
تقرير مجلس اإلدارة

 

المساهمون الكرام،

 

إنه لمن دواعي سروري نيابةً عن مجلس إدارة شركة "السوادي للطاقة ش.م.ع.ع." ("الشركة") أن أقدّم إليكم تقرير مجلس إدارة الشركة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في مارس 2022.

 

نتائج التشغيل

جاء األداء التشغيلي للمحطة خالل الربع متميزًا. تواصل موثوقية المحطة العالية وعملياتها التي تحقق كفاءة الوقود الفائقة تكنولوجيًا في قمة قائمة الترتيب من حيث االستحقاق.

 

حققت المحطة موثوقية ممتازة بواقع %99.35. سلمت المحطة 821 جيجاوات للشبكة العمانية مقارنة بـ 1070 جيجاوات ساعة تم تسليمها في الربع األول من عام 2021 ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى عمليات
الفحص المقررة له وتراجع طلبات االستحقاق من العمالء.

 

أجرت المحطة اختبار أداء المحطة السنوي بنجاح 7 أبريل 2022.

 

اكتمل فحص مكثف لمسار الغاز بتوربين الغاز الثاني خالل الربع. تم تنفيذ ترقية المحطة التي أوصت بها سيمنز خالل الفحص. وأجريت عملية الصيانة لجميع معدات التشغيل األخرى وباقي معدات المحطة حسب
برنامج الصيانة السنوي المتفق عليه. إن هذا المستوى الثابت لجاهزية المحطة يعتبر شاهدًا على فعالية صيانتها الدورية في المواعيد الالزمة ووفق كتيّبات إرشادات المصنّعين، واستنادًا إلى متابعة حالتها.

 

تم تحقيق أداء تشغيلي جيد للمحطة دون تسجيل أي حوادث هادرة للوقت ألي من موظفينا، محققة بذلك 3,925 يومًا بدون وقوع أي حادث من هذا النوع منذ التأسيس، األمر الذي يعكس تركيزنا المستمر في الشركة
على جاونب الصحة والسالمة والبيئة و إدارة الجودة.

 

في الوقت الحالي، وعلى الرغم من عودة المحطة لعملياتها الطبيعية، ال زالت المحطة تفي تمامًا باإلجراءات االحترازية لمواجهة وباء كوفيد 19 وإرشادات مواجهة الوباء المعتمدة من "إنجي".

 

 النتائج المال ة

 

الثالثة أشهر 2021الثالثة أشهر 2022 
النسبة المئوية للتغيير ألف لایر عمانيألف لایر عماني 

غير مدققةغير مدققة 
(13.2)%12,01413,835اإليرادات
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%15.5(13,592)(11,484)النفقات المباشرة
%530243118.3إجمالي الربح

%330122734.2الربح قبل الفائدة والضريبة
%10.3(1,964)(1,762)تكاليف تمويل

%26.6(1,952)(1,432)الربح / (الخسارة) قبل الضريبة
%19.6(2,444)(1,964)صافي ربح / (خسارة) الفترة

 

 

ومن الجدير بالذكر أنه من الناحية التعاقدية، تنخفض التعريفة الشتوية وسيتم تعويض صافي الخسارة في الربع األول إلى حد كبير خالل فترة الصيف عندما يتم زيادة التعريفة المتفق عليها في اتفاقية شراء الطاقة
بشكل كبير. كانت النتائج المالية الصافية للربع األول من عام 2022 أعلى بنحو 19.60% عن الربع األول من عام 2021 ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى انخفاض مصاريف التشغيل والصيانة، ذلك ألن العام

السابق تأثر بتلف شفرة الضاغط الذي تم اكتشافه أثناء عملية الفحص، باإلضافة إلى انخفاض خسائر معدل الحرارة وانخفاض تكلفة الفائدة بسبب السداد المجدول للقروض.

 

عالوة على ذلك، إن رسم الوقود الشهري الذي تُصدر الشركة به فواتيرًا إلى الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه يُعتبر دخالً وسيطًا، وعند تلقيه يُسدد في نهاية المطاف إلى مورّد الغاز، وهي وزارة الطاقة والمعادن.
خالل هذا الربع، سددت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه رسوم الوقود الشهرية للشركة والتي سددتها الشركة بدورها إلى وزارة الطاقة والمعادن.

 

تواصل الشركة بذل جهود حثيثة للوقوف على إمكانية تجنب عقبات تحول دون ضخ السيولة النقدية في المستقبل اعتبارًا من أبريل 2023 (وفقًا لما تم االتفاق عليه مع المقرضين في مستندات التمويل الخاصة بها). لم
تنجح جهود الشركة في هذا الصدد في السابق. ولم تتوقف الشركة عن بذل قصارى جهدها لمتابعة األسواق المالية الدولية والمحلية والبحث عن أية فرصة إلعادة التمويل.

 

بلغ سعر السهم 49 بيسة في نهاية مارس 2022.

 

                           

في إطار مبادرة المسؤولية االجتماعية للشركة، قررت الشركة المساهمة بنسبة 20% من ميزانية المسؤولية االجتماعية للشركات للهيئة العمانية الخيرية. وسيتم االستفادة من الميزانية المتبقية في تنفيذ مشروع للطاقة
المتجددة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ورعاية البرنامج الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم لرفع وعي الطالب بالتطبيقات السلمية للعلوم النووية ورعاية مسابقة بين طالب الجامعات ألفضل فكرة / مشروع في

مجال الطاقة المتجددة.  من المتوقع أن يتم إنفاق األموال المخصصة في الربع الثاني إلى الربع الرابع من العام الحالي.

 

النظرة المستقبلية على المدى المتوسط

خالل الربع األول من عام 2022، تم تمديد فحص مسار الغاز الساخن للتوربين الغازي الثاني وكذلك الصيانة الروتينية لجميع معدات المحطة األخرى. ال يوجد برنامج صيانة رئيسي مجدول لألشهر الستة القادمة.
وذلك نظراً لذروة الطلب على الطاقة خالل فترة الصيف التالية عندما يكون التوافر الكامل للمحطة مطلبًا ملحًا للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء في سلطنة عمان.

 

يتم اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير المعقولة من جانب اإلدارة للحفاظ على مستويات الموثوقية العالية. وبالتالي، نتوقع تقدمًا ثابتًا في األداء المالي للشركة.
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شكر وتقدير

أودّ أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع العاملين على تشغيل المحطة وكافة موظفي الشركة على تفانيهم وعملهم الجاد. والشكر موصولٌ لجميع المتعاونين معنا ومنهم المقاولون الذي قدموا خبراتهم لمساعدتنا على تحقيق هذه
النتائج المذهلة.

 

وأخيرًا، فإنني أود - نيابة عن مجلس اإلدارة - أن أعرب عن عميق تقديرنا وامتناننا لجاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وحكومته على دعمهم المستمر وتشجيعهم للقطاع الخاص من خالل خلق بيئة تتيح لنا
المشاركة الفعالة في نمو اقتصاد السلطنة وتكريس إنجازاتنا لبناء أمة قوية.

