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ــــركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبعأعلنت  ــــبتمبر 30لفترة المنتهية في عن اعن نتائجها المالية  ("مرافق") ش من العام  س

العمليات، وإيرادات مياه ياه ايرادات متتكون إيرادات المجموعة بشـــكل رئيســـي من إيرادات المياه الصـــالحة للشـــرب و، حيث م2022

الصــرف الصــحي والصــناعي والمســتصــلحة، وإيرادات تبريد مياه البحر، وإيرادات الكهرباء، وإيرادات مياه العمليات من شــركة صــدارة، 

لمياه والطاقة انتاج امياه العمليات في ايرادات وإيرادات توزيع الغاز الطبيعي، باإلضــافة إلى إيرادات الكهرباء والمياه الصــالحة للشــرب و

  .المستقلة

    

 أبرز نقاط األداء المالي

ســبتمبر  30الفترة المنتهية في مليون لایر ســعودي خالل  714.43بلغ  وضــريبة الدخل بعد الزكاة أرباحصــافي مرافق حققت شــركة 

ـــــ 21.8ارتفاع قدرة ب م2022 سعودي في  586.34% مقارنة بـ سابقالفترة المماثلة من العام مليون لایر  سب ما  ، وذلكم2021 ال ح

  يلي:

o  ذلك  ويرجعمن العام الســــابق،  ةالمماثل بالفترة% مقارنة 5.4قدرة  مليون لایر ســــعودي بارتفاع 4,885.48بلغت اإليرادات

 الرئيسية.قطاعات الشركة  من العمالء الصناعيين في كافة طلب خدمات المرافقارتفاع إلى 

 

o ويرجعمن العام الســابق،  ةالمماثل بالفترة% مقارنة 3.5مليون لایر ســعودي بارتفاع قدرة  3,989.88 تكلفة اإليرادات تبلغ 

 ما يلي: إلى بشكل رئيسي ذلك

 
 ـــتراة والمياهتكاليف الطاقة  بلغت ـــعودي بارتفاع قدرة  1,124 مبلغ المش خالل فترة المماثلة  %5.6مليون لایر س

 .خدمات المرافقنظير زيادة الطلب على وذلك  من العام السابق

  3.4مليون لایر ســـعودي بارتفاع نســـبته  1,094بلغت تكاليف الوقود المســـتخدم في انتاج الطاقة مبلغ وقدرة %

 . نظير زيادة انتاج الطاقة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

 
o  ــتهالك ــرائب واالس ــعودي بارتفاع قدرة  1,847.61واإلطفاء بلغت األرباح قبل الفوائد والض  بالفترة% مقارنة 8.9مليون لایر س

 .ارتفاع طلب خدمات المرافقذلك إلى  ويرجعمن العام السابق،  ةالمماثل

 

والفترة المماثلة لها  م2022من السنة المالية  سبتمبر 30الفترة المنتهية في نتائج بين مقارنة اليوضح الجدول التالي 

 :العام السابقمن 

  )جميع المبالغ بالمليون لایر سعودي(          

  البند

  المنتهية في  التسعةاألشهر 

  2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30
نسبة 

  التغيير%

  %5.4  4,635.77  4,885.48  اإليرادات 

  %3.5  3,856.38  3,989.88  تكلفة اإليرادات

  %8.9  1,695.50  1,847.61  األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

  %21.8  586.34  714.43  ربح الفترة

  %21.7  2.35  2.86  الربح للسهم الواحد

الموجزة نتائجها المالية  إعالن("مرافق") شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع يسر 
 , الزكاة خصم صافي أرباح بعدل الشركة قيوتحق م2022سبتمبر  30المنتهية في للفترة الموحدة 

  سعودي مليون لایر 714.43بلغ  وضريبة الدخل
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خالل  الشـــركةأن النتائج المالية التي حققتها للشـــركة الرئيس التنفيذي  األســـتاذ محمد الزعبيتعقيبا على هذه النتائج ذكر 

الرئيسية، مبينناً أن الشركة  مختلف القطاعات للشركة في متانه األداء التشغيليتعكس م 2022من العام  فترة التسعة أشهر

