
  سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.عشركة 

ا   مناقشات اإلدارة وحتليال

ت املالية املدققة لشركة سيمبكورب صاللة للطاقة واملياه (سيمبكورب صاللة أو الشركة) لفرتة  أشهر املنتهية يف  ثالثةيسر أن نعرض عليكم البيا
حا صافية بعد خصم الضرائب قدرها 2019من عام  هذه الفرتةم)، حققت الشركة خالل 2019من عام  األولالربع (م 2019مارس  31 م أر

ل عماين 3.3 ح الصافية مليون ر ل عماين 3.3 إىلبعد خصم الضرائب ، اخنفضت األر ل خالل 3.4مقارنة يف  مليون ر الفرتة  مليون ر
ح بعد خصم ا اإلخنفاضويعود ، م)2018من عام  األولالربع ( م2018من عام املماثلة  إرتفاع بشكل أساسي إىل  رائبلضيف صايف األر

  تكاليف التأمني والتشغيل والصيانة. 

  على أعمال الشركةعامة نظرة 

ء توفري يشكل  أما واط ميجا 445 ىلإحملطة توليد الطاقة  التعاقدية القدرة وتصل. الشركة لعمل الرئيسي النشاط ظفار حمافظة يف واملياه الكهر
ا توافر على بناء اإليرادات الشركة وتتلقى. يوميا جالون مليون 15 إىل فتصل املياه حمطة قدرة ملها، ع منوذج استقرار يضمن الذي األمر وهو حمطا

ء و 45% إىل 40 بنسبة الشركة أسهمت خالل الربع األول  % من الطلب على املياه احملالة يف احملافظة100بنسبة % من الطلب على الكهر
  .م2019من عام 

م بتطبيق سياسة تشغيلية جديدة ملشاركة الطلب 2018قام مركز توزيع أمحال الشبكة منذ تشغيل حمطة جديدة للطاقة يف حمافظة ظفار يف عام 
ثري كبري ء بني احملطتني وهو ما أدى إىل خفض معامل أمحال احملطة التابعة لنا بشكل كبري، ومع ذلك فإن هذا األمر ليس له   على على الكهر
فض رحبية الشركة حيث أن إيرادات الشركة تعتمد على توافر حمطتها يف الوقت الذي مت فيه تعويض االخنفاض يف اإليرادات املتغرية من خالل خ

  التكاليف التشغيلية. 

  داء األعلى عامة نظرة 

ه تفاصيل األداء  لتشغيل والصيانة توضح األجزاء الواردة أد   م. 2019املايل للشركة خالل الربع األول من عام األداء و اخلاص 

  األداء التشغيلي

عتماديةم، و 2019سجلت الشركة أداء تشغيليا قو خالل الربع األول من عام  كان .  الطاقةو  عالية حملطات املياه متيز األداء التشغيلي الرئيسي 
لفرتة املماثلة من عام  %11أعلى بنسبة أمحال حمطة الطاقة  عامل ء يف م 2018مقارنة  دة املتوقعة يف الطلب على الكهر وهو ما يتوافق مع الز

ه احملافظة،    م: 2019من عام  أشهر ثالثةلفرتة التشغيل الرئيسية  مؤشراتيوضح اجلدول أد

  

  



  
 

 م2019من عام الربع األول  الوحدة
 

  التغري % م2018من عام الربع األول 

  %0.2-  100.0     99.85 (%) حمطة املياه اعتمادية

  %0.3  99.7     99.95 (%) الطاقةحمطة توليد  اعتمادية

  %3.5  5,857     6,061  (ألف مرت مكعب) كمية املياه املباعة

  %10.8  275,847     305,690 (ميغا واط يف الساعة) املباعة الطاقةكمية 

حملطة (   31.80 (%) )الطاقةعامل احلمولة اخلاص 
  

28.70  10.8%  

حملطة (املياه)   98.76 (%) عامل احلمولة اخلاص 
  

95.44  3.5%  

  

  الصيانة

إلضاف جراء أعمال الصيانة املطلوبة للمحطة مبا يسهم يف حتسني تشغيل وكفاءة واستدامة احملطة، و ة إىل واصلت الشركة جهودها يف املبادرة 

ز الطبيعي الصيانة الروتينية فقد أكملت الشركة بنجاح أعمال الفحص وترقية احلزمة الثالثة ألحد التوربينات الغازية وصيانة حمطة تنظيم ضغط الغا
  م.  2019خالل الربع األول من عام 

  األداء املايل

  توضح األشكال التالية مؤشرات األداء املالية الرئيسية:

من عام الربع األول  
 م2019

من الربع األول 
 م2018عام 

 
 مليون لایر عماني

مليون لایر 
  عماني

  

 16.31 16.33 اإليرادات
األرباح قبل احتساب 

والضرائب الفوائد 
 واإلهالك واإلطفاء

10.05 10.31 

األرباح قبل احتساب 
 الفوائد والضرائب

7.35 7.63 

الربح بعد اقتطاع 
  الضرائب

3.28 3.38 
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ح   م2019 من عامأشهر  ثالثةفرتة بعد اقتطاع الضرائب خالل  األر

ل يف فرتة  3,38من الربح بعد اقتطاع الضريبة  اخنفض ل عماين  3.28م إىل 2018عام من أشهر  ثالثةمليون ر أشهر  ثالثةيف فرتة مليون ر
 :ات الرئيسيةالتايل أهم الفروق الشكل. يوضح م2019من عام 

 
  

ه ت الرئيسية  تقدم النقاط الواردة أد ح واخلسائرحتليل خمتصر وتوضيح خلصائص املكو   :لألر

  اإليرادات

ستثناء رسوم الوقود) وتساهم املياه  53بنسبة الطاقة تساهم  ) %

فيما تسهم رسوم الوقود بنسبة  % من إمجايل اإليرادات25بنسبة 
وتعد رسوم الوقود كلفة حتويلية ويتم ، تداإمجايل اإليرا% من 22

ا بناء على استهالك الغاز الطبيعي الذي يتم حسابه  من قبل حسا
بشكل اإليرادات  رتفعتاوقد . منوذج الطلب على الوقود التعاقدي

م 2019خالل الربع األول من عام  %0.11بنسبة هامشي 

   .ملقارنة مع العام املاضي 

  

  

3,381 3,283 
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م2018األول من عام 

الزيادة في اإليرادات  شغيلالزيادة في صافي تكلفة الت تمويل انخفاض في صافي تكلفة ال
والضرائب

بع األرباح بعد الضريبة في الر
م2019األول من عام 

لایر عماني ألف م2018م  مقارنة بالربع األول من عام 2019األرباح بعد الضريبة بالربع األول من عام 
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  تكلفة املبيعات

 إهالكتتألف تكلفة املبيعات بشكل أساسي من 
تكاليف املمتلكات واحملطة واملعدات وتكلفة الوقود و 

تكلفة املبيعات مقارنة بنفس  ارتفعتغيل والصيانة. تشال
تكلفة التشغيل  الرتفاعم نتيجة 2018الفرتة من عام 

ارتفعت تكاليف . وتكلفة التأمني على احملطةوالصيانة 
م 2019التشغيل والصيانة خالل الربع األول من عام 

بسبب ارتفاع تكاليف أنشطة الصيانة املخطط هلا وفقا 
  خلطة الصيانة السنوية. 

  التمويلصايف تكلفة 

قرض  جزء من م نظرًا لقيام الشركة بتسديد2018عام من  لفرتة املماثلةمقارنة  م2019من عام  األولالربع  اخنفض صايف تكلفة التمويل يف
ئق متويله.    جل مبا يتماشى مع و

  املايل املوقف

 م2018 مارس 31  م2018ديسمرب  31  م2019مارس  31  
       

ل عماين مجايل األصولإ .76336   331.08   326.40 مليون ر  
ل عماين اإللتزاماتامجايل  40.162   232.69   229.08 مليون ر  

ل عماين أموال املسامهني  105.34   106.40   106.44 مليون ر

ل عماين حقوق املسامهني 7.329 مليون ر    98.39   96.60 
.1041:  معدل رأس املال العامل     :1351.    1.40:1 

4:366  نسبة املديونية    3:376    68:32 
ل عماين / للسهم الواحد صايف األصول للسهم الواحد 20.11 ر    10.11    00.11  

  

  على أعمال الشركة مستقبليةنظرة 

م على حتسني عملية إدارة التكاليف واإلدارة املالية والنقدية وحتسني اإلنتاجية والكفاءة من أجل تعظيم 2019ينصب تركيز الشركة خالل عام 
  ام املاضي. م أفضل من النتائج احملققة خالل الع2019العوائد املقدمة للمسامهني، من املتوقع أن تكون النتائج التشغيلية واملالية للشركة خالل عام 
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