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

 مناقشات اإلدارة وحتليالهتا

أشهر املنتهية يف  تسعةيسران أن نعرض عليكم البياانت املالية املدققة لشركة سيمبكورب صاللة للطاقة واملياه )سيمبكورب صاللة أو الشركة( لفرتة 
م أرابحا صافية بعد خصم 2019من عام  هذه الفرتةحققت الشركة خالل حيث ، م(2019من عام  تسعة أشهرم )2019 سبتمرب 30

من عام الفرتة املماثلة خالل  مليون رايل عماين 9.3مليون رايل عماين مقارنة أبرابح صافية بعد خصم الضرائب قدرها  11.5الضرائب قدرها 
 :ويعود ذلك بشكل أساسي إىل ، م(2018تسعة أشهر من عام ) م2018

 ، وم2019احلرارة يف عام اعتمادية أعلى حملطة الطاقة وكفاءة يف معدل  ❖
 ، و2019ضافة إىل اخنفاض تكاليف الضرائب يف عام ابإلتمويل الصايف تكلفة إخنفاض  ❖
 . م2018عام  ارابح أتثريات االنقطاع الناتج عن قوة قاهرة )إعصار ميكونو( يف ❖

 على أعمال الشركةعامة نظرة 

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

على املياه احملالة يف احملافظة خالل فرتة تسعة أشهر  % من الطلب100اإلمجايل على الكهرابء ونسبة % من الطلب 50الشركة بنسبة  أسهمت
 م.2019من عام 

م بتطبيق سياسة تشغيلية تتمثل يف 2019قام مركز توزيع األمحال ابلشبكة منذ تدشني احملطة اجلديدة لطاقة يف حمافظة ظفار يف عام 
مشاركة الطلب على شبكة الكهرابء بني احملطتني وهو ما أدى إىل إخنفاض عامل األمحال على حمطتنا، ومع ذلك فإن هذا األمر ال 

لى رحبية الشركة حيث أن إيرادات الشركة تعتمد على توافر احملطة بينما يتم تعويض اإلخنفاض يف ااإليرادات املتغرية يشكل أتثريا جوهراي ع
 خبفض التكاليف التشغيلية . 

 

 داء  األعلى عامة نظرة 

  .توضح األقسام الوارد أدانه ابلتفصيل األداء اخلاص ابلتشغيل والصيانة إضافة إىل األداء املايل للشركة

 



 والصيانة التشغيل

 األداء التشغيلي

حمطات و  عالية حملطات املياه متيز األداء التشغيلي الرئيسي ابعتماديةم، 2019أظهرت الشركة أداء تشغيليا قواي يف التسعة أشهر األوىل من عام 
عامل أمحال ارتفع و % تقريبا وهو ما يتوافق مع الزايدة يف الطلب على الكهرابء يف احملافظة، 25عامل أمحال حمطة الطاقة بنسبة ارتفع . الطاقة

يوضح  م، 2018ويعود ذلك بشكل رئيسي إىل أتثريات اإلنقطاع بسبب القوة القاهرة )إعصار ميكونو( يف عام  %19تقريبا بنسبة   حمطة املياه
 : م2019من عام  لفرتة تسعة أشهرالتشغيل الرئيسية  مؤشرات اجلدول أدانه

 
 

 م2019 تسعة أشهر من الوحدة
 

 التغري % م2018 تسعة أشهر من

 99.87   99.95 (%) حمطة املياه اعتمادية
0.8% 

 299.3   399.9 (%) الطاقةحمطة توليد  اعتمادية
0.6% 

 15,564   18,491 )ألف مرت مكعب( كمية املياه املباعة
18.8% 

 1,114,757   1,403,124 )ميغا واط يف الساعة( املباعةالطاقة كمية 
25.9% 

 248.1 (%) (الطاقةعامل احلمولة اخلاص ابحملطة )
 

338.2 
25.9% 

 399.3 (%) عامل احلمولة اخلاص ابحملطة )املياه(
 

183.6 
18.8% 

 

 الصيانة: 

أجل حتسني عمليات تشغيلها وكفاءهتا واستدامتها، وابإلضافة إىل الصيانة الروتينية للمحطة فقد طة من تقوم الشركة بشكل مبادر بصيانة احمل
واحلزمة الثالثة من أعمال رفع كفاءة توربينيني غازيني وصيانة حمطة الغاز الطبيعي جبهاز تنظيم الضغط إضافة  نيرئيسي نيأكملت الشركة عملية فحص

 م. 2019أشهر األوىل من عام تسعة مرافق احملطة خالل لبعض شاملة  القيام بصيانهإىل 

 

 

 



 األداء املايل

 توضح األشكال التالية مؤشرات األداء املالية الرئيسية:

 تسعة أشهر من 
 م2019 عام

 تسعة أشهر من
 م2018 عام

  مليون رايل عماين مليون رايل عماين 
  

 50.81 55.83 اإليرادات

الفوائد والضرائب األرابح قبل احتساب 
2.183 واإلهالك واإلطفاء  30.69 

3.952 الفوائد والضرائب احتساب األرابح قبل  22.58 

 9.31 11.53 الربح بعد اقتطاع الضرائب

 

من فرتة تسعة أشهر بعد اقتطاع الضرائب خالل  األرابح
 م2019عام 

يف فرتة التسعة أشهر من ليون رايل عماين م 11.5م إىل 2018التسعة أشهر عام مليون رايل يف فرتة  9,3من الربح بعد اقتطاع الضريبة  ارتفع
 :ات الرئيسيةالتايل أهم الفروق الشكليوضح و . م2019عام 
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ة األرباح بعد إقتطاع الضريب
م2018لفترة تسعة أشهر 

األرتفاع في اإليرادات لتشغيلاألرتفاع في صافي تكلفة ا اإلنخفاض في صافي تكلفة
التمويل والضريبة

ة األرباح بعد إقتطاع الضريب
م2019لفترة تسعة أشهر 

لاير عمانيمليون م مقارنة بفترة 2019بعد إقتطاع الضريبة لفترة تسعة أشهر من عام األرباح
م2018تسعة أشهر من عام 
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ع.مليون رالمؤشرات المالية الرئيسية



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

 اإليرادات

رسوم الوقود( وتساهم املياه بنسبة غري شاملة ل% ) 50تساهم الكهرابء بنسبة 
% من 28فيما تسهم رسوم الوقود بنسبة  % من إمجايل اإليرادات22

وتعد رسوم الوقود كلفة حتويلية ويتم حساهبا بناء على اإليرادات اإلمجالية، 
على الوقود  وفقا لنموذج الطلباستهالك الغاز الطبيعي الذي يتم حسابه 

م 2019خالل فرتة التسعة أشهر من عام اإليرادات  وقد زادت. املتعاقد عليه
، ويعود ذلك بشكل العام املاضي  ذات الفرتة من ابملقارنة مع %10بنسبة 

رسوم السعات ورسوم الطاقة املتغرية ورسوم الوقود، ارتفعت  رئيسي إىل إرتفاع
طة وأتثريات القوة القاهرة املتمثلة رسوم السعات نتيجة لتحسن اعتمادية احمل

م، ارتفعت رسوم الطاقة املتغرية ورسم الوقود 2018يف إعصار ميكونو يف عام 
 ويعود ذلك بشكل رئيسي إىل ارتفاع عامل أمحال احملطة. 

 تكلفة املبيعات

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

م نتيجة الرتفاع تكلفة الوقود وتكلفة التشغيل 2018بنفس الفرتة من عام 
بسبب زايدة عامل . ارتفعت كلفة الوقود وتكلفة التأمني على احملطةوالصيانة 

دة يف اإليرادات، ارتفعت تكلفة التشغيل أمحال احملطة مبا يتفق مع الزاي
م نتيجة لزايدة أنشطة الصيانة 2019والصيانة يف فرتة التسعة أشهر من عام 

 املخطط هلا وفقا خلطة الصيانة السنوية. 

 صايف تكلفة التمويل

 جزء من م نظرًا لقيام الشركة بتسديد2018عام من  ابلفرتة املماثلةم مقارنة 2019من عام  تسعة أشهر فرتة اخنفض صايف تكلفة التمويل يف
 قرض أبجل مبا يتماشى مع واثئق متويله. 
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م2019تكلفة المبيعات لتسعة أشهر من عام 



 

 الوضع املايل

 يفكما   كما يف  كما يف  

 م2018 سبتمرب 30  م2018 ديسمرب 31  م2019 سبتمرب 30  
       

 332.59  331.08  326.98 مليون رايل عماين مجايل األصولإ

 227.56  232.69  223.85 مليون رايل عماين اإللتزاماتامجايل 

 111.27  106.40  114.68 مليون رايل عماين أموال املسامهني

 105.03  98.39  103.14 مليون رايل عماين حقوق املسامهني

.1351:  1.04:1  النسبة احلالية   1.43:1 

3:376  63:37  نسبة املديونية   65:35 

10.11  0.120 رايل عماين / للسهم الواحد األصول للسهم الواحدصايف    0.117 

 

 نظرة مستقبلية على أعمال الشركة

م على حتسني عملية إدارة التكاليف واإلدارة املالية والنقدية وحتسني اإلنتاجية والكفاءة من أجل تعظيم 2019يتمثل تركيز الشركة خالل عام 
 م حتسنا مقارنة ابلعام املاضي. 2019العوائد احملققة للمسامهني، من املتوقع أن يشهد األداء التشغيلي واملايل للشركة لعام 

 