  العمالء وبأفضل المعايير العالمية. فئات ملتزمة بتوفير جميع المتطلبات الرئيسية لجميع

 ) حسب القطاعات"مرافق"نتائج أعمال (         

  -التالي: قطاعات رئيسية وهي على النحو  أربعتتمحور العمليات التشغيلية للشركة من خالل 

  قطاع انتاج المياه والطاقة المستقلة        -4        قطاع توزيع الغاز   -3  قطاع المياه        -2قطاع الطاقة        -1

 قطاع الطاقة          

نظرة مالية عامة  وفيما يلي، الصــــناعيتين وجازانينبع  مدينتي في توفر الشــــركة خدمات الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتوريدها

  على قطاع الطاقة.

o م 2022العام المالي  منالمنتهية التســـعة أشـــهر وذلك خالل فترة ســـعودي مليون لایر  1,304.94 مبلغ قطاع الطاقة إيرادات بلغت

 .الطلب على الطاقة ارتفاعنتيجة  ويرجع ذلك بالفترة المماثلة من العام السابقمقارنة  %11.4 قدرهبارتفاع 

 

o  مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق  %2.7 قدره عاارتفب مليون لایر سعودي 1,001.99فقد بلغت  بتكلفة اإليراداتأما فيما يتعلق

 .تينفي مدينتي ينبع وجازان الصناعيلكافة المستهلكين الصناعيين  الطاقة المباعة منالرتفاع الكميات ذلك نتيجة ويرجع 

 
o  ـــعودي بارتفاع قدره  271لقطاع الطاقة فقد بلغ  الفترةبربح فيما يتعلق زيادة الكميات المباعة ذلك نتيجة يرجع % و64.5مليون لایر س

  وأيضا بيع الفائض الى المشترى الرئيس. الصناعيتينلكافة المستهلكين الصناعيين في مدينتي ينبع وجازان 

 قطاع المياه          

تقدم الشـــركة خدمات مرافق المياه في جميع المدن الصـــناعية األربعة التي تعمل فيها، حيث توفر الشـــركة مياه الشـــرب لعمالئها 

الحكوميين والصـــناعيين والتجاريين والســـكنيين والمياه المعالجة للعمالء الصـــناعيين. وكذلك توريد مياه البحر لتبريد المصـــانع الثقيلة 

نظرة مالية عامة على  وفيما يليكما تقوم الشركة ايضا بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي.  والمنشآت الصناعية.

  قطاع المياه.

  

o م 2022وذلك خالل فترة التســــعة أشــــهر المنتهية من العام المالي مليون لایر ســــعودي  2,156.91 مبلغيرادات قطاع المياه إ بلغت

 .مرافق خدمات المياهمقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ويرجع ذلك نتيجة ارتفاع الطلب على  %2.3 بارتفاع قدره

 

o  ــــعودي بارتفاع 1,716.03فقد بلغت  تكلفة اإليراداتأما فيما يتعلق الطاقة  تكاليف ارتفاعذلك نتيجة يرجع % و2.8قدره  مليون لایر س

 .المرتبطة بزيادة الطلب على خدمات المرافق والمياه المشتراة

 
o  ــــعودي بارتفاع 374.86بلغ لقطاع المياه فقد  الفترة يةبربحفيما يتعلق الرتفاع اإليرادات ذلك نتيجة يعود % و0.6قدره  مليون لایر س

 بشكل طفيف مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
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  توزيع الغازقطاع           

  نظرة مالية عامة على قطاع غاز البيع. وفيما يليخفيفة في مدينة ينبع الصناعية، الصناعات التقوم الشركة بتوزيع غاز البيع لمنطقة 

 

o ــــعودي  58.43 مبلغيرادات قطاع غاز البيع إ تبلغ ــــهر المنتهية من العام المالي مليون لایر س ــــعة أش م 2022وذلك خالل فترة التس

 م2022من العمالء ودخول عمالء جدد خالل العام % ويرجع ذلك نتيجة لزيادة الطلب 24.2 بارتفاع قدره

 

o  لزيادة الكميات المشـــتراة ذلك نتيجة يرجع % و3.4مليون لایر ســـعودي بارتفاع قدره  52.2فقد بلغت  بتكلفة اإليراداتأما فيما يتعلق

 .نظير زيادة الطلبمن الغاز 

 
o  لزيادة الكميات ذلك نتيجة يرجع % و258.3قدره  مليون لایر ســـعودي بارتفاع 5.9لقطاع توزيع الغاز فقد بلغ  الفترة يةبربحوفيما يتعلق

 المباعة خالل الفترة.

