تم تعديل الفقرة السادسة من القسم 4 1 )»نظرة عامة على الشركة وأنشطتها التجارية«( في الصفحة رقم )72( من نشرة اإلصدار األولية ذ  

لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

باإلضافة إلى مدينة جازان للصناعات، تم اختيار الشركة لتكون مزود لخدمات المياه الوحيد في رأس الخير. وتقع رأس الخير على 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، 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.

تم تعديل آخر ثال	 فقرات من القسم 4 1 )»نظرة عامة على الشركة وأنشطتها التجارية«( في الصفحة رقم )74( من نشرة اإلصدار األولية ض  

لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

الكهربائية ونقلها  التي تقدمها: )1( قطاع الطاقة، حيث توفر الشركة خدمات توليد الطاقة  إلى ثالثة قطاعات عبر الخدمات  تنقسم أعمال الشركة 
وتوزيعها وبيعها بالتجزئة في ينبع وتوزيعها وبيعها بالتجزئة في مدينة جازان للصناعات، 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 0,7% من 2019م إلى 2021م، حيث حققت المجموعة إيرادات بقيمة 6,108 مليون ريال سعودي 
و6,092 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.

1  المصدر: الشركة
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ارتفع صافي الدخل للمجموعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 76,6% حيث سجلت المجموعة صافي دخل بقيمة 213 مليون ريال سعودي و290 مليون ريال 
سعودي و665 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 3,5% في 2019م إلى 4,8% في 2020م، و10,7% في عام 2021م. ارتفع صافي الدخل 
للمجموعة بنسبة 22,3% 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.

الثالثة من قسم )»تتمتع المجموعة بقاعدة عمالء صناعيين قوية وجديرة باالئتمان«( من القسم 4 4 1 )»نقاط القوة 	   تم تعديل الفقرة 

التنافسية«( في الصفحة رقم )80( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

وأتاحت قاعدة العمالء البارزة من الشركات للمجموعة بشكل عام المرونة في الحفاظ على مستوى اإليرادات إلى حٍد ما، مما أتاح للمجموعة القدرة على 
الحفاظ على ربحيتها. وتمثل نفقات الطاقة والمياه حالًيا نسبة منخفضة نسبًيا من تكلفة التشغيل اإلجمالية لمعظم العمالء الصناعيين، مما يقلل بشكل 
فعال من مقاومة زيادة التكاليف التشغيلية. في السنة المالية 2021م، تم الحصول على 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.

تم تعديل البند )»نسبة صافي الدين إلى األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهال	 واإلطفاء«( من الجدول 4 9 )»المؤشرات المالية 	  

الرئيسية«( في الصفحة رقم )89( من نشرة اإلصدار األولية ليصبح كما يلي )بعد التعديل(:

نسبة صافي الدين إلى األرباح قبل الفوائد والضرائب 
642,3%665,0%608,5%691,5%682,8%واالستهالك واإلطفاء

الرئيسية للمجموعة وأعمالها«( في الصفحة رقم )91( من نشرة اإلصدار األولية أ أ   الفقرة األولى من القسم 4 6 )»األنشطة  تم تعديل 

لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

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 وحيد لخدمات الطاقة والمياه لمدينة جازان للصناعات ومزود لخدمات المياه لمدينة رأس الخير الصناعية. 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.

تم تعديل آخر ثال	 بنود من الجدول 4 18 )»بيان حجم األعمال في الجبيل«( في الصفحة رقم )100( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما ب ب  

يلي )بعد التعديل(:

4344.244.411,16مياه الصرف الصناعي )الجمع والمعالجة(

42.647.845.811,58مياه الصرف الصحي )الجمع والمعالجة(

5,796.66,291.06,398.21,335,75اإلجمالي
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تم تعديل الفقرة الخامسة من قسم )»مدينة رأس الخير الصناعية«( من القسم 4 8 4 )»محطات ومرافق المجموعة الجديدة الواقعة في 	 	  

مدن أخرى من المملكة«( في الصفحة رقم )115( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

وتقدمت الشركة حالياً بشكل رسمي إلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء للحصول على تراخيص توزيع الطاقة 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 الرئيس( لبيع الطاقة للوصول إلى طرق نقل األصول والعمالء ونموذج التشغيل في المنطقة. وال تزال الشركة السعودية للكهرباء 

هي مزود الطاقة في الوقت الحالي. 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 الجبيل الصناعية ومدينة رأس الخير الصناعية من أجل توفير مياه الشرب بشكل أكثر  د- 
موثوقية في كلتا المدينتين.

استخدام األراضي إلنشاء محطة إنتاج المياه في المستقبل.  هـ- 

تم تعديل الفقرة الرابعة من قسم )»مصروفات إدارية«( في الصفحة رقم )199( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:د د  

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 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 39,7 ألف ريال سعودي إلى 45,8 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.

تم تعديل آخر بند )»أخرى«( من قسم )»كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات المجموعة«( من الجدول 6 9 )»إيرادات المجموعة بحسب العمالء 	 	  

2021م  مارس   31 في  المنتهية  أشهر  الثالثة  وفترة  و2021م  و2020م  2019م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  الرئيسيين 

و2022م«( في الصفحة )212( من نشرة اإلصدار األولية ليصبح كما يلي )بعد التعديل(:

15,61.2%14,4%15,02,50.62,9%14,6%12,1%أخرى

تم تعديل الفقرة األولى من قسم )»مياه البحر المبردة«( في الصفحة رقم )221( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:و و  

ارتفع مجمل ربح مياه البحر المبردة بنسبة 42,1% 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.

