
 المناظرات اإلدارية والتقارير التحليلية 

 )الربع األول 4132 مارس 13يف فرتة املالية املنتهية دققة لشركة سيمبكورب صاللة لليسعدنا أن نعرض لكم القوائم املالية امل
مقارنة  عما  مليون لاير 45.4بلغت أرباح الشركة بعد خصم الضرائب  ،4132عام  الربع األول من يف (.4132من عام 

بلغت عوائد الشركة قبل خصم الضرائب  . كما4131 من عامنفس الفرتة  مليون لاير عما  يف 1510غت مع أرباح بل
عام  الربع األول من مليون لاير عما  يف 1511م مقارنة مع  4132عام الربع األول من مليون لاير عما  يف 15.3والفائدة 
4131.  

 نظرة عامة على نشاط الشركة

ميجا واط  .22النشاط الرئيسي للشركة هو توليد الكهرباء وحتلية املياه يف حمافظة ظفار . تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمحطة 
مليون امربيال جالون . تتلقى الشركة عوائد تعتمد على توفر احملطة وهو ما يضمن استمرار منوذج عمل  .3وحملطة التحلية 

  للشركة.ية بالنسبة لتوقعات املشروع يف نشرة إصدار الطرح األويل الشركة . ليس هناك أي تغريات جوهر 

 األداء التشغيلي 

كان أداء الشركة على املستوى املايل والتشغيلي قويا حيث زاد معدل اعامل حتميل   ،4132عام  الربع األول خالل
% من إمجايل 11تلبية ما يقرب من حوايل  يف الوقت احلايل ، تساهم الشركة  يف واملياه.احملطةخالل العام لكل من الطاقة 

% من الطلب على املياه يف حمافظة ظفار . يتميز األداء التشغيلي للشركة بالدرجة العالية من 311الطلب على الكهرباء و
من عام  الربع األول الرئيسية خاللاالعتمادية على حمطيت إنتاج الطاقة وحتلية املياه . يوضح اجلدول التايل معايري األداء 

4132 : 

الربع األول من عام  الوحدة  
4102 

 الربع األول من عام 
 4102 

 311.19   5.39.. (%) االعتماد على المياه 

 5019..   9..5.. (%) االعتماد على الكهرباء 

 .0.    11.,. ألف متر مكعب كمية المياه التي تم بيعها 

 111,144   14.,.11 ساعةميجا واط  )*(كمية الطاقة التي تم بيعها 

 عامل تحميل المحطة ) الطاقة(
)**( 

(%) 1..339  12.149 

 439..  1.119. (%) عامل تحميل المحطة المياه 

 عندما كان نظام نقل املياه جاهزا  4131*بدأت الشركة يف إنتاج املياه يف الربع األول من عام 



 

 األداء المالي 

 معايري األداء املايل كما هو مبني أدناه 

حيث اخنفضت تكلفة  4131مقارنة بالربع األول من عام  4132الربع األول من عام أظهر األداء املايل حتسنا كبريا يف 
واخنفض معدل الضريبية بسبب اخنفاض مستوى  4131الدين بعد حتويل قروض املسامهني إىل أسهم رأمسال يف يوليو 

 لضريبية واليت من املتوقع أن تنتهي هنائيا. اخلسائر ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4102 
 الربع األول 

   4102 
 الربع األول

مليون لاير  
 عما 

مليون لاير  
 عما 

 .3254  ..325 ايرادات    

العائد قبل خصم الفائدة الضرائب واالستهالك 
 واإلهالك 

3152.  31510 

 1511  15.3 العائد قبل خصم الضرائب

 1510  45.4 صافي الربح 



 

  4102عام الربع األول من الربح بعد خصم الضرائب في 

 .45إىل 4131عام الربع األول من مليون لاير عما  يف  152زادت أرباح الشركة بشكل كبري بعد خصم الضرائب من 
 . يوضح اجلدول التايل االختالفات املؤثرة يف هذا اجلانب 4132عام  الربع األول مليون لاير عما  يف

