
 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة واملياه ش.م.ع.ع 

 مناقشات اإلدارة وحتليالهتا

أشهر املنتهية    ثالثةاليسران أن نعرض عليكم البياانت املالية املدققة لشركة سيمبكورب صاللة للطاقة واملياه )سيمبكورب صاللة أو الشركة( لفرتة  
م أرابحا صافية بعد خصم  2022من عام  الربع األول  حققت الشركة خالل  حيث  ،  م(2022من عام    الربع األولم )2022مارس    31يف  

،  (م 2021من عام  الربع األول  )  م2021عام  من    الفرتة املماثلة خالل  مليون رايل عماين    3.85  مليون رايل عماين مقارنة   4.33الضرائب قدرها  
لربع األول  ابمقارنة    م 2022من عام  الربع األول  إخنفاض يف تكلفة التمويل خالل    بشكل أساسي إىل  يعود يف األرابح بعد خصم الضريبة    رتفاعاإل

 . م2021من عام 

 على أعمال الشركة عامة نظرة 

  حمطة   قدرة   أما   واط   ميجا  445  ىلإ   للشركة  التعاقدية   القدرة  وتصل .  الشركة   لعمل   الرئيسي   النشاط   ظفار   حمافظة  يف   واملياه   الكهرابء   توفي   يشكل
وقد    .عملها  منوذج  استقرار  يضمن  الذي  األمر  وهو  ،حمطاهتا  توافر  على  بناء  اإليرادات  الشركة  وتتلقى.  يوميا  جالون  مليون  15  إىل  فتصل  املياه

من عام  الربع األول  على املياه احملالة يف احملافظة خالل    % من الطلب 50ونسبة    طاقة من الطلب اإلمجايل على ال%  50الشركة بنسبة    أسهمت
 م. 2022

 داء   ال على عامة نظرة 

  .م 2022من عام الربع األول خالل  توضح األقسام الوارد أدانه ابلتفصيل األداء اخلاص ابلتشغيل والصيانة إضافة إىل األداء املايل للشركة

 والصيانة  التشغيل

 الداء التشغيلي 

.  الطاقةحمطات  و   عالية حملطات املياه   متيز األداء التشغيلي الرئيسي ابعتمادية م،  2022من عام  الربع األول  خالل  أظهرت الشركة أداء تشغيليا قواي  
يبقى  ل حمطة املياه  امحأيف حني عامل    ،ملركز التوزيع احمللييف الطلب    خنفاضوذلك بسبب إ% تقريبا  7.3عامل أمحال حمطة الطاقة بنسبة    خنفاضإ

 :  م2022من عام الربع األول خالل التشغيل الرئيسية  مؤشراتيوضح اجلدول أدانه  .كما يف العام املاضي   تقريًبااثبت 

 

 



 
 م2022 من عام الربع الول  الوحدة 

 
 التغري %  م2021من عام  الربع الول 

 % - 100.00   100.00 (%) حمطة املياه   اعتمادية

 % 0.14 99.84   99.98 (%) الطاقة حمطة توليد    اعتمادية

 % 0.22 4,172   4,181 )ألف مرت مكعب(  كمية املياه املباعة 

 % 4.2- 318,567   305,154 )ميغا واط يف الساعة(  املباعة الطاقة  كمية  

 30.72 (%) ( الطاقة عامل احلمولة اخلاص ابحملطة )
 

33.14 -7.3 % 

 68.13 (%) اخلاص ابحملطة )املياه( عامل احلمولة  
 

67.98 0.22 % 

 

 لداء املال ا

  توضح األشكال التالية مؤشرات األداء املالية الرئيسية: 

 
 م2021  عام  من الربع الول م2022  عام  من الربع الول

  مليون رايل عمان  مليون رايل عمان  
  

89.16 اإليرادات  66.16  
18.10 الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء الرابح قبل احتساب    08.10  

43.7 الفوائد والضرائب  احتساب  الرابح قبل  32.7  
33.4 الربح بعد اقتطاع الضرائب   85.3  

 
 م 2022من عام الربع الول  بعد اقتطاع الضرائب خالل    الرابح

الربع األول  خالل ليون رايل عماين م 4.33م إىل 2021عام  من الربع األولخالل مليون رايل  3.85من ح بعد اقتطاع الضريبة راباأل رتفعتإ
   .م2022من عام 

