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

 مناقشات اإلدارة وتحليالتها
 30أشهر املنتهية يف  تسعةيسران أن نعرض عليكم البياانت املالية لشركة سيمبكورب صاللة للطاقة واملياه )سيمبكورب صاللة أو الشركة( لفرتة 

م أرابحا صافية بعد خصم الضرائب قدرها 2018من عام  هذه الفرتةم(، حققت الشركة خالل 2018من عام  تسعة أشهرم )2018 سبتمرب
ويعود ، م2017من عام الفرتة املماثلة خالل  مليون رايل عماين 7.6مليون رايل عماين مقارنة أبرابح صافية بعد خصم الضرائب قدرها  9.3

أيضا إىل ، كما يعود ( 2017يف شهر فرباير بسبب تغيري قانون الضرائب ) 2017اسي إىل أتثري سداد ضرائب مؤجلة يف عام ذلك بشكل أس
 . إال أن االنقطاعات اليت نتجت عن إعصار ميكونو سامهت يف رفع التكاليف ,م2018اخنفاض تكاليف التمويل يف عام 

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

، وقد الكهرابء اململوكة من قبل شركة ظفار لتوليد 2الكامل حملطة صاللة املستقلة للطاقة م التشغيل 2018مت يف شهر يناير من عام 
قام مركز توزيع األمحال ابلشبكة منذ تدشني هذه احملطة بتطبيق سياسة تشغيلية تتمثل يف مشاركة الطلب على شبكة الكهرابء بني 

ومع ذلك فإن هذا األمر ال يشكل أتثريا جوهراي على رحية الشركة حيث  احملطتني وهو ما أدى إىل إخنفاض معدل األمحال على حمطتنا،
ركة أن إيرادات الشركة تعتمد على توافر احملطة بينما يتم تعويض اإلخنفاض يف ااإليرادات املتغرية خبفض التكاليف التشغيلية،  وتساهم الش

 % من املياه احملالة يف احملافظة . 100حاليا يف الوفاء بنسبة 

داء  األعلى عامة رة نظ  

 : نورد لكم أدانه تفاصيل األداء املايل والتشغيلي للشركة

 األداء التشغيلي
م 2017من عام  لنفس الفرتةواخنفض عامل األمحال مبحطة الطاقة مقارنة  الطاقة واملياهعالية حملطات  يتميز األداء التشغيلي الرئيسي ابعتمادية

م، ال يؤثر معدل أمحال احملطة بشكل 2018يف شهر يناير من عام  2ويعود ذلك بشكل رئيسي إىل التشغيل الكامل حملطة صاللة املستقلة للطاقة 
 : م2018من عام  األوىلشهر أللتسعة جوهري على رحبية الشركة، يوضح اجلدول أدانه مؤشرات التشغيل الرئيسية 
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اإليرادات اب األرباح قبل احتس
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ع األرباح بعد اقتطا
الضرائب

م2018تسعة أشهر من 

م2017تسعة أشهر من 

مؤشرات األداء المالية الرئيسية

مليون لاير 

 
 م2018 تسعة أشهر من الوحدة

 
 التغري % م 2017 تسعة أشهر من

 99.8   99.9 (%) حمطة املياه اعتمادية
0.1 

 96.8   99.3 (%) الطاقةحمطة توليد  اعتمادية
2.6 

 18,037   15,564 )ألف مرت مكعب( كمية املياه املباعة
-13.7 

 1,950,442   1,114,757 )ميغا واط يف الساعة( املباعة الطاقةكمية 
-42.8 

 38.2 (%) (الطاقةعامل احلمولة اخلاص ابحملطة )
 

66.9 
-42.9 

 83.6 (%) عامل احلمولة اخلاص ابحملطة )املياه(
 

96.9 
-13.7 

 

من حمطة الطاقة  ميغا واط يف الساعة 14.606وابإلضافة إىل املؤشرات التشغيلية الواردة أعاله، فقد تعرضت الشركة إىل انقطاع خلدماهتا تبلغ 
 ألف مرت مكعب من حمطة املياه بسبب ظروف قاهرة متثلت يف إعصار مكونو وأتثرياته الالحقة يف التلوث مبياه البحر.  2.650و

 األداء المالي

 توضح األشكال التالية مؤشرات األداء املالية الرئيسية:

 تسعة أشهر من 
 م2018

 تسعة أشهر من
 م 2017

 
 مليون رايل عماين

مليون رايل 
  عماين

  
 59.46 50.81 اإليرادات

األرابح قبل احتساب الفوائد 
 والضرائب واإلهالك واإلطفاء

30.69 32.05 

الفوائد  احتساب األرابح قبل
 والضرائب

22.58 23.96 

 7.60 9.31 الربح بعد اقتطاع الضرائب

 

 

 

 



 م2018من عام فترة تسعة أشهر بعد اقتطاع الضرائب خالل  األرباح

تسعة أشهر من عام يف فرتة مليون رايل عماين  9.3م إىل  2017مليون رايل يف فرتة التسعة أشهر عام  7,6من الربح بعد اقتطاع الضريبة  ارتفع
 :ات الرئيسيةالتايل أهم الفروق الشكل. يوضح م2018

 

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

 اإليرادات

% )ابستثناء رسوم الوقود( بينما تساهم املياه ورسوم  53تساهم الطاقة بنسبة  
% على التوايل من إمجايل اإليرادات، وتعد رسوم 26% 21الوقود بنسبة 

الوقود كلفة حتويلية ويتم حساهبا بناء على استهالك الغاز الطبيعي الذي يتم 
  حسابه على أساس منوذج الطلب على الوقود يف احملطة.

