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

 ات اإلدارة وتحليالتهاشاقنم

 31املنتهبية يف  األوىللفرتة األشهر الثالثة  )سيمبكورب أو الشركة( للطاقة واملياه سيمبكورب صاللةلشركة يسرنا أن نقدم البيانات املالية املدققة 
مليون لاير  0.3 اقتطاع الضريبة قدرها أرباح بعدم 2017سجلت الشركة خالل الربع األول من عام م(. 2017)الربع األول م 2017مارس 

ويعود ذلك م(، 2016م )الربع األول 2016عام من نفس الفرتة  خاللمليون لاير عماين  3.2اقتطاع الضريبة قدرها عماين مقارنة بأرباح بعد 
%، ويف حالة 15% إىل 12تغيري قانون الضرائب حيث أرتفعت نسبة الضريبة من  بشكل أساسي إىل تأثري سداد ضرائب مؤجلة بسبب

م، لن يكون هلذا التعديل 2016م أفضل بنسبة بسيطة مقارنة بنفس الفرتة من عام 2017إستثناء هذا التأثري فإن أرباح الربع األول لعام 
 احملاسيب تأثري على التدفقات النقدية للشركة. 

 ال الشركةأعمنظرة عامة على 

مليون واط أما قدرة حمطة  445ىل . وتصل القدرة التعاقدية للشركة إلشركةا 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 

ظفار وأكثر كفاءة يف الطاقة فإهنا تلعب دورا رئيسيا يف الوفاء بالطلب املتنامي على الطاقة واملياه يف  ياه يف حمافظةاملأكرب حمطة للطاقة و وكوهنا 
 على املياه احملالة يف احملافظة.  % من الطلب100% من الطلب اإلمجايل على الكهرباء ونسبة 85احملافظة، وتسهم الشركة حاليا بنسبة 

 نظرة عامة على األداء

 م أفضل من األداء املستهدف. 2017كان األداء التشغيلي للشركة خالل الربع األول من عام 

 األداء التشغيلي

عالية حملطات الكهرباء  باعتماديةم. ويتميز األداء التشغيلي الرئيسي 2017أظهرت الشركة أداء تشغيليا وماليا قويا خالل الربع األول من عام 
م وهو ما يعود بشكل أساسي إىل إرتفاع احلصة 2016وقد ارتفع معدل أمحال الطاقة باحملطة بشكل كبري مقارنة بنفس الفرتة من عام واملياه. 

يوضح اجلدول نية الدورة املدجمة، املخصصة للشركة من الطلب على شبكة الكهرباء وذلك لالستفادة من الكفاءة العالية للطاقة اليت توفرها تق
 م: 2017التشغيل الرئيسية للربع األول لعام  مؤشراتأدناه 

  



 

 التغير % م2016الربع األول   م2017الربع األول  الوحدة 

%0.25- 100   99.8 (%) محطة المياه اعتمادية  

%0.15- 99.9   99.8 (%) محطة توليد الكهرباء اعتمادية  

%2.91  5,609   5,772 )ألف مرت مكعب( المباعةكمية المياه   

%27.06 403,589   512,794 )ميغا واط يف الساعة( كمية الكهرباء المباعة  

%31.40 40.6  53.35 (%) عامل الحمولة الخاص بالمحطة )الكهرباء(  

%6.27 88.5  94.05 (%) عامل الحمولة الخاص بالمحطة )المياه(  

 

 األداء المالي

 مؤشرات األداء املالية الرئيسية: األشكال التاليةتوضح 

الربع األول  
 م2017

الربع األول 
 م2016

مليون لاير  
 عماني

مليون لاير 
 عماني

 
 17.72 18.32 اإليرادات  

األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك 
 10.54 10.41 واإلطفاء

 7.85 7.75 الفوائد والضرائب احتساب األرباح قبل

 3.18 0.27 اقتطاع الضريبةالربح بعد 

 

 م2017يف الربع األول لعام قتطاع الضريبة  الربح بعد

من عام مليون لاير عماين يف الربع األول  0.27ىل م إ2016مليون لاير عماين يف الربع األول لعام  3.18من  الضريبة اقتطاعالربح بعد  اخنفض
 الفروق: م. يوضح اجلدول التايل أهم 2017
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 وقد مت تقدمي حتليل خمتصر وتوضيح خلصائص املكونات الرئيسية للربح أو اخلسارة أدناه:

 اإليرادات

( رسوم الوقود% )باستثناء  48تساهم الكهرباء بنسبة 
ورسوم الوقود بنسبة % 22وتساهم املياه بنسبة 

كلفة وتعد رسوم الوقود  . اإليراداتإمجايل من % 30
ويتم حساهبا بناء على استهالك الغاز الطبيعي  حتويلية

وقد الذي يتم حسابه على أساس منوذج احملطة. 
مقارنة بنفس الفرتة من % 3يرادات بنسبة اإل ارتفعت

زيادة ويعود ذلك بشكل رئيسي إىل العام املاضي ، 
وهو ما أدى إىل رفع رسوم الوقود احملطة  عامل أمحال

 ة. وإيرادات رسوم الطاقة املتغري 

 تكلفة المبيعات

تتألف تكلفة املبيعات بشكل أساسي من اخنفاض 
واملعدات وتكلفة الوقود اليت  حملطةقيمة املمتلكات وا

