
 شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع  

 مناقشات اإلدارة وتحلیالتھا 
أو   (سیمبكورب صاللة  والمیاه  للطاقة  سیمبكورب صاللة  لشركة  المدققة  المالیة  البیانات  علیكم  نعرض  أن  یسرنا 

حققت الشركة حیث  م)،  2022من عام    تسعة أشھرم ( 2022  سبتمبر   31أشھر المنتھیة في    تسعةال الشركة) لفترة  
 13.7  ملیون لایر عماني مقارنة  14.7م أرباحا صافیة بعد خصم الضرائب قدرھا  2022من عام  التسعة أشھر  خالل  

في األرباح بعد    رتفاعاإل،  )م 2021من عام    تسعة أشھر(  م 2021عام  من    الفترة المماثلةخالل  ملیون لایر عماني  
بتسعة مقارنة  م 2022من عام  التسعة أشھرإنخفاض في تكلفة التمویل خالل   بشكل أساسي إلى  یعود خصم الضریبة 

 م. 2021من عام  أشھر

 على أعمال الشركةعامة نظرة 
الرئیسي لعمل الشركة. وتصل القدرة التعاقدیة للشركة   الكھرباء والمیاه في محافظة ظفار النشاط  لى إ یشكل توفیر 

ملیون جالون یومیا. وتتلقى الشركة اإلیرادات بناء على توافر    15واط أما قدرة محطة المیاه فتصل إلى    میجا  445
من الطلب اإلجمالي على  %  50الشركة بنسبة    وقد أسھمت  عملھا.، وھو األمر الذي یضمن استقرار نموذج  محطاتھا

 م. 2022من عام  التسعة أشھرعلى المیاه المحالة في المحافظة خالل  % من الطلب50ونسبة  طاقةال

 داء  األعلى عامة نظرة 
تسعة  الخالل    المالي للشركةأدناه بالتفصیل األداء الخاص بالتشغیل والصیانة إضافة إلى األداء  توضح األقسام الوارد  

  .م 2022 من عام  أشھر

 التشغیل والصیانة 
 األداء التشغیلي 

عالیة    تمیز األداء التشغیلي الرئیسي باعتمادیةم،  2022من عام    التسعة أشھرخالل  أداء تشغیلیا قویا  أظھرت الشركة  
في   نخفاضوذلك بسبب إ % تقریبا  0.56عامل أحمال محطة الطاقة بنسبة    نخفاضإ.  الطاقةمحطات  و  لمحطات المیاه 

% بسبب تقاسم األحمال مع 9.9حوالي  ل محطة المیاه  ا عامل أحمإنخفض  في حین    ،لمركز التوزیع المحلي الطلب  
 :  م 2022من عام  التسعة أشھرخالل التشغیل الرئیسیة   مؤشراتیوضح الجدول أدناه  .شركة ظفار للتحلیة

 

 
 

 م 2022من عام   تسعة أشھر الوحدة 
 

 التغیر %  م 2021من عام   تسعة أشھر

 % 0.06- 99.65   99.59 (%) اعتمادیة محطة المیاه 
 % 0.01 99.82   99.83 (%) اعتمادیة محطة تولید الطاقة 



متر   كمیة المیاه المباعة  (ألف 
 12,104 مكعب)

  13,433 -9.89 % 

في   كمیة الطاقة المباعة  واط  (میغا 
 1,196,204 الساعة) 

  1,202,862 -0.55 % 

 41.03 (%) عامل الحمولة الخاص بالمحطة (الطاقة) 
 

41.26 -0.56 % 
 65.02 (%) عامل الحمولة الخاص بالمحطة (المیاه) 

 
72.16 -9.89 % 

 

 ألداء المالي ا
  توضح األشكال التالیة مؤشرات األداء المالیة الرئیسیة: 

 
 م 2021 عام  من تسعة أشھر  م 2022 عام من  تسعة أشھر

  ملیون لایر عماني  ملیون لایر عماني  
  

 55.54 55.90 اإلیرادات 
 32.54 32.12 األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واإلطفاء 

 24.19 23.84 األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 
 13.69 14.69 الربح بعد اقتطاع الضرائب 