% 14.5م بنسبة 2018اخنفضت اإليرادات خالل التسعة أشهر من عام 
مقارنة بنفس الفرتة من العام املاضي، ويعود اإلخنفاض بشكل أساسي إىل 
اخنفاض معدل أمحال احملطة وارتفاع عدد حاالت االنقطاعات املخطط هلا 

ل طاع الناتج عن ظروف قاهرة، نتج عن إخنفاض معدل أمحاإضافة إىل اإلنق
إخنفاض مل يؤثر احملطة إخنفاض يف رسوم الوقود وإيرادات رسوم الطاقة املتغرية، 

على رحبية الشركة حيث أن  بشكل جوهري رسوم الوقود ورسوم الطاقة املتغرية
إخنفاض معدل أمحال احملطة أسفر عن إخنفاض يف تكلفة الوقود وتكاليف 

% وهو ما 15م النسبة السمموح هبا وهي 2018هلا خالل الفرتة من يوليو وحىت سبتمرب  جتاوزت حاالت االنقطاع املخططالشتغيل والصيانة، 
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لربع أدى إىل إخنفاض رسوم سعات الطاقة، ومع ذلك فإن أتثري حاالت االنقطاع املخطط هلا هو أتثري مؤقت بطبيعته ومن املتوقع أن يتالشى يف ا
مقارنة  %4إعصار مكونو وأتثرياته الالحقة إخنفاض يف رسوم السعة بنسبة الناجتة عن  أتثري القوى القاهرة ونتج عنم، 2018الرابع من عام 
 . ابلعام املاضي

 تكلفة المبيعات

تتألف تكلفة املبيعات بشكل أساسي من اخنفاض قيمة املمتلكات واحملطة 
تكلفة املبيعات مقارنة بنفس  اخنفضتواملعدات وتكلفة الوقود والشتغيل والصيانة. 

إتفاقية الصيانة تكلفة تكلفة الوقود و  الخنفاضم نتيجة  2017الفرتة من عام 
عامل أمحال احملطة. وحيث  اخنفاضكلفة الوقود بسبب   يعود اخنفاضطويلة األمد. 

يف إيرادات رسوم  اخنفاض مقابلأن تكلفة الغاز كلفة حتويلية بطبيعتها، فإن هنالك 
إتفاقية الصيانة طويلة األمد وقد اخنفضت تكلفة كما هو موضح أعاله. الوقود  

مقارنة  (Factored Fired Hours ساعات التشغيل )عدد  بسبب اخنفاض
 . متاشيا مع اإلخنفاض يف معدل أمحال احملطة ابلعام املاضي

 صافي تكلفة التمويل

ابلفرتة م مقارنة 2018من عام  تسعة أشهر فرتة اخنفض صايف تكلفة التمويل يف
 قرض أبجل مبا يتماشى مع واثئق متويله.  جزء من م نظراً لقيام الشركة بتسديد 2017عام من  املماثلة

 مصروفات الضرائب

م وهو ما يعود بشكل أساسي إىل أتثري عملية سداد  2017مليون رايل مقارنة بنفس الفرتة من عام  2.3و مصروفات الضرائب بنح إخنفضت
 .م2017يف عام  %15% إىل 12الضريبة احملصلة من  ماليني رايل انجتة عن رفع نسبة 3واحدة لضرائب مؤجلة بقيمة ملرة 
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 الوضع المالي

  

 كما في
 سبتمبر 30

  م2018

 كما في
  م2017 ديسمبر 31

 كما في
 م2017 سبتمبر 30

       
 342.6  344.84  332.59 مليون لاير عماني إجمالي األصول

 248.56  252.17  227.56 مليون لاير عماني اجمالي اإللتزامات

 108.43  104.92  111.27 مليون لاير عماني أموال المساهمين

 94.04  92.67  105.03 مليون لاير عماني حقوق المساهمين

 1.54:1  1.51:1  1.43:1  النسبة الحالية

 69:31  69:31  65:35  نسبة المديونية

 األصول للسهم الواحدصافي 
لاير عماني / للسهم 

 الواحد
0.117  0.110  0.114 

 

 نظرة مستقبلية على أعمال الشركة

النقطاعات الناجتة عن ظروف قاهرة بسبب اإلعصار ميكونو، فإنه من املتوقع أن يشهد األداء املايل والتشغيلي للشركة حتسنا اإبستثناء أتثريات 
 مقارنة ابلعام املاضي. 

 