 

 

 

 

 

_______________

الفاضل/ أكسيل دي جيلينك

رئيس مجلس اإلدارة
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ةققدم ریغ  /Omani Rial/ فالآ

ةققدم ریغ  /Omani Rial/ فالآ

لجألا لیوطو  لوادتملا  يلاملا -  زكرملا  ةمئاق 
مألا مألاةكرشلا  مألاةكرشلا  ةكرشلا 

31/03/202231/03/202131/12/2021
يلاملا زكرملا     نایب 

ةلصفنمو    ةدحوم 
   تادوجوملا

ةلوادتملا ریغ     تادوجوملا 
تادعمو تالآو  تاكلتمم  247,537255,379249,388يلامجإ 

مادختسإلا قح  9021,047938لوصأ 
ةیلاحلا ریغ  درجلا  721638724مئاوق 

ةلوادتملا ریغ  تادوجوملا  249,160257,064251,050يلامجإ 

ةلوادتملا    تادوجوملا 
لوادتملا 1,9161,8311,905نوزخملا 

ىرخا ةنیدم  ةدصرأو  نویراجت  4,35410,90733,803نونیدم 
ةیفرصملا ةدصرألاو  2,9329521,329دقنلا 

نیكلاملا ىلع  عیزوتلل  اھب  ظفتحمك  وأ  عیبلل  اھب  ظفتحمك  ةفنصملا  داعبتسإلا  تاعومجم  وأ  ةلوادتملا  ریغ  لوصألا  فالخب  ةلوادتملا  لوصألا  9,20213,69037,037يلامجإ 
ةلوادتملا تادوجوملا  9,20213,69037,037يلامجإ 

تادوجوملا 258,362270,754288,087يلامجإ 

نیمھاسملا قوقحو     تابولطملا 
نیمھاسملا    قوقح 

لاملا 71,44171,44171,441سأر 
يمازلإ 8,5857,4518,585يطایتحا 

(6,091)(8,080)(2,875)تایطایتحالا
( ةمكارتم رئاسخ   ) ةلحرم 26,18020,14328,144حابرأ 

نیمھاسملا قوقح  103,33190,955102,079يلامجإ 

   تابولطملا
ةلوادتملا ریغ     تابولطملا 

ةلوادتم ریغ     تاصصخم 
عقوملا ةیوستو  ءالخإ  431316425صصخم 

ةلوادتملا ریغ  تاصصخملا  431316425يلامجإ 

ةلوادتم ریغ  97,736115,69097,542ضورقلا - 
.ةلوادتملا ریغ  راجیإلا  8841,021960تابولطم 

ةلوادتم ریغ  ةیلام  3,3819,5067,165تاقتشم 
ةلجؤم 25,03322,26424,065بئارض 

ةلوادتملا ریغ  تابولطملا  127,465148,797130,157يلامجإ 

ةلوادتملا    تابولطملا 
ةلوادتملا    تاصصخملا 

ةقحتسم تافورصمو  ةنئاد  8,64711,77535,484ةدصرأ 

ةلوادتم 18,78219,09920,232تاضارتقإ - 
.ةیلاحلا راجیإلا  137128135تابولطم 

عیبلل اھب  ظفتحمك  ةفنصملا  داعبتسإلا  تاعومجم  يف  ةجردملا  تامازتلإلا  فالخب  ةلوادتم  تامازتلإ  27,56631,00255,851يلامجإ 
ةلوادتملا تابولطملا  27,56631,00255,851يلامجإ 

تابولطملا 155,031179,799186,008يلامجإ 

ةیكلملا قوقحو  تابولطملا  258,362270,754288,087يلامجإ 
ةمئاقلا مھسألا  714406340714406340714406340ددع 

مھس لكل  لوصألا  148.660138.630151.410يفاص 

لجألا لیوطو  لوادتملا  ةیكلملا -  قوقحو  تامازتلإلاو  لوصألا  ةمئاق 
مألا مألاةكرشلا  مألاةكرشلا  ةكرشلا 

31/03/202231/03/202131/12/2021
نیمھاسملا قوقحو  تابولطملاو  تادوجوملل  ةیعرفلا     تافینصتلا 

ةلصفنمو    ةدحوم 
   تادوجوملا

ةلوادتملا ریغ     تادوجوملا 
مییقتلاو فاشكتسإلا     لوصأ 

ةیرامثتسا    تاراقع 
ةفلكتلاب ةیرامثتسإ     تاراقع 

ةلداعلا ةمیقلاب  ةیرامثتسإ     تاراقع 
ةیكلملا قوقح  ةقیرط  مادختسإب  اھنع  ةبساحملا  متت     تارامثتسإ 

ةلوادتم ىرخأ  ةیلام  ریغ     لوصأ 
ةلوادتملا    تادوجوملا 

   نوزخملا
رخآ 1,9161,8311,905نوزخم 

1,9161,8311,905نوزخملا

ىرخأ ةنیدم  ةدصرأو  نویراجت     نونیدم 
ةنیدم 4,01710,74133,419ةدصرأ 

ةقحتسم تاداریإو  ًامدقم     تاعوفدم 
ًامدقم 154127313تاعوفدم 

000فلس
ةقحتسملا تاداریإلاو  ًامدقم  تاعوفدملا  154127313يلامجإ 

نورخآ 1833971نونیدم 
ةنیدملا ممذلا  4,35410,90733,803يلامجإ 

لداعملا دقنلاو     دقنلا 
   دقنلا

قودنصلا يف  111دقن 
كونبلا ىدل  2,047259444ةدصرأ 

دقنلا 2,048260445يلامجإ 

لداعملا    دقنلا 
لداعملا دقنلاو  دقنلا  2,048260445يلامجإ 

لداعم دقنك  ةفنصم  لجألا  ةریصق  ةیمالسإ  884692884عئادو 
ةیفرصملا ةدصرألاو  دقنلا  2,9329521,329يلامجإ 

ةلوادتم ىرخأ  ةیلام  ریغ     لوصأ 
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نیمھاسملا    قوقح 
   تایطایتحالا

رطاخم ةیطغت  (6,091)(8,080)(2,875)ّيطایتحا 
تایطایتحإلا (6,091)(8,080)(2,875)يلامجإ 

   تابولطملا
ةلوادتملا ریغ     تابولطملا 

نیفظوملا عفانمل  ةلوادتم  ریغ     تاصصخم 
ةلوادتم ریغ     تاضارتقإ - 

ةلوادتم ریغ  ىرخألا ،  ةیلاملا  تاسسؤملاو  كونبلا  نم  97,736115,69097,542ضورق 
ةلوادتم ریغ  تاضارتقإلا -  97,736115,69097,542يلامجإ 

ةلوادتملا    تابولطملا 
ةلوادتم    تاضارتقإ - 

ىرخألا ةیلاملا  تاسسؤملاو  كونبلا  نم  ةلوادتملا  18,78217,08518,782تاضارتقالا 
ةلوادتم ىرخأ -  02,0141,450ضورق 

ةلوادتم ضورقلا -  18,78219,09920,232يلامجإ 

ىرخأ ةنئاد  ةدصرأو     نونئاد 
ةنئاد 5,3149,22832,419ةدصرأ 

ةقالع تاذ  فارطأل  1,1621,058941تاقحتسم 
ةلجؤم تاداریإو     تاقحتسم 

2,1711,4892,124تاقحتسم
ةلجؤملا تاداریإلاو  ةقحتسملا  تافورصملا  2,1711,4892,124يلامجإ 

( ةنئاد  ) ةقحتسم حابرأ  000تاعیزوت 
ىرخأ ةنئاد  ةدصرأو  نونئاد  8,64711,77535,484يلامجإ 

ةلوادتم نیفظوملا ، ایازم     تاصصخم 
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فیراصملا ةعیبط  ىلع  ءانب  لخدلا -  نایب 
مألا مألاةكرشلا  ةكرشلا 

01/01/2022-31/03/202201/01/2021-31/03/2021
ةراسخلا وأ    حبرلا 

ةلصفنمو   ةدحوم 
ةراسخلا وأ    حبرلا 

12,01413,835تاداریإ

ىرخأ 270تاداریإ 

ةعابملا عئاضبلاو  ةكلھتسملا  داوملل  ىرخألا  7,4889,270ةفلكتلا 

تامدخ 1,9732,300فیراصم 

نیفظوملا 104105تافورصم 
ءافطإلاو دافنتسالاو  2,0392,041كالھإلا 
ىرخأ ّةیلیغشت  107107تافورصم 