 
 يوضح اجلدول التايل التحليل املختصر والسمات اخلاصة باملكونات الرئيسية للربح أو اخلسارة 

 

 

 

 

 

 ايرادات 

تكاليف الوقود عابرة % من إمجايل العائد . تعترب 40% ) باستثناء الوقود ( وتساهم املياه بـ ..يساهم قطاع الطاقة حبوايل 
  احملطة.ويتم احتساهبا بناء على استهالك الغاز الطبيعي احملتسب على حسب منوذج  يف طبيعتها

 



 تكلفة المبيعات

تتألف تكلفة املبيعات بشكل رئيسي من تكاليف 
املمتلكات واملصنع واملعدات والوقود وهي عبارة 

زيادة يف تعود أي  عن تكاليف عابرة يف طبيعتها.
مقارنة  4132عام  الربع األول تكلفة املبيعات يف

بشكل رئيسي إىل  4131عام الربع األول من ب
تكاليف الصيانة ولكنها كانت ضمن زيادة 

 توقعات الشركة. 

  

 صافي تكاليف التمويل 

حتويل قروض بسب  4131عام الربع األول م مقارنة مع  4132عام الربع األول من صايف تكاليف التمويل يف  اخنفض
. تواصل الشركة جهودها من أجل خفض ديوهنا لألطراف الثالثة متاشيا مع 4131يف يوليو  رأمسالاملسامهني إىل أسهم 
 الوثائق التمويلية. 

 

 التوزيعات 

ية قدرها عوائد هنائبتوزيع جملس اإلدارة مت اعتماد توصية  م، 4132مارس  .4يف اجتماع اجلمعية العمومية للشركة بتاريخ 
بيسة للسهم عن عام  3.يصل بإمجايل التوزيعات إىل  مبا 4131ديسمرب  13بيسة للسهم عن العام املايل املنتهي يف  .1

  م.4132

 المخاطر والمخاوف

 عالوة على املخاطر االعتيادية املتعلقة بالتشغيل والسائدة يف قطاع الطاقة واملياه يف سلطنة عمان فإن على الشركة أن تقوم
 املقررة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه كما هو مبني أدناه . بتسوية األضرار 

 

 التعويضات عن األضرار 

، خبصوص 4132أبريل  41 بتاريخالشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه عن توصل الشركة إىل تسوية ودِّية مع  لقد مت اإلعالن
النزاع املتعلق بتعويضات أضرار اإلخالل بأحكام العقد املربم بينهما. إذ إنه بعد التوصل بالفعل إىل تسوية مع شركة سيبكو 

28% 



 4134، شركة املقاوالت اهلندسية والتوريد واالنشاءات اخلاصة هبا، فقد مت تعويض الشركة عن اخلسائر اليت تكبدهتا عام 1
 خري عمليات االنشاءات.جراء تأ

 

يف النتائج املالية  الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياهو  1وسيتم إدراج النتائج النامجة عن التسوية االمجالية مع شركة سيبكو 
على النتائج املالية لشركة  4134للربع الثا  للشركة. وسوف يتمثل تأثري تعويضات خسارة األرباح التشغيلية يف عام 

 مليون لاير عما . 352يف ارتفاع أرباحها التشغيلية بنحو  4132سيمبكورب صاللة للكهرباء واملياه لعام 

 

 

 النظرة المستقبلية 

كما   –مليون لاير عما   315.2م بقيمة  4132أن حتقق الشركة توقعاهتا لألرباح بعد خصم الضرائب يف عام  من املتوقع
مليون لاير يف الربع األول  .1541بعد أن حققت فعالية تشغيلية تبلغ  صدار عملية الطرح األويل للشركةهو متوقع يف نشرة إ

 اإلصدار األولية. وهو أعلى مما كان متوقعاً يف نشرة  4132من عام 