 : لألرابح واخلسائرحتليل خمتصر وتوضيح خلصائص املكوانت الرئيسية  تقدم النقاط الواردة أدانه

 اإليرادات

% من اإليرادات اإلمجالية،  24  فيما تسهم رسوم الوقود بنسبة%  24رسوم الوقود( وتساهم املياه بنسبة  غي شاملة ل% )  52بنسبة    طاقة تساهم ال
إيرادات رسوم إنتاج املياه املتغية وإيرادات رسوم  والوقود    رسومويعود اىل أرتفاع إيرادات  رايل عماين    ألف  232  مبقداروقد إرتفعت اإليرادات  



ويعود إىل إرتفاع يف سعر الغاز  رايل عماين  ألف    168  مبقدار   أرتفع إيرادات رسوم الوقود بينما    . اضيالسعة مقارنة ابلفرتة املماثلة من العام امل
وفقا  رسوم الوقود كلفة حتويلية ويتم حساهبا بناء على استهالك الغاز الطبيعي الذي يتم حسابه  إيرادات  وتعد    طة.احملمعامل امحال  إرتفاع يف  و 

معدل احلرارة الفعلي أفضل من منوذج الطلب على الوقود املتعاقد عليه. زادت رسوم إنتاج املياه املتغية    .الوقود املتعاقد عليهلنموذج الطلب على  
ألف رايل عماين ويرجع ذلك    44خالل الفرتة. ارتفعت إيرادات رسوم السعة مبقدار  تشغيالت  لزايدة يف الألف رايل عماين بسبب ا   25مبقدار  

 موثوقية احملطة. يف  أساًسا إىل حتسني

 تكلفة املبيعات 

املبيعات بشكل أساسي من   اتفاقية خدمة طويلة  و   قيمة املمتلكات واحملطة واملعدات وتكلفة الوقود والشتغيل والصيانة  إهالك يف تتألف تكلفة 
تكلفة الوقود  يف    إخنفاض يعود ذلك اىل  و   م  2021م  مقارنة بنفس الفرتة من عا  رايل عماين ألف    136  مبقدار  تكلفة املبيعات   إرتفعت .  جلاأل

كلفة اتفاقية  تزادت  ، بينما  .الوقود  إيرادات رسوم  إرتفاع  يتماشى مع  مبا    د تكلفة الوقو   إرتفاع يُعزى    .األجلكلفة اتفاقية اخلدمة طويلة  تاملرتفعة و 
        .ساعات العمل احملسوبةبسبب الزايدة يف عدد  اخلدمة طويلة األجل 

 صايف تكلفة التمويل

م نظراً لقيام  2021من عام لربع األول ابمقارنة م 2022من عام  األولالربع خالل  رايل عماين ألف 455  قدارمباخنفض صايف تكلفة التمويل 
 قرض أبجل مبا يتماشى مع واثئق متويله.   جزء من  الشركة بتسديد

 مصروفات ضريبة الدخل 

الفرتة من العام  م مقارنة بنفس  2022من عام  الربع األول  يف األرابح خالل    إلرتفاعمصروفات ضريبة الدخل بشكل أساسي اىل إ  رتفاع يعود إ
 املاضي. 

 كما يف  كما يف  كما يف  الوضع املال

 م 2021ديسمرب   31   م 2021  مارس  31  م 2022  مارس  31  
      

 

 307.36  303.37  287.75 مليون رايل عماين مجايل األصولإ
 180.24  189.91  152.96 مليون رايل عماين اإللتزاماتامجايل 
 133.54  123.19  137.87 مليون رايل عماين املسامهنيأموال 

 127.12  113.46  134.79 مليون رايل عماين حقوق املسامهني
 0.94:1  0.79:1  0.78:1  نسبة رأس املال 
 50:50  53.47  45:55  نسبة املديونية 

 0.140  0.129  0.144 رايل عماين / للسهم الواحد  صايف األصول للسهم الواحد
 



 

 نظرة مستقبلية على أعمال الشركة 

خالل  ستظل الشركة ملتزمة ابلعمليات اآلمنة واملوثوقة على رأس أولوايهتا. يف الوقت نفسه ستظل الشركة تركز على تعظيم عوائد املسامهني من 
 املراقبة املستمرة لألداء املايل والتشغيلي للشركة.

 