ّةیلیغشتلا ةطشنألا  نم  ةراسخ )  ) 33012حبر
لیومت 00تاداریإ 

لیومت 1,7621,964فیلاكت 
رمتسملا لیغشتلا  لخدلا -  ةبیرض  لبق  ةراسخلا ) /) (1,952)(1,432)حبرلا

رمتسملا لیغشتلا  لخدلا -  ةبیرض  532492وفرصم 
ةرمتسملا تاّیلمعلا  نم  ةنسلا  لالخ  ةراسخ )  ) (2,444)(1,964)حبر

ةرتفلل ةراسخلا ) /) (2,444)(1,964)حبرلا

ىلإ ةدئاع  ةراسخ )  )   حبر
ةلدعملاو ةیساسألا  دحاولا  مھسلا    ةیحبر 

ّةیساسألا مھسلا    ّةیحبر 
ةرمتسملا تایلمعلا  نم  مألا  ةكرشلا  يمھاسم  ىلإ  ةدئاعلا  ةیساسألا  مھسلا  (3.421)(2.750)ةیحبر 

ةففخملا مھسلا    ةیحبر 

ةبیرضلا نم  يفاصلاب  لماشلا ،  لخدلا  نایب 
مألا مألاةكرشلا  ةكرشلا 

01/01/2022-31/03/202201/01/2021-31/03/2021
لماشلا لخدلا    نایب 
ةلصفنمو   ةدحوم 

ةرتفلل ةراسخلا ) / ) حبرلا (2,444)(1,964)يفاص 

ةبیرضلا مصخ  دعب  ةقحاللا ،  تارتفلا  يف  لخدلا  نایب  ىلإ  اھفینصت  ةداعإ  متیس  يتلا  ىرخألا  ةلماشلا  رئاسخلا ) /)   تاداریإل
ّةیدقنلا تاّقفدتلا  رطاخم  ةیطغتل  ةلداعلا  ةمیقلا  يف  3,2161,641تاریغتلا 

لخدلا نایب  ىلإ  اًقحال  ھبیوبت  داعیس  يذلاو  رخآلا ،  لماشلا  لخدلا  3,2161,641يلامجإ 

ةبیرضلا مصخ  دعب  ةقحاللا ،  تارتفلا  يف  لخدلا  نایب  ىلإ  ىرخألا  ةلماشلا  رئاسخلا ) /) تاداریإلا فینصت  ةداعإ  متی    نل 
ةرتفلا لالخ  رخآلا  لماشلا  لخدلا  3,2161,641يلامجإ 

ةرتفلا لالخ  لماشلا  لخدلا  (803)1,252يلامجإ 

 : ىلإ بوسنملا  لماشلا    لخدلا 

فیراصملا ةعیبط  فیراصملاو -  تاداریإلا  لیلحت 
مألا مألاةكرشلا  ةكرشلا 

01/01/2022-31/03/202201/01/2021-31/03/2021
لخدلا نایبل  ةیعرفلا    تافینصتلا 

ةلصفنمو   ةدحوم 
  تاداریإلا

ةقاطلا 12,01413,835عیب 
راجیإلا   تاداریإ 
تاداریإلا 12,01413,835يلامجإ 

ىرخأ   تاداریإ 
ةعونتم 270تداریإ 

ىرخأ تاداریإ  270يلامجإ 

ةعابملا عئاضبلاو  ةكلھتسملا  داوملا    ةفلكت 
ةكلھتسم داومو  ماخ  7,4769,264داوم 

ةعابملا عئاضبلاو  ةكلھتسملا  داوملل  ىرخألا  126ةفلكتلا 
ةعابملا عئاضبلاو  ةكلھتسملا  داوملا  ةفلكت  7,4889,270يلامجإ 

تامدخلا   فیراصم 
ةنایصلاو لیغشتلا  1,7982,136فیراصم 

نیمأت 158144فیراصم 
ةینھم باعتأ  1313فیراصم 

ةیكنب 01موسر 
ةقاطلا لیوحت  45موسر 

رفس 00فیراصم 
تالاصتإ 01فیراصم 

ءامو ءابرھك  00فیراصم 
تامدخ فیراصم  1,9732,300يلامجإ 

نیفظوملا   عفانم 
بتاورو 101100روجأ 

ةیعامتجإلا تانیمأتلا  34تامھاسم 
ةددحملا ةمھاسملا  ططخ  ةمدخلا ،  ءاھتنإ  دعب  ام  عفانم  11فیراصم 

بیردتو فیظوت  00فیراصم 
ىرخأ نیفظوم  0(1)فیراصم 
نیفظوملا فیراصم  104105يلامجإ 

ىرخأ ةیلیغشت    فیراصم 
تاعامتجإلا روضح  باعتأو  ةرادإلا  سلجم  ءاضعا  66تآفاكم 

يسیئرلا بتكملا  44فیراصم 
تاراشتسإو ةینھم  54باعتأ 

ةینھمو ةینوناق  1212فیراصم 
دیدجتو 7575لیجست 

تابكرملا 11فیراصم 
ةیساطرقو 10ةعابط 

ةعونتم ىرخأ  ةیلیغشت  35فیراصم 

ىرخأ ةیلیغشت  فیراصم  107107يلامجإ 
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ةققدم ریغ  /Omani Rial/ فالآ

ةرشابملا ریغ  ةقیرطلا  ةیدقنلا ،  تاقفدتلا  نایب 
مألا مألاةكرشلا  ةكرشلا 

01/01/2022-31/03/202201/01/2021-31/03/2021
ةیدقنلا تاقفدتلا    نایب 

ةلصفنمو   ةدحوم 
ةیلیغشتلا ةطشنألا  يف ) مدختسملا   ) نم ةیدقنلا    تاقفدتلا 

بئارضلا لبق  ةراسخلا  (1,952)(1,432)حبرلا 

حبرلا يفاص  ةیوستل    تالیدعتلا 
تاءافطإو تاكالھتسا  دنبل  2,0382,042تالیدعتلا 

لیومتلا فیلاكت  دنبل  1,7621,964تالیدعتلا 
لیومت تاداریإل  00تالیدعتلا 

تاكلتممو تادعمو  تالآ  داعبتسا  نم  ةراسخلا )  )  4حبرلا
ةیدقن ریغ  تالماعمل  ىرخأ   (27)تایوست 

( ةراسخلا  /) حبرلا ةیوستل  تالیدعتلا  3,7694,006يلامجإ 

لماعلا لاملا  سأر  يف  تاریغتلا  لبق  لیغشتلا  يف ) ةمدختسملا  /) نم ةیدقنلا  2,3372,054تاقفدتلا 

لماعلا لاملا  سار  يف    تاریغتلا 
نوزخملا دنب  يف  ةدایزلا )  ) ضافخنالل 36(11)تالیدعتلا 

ىرخأ ةنیدم  ةدصرأو  نویراجت  نونیدم  دنب  يف  ةدایزلا )  ) ضافخنالل 29,47830,082تالیدعتلا 
ىرخأ ةنئاد  ةدصرأو  نییراجت  نونیدم  دنب  يف  ةدایزلا )  ) ضافخنالل (30,263)(27,109)تالیدعتلا 

ةیلیغشتلا تابولطملاو  تادوجوملا  يف  تاریغتلا  (145)2,358يلامجإ 

تایلمعلا يف ) مدختسملا   ) نم جتانلا  4,6951,909دقنلا 
ةیلیغشتلا ةطشنألا  يف ) مدختسملا   ) نم جتانلا  دقنلا  4,6951,909يفاص 

ةیرامثتسالا ةطشنألا  يف ) مدختسملا   ) نم ةیدقنلا    تاقفدتلا 
تادعمو تالآو  تاكلتمم  عیب  نم  140تالصحتم 

تادعمو تالآو  تاكلتمم  160178ءارش 
ةیرامثتسالا ةطشنألا  يف ) مدختسملا   ) نم جتانلا  دقنلا  (178)(146)يفاص 