 
 م 2022من عام  التسعة أشھربعد اقتطاع الضرائب خالل  األرباح

لیون لایر  م  14.7م إلى  2021عام    من  تسعة أشھر  خاللملیون لایر    13.7ح بعد اقتطاع الضریبة من  ارباأل  رتفعتإ
   م.2022من عام  التسعة أشھرخالل عماني 

 : لألرباح والخسائرتحلیل مختصر وتوضیح لخصائص المكونات الرئیسیة   تقدم النقاط الواردة أدناه 

 اإلیرادات

  فیما تسھم رسوم الوقود بنسبة %  22رسوم الوقود) وتساھم المیاه بنسبة  غیر شاملة ل% (   51بنسبة    طاقةتساھم ال
  رسوم  إیرادات   رتفاع إویعود الى  لایر عماني    ألف  362  بمقداراإلیرادات    إرتفعت وقد  % من اإلیرادات اإلجمالیة،  27

مقارنة بالفترة المماثلة من ارتفعت إیرادات رسوم السعة للطاقة والمیاه بشكل رئیسي بسبب مؤشر التضخم     الوقود.
رسوم الوقود كلفة تحویلیة ویتم حسابھا بناء على استھالك الغاز الطبیعي الذي یتم حسابھ  إیرادات  وتعد    .ماضيالعام ال

معدل الحرارة الفعلي أفضل من نموذج الطلب على الوقود المتعاقد  .  وفقا لنموذج الطلب على الوقود المتعاقد علیھ
 علیھ.  

 تكلفة المبیعات 



  قیمة الممتلكات والمحطة والمعدات وتكلفة الوقود والشتغیل والصیانة  إھالك فيتتألف تكلفة المبیعات بشكل أساسي من  
  م 2021مقارنة بنفس الفترة من عام    لایر عمانيألف    755  بمقدار  تكلفة المبیعات  إرتفعت.  جلواتفاقیة خدمة طویلة األ 

تكلفة اتفاقیة الخدمة طویلة األجل    إرتفاعیُعزى    .كلفة اتفاقیة الخدمة طویلة األجلتاالرتفاع في تكلفة  یعود ذلك الى  و
 بشكل رئیسي بسبب إرتفاع مؤشر التضخم. 

 صافي تكلفة التمویل 
  أشھرالتسعة  مقارنة  م  2022من عام    التسعة أشھر لایر عماني خالل    ملیون   1.5  مقدار ب انخفض صافي تكلفة التمویل  

  قرض بأجل بما یتماشى مع وثائق تمویلھ.  جزء من م نظراً لقیام الشركة بتسدید2021من عام 

 مصروفات ضریبة الدخل
م  2022من عام    التسعة أشھرفي األرباح خالل    إلرتفاعلى إ إمصروفات ضریبة الدخل بشكل أساسي    رتفاعیعود إ

 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 كما في   كما في   كما في   المالي الوضع 

  
  سبتمبر  30

  م2022
  سبتمبر  30

  م2021
دیسمبر   31 

 م2021
      

 

 307.36  308.57  286.04 ملیون لایر عماني إجمالي األصول 
 180.24  183.52  137.63 ملیون لایر عماني اجمالي اإللتزامات 
 133.54  133.04  148.23 ملیون لایر عماني أموال المساھمین 
 127.12  125.06  148.41 ملیون لایر عماني حقوق المساھمین 
 0.94:1  0.86:1  0.93:1  نسبة رأس المال 

 50:50  50:50  40:60  نسبة المدیونیة 

 صافي األصول للسھم الواحد
للسھم    / عماني  لایر 

 0.140  0.140  0.155 الواحد
 

 الشركة نظرة مستقبلیة على أعمال 
ستظل الشركة ملتزمة بالعملیات اآلمنة والموثوقة على رأس أولویاتھا. في الوقت نفسھ ستظل الشركة تركز على  

ومن المتوقع أن تكون النتائج   تعظیم عوائد المساھمین من خالل المراقبة المستمرة لألداء المالي والتشغیلي للشركة.
 سابق. أفضل من العام ال  2022المالیة للشركة لعام  

 