تم تعديل الفقرة الرابعة من قسم )»الدخل الشامل اآلخر للسنة«( في الصفحة رقم )231( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد 	 	  

التعديل(:

ارتفع الدخل الشامل األخر للفترة بنسبة 99,7% 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.

نشرة اإلصدار التكميلية شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

9



)بعد ح ح   يلي  كما  لتصبح  األولية  اإلصدار  نشرة  )235( من  رقم  الصفحة  المتداولة«( في  )»المطلوبات  الثالثة من قسم  الفقرة  تعديل  تم 

التعديل(:

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 انخفاض الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار بمقدار 32,2 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.

تم تعديل الفقرة األولى من قسم )»ذمم مدينة – ذمم مدينة أخرى«( في الصفحة رقم )247( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي ط ط  

)بعد التعديل(:

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 1.457,8 مليون ريال سعودي إلى 1.712,7 مليون ريال سعودي، حيث كان هذا االرتفاع مدعوًما بمديرية مياه الجبيل بمقدار 59.9 

مليون ريال سعودي والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 17.8 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

تم تعديل الفقرة الثانية والرابعة )دون إجراء أي تعديالت على الفقرة الثالثة( من قسم )»نقد وما في حكمه«( في الصفحة رقم )249( من ي ي  

نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

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 2,953,3 مليون ريال سعودي إلى 1,969,9 مليون 

ريال سعودي، باإلضافة إلى توزيعات أرباح مدفوعة بلغت 117.3 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 401.3 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.

تم تعديل آخر عامود من الجدول 6 49 )»الذمم الدائنة كما في 31 ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م«( في 	 	  

الصفحة رقم )258( من نشرة اإلصدار األولية ليصبح كما يلي )بعد التعديل(:

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

11.7%2.4248,150%233,210284,509222,223ذمم دائنة تجارية

11,2%156,738)23.4%(239,924159,116140,913المستحق ألطراف ذات عالقة

4.5%46.6221,434%98,560104,743211,883محتجزات دائنة

)8,8%(2.134,020%35,78536,32537,298مستحق إلى مقاولين

7.8%0.4660,342%607,479584,693612,327اإلجمالي 

)1(27)8(363128متوسط أيام الذمم الدائنة )1(

تم تعديل الفقرة الثانية والثالثة من قسم )»ذمم دائنة تجارية«( في الصفحة رقم )258( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد ل ل  

التعديل(:

وانخفضت الذمم المدينة التجارية بنسبة 21,9% لتصل إلى 222,2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة تسويات ألرصدة الدائنون خالل 
نفس الفترة. 

ارتفعت الذمم الدائنة التجارية بنسبة 11,7% من 222,2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 248.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م، لتوقيت إصدار الفواتير اإلضافية.
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تم تعديل الفقرة الثانية والثالثة من قسم )»المستحق ألطراف ذات عالقة«( في الصفحة رقم )258( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما م م  

يلي )بعد التعديل(:

وانخفض رصيد المستحق ألطراف ذات عالقة بنسبة 11,4% من 159.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ليصل إلى 140,9 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة تسوية المجموعة بعض األرصدة المستحقة للشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو.

ارتفع رصيد المستحق ألطراف ذات عالقة بنسبة 11,2% من 140,9 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.

تم تعديل الفقرة األولى من قسم )»مصروفات مستحقة للتشغيل والصيانة«( في الصفحة رقم )260( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح ن ن  

كما يلي )بعد التعديل(:

للتشغيل  المستحقة  المصروفات  استقر رصيد  الجبيل. حيث  والصيانة في مدينة  التشغيل  والصيانة بخدمات  للتشغيل  المستحقة  المصروفات  تتعلق 
والصيانة عند 170.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و169.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م 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.

)بعد س س   الفقرة األولى من قسم )»تكاليف تمويل«( في الصفحة رقم )269( من نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي  تم تعديل 

التعديل(:

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 1,1 مليون ريال سعودي.

)بعد ع ع   يلي  كما  لتصبح  األولية  اإلصدار  )283( من نشرة  رقم  الصفحة  المتداولة«( في  )»الموجودات  الثانية من قسم  الفقرة  تعديل  تم 

التعديل(:

ارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 6.7% من 1023.6 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 29,9 مليون ريال سعودي.

تم تعديل الفقرة األولى من قسم )»صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية«( في الصفحة رقم )286( من نشرة اإلصدار ف ف  

األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من 733.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م الى 801.9 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م الى 896.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م بسبب ارتفاع قيمة سداد القروض وتوزيعات األرباح خالل نفس الفترة.

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.

تم تعديل الجدول 9 1 )»رسملة رأس مال الشركة والمديونية«( في الصفحة رقم )289( من نشرة اإلصدار األولية إلضافة البندين 	 	  

التاليين:

29,750)71,304()162,146()102,745(احتياطي القيمة العادلة للتحوط جتاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة

--40,96853,633حقوق امللكية غير املسيطرة

نشرة اإلصدار التكميلية شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
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