  قطاع انتاج المياه والطاقة المستقلة          

يوضــح هذا القطاع أداء االعمال المتحصــلة من التعامالت التعاقدية بين كل من شــركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء (توريد) مع شــركة 

الجبيل للمياه والكهرباء (جواب) حيث تقوم شـــركة توريد بشـــراء كامل انتاج الماء والكهرباء من شـــركة جواب وبيع هذه المنافع إلى: 

نظرة مالية عامة على قطاع انتاج المياه  وفيما يلي والمؤســـســـة العامة لتحلية المياه المالحة وشـــركة مرافق. المشـــتري الرئيس

  .والطاقة المستقلة

  

o وذلك خالل فترة التســـعة أشـــهر مليون لایر ســـعودي  2,238.71والبالغة  انتاج المياه والطاقة المســـتقلةاإليرادات في قطاع  بلغت

باإلضافة  للمشتري الرئيسالكميات المباعة من الطاقة % ويرجع ذلك نتيجة لزيادة 2.3بارتفاع قدره م 2022المنتهية من العام المالي 

 ارتفاع الكميات المباعة من المياه إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه.

 
o  اإلنتاج.كميات % ويرجع ذلك نتيجة لزيادة 2.4مليون لایر سعودي بارتفاع قدره  2,095.28أما فيما يتعلق بتكلفة اإليرادات فقد بلغت 

 
o  ذلك يرجع و %4.6قدره  بانخفاضمليون لایر ســعودي 75.67فقد بلغ انتاج المياه والطاقة المســتقلة لقطاع  الفترة يةبربحوفيما يتعلق

الحالي مقارنة فترة التســعة أشــهر المنتهية من العام مليون لایر ســعودي خالل  11.19الرتفاع تكاليف الزكاة والضــريبة بمبلغ نتيجة 

 مليون لایر سعودي بنفس الفترة من العام السابق. 5.24بمبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
م2022بيان أرباح النتائج المالية للربع الثالث من العام   

 

 

 

  

 م2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في بيان أرباح النتائج المالية 

 

  عالقات المستثمرين

  

  شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع

 9762 340 13 (966+)هاتف: 

  InvestorRelations@marafiq.com.saالبريد االلكتروني: 

 31961-11133ص.ب 

   100طريق رقم  3522الجبيل الصناعية، منطقة الصناعات المساندة األولى شارع العنوان: 

  المملكة العربية السعودية

www.marafiq.com.sa 

  

 إخالء المسؤولية

 

كافة المعلومات في هذا اإلعالن هي لغايات اإلفصــاح العام وال تشــكل أي معلومة فيه حجة على الشــركة بأي شــكل من األشــكال، 

كما وال بتطلب في حال وجود غموض أو عدم وضــوح أي معلومة في هذا اإلعالن أن يكون هنالك إعالن الحق توضــيحي واألمر متروك 

   الخصوص.ام قانوني عليها بهذا لمطلق صالحية الشركة دون أي التز

القانوني أمام أي مرجع قضائي مختص وتحتفظ الشركة  تهذا اإلعالن ال يجوز بأي شكل من األشكال أن يستخدم في وسائل اإلثبا

  بحقها في اتخاذ أي إجراء قانوني مناسب في مواجهة أي جهة تخالف ما ورد في هذا البند إن كان لذلك مقتضى. 

تتحمل الشركة وال رؤسائها وال مدراءها وال أي جهة عاملة فيها بما في ذلك مستشاريها ومراجعيها الداخليين والخارجيين والماليين  ال

أي مسؤولية مهما كان نوعها أو صفتها أو جنسها أو مصدرها حول أي معلومة وردت في هذا المستند كما وال يجوز االعتماد على هذا 

  ي قرار استثماري أو ما شابهه.أ المستند التخاذ