 املبيعاتتعد كلفة حتويلية بطبعها. وارتفعت تكلفة 
م نتيجة الرتفاع 2016عام نفس الفرتة من مقارنة ب

وإتفاقية الصيانة  يانة وتكلفة الوقودتكلفة التشغيل والص
عامل  الوقود بسبب زيادة . ارتفعت تكلفةطويلة األمد
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 ألف لاير عماني م2016األول م مقابل الربع 2017األول  الربع - يبةالضر اقتطاع الربح بعد 
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م2017الربع األول  -اإليرادات   
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رسوم الوقود كما هو موضح  إيراداتهنالك زيادة مقابلة يف فإن أسعار الغاز. وحيث أن تكلفة الغاز كلفة حتويلية بطبيعتها،  أمحال احملطة وزيادة
والزيادة يف عدد ساعات انة طيولة األمد بشكل أساسي بسبب زيادة أنشطة الصيانة ويعود إرتفاع كلفة التشغيل والصيانة وإتفاقية الصيأعاله. 

 بالعام املاضي.  ( على التوايل مقارنةFactored Fired Hours التشغيل )

 صافي تكلفة التمويل

مبا يتماشى مع وثائق بأجل قرض تسديد نظرًا لقيام الشركة بم 2016م مقارنة بعام 2017اخنفض صايف تكلفة التمويل يف الربع األول لعام 
 متويله. 

 

 

 مصروفات الضرائب

م وهو ما يعود بشكل أساسي إىل تأثري عملية سداد ملرة 2016مليون لاير مقارنة بنفس الفرتة من عام  3.1إرتفعت مصروفات الضرائب بنحو 
 %. 15% إىل 12ماليني لاير ناجتة عن رفع نسبة الضريبة احملصلة من  3واحدة لضرائب مؤجلة بقيمة 

 الوضع المالي

  
 م2017مارس  31

 
 م2016ديسمرب  31

 
 م2016مارس  31

      
 

 354.48  349.24  343.03 مليون لاير عماين مجايل األصولإ
 277.49  261.21  256.83 مليون لاير عماين اإللتزاماتمجايل إ

 102.64  104.26  101.10 مليون لاير عماين أموال املسامهني
 76.99  88.04  86.20 مليون لاير عماين حقوق املسامهني

 النسبة احلالية
 

1.34:1  1.50:1  1.24:1 
 نسبة املديونية

 
72:28  72:28  75:25 

 0.108  0.109  0.106 لاير عماين / للسهم الواحد صايف األصول للسهم الواحد
 

 والمخاوفالمخاطر 

م، ويتضمن 9/2017السلطاين رقم م القانون اجلديد لضريبة الدخل مبوجب املرسوم 2017فرباير  19أصدرت احلكومة العمانية بتاريخ 
 القانون اجلديد تغيريات جوهرية يف قانون الضرائب وفق ما هو مووضح أدناه:



 
مليون لاير متضمنة تأثري لضريبة مؤجلة  3.1لة بقيمة % فقد أرتفعت مصروفات الضريبة املؤج15% إىل 12ونتيجة لرفع نسبة الضريبة من 

ريبية مؤجلة تعود إألى أعوام سابقة، لن يكون لتعديالت على الضريبة املؤجلة تأثري على التدفقات النقدية ماليني لاير عن إلتزامات ض 3بقيمة 
 م. 2017خالل عام 

ماليني لاير  4ميكن أن يكون للضريبة على الفوائد واخلدمات تأثري أيضا على أرباح الشركة، ميكن أن يكون للقانون اجلديد للضرائب تأثري بقيمة 
 واملياه. على رحبية الشركة بدون وضع إعتبار إلعفاء من الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه حتت بند تغري القوانني بإتفاقية شراء الطاقة 

الواضح وكإجراء إحرتازي، بدأت الشركة يف عملية طلب تعويض عن تأثري تغيري قانون الضريبة من الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه، ليس من 
ول مطالبتنا وتوضيح حىت اآلن وضع الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه حول قانون الضرائب اجلديد وآلية التعويض، نتوقع أن تستغرق عملية قب

 آلية التعويض وقتا أطول من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه. 

 أعمال الشركةعلى  مستقبليةنظرة 

 .2016خبالف األثر املذكور من ارتفاع الضريبة ، إال ان توقعات أداء الشركة سيكون مماثل للعام 

 

 ضريبة الدخل

إلى % 12تم رفع نسبة الضريبة من 
 1في السنة المالية إعتبارا من % 15

م2017يناير    

اإلعفاء القانوني إلغاء حد 
ثالثين ألف لاير ( 30.000)البالغ

 عماني 

  الضريبة

ستخضع أرباح األسهم والفوائد 
المدفوعة إلى أطراف أجنبية إلى 

 الضريبة

الرسوم والخدمات المفروضة من قبل 
 أطراف أجنبية ستخضع إلى الضريبة

 المسائل اإلدارية

يجب على الخاضعين للضريبة الحصول على 
وإستخدامها في جميع العقود بطاقة ضريبية 

 والفواتير والمراسالت

التقدير سيعتمد النظام الضريبي الجديد على 
 الذاتي

التي تتضمن الغرامات والعقوبات تم تغليظ 
للمسؤول الرئيسي السجن   

 