ةیلیومتلا ةطشنألا  يف ) مدختسملا   ) نم ةیدقنلا    تاقفدتلا 
تاضارتقإ 1,450106دادس 

راجیإ تامازتلإ  لباقم  9090تاعوفدم 
ةعوفدم 1,4061,542دئاوف 

ةیلیومتلا ةطشنألا  يف ) مدختسملا   ) نم جتانلا  دقنلا  (1,738)(2,946)يفاص 

ةیبنجأ تالمع  ةمجرت  تالیدعت  ریثأت  لبق  لداعملا  دقنلاو  دقنلا  يف  صقنلا )  ) ةدایزلا (7)1,603يفاص 
لداعملا دقنلاو  دقنلا  يف  صقنلا )  ) ةدایزلا (7)1,603يفاص 

ماعلا ةیادب  يف  لداعملا  دقنلاو  445267دقنلا 

ماعلا ةیاھن  يف  لداعملا  دقنلاو  2,048260دقنلا 
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ةققدم ریغ  /Omani Rial/ فالآ

ةیكلملا قوقح  يف  تاریغتلا  نایب 

ىرخأ ردصملاتایطایتحا  لاملا  سأر 
قفدتلا طوحت  يطایتحا 

يدقنلا
يمازلإ مألايطایتحا  ةكرشلا 

مألا مألاةكرشلا  مألاةكرشلا  مألاةكرشلا  جردمةكرشلا  نیمھاسملا  قوقح 
01/01/2022-
31/03/2022

01/01/2022-
31/03/2022

01/01/2022-
31/03/2022

01/01/2022-
31/03/2022

01/01/2022-
31/03/2022

نیمھاسملا قوقح  يف  تاریغتلا       نایب 
نیمھاسملا قوقح  يف  تاریغتلا       نایب 

( تالیدعتلا لبق   ) ةیلاملا ةرتفلا  ةیادب  يف  نیمھاسملا  8,585102,079(6,091)28,14471,441قوقح 
( تالیدعتلا دعب   ) ةیلاملا ةرتفلا  ةیادب  يف  نیمھاسملا  8,585102,079(6,091)28,14471,441قوقح 

نیمھاسملا قوقح  يف       تاریغتلا 
لماشلا      لخدلا 

ةرتفلل ةراسخلا ) / ) حبرلا (1,964)   (1,964)يفاص 

رخآلا لماشلا  3,216 3,216  لخدلا 

ةرتفلا لالخ  لماشلا  لخدلا  1,252 3,216 (1,964)يلامجإ 
حابرأ 0   0تاعیزوت 

نیمھاسملا قوقح  يف  ضافخنالا )  ) ةدایزلا 1,252 3,216 (1,964)يلامجإ 

ةیلاملا ةرتفلا  ةیاھن  يف  نیمھاسملا  8,585103,331(2,875)26,18071,441قوقح 

ةیكلملا قوقح  يف  تاریغتلا  نایب 

ىرخأ ردصملاتایطایتحا  لاملا  سأر 
قفدتلا طوحت  يطایتحا 

يدقنلا
يمازلإ مألايطایتحا  ةكرشلا 

مألا مألاةكرشلا  مألاةكرشلا  مألاةكرشلا  جردمةكرشلا  نیمھاسملا  قوقح 
01/01/2021-
31/03/2021

01/01/2021-
31/03/2021

01/01/2021-
31/03/2021

01/01/2021-
31/03/2021

01/01/2021-
31/03/2021

نیمھاسملا قوقح  يف  تاریغتلا       نایب 
نیمھاسملا قوقح  يف  تاریغتلا       نایب 

( تالیدعتلا لبق   ) ةیلاملا ةرتفلا  ةیادب  يف  نیمھاسملا  7,45191,758(9,721)22,58771,441قوقح 
( تالیدعتلا دعب   ) ةیلاملا ةرتفلا  ةیادب  يف  نیمھاسملا  7,45191,758(9,721)22,58771,441قوقح 

نیمھاسملا قوقح  يف       تاریغتلا 
لماشلا      لخدلا 

ةرتفلل ةراسخلا ) / ) حبرلا (2,444)   (2,444)يفاص 

رخآلا لماشلا  1,641 1,641  لخدلا 

ةرتفلا لالخ  لماشلا  لخدلا  (803) 1,641 (2,444)يلامجإ 
حابرأ 0   0تاعیزوت 

نیمھاسملا قوقح  يف  ضافخنالا )  ) ةدایزلا (803) 1,641 (2,444)يلامجإ 

ةیلاملا ةرتفلا  ةیاھن  يف  نیمھاسملا  7,45190,955(8,080)20,14371,441قوقح 
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ةیلاملا مئاوقلا  ىلع  تاظحالملا  ةمئاق 
ةیبرعلا

01/01/2022-31/03/2022
ىرخألا ّةیلیصفتلا  تامولعملاو  تاحاضیإلا  نع   حاصفإلا 

ىرخألا ةیلیصفتلا  تامولعملاو   تاحاضیإلا 
ىرخألا ةیلیصفتلا  تامولعملاو  Ref #1تاحاضیإلا 

1 #

ةسئرلا ةطشألاو  وناقلا  لشلا                 1

ةماع ةمهاسم  ةك  إ  ةكلل  وناقلا  نالا  لحت  مت  كلذ ، دعو  .امعلا  ةراجتلا  تالا  نوناق  بجوم  سطسغأ 2010  خــــراتب 2  .م.ع.م.ش )  ) ةلفقم ةنامع  ةمهاسم  ةكك  ةكلا )"  )" ةقاطلل يداوسلا  ةك  لجس  مت 
وينوي 2014. خــــراتب 23  طقسم  ةصروب  تجردأو   ع.ع.م.ش )" )"

زاغلا طر  قفارم  ةفاضإلا إ  اقت ،) تاواجم  غلت 750  ةجاتنإ  ةردق  ةقاطلا  دلوتل  ءارب 3  ةطحم   ) ةقاطلا دلوتل  ةطحم  كالتماو  مأتو  ةناصو  لغشو  ءانو  ممصتو  لمتو  رطت  ةكلا   اهلجأ  نم  تسسأت  لا  ضارغألا  لثمتت 
تزجنأ .رراقتلل  دعم  دحاو  عاطقك  ةطحملا  راتعا  متي  اتلاو ، .م.ع.م.ش  ەاملاو  ةقاطلا  ءال  ةنامعلا  ةكلل  ةدلوملا  ةئاهلا  ةقاطلا  عيو  ةقاطلا ؛ نم  ةحضوملا  ةجاتنإلا  ةعسلا  جاتنإل  ةلصلا ؛ تاذ  ىرخألا  ةتحتلا  ةبلاو  بحاصملا 

لبأ 2013. ةطحملل  4  يراجتلا  لغشلا  ةكلا 

ةماهلا ةساحملا  تاساسلاو  دادعإلا  ساسأ                 2

دادعإلا ساسأ 

مازتلالا نایب   (أ)              

ةنطلس ةلاملا   قوسلا  ةئيهب  ةصاخلا  حاصفإلا  تالطتمو  هتالدعتو )  ) نامع ةنطلس  ةراجتلا   تالا  نوناق  تالطتمو  ةلحرملا " ةلاملا  رراقتلا  مقر 34 " ودلا  ةساحملا  راعمل  اقفو  ةزجوملا  ةلحرملا  ةلاملا  مئاوقلا  ەذه  دادعإ  مت 
نإ مسد 2021 . ةهتنملا  31  ةنسللو  ام   ةنس  ةلام  مئاوق  رخآ  ذنم  ةكلل  املا  ءادألاو  املا  زكرملا  تاغتلا   ةفرعم  لصوتلا إ  لس  ةهوجلا   تالماعملاو  ثادحألا  حل  ةراتخملا  ةسفتلا  تاحاضإلا  مضت  متي  .نامع 

