
 الت اإلدارةـات وتحليـاقشـمن

المنتهية في األولى  التسعة أشهروذلك عن فترة  ،إنه لمن دواعي سرورنا أن نعرض القوائم المالية المدققة لشركة سيمكورب صاللة

 4302من عام األولى  فترة التسعة أشهرخالل (، حيث سجلت الشركة 4302 عام مناألولى  فترة التسعة أشهر) 4302 سبتمبر 03

من  للفترة نفسهامليون لاير ُعماني  ...8 البالغة الضريبة بعدمليون لاير ُعماني مقارنة باألرباح  03.00أرباحاً بعد الضريبة بلغت 

خالل مليون لاير ُعماني  0..42لضريبة قبل الفوائد وا األرباح بلغت(، بينما 4300 عام مناألولى  فترة التسعة أشهر) 4300عام 

 .4300من عام األولى  لفترة التسعة أشهرمليون لاير ُعماني  8..03مقارنة بمبلغ  4302من عام األولى هر فترة التسعة أش

 

 نظرة عامة على األعمال

بالنسبة  الطاقة االنتاجية المتعاقد عليها حيث تبلغ ،األساسي للشركة في توفير الكهرباء والمياه لمحافظة ظفار األعمال نشاطيتمثل 

اإليرادات على على الشركة  وتحصليومياً.  إمبريالي مليون جالون (00)وبالنسبة لمحطة المياه  ،ميجاوات (220) ءكهرباال لمحطة

أي تغييرات جوهرية على التوقعات المدرجة  هناك ، والذي يضمن استقرار نموذج أعمال الشركة. كما ال يوجدهاتمحطأساس توافر 

إال أنه من المتوقع أن تكون األرباح أعلى من األرباح المفصح عنها في نشرة إصدار  للشركةفي نشرة اإلصدار لالكتتاب العام األولي 

 األداء التشغيلي.تحّسن النقدية و التعويضات الدخل الناتج من االكتتاب العام األولي وذلك يعود بشكل رئيسي إلى

 نظرة عامة على األداء
 

 األداء التشغيلي
 
% 3.وحالياً تساهم الشركة بنسبة تزيد على  4302عام من   التسعة أشهر األولىاً ومالياً متيناً خالل قد أظهرت الشركة أداء تشغيليل

الرئيسية  التشغيلفي محافظة ظفار. وأبرز ما يميز مؤشرات  التحليةمياه % من الطلب على 033الكهرباء، و من إجمالي الطلب على

 :4302من عام  لفترة التسعة أشهر األولىالرئيسية  التشغيلفي ما يلي مؤشرات والطاقة والمياه.  تيلمحطهو الموثوقية العالية 

فترة التسعة أشهر  الوحدة 

 4102األولى من عام 

فترة التسعة أشهر  

 4102األولى من عام 

 3...   2... (%) موثوقية المياه

 2...   .... (%) الطاقة موثوقية

 03.832   800..0 (0)ألف م كمية المياه المباعة

 0.0.0.820   0.020.304 (عة)ميجاوات/سا كمية الطاقة المباعة

 4..2  22.0 (%) المحطة )الطاقة( معامل أحمال

 08.3  ..0. (%) 0المحطة )المياه(  معامل أحمال

 

 
 بعد أن أصبح نظام نقل المياه جاهزاً. 4300من عام نصف األول المياه خالل ال بتوزيعبدأت الشركة  0
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 اء المالياألد

 الرئيسية: في ما يلي مؤشرات األداء المالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4300من عام  فترة التسعة أشهر األولىتحسناً ملحوظاً بالمقارنة مع  4302من عام  لفترة التسعة أشهر األولىشهد صافي الربح 

، كما انخفض معدل الضريبة 4300في شهر يوليو  أسهملتحويل قروض المساهمين إلى  تكلفة الدين لدى الشركة تبعاً  تحيث انخفض

األرباح قبل كذلك نتيجة انخفاض مستوى الخسائر الضريبية التي من المتوقع أن تنتهي. وانخفضت األرباح قبل الفوائد والضرائب و

 4300من عام  فترة التسعة أشهر األولىلمرة واحدة خالل  مكاسبال نتيجةالفوائد والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين بشكل أساسي 

 النقدية التعويضات الناتج عن الدخلصافي شطب الفائدة المستحقة على قروض المساهمين. وتم التعويض جزئياً عن ذلك من خالل  بعد

 األولي للشركة.العام  في التوقعات ضمن نشرة اإلصدار لالكتتاب مدرجةمليون لاير ُعماني، والتي لم تكن  0.0بقيمة 

 4302 من عام لفترة التسعة أشهر األولىالربح بعد الضريبة 

 03.00إلى ليصل  4300من عام  فترة التسعة أشهر األولىمليون لاير ُعماني خالل  ...8زاد الربح بعد الضريبة بشكل ملحوظ من 

 :. وقد تم توضيح الفروق الهامة من خالل الرسم البياني التالي4302 عامفترة التسعة أشهر األولى من مليون لاير ُعماني ل
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 لفترة التسعة أشهر األولىمقابل صافي الربح  4102عام  األولى منلفترة التسعة أشهر صافي الربح  مليون لاير ُعماني

 4102من عام 

 مؤشرات األداء المالي الرئيسية
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 ألرباح والخسائر:لت الرئيسية في ما يلي تحليل موجز وأبرز خصائص المكونا

 

 اإليرادات

% 42المياه بنسبة % )باستثناء رسوم الوقود( وتساهم .0تساهم الطاقة بنسبة 

إيرادات رسوم الوقود عابرة ويتم احتسابها بناء تعتبر وإجمالي اإليرادات. من 

وقد نموذج المحطة.  من خاللاستهالك الغاز الطبيعي التي يتم احتسابها على 

 . تحسن الموثوقية نتيجة مقارنة بالعام الفائت بشكل أساسي اإليرادات تزاد

 

 

 تكلفة المبيعات

متلكات استهالك الم بشكل أساسيتشمل تكلفة المبيعات 

وتكلفة الوقود والتي هي عابرة والمحطات والمعدات 

نتيجة  4300 بعاموقد زادت تكلفة المبيعات مقارنة بطبيعتها. 

ولكنها  ،وتكلفة الوقود الصيانةالتشغيل وارتفاع تكاليف 

 مع توقعات االكتتاب العام األولي للشركة.  تتماشى

 

 

 صافي تكاليف التمويل

نتيجة  4300من عام  بفترة التسعة أشهر األولىمقارنة  4302عام  فترة التسعة أشهر األولى منