
 ات اإلدارة وتحليالتهاشاقنم

 31املنتهبية يف  األوىللفرتة األشهر الثالثة  )سيمبكورب أو الشركة( للطاقة واملياه سيمبكورب صاللةلشركة يسرنا أن نقدم البيانات املالية املدققة 
مليون لاير  3.18 اقتطاع الضريبة قدرها أرباح بعدم 2016سجلت الشركة خالل الربع األول من عام م(. 2016)الربع األول م 2016مارس 

 بلغتم(، بينما 2015م )الربع األول 2015عام من نفس الفرتة  خاللمليون لاير عماين  2.72اقتطاع الضريبة قدرها عماين مقارنة بأرباح بعد 
بلغت الفائدة والضريبة  أرباح قبلمقارنة بم 2016بع األول من عام مليون لاير عماين خالل الر 7.85 ( PBIT)الفائدة والضريبة  األرباح قبل

 م. 2015نفس الفرتة من عام مليون لاير عماين خالل  7.78

 أعمال الشركةنظرة عامة على 

مليون واط أما قدرة حمطة  445لشركة. وتصل القدرة التعاقدية للشركة اىل ا الرئيسي لعملظفار النشاط  حمافظةيشكل توفري الكهرباء واملياه يف 
. عملهايضمن استقرار منوذج  وهو األمر الذي، بناء على توافر حمطتها اإليرادات على الشركة وحتصلمليون جالون يوميا.  15فتصل إىل املياه 

 م أفضل من املستهدف. 2016م وقد كان أداء الشركة التشغيلي واملايل خالل الربع األول من عا

 نظرة عامة على األداء

 األداء التشغيلي

من الطلب على الكهرباء  %70تلبية أكثر من يف الشركة  وتسهمم. 2016أظهرت الشركة أداء تشغيليا وماليا قويا خالل الربع األول من عام 
يوضح اجلدول عالية حملطات الكهرباء واملياه.  باعتماديةمن الطلب على املياه احملالة يف حمافظة ظفار. ويتميز األداء التشغيلي الرئيسي  %100و

 م: 2016التشغيل الرئيسية للربع األول لعام  مؤشراتأدناه 

 م2015الربع األول   م2016الربع األول  الوحدة 

 98.6   100 (%) محطة المياه اعتمادية

 99.9   99.9 (%) محطة توليد الكهرباء اعتمادية

 5.367    5.609 )ألف مرت مكعب( كمية المياه المباعة

 352،701   403,589 )ميغا واط يف الساعة( كمية الكهرباء المباعة

 36.7  40.6 (%) عامل الحمولة الخاص بالمحطة )الكهرباء(

 87.5  88.5 (%) عامل الحمولة الخاص بالمحطة )المياه(
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مليون لاير عمانيمؤشرات األداء المالية الرئيسية

 

 األداء المالي

 مؤشرات األداء املالية الرئيسية: توضح األشكال التالية

الربع األول  
 م2016

الربع األول 
 م2015

 مليون لاير عماني مليون لاير عماني 
 

 16.81 17.72 اإليرادات  
والضرائب الفوائد حتساب إاألرباح قبل 

 10.45 10.54 واإلهالك واإلطفاء

 7.78 7.85 الفوائد والضرائب إحتساب األرباح قبل
 2.72 3.18 الضريبة اقتطاع الربح بعد 

 

 

 م2016يف الربع األول لعام قتطاع الضريبة  الربح بعد

من عام مليون لاير عماين يف الربع األول  3.18 م اىل 2015مليون لاير عماين يف الربع األول لعام   2.72من  الضريبة اقتطاعارتفع الربح بعد 
 الفروق: م. يوضح اجلدول التايل أهم 2016
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28%

48%

15%
6% 3%

اإلهالك

تكلفة الوقود

صيانةتكلفة التشغيل وال

تكلفة عقود الخدمات 
والصيانة 

أخرى

 

أدناه: قائمة الربح واخلسارةوقد مت تقدمي حتليل خمتصر وتوضيح خلصائص املكونات الرئيسية   
 

 اإليرادات

( رسوم الوقود)باستثناء  % 50تساهم الكهرباء بنسبة 
وتعد رسوم . اإليراداتإمجايل من  %23بنسبة وتساهم املياه 

ويتم حساهبا بناء على استهالك الغاز  كلفة حتويليةالوقود  
وقد الطبيعي الذي يتم حسابه على أساس منوذج احملطة. 

ويعود ذلك  %2ارتفعت إيرادات رسوم السعة الثابتة بنسبة 
العام  نفس الفرتةببشكل رئيسي إىل إعتمادية احملطة مقارنة 

 %17م الوقود أعلى بنسبة و إيرادات رس تناملاضي، وكا
عامل محولة احملطة وتعديل مقايسة سعر الغاز نظرا لزيادة 

 . %3بنسبة 

 

 تكلفة املبيعات

تتألف تكلفة املبيعات بشكل أساسي من اخنفاض قيمة 
واملعدات وتكلفة الوقود اليت تعد كلفة  حملطةاملمتلكات وا

 نفس الفرتةب مقارنة املبيعاتحتويلية بطبعها. وارتفعت تكلفة 
يانة وتكلفة م نتيجة الرتفاع تكلفة التشغيل والص2015 لعام

الوقود بسبب زيادة أسعار الغاز من  الوقود. ارتفعت تكلفة
قبل وزارة النفط والغاز. وحيث أن تكلفة الغاز كلفة حتويلية 

رسوم الوقود   إيراداتهنالك زيادة مقابلة يف فإن ها، بطبيعت
 كما هو موضح أعاله. 

 

 صايف تكلفة التمويل

مبا يتماشى مع بأجل قرض تسديد دولة جبنظرًا لقيام الشركة م 2015م مقارنة بعام 2016اخنفض صايف تكلفة التمويل يف الربع األول لعام 
 وثائق متويله. 
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 الوضع المالي

  
 م2016مارس  31

 
 م2015مارس  31

 
 م2015 ديسمرب 31

 354.48 مليون لاير عماين امجايل األصول       

 
358.52 

 
359.09 

 277.49 مليون لاير عماين اإللتزاماتامجايل 

 
283.83 

 
277.93 

 102.64 مليون لاير عماين أموال املسامهني

 
100.66 

 
102.80 

 76.99 مليون لاير عماين حقوق املسامهني

 
74.69 

 
81.16 

 النسبة احلالية
 

1.55:1 

 
1.64:1 

 
1.73:1 

 نسبة املديونية
 

75:25 

 
77:23 

 
74:26 

081.0 لاير عماين / للسهم الواحد صايف األصول للسهم الواحد  

 
0.105 

 
108.0  

 

 توزيعات األرباح

م وذلك يف إجتماع 2015ديسمرب  31من رأس املال املصدر للسنة املالية املنتهية يف  %3.5اعتمد املسامهون توزيع أرباح ختامية بنسبة 

م نسبة 2015م، وقد بلغت إمجايل توزيعات األرباح النقدية عن عام 2016مارس  15اجلمعية العامة العادية للشركة الذي عقد بتاريخ 

12.7%. 

 المخاوف  و المخاطر

اء حنن يف نقاش حاليا مع الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه لتعويضنا عن تكاليف الوقود الذي مت إستخدامه لدعم نشر الشبكة وذلك اثن
أخرى عالوة رئيسية خماوف م، ال توجد هناك أي خماطر أو 2016مارس  25القطع املخطط له لواردات الغاز من قبل وزارة النفط والغاز بتاريخ 

 اليت مت اإلشارة إليها يف نشرة اإلصدار العام األويل ألسهم الشركة. على املخاطر التشغيلية 

 أعمال الشركةعلى  مستقبليةنظرة 

 همستقر  للشركة النقدية والتدفقات األرباح تبقىمن املتوقع ان  فإنه منظورة، غري ظروف أي حدوث حالة يف بإستثناء