.ةلاملا رراقتلا  دادعإل  ةلودلا  ياعملل  اقفو  ةدعم  ةلما  ةنس  ةلام  مئاوقل  ةلطملا  تامولعملا  عيمج  لمتش ع  ةزجوملا ال  ةلحرملا  ةلاملا  مئاوقلا 

سایقلا ساسأ   (ب)          

.ةلداعلا ةمقلا  اهساق  متي  لا  ةلاملا  تاودألا  ضعو  ةأفطملا  ةفلتلا  اهساق  متي  لا  ةلجؤملا  لمتلا  فلاتو  لوصألا  داعسا  مالا  صصخم  ءانثسا  ةخراتلا  ةفلتلا  ساسأ  ةزجوملا ع  ةلحرملا  ةلاملا  مئاوقلا  ەذه  دادعإ  مت 

تاريدقتلاو ماكحألا  مادختسا   (ج)           

كلت نع  ةلعفلا  جئاتنلا  فلتخت  دقو  .فراصملاو  تاداريإلاو  تامالالاو  لوصألل  اهنع  حصفملا  غلاملاو  ةساحملا  تاساسلا  قيبطت  رثؤت   نأ  نكم  تاضافاو  تاريدقت  عضوو  ماحأ  ذاختا  ةرادإلا  نم  بلطتي  ةلاملا  مئاوقلا  ەذه  دادعإ  نإ 
.ةلص تاذ  ةلقتسم  ةدم  ةأ  ةعجارملل و  تاريدقتلا  اهيف  عضخت  لا  ةدملا  ةساحملا   تاريدقتلا  تاعجارم  رارقإ  متو  .رمتسم  لش  ةسئرلا  تاضافالاو  تاريدقتلا  ةعجارم  متت  .تاريدقتلا 

مسد 2021. ةهتنملا  31  ةنسللو  ام   ةلاملا  مئاوقلا  اهقبطت ع  مت  لا  اهسفن  ةزجوملا   ةلحرملا  ةلاملا  مئاوقلا  ەذه  اهب   فعملا  غلاملا  رثألا ع  غلا  اهل  لاو  ةساحملا  تاساسلا  قيبطت  ةماهلا   ماحألا  نإ 

ضرعلا ةلمعو  ةیسیئرلا  ةلمعلا   (د)            

ةموقملا غلاملا  نم  ةلاملا  مئاوقلا  ەذه  ةضورعملاو   امعلا  لالا  ةموقملا  غلاملا  ةمجرت  مت  .ةلحملا  ةباقرلا  تالطتملا  بسح  امعلا  لالا  اضأو  ةكلل ، ةسئرلا  ةلمعلا  وهو  مألا ، رالودلا  ةتخملا  ةلاملا  مئاوقلا  ەذه  ضرع  مت 
.كلذ فالخ  ركذ  مل  ام  مأ ) رالود  فلأو  امع  لار  فلأ   ) امع لار  فلأ  برقأ  غلاملا إ  عيمج  بقت  مت  .امع  لار   0.3845 مأ =  رالود  ف 1  رعس  مألا  رالودلا 

ةماهلا ةساحملا  تاساسلا  غتلا  

مسد 2021. ةهتنملا  31  ةنسللو  ام   ةلاملا  اهمئاوق  ةكلا   لق  نم  ةقطملا  كلت  عم  ةقفتم  ةزجوملا  ةلحرملا  ةلاملا  مئاوقلا  ەذه  ةكلا   لق  نم  ةقطملا  ةماهلا  ةساحملا  تاساسلا  نإ 

 

ةاملا3. تاقفنلا 

سرام   31
2022

امع لار  فلأ 

سرام  31
2022

مأ رالود  فلأ 

سرام  31
2021

امع لار  فلأ 

سرام  31
2021

مأ رالود  فلأ 
       

دوقولا  7.41119.2749,22723,998 زاغ 
تادعمو  تاطحمو  تالتمم  لمحملا ع  كالهتسالا 

حاضإ 6) )
 

2.0015.2042,0025,205
حاضإ 15)  ةناصلاو ( لغشلا  1.6534.3001,7114,450 موسر 
158411144376 مأت 
دوقولا  651683694 تز 
حاضإ 7)  مادختسا ( قح  لوصأ  لمحم ع  36943695 كالهتسا 
ةكشلا  لصوت  49512 موسر 
حاضإ 15)  ةكرمج ( 3079-- موسر 
ىرخألا  ةناصلاو  لغشلا  1564094011,041 فراصم 
   11.48429.86913,59235,350
       

ةرادإلاو4 ةمومعلا       فراصملا 
       

ةكلا  ةقلعتملا  ةماعلا  7719975196 فلاتلا 
حاضإ 15)  بادتنا ( 6316461160 باعتأ 
ةلامع  4110643112 فلات 
ةلاو  13351334 موسر 
حاضإ 15)  ةرادإلا ( سلجم  لثمت  615615 باعتأ 
بتكم  411411 راجإ 
تادعمو  تاطحمو  تالتمم  لمحملا ع  كالهتسالا 

حاضإ 6) )
 

1449
ىرخأ  ةرادو  ةمومع  22562564 فراصم 
   227590231601
       

5( اص ةلاملا (      تاقفنلا 
       

لجأل  ضورق  ةلمحم ع  8712.2659392,442 ةدئاف 
ةدئافلا  6471.6837341,909 تالدام 
ةلجؤملا  لمتلا  فلات  194505222578 ءافطإ 

حاضإ 15)  ) نيدلا ةمدخ  اتحا  باسحل  نامتئا  باطخ  19491847 ةفلت 
لجألا ةصق  ضورق  ةلمحم ع  18452360 ةدئاف 

راجإ دقع  تامالا  ةلمحم ع  15401846 ةدئاف 
مصخلا در  لصأ -  داعسا  514615 مالا 

دئاوف (1)(0)(1)(0) تاداريإ 
تالمع ف  ةجن  ةراسخ  حــر / ) ) (7)(17)410

  1.7624.5831,9645,106

 

تادعمو6. تاطحمو       تالتمم 

       

تالتمم  
تاطحمو
ةنفتادعمو راغ  ىرخأعطق  لوصأ 

ةلامسأر لامعأ 
ذفنتلا عمجملادق 

امع   لار  امعفلأ  لار  امعفلأ  لار  امعفلأ  لار  امعفلأ  لار  فلأ 
     ةفلتلا 

#1
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رياني 2022   1318.1011.736106188320.131
ةفلا  لالخ  157160-3-تافاضإ 
ةفلا  لالخ  (15)-(1)(14)-تاداعسا 
سرام 2022   31318.101    1.725105345320.276
  

كالهتسا
     

رياني 2022   170.09155597-70.743
ةفلا  لالخ  2.002-1.984171لمحملا 
ةفلا  لالخ  (6)-(1)(5) -تاداعسا 
سرام 2022   3172,075 56797-72.739
  

سرام 2022 ةفدلا  31  ةمقلا 
 

246.026
 

1.158
 

8
 

345
 

247.537
  

مسد 2021  31
 

248,010
 

1,181
 

9
 

188
 

249,388
       
تالتمم  

تاطحمو
ةنفتادعمو راغ  ىرخأعطق  لوصأ 

ةلامسأر لامعأ 
ذفنتلا عمجملادق 

  
 

رالود فلأ 
مأ

رالود فلأ 
مأ

رالود فلأ 
مأ

رالود فلأ 
مأ

رالود فلأ 
مأ

     ةفلتلا 
رياني 2022   1827.3114.514275488832.588
ةفلا  لالخ  411420-9-تافاضإ 
ةفلا  لالخ  (41)-(3)(38)-تاداعسا 
سرام 2022   31827.3114.485272899832.967
  

كالهتسا
رياني 2022  1

 
 

182.290

 
 

1.443

 
 

253

 
 
-

 
 

183.986
ةفلا  لالخ  5.208-5.160444لمحملا 
ةفلا  لالخ  (14)-(2)(12) -تاداعسا 
سرام 2022   31187.4501.475255-189.180
  

سرام 2022 ةفدلا  31  ةمقلا 
 

639.861
 

3.010
 

17
 

899
 

643.787
  

مسد 2021  31
 

645,021
 

3,071
 

22
 

488
 

648,602
 

حاضإ 14).  ) ةكلا لوصأ  عيمج  ةلماش ع  ةراجتو  ةنوناق  تانوهر  نامض  لجأل   ضورقلا  تالهس  نإ 

حاضإ 7).  ) ناسإلا ةرازو  نم  ةرجأتسم  ضرأ  ةدشم ع  ةكلا  ةصاخلا  ةطحملا  نإ 

 

مادختسالا7. قح      لوصأ 
لصوت    عقومتادعم  عمجملاراجإ 
امع    لار  امعفلأ  لار  امعفلأ  لار  فلأ 
    ةفلتلا 

رياني 2022   1
ةفلا لالخ  تافاضإ 

 
 

1.100
-

274
-

1.374
-

سرام 2022   31 1.1002741.374
  

كالهتسا
رياني 2022  1

  
 

412

 
 

24

 
 

436
ةفلا  لالخ  34236 لمحملا 
سرام 2022   31 44626472
  

ةفدلا ةمقلا 
 

   
سرام 2022   31 654248902
  

مسد 2021  31
  

688
 

250
 

938
      
لصوت    عقومتادعم  عمجملاراجإ 
مأ    رالود  مأفلأ  رالود  مأفلأ  رالود  فلأ 
    ةفلتلا 
رياني 2022   1

ةفلا لالخ  تافاضإ 
 
 

2.861
-

713
-

3.574
-

سرام 2022   31 2.8617133.574
  

كالهتسا
رياني 2022  1

  
 

1.075

 
 

63

 
 

1.138
ةفلا  لالخ  89594 لمحملا 

سرام 2022   31 1.164681.232
  

ةفدلا ةمقلا 
 

   
سرام 2022   31 1.6976452.342
  

مسد 2021  31

  
1,786

 
650

 
2,436

 
ەذه راجإلا  دوقع  ةقلعتملا  راجإلا  تاعفد  ةكلا  فعت  .ةمقلا  ةضفخنم  لوصألا  راجإ  دوقعو  لقأ  وأ  ارهش  اهتدم 12  غلت  لا  لجألا  ةصق  راجإلا  دوقع  ةقلعتملا  راجإلا  دوقع  تامالاو  مادختسالا  قح  لوصأ  فاعالا  مدع  ةكلا  تراتخا 

.راجإلا ةف  ىدم  تاثلا ع  طسقلا  ساسأ  تافوم ع 

 

ةققدمةققدم   
سرام سرام31  مسد31  مسد31   31

2022202220212021
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امع لار  مأفلأ  رالود  امعفلأ  لار  مأفلأ  رالود  فلأ 
ىرخأ8. ةنيدم  ممذو  ةنيدم  ةراجت      ممذ 

      

ةنيدم  ةراجت  4.01710.44633,41986,917ممذ 
ىرخأ  ةنيدم  18347754141ممذ 
امدقم  ةددسم  154400313814تاعفد 
ةقحتسم  1745--تاداريإ 
  4.35411.32333,80387,917
 

 

 

لجألا ةصق  ةعدو            .9
 

ددحملا  غلملا  ةلودج  ةكلا  عتي ع  رتأ ، ةاهن  دادس   خــــرات  ل  .قاقحتسالا   خــــرات  ةدئافلاو   ضرقلا  طاسقأ  ةمدخل  لاومألا  رفوت  نامضل  نيدلا  ةمدخ  فوت  باسح  ظافتحالا  ةكلا  عتي ع  ةماعلا ، طولا  ةقافتال  اقفو 
ام  31 نيدلا  ةمدخ  فوت  باسح  دوجوملا   غلملا  ةلودج  مت  .دقم  دقن  دع  اتلاو  ةدئافلاو ، ضرقلا  طاسقأ  ةمدخ  رخآ غ  ضرغ  يأل  نيدلا  ةمدخ  فوت  باسح  دوجوملا   غلملا  مادختسا  نكم  .ةلاتلا ال  ةتسلا  ةهشلا  تاعفدلا 

لبأ 2022. تقحتسا  26  لجألا  ةصق  ةعدو  مسد 2021  
 

 

 
سرام  سرام31   31

ةققدم
مسد  31

ةققدم
مسد  31

2022202220212021
امع لار  مأفلأ  رالود  امعفلأ  لار  مأفلأ  رالود  فلأ 

لداعملا10. دقنلاو      دقنلا 
      

قودنصلا  1314دقن  
كنب  ىدل  2.0475.3254441,154دقن 
  2.0485.3284451,158

راجإ11. دقع      تامالا 

: اتلا وحنلا  املا ع  زكرملا  ةمئاق  راجإلا   دقع  تامالا  مضت  متي 
 

ةلوادتملا  راجإلا  دقع  137356135351تامالا 
ةلوادتملا  راجإلا غ  دقع  8842.2999602.497تامالا 
  1.0212.6551.0952.848
 
ةموصخملا  ةدقاعتلا غ  ةمقلا 

ةدقنلا تاقفدتلل 
دقع تاعفدل  ةلاحلا  ةمقلا 

راجإلا
ةموصخملا ةدقاعتلا غ  ةمقلا 

ةدقنلا تاقفدتلل 
دقع تاعفدل  ةلاحلا  ةمقلا 

راجإلا
امع لار  امعفلأ  لار  مأفلأ  رالود  مأفلأ  رالود  فلأ 

سرام 2022   31    
ةدحاو  ةنس  196137511356لالخ 
تاونس  تس و5   7866452.0451.678
تاونس  نم 5  4522391.176621أ 
راجإ  دقع  1.4341.0213.7322.655تامالا 
 

 
ةلملا قوقح       .12

لاملا سأر   (أ)           

: ام  ةحضوم  مهاسملا  لصافت  نإ 
 

 

ةسجلا
اهتمقو ةكولمملا  مهسألا  ددع 

مهس لل  ةسب  امجإلاةمسالا 100  نم  % 

مهسألل ةمالا  ةمسالا  ةمقلا 
ةكولمملا

امع لار  فلأ 
سرام 2022   31    
ةدحتملالهك م.م.ح  ةعلا  21,361%213,607,49229.90تارامإلا 
م.م.ش  رامثسالل  طسوألا  قلا  نامعةك  10,216%102,160,11014.30ةنطلس 
ةندملا  ةمدخلا  ظوم  دعاقت  نامعقودنص  7,675%76,750,33110.74ةنطلس 
 . رامثسالل  لالج  يجوس  5,108%51,080,0557.15ادنلوهةك 
 . سدنالرذن  لانويشاننا  هب  يإ  5,108%51,080,0557.15ادنلوهسإ 
ةعامتجالا  تانيمأتلل  ةماعلا  نامعةئيهلا  4,656%46,558,8146.52ةنطلس 
ةندملا  ةمدخلا  ظوم  دعاقت  نامعقودنص  4,362%43,618,6716.11ةنطلس 
لقأ  ةمهاسم  ةس  نولتم  نيذلا  نومهاسملا 

12,955%129,550,81218.13 نم %5
   714,406,340100.00%71,441
مأ  رالود  فلألا  ةمسالا  185,801   ةمقلا 
 

مسد 2021   31    

21,361%213,607,49229.90 لهك م.م.ح 
م.م.ش  رامثسالل  طسوألا  قلا  10,216%102,160,11014.30 ةك 
ةندملا  ةمدخلا  ظوم  دعاقت  7,675%76,750,33110.74 قودنص 
 . رامثسالل  لالج  يجوس  5,108%51,080,0557.15 ةك 
 . سدنالرذن  لانويشاننا  هب  يإ  5,108%51,080,0557.15 سإ 
ةعامتجالا  تانيمأتلل  ةماعلا  4,656%46,558,8146.52 ةئيهلا 
ةندملا  ةمدخلا  ظوم  دعاقت  4,362%43,618,6716.11 قودنص 
نم %5  لقأ  ةمهاسم  ةس  نولتم  نيذلا  12,955%129,550,81218.13 نومهاسملا 
   714,406,340100.00%71,441
مأ  رالود  فلألا  ةمسالا  185,801   ةمقلا 

لار مهس 0.1  ل  ةمق  مهس ، نم 714,406,340  نوكتو  امع ، لار   71,440,634 مسد 2021 :  31  ) امع لار  مهس 0.1  ل  ةمق  مهس ، نم 714,406,340  نوكتو  امع ، لار  عفدملاو 71,440,634  ردصملاو  ه  حملا  ةكلا  لامسأر  غلي 
(. امع

.ةكلل ةقتملا  لوصألا  قلعتي  امف  يواسلا  ةترم  مهسألا  عيمج  .ةكلل  ةمومعلا  تاعامتجالا  مهس   لل  دحاو  توص  تصتلا  مهل  قحو  رخآل  تقو  نم  ةنلعملا  حارألا  تاعزوت  لوصحلا ع  ةداعلا  مهسألا  ماحل  قح 

وناق اتحا   (ب)       

.ةكلا لام  سأر  ثلث  نع  لق  ام ال  وناقلا إ  اتحالا  اذه  لص  وناق ح  اتحا  نكتل  بئالا ، مصخ  دع  ةكلا ، حارأ  اص  نم  عاطقتسا 10 % متي  نأ  ةراجتلا  تالا  نوناق  نم  ةداملا 132  بلطتت 

طوحتلا اتحا   (ج)        
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.دع مت  مل  لا  طوحتلا  تالماعم  ةقلعتملا  ةدقنلا  تاقفدتلل  طوحتلا  تاودأل  ةلداعلا  ةمقلا  الا   غتلا  اص  نم  لوادتملا  ءزجلا  طوحتلا ع  اتحا  لمتش 
 

 
سرام 2022 سرام 312022   31

ةققدم
مسد 2021  31

ةققدم
مسد 2021  31

امع  لار  مأفلأ  رالود  امعفلأ  لار  مأفلأ  رالود  فلأ 
لجأل13.     ضورق 

      

لجأل  118.555308.337118,555308,337ضورق 
لوادتملا  ءزجلا  (48,849)(18,782)(48,849)(18,782)اصقان :
لوادتملا  99.773259.48899,773259,488ءزجلا غ 
ةأفطملا  تالماعملا غ  فلات  (5,803)(2,231)(5,298)(2,037)اصقان :
  97.736254.19097,542253,685

تالهسلا لكو  هتفص  رامثسالاو  تالل  لوكجأ  تدك  كنب  عم  حم  كنو  ريدصتلا  نامتئا  تالاوو  ةلودلا  كونبلا  نم  ةعومجم  عم  ةنامتئالا  تالهسلا  قلعتي  امف  ةماعلا  طولا  ةقافتا  ةكلا  تمربأ  متس 2010 ،  16 
KfW IPEX Bank GmbH عمو خاد ؛ تااسح  كنو  حم  نمأ  لكو  هتفص  ع.ع.م.ش  طقسم  كنب  عم  ةراجتلا  تالهسلا  لكوو  يرولا  داتسالاو  ريدصتلا  كنب  لكوو  ةجراخلا  تااسحلا  كنو  راخلا  مألا  ولاو  ةملاعلا 

.سمه تالهس  لكوك 

: ةمئاقلا غلاملا  امف   مسد 2021 ، سرام 2022 و31  ام  31 

 

غملا  غتملا  سمره  28.66474.54928,66474,549لهس 
يراجت 41.122106.94941,122106,949لهس 

املا  KEXIM 20.42853.12920,42853,129لهس
غملا تاثلا  سمره  17.63945.87617,63945,876لهس 

غملا  KEXIM 10.70227.83410,70227,834لهس
 118.555308.337118,555308,337

ىرخأ14. ةنئاد  ممذو  ةنئاد  ةراجت      ممذ 
تاقحتسملاو  دادسلا  قحتسملا  زاغلا  5.31413.82132,41984,311دوقو 
ةقحتسم  لمت  1.2333.2051,0962,847فلات 
حاضإ 15)   ) ةلص تاذ  فارطأ  1.1623.0229412,448قحتسم إ 
تاقحتسمو  ةنئاد  9382.4351,0282,669ممذ 
  8.64722.48335,48492,275

ةلصلا تاذ  فارطألا  عم  تالماعملا         .15

ضع عيطتس  لا  تانالاو  ةكلل  ةلغشلاو  ةلاملا  تارارقلا  بك ع  ثأت  ةسرامم  وأ  ةرطسلا  ةردقلا ع  اهيدل  لا  ةراجتلا  تانالاو  يسئرلا  ةرادإلا  ظومو  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأو  مهاسملا  ةلصلا ع  تاذ  فارطألا  لمتش 
.لداتم لش  اهيلع  قفتم  ماحأو  طو  إ  لامعألل ، يداتعالا  طاشلا  راطإ  اهماربإ   متي  لا  تالماعملا ، ەذه  طوو  راعسأ  عضخت  .اهيلع  ماه  ثأت  ةسرامم  مهاسملا 

يسئرلا ةرادإلا  ظوم  تفام 

امجإ امف   مأ ال .) يذفنتلا  قفلا  نمض  ناأ  ءاوس   ) ةرادإ سلجم  وضع  يأ  كلذ  ام   ةام ، وأ غ  ةام  ةروص  ةكلا  ةطشأ  ةقارمو  هجوتو ، ططختب ، قلعتي  امف  ةطلسلا  نولم  نيذلا  صاخشألا  مه  يسئرلا  ةرادإلا  ظوم 
: ةهتنملا رهشأ  ةثالثلا  ةفل  يسئرلا  ةرادإلا  ظوم  كلذ  ام   فظوم ، ةسمخ  لضفأل  ةعوفدملا  تفاملا 

 
سرام 2022 سرام 312022   31

ةققدم
سرام 2021  31

ةققدم
سرام 2021  31

امع لار  مأفلأ  رالود  امعفلأ  لار  مأفلأ  رالود  فلأ 
     

يسئرلا ةرادإلا  ظوم  8622282215تفام 

 

( عبات  ) ةلصلا تاذ  فارطألا  عم  تالماعملا     .15

: ةهتنملا رهشأ  ةثالثلا  ةف  لالخ  ةلص  تاذ  فارطأ  عم  ةلاتلا  تالماعملا  ةكلا  تمربأ 

سرام 2022  سرام 312022  سرام 312021  سرام 312021   31
امع  لار  مأفلأ  رالود  امعفلأ  لار  مأفلأ  رالود  فلأ 

:     نومهاسملا
م.م.ش رامثسالل  طسوألا  قلا  33863283ةك 

ةعامتجالا تانيمأتلل  ةماعلا  3725ةئيهلا 
     

: ةلصلا تاذ  ىرخألا  فارطألاو  ةعومجملا      تا 
.م.م.ش نامع  ةناصلاو ، لغشلل  لتارت  زس  2.1045.4752,3086,004ةك 

ةقاطلل ش.م.ع.ع ةنطالا  91238143372ةك 
.م.م.ش نامُع )  ) ةناصلاو لغشلل  36933489لهك 

عف د هإ ، سإ  روا  34881025لانويشاننإ 
هإ سإ  923822نإ 

ةرادإلا سلجم  615615ءاضعأ 
يجوس 2525ةك 

ةقاطلل كلإ  وكوكش  2525ةك 
 2.3206.0352,5476,625
     

: ەالعأ ةروكذملا  تالماعملا  ةعبط      امف  
     

حاضإ 3) ةناصلاو ( لغشلا  1.6534.3001,7114,450موسر 
ةنف راغ  عطقو  ةلامسأر  راغ  عطقو  158411196510تاطحم 

ىرخألا ةناصلاو  لغشلا  122317370963فراصم 
فلاتلا 91238143372ةكراشم 

ىرخألا فراصملاو  ةرخأتملا  9123724فراصملا 
ةفاضملا ةمقلا  --83216ة 

حاضإ 4) بادتنا ( 6316461160باعتأ 
ةنهم 34881025باعتأ 

نيدلا ةمدخ  اتحا  باسحل  نامتئا  باطخ  ةفلت 
حاضإ 5) )19491847

حاضإ 4) ةرادإلا ( سلجم  لثمت  615615باعتأ 
حاضإ 3) ةكرمج ( 3079--موسر 

 2.3206.0352,5476,625
 

 

.15( عبات ةلصلا ( تاذ  فارطألا  عم       تالماعملا 
ةققدمةققدم     
سرام 2022     31

امع لار  فلأ 
سرام 2022  31

مأ رالود  فلأ 
مسد 2021  31

امع لار  فلأ 
مسد 2021  31

مأ رالود  فلأ 
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 : ةلص  تاذ  فارطأل  ةقحتسملا  ةدصرألا       لثمتت 
 :      نومهاسملا
م.م.ش  رامثسالل  طسوألا  قلا  36931540 ةك 
ةعامتجالا  تانيمأتلل  ةماعلا  381642 ةئيهلا 
       

 : ةلصلا تاذ  ىرخألا  فارطألاو  ةعومجملا       تا 
.م.م.ش نامع  ةناصلاو ، لغشلل  لتارت  زس  9882.5708532,218 ةك 

ةقاطلل ش.م.ع.ع ةنطالا  531371332 ةك 
.م.م.ش نامع ) ةناصلاو ( لغشلل  3181923 لهك 

ةرادإلا سلجم  28722258 ءاضعأ 
هإ سإ  1538615 نإ 

ةقاطلل كلإ  وكوكش  3914 ةك 
يجوس 3914 ةك 

عف د هإ ، سإ  روا  2525 لانويشاننإ 
هإ سإ  ةسدنهلل  لتارت  37-- ةك 

  1.1623.0229412,448
 

ةلاملا رطاخملا  ةرادإ     .16
 

مسد 2021. ةهتنملا                 31  ةنسللو  ام   ةلاملا  مئاوقلا  اهنع   حصفملا  كلت  عم  ةقفاوتم  ةكلل  ةلاملا  رطاخملا  ةرادإ  تاساسو  فادهأ  نإ 
 

تامالالا    .17
 

سرام ةهتنملا  31  رهشأ  ةثالثلا  ةف  لالخ  ةسحملا  غلاملا  اهضفخت  مت  ثح  مسد 2021  ةهتنملا  31  ةنسللو  ام   ةلاملا  مئاوقلا  اهنع   حصفملا  كلت  عم  ارألا  راجإ  دوقع  تامالاو  ةناصلاو  لغشلا  تامالا  قفاوتت   (أ)          
.2022

 
مسد 2021]. ام  31  مأ ) رالود   1,360,642  ) امع لار  سرام 2022 [523,167  ام  31  ةمئاق  تنا  لاو  مأ ) رالود   1,045,750  ) امع لار  غلم 402,091  ءا  تالط  ةكلا  تمدق   (ب)      

 
 
 

 

ةلدعم مهس -  لل  لوصألا  اص     .18
 

.ةنسلا ةفلا /  لالخ  ةمئاقلا  ةداعلا  مهسألا  ددعل  حجرملا  طسوتملا  ةكلل ع  يداعلا  مهاسملا  ةدئاعلا إ  لوصألا  اص  ةمسق  مهس  لل  لوصألا  اص  باسحا  متي 
 

 
سرام 2022 سرام 312022  مسد 312021  مسد 312021   31

امع لار  مأفلأ  رالود  امعفلأ  لار  مأفلأ  رالود  فلأ 
      

نومهاسملا لاومأ  لوصألا -  106.206276.221108.170281.330 اص 
      

لالخ ةمئاقلا  مهسألا  ددعل  حجرملا  طسوتملا 
( امع لار  فلأ   ) ةنسلا 714.406714.406714.406714.406 ةفلا / 

      

تس ) - ةسب /   ) مهس لل  لوصألا  اص 
اهتس 148.66386.64151.41393.80 مت 

 

ءاهنإ تراتخا  اذإ  ةكلا ، اهدكتت  دق  لا  ةراسخلا  لثم  مسد 2021 ] ام  31  مأ ) رالود  نويلم   15.84  ) امع لار  نويلم  سرام 2022 [6.09  ام  31  مأ ) رالود  نويلم   7.48  ) امع لار  نويلم  غلالا 2.88  طوحتلا  زجع  نأ  ةرادإلا  ىرت 
.مهاسملا لاومأ  لوصألا -  اص  نم  طوحتلا  زجع  داعسا  مت  اتلاو ، .ةلداملا  تاقافتا  ءاهنإ  ةكلل  زوج  اهب ال  ةصاخلا  لمتلا  تاقافتا  طو  بجوم  كلذ ، نم  مغرلا  .خــــراتلا ع  اذه  اهب   ةصاخلا  ةلداملا  تاقافتا 

 

مهسلل اسألا  حــلا     .19
 

.ةفلا لالخ  ةمئاقلا  ةداعلا  مهسألا  ددعل  حجرملا  طسوتملا  ةكلل ع  يداعلا  مهاسملا  ةسملا إ  ةراسخلا  وأ  حــلا  اص  ةمسق  ةساسألا  مهسلا  ةحر  باسحا  متي 
 

 
سرام 2022 سرام 312022  سرام 312021  سرام 312021   31

امع لار  مأفلأ  رالود  امعفلأ  لار  مأفلأ  رالود  فلأ 
      

ةفلا ةراسخ ) ) حــر /  (6,355)(2,444)(5,109)(1,964) اص 
      

لالخ ةمئاقلا  مهسألا  ددعل  حجرملا  طسوتملا 
( فلألا 714.406714.406714,406714,406 ةفلا (

      

( تس ةسب /   ) دحاولا مهسلل  اسألا  (8.90)(3.42)(7.15)(2.75) حــلا 
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حاصفإلا عادیإ  لوح  31/03/2022-01/01/2022تامولعم 
ةیلاملا تانایبلا  لوح  ةماع   تامولعم 

ةكرشلل ينوناقلا  SAOGلكشلا 
يراجتلا لجسلا  1092781مقر 
ةحصفملا ةھجلا  Al Suwadi Power Companyمسا   SAOG

جاردإلا Listedةلاح 
( زمرلا  ) رشؤملا SUWPزمر 

صیخرتلا Not Licensed with CMAةلاح 
صیخرتلا Not Applicableعون 
قودنصلا Not Applicableعون 

Services Sectorعاطقلا
يعرفلا Energyعاطقلا 

فلملا Services Companiesةئف 
ةیلاملا ریراقتلا  Quarter 1عون 

؟ سیسأتلا ذنم  ىلوألا  ةرملل  ةیلاملا  تانایبلا  هذھ  دادعإب  ةھجلا  موقت  Noلھ 
ةیلاملا ةرتفلا  ةیادب  01/01/2022خیرات 
ةیلاملا ةرتفلا  ةیاھن  31/03/2022خیرات 

ضرعلا يف  ةمدختسملا  ةلمعلل  Omani Rialفصو 
میقلا بیرقت  Thousandsىوتسم 

ةیلاملا تانایبلا  Unauditedةعیبط 
ةیلاملا تانایبلا  دادعإ  Standaloneىوتسم 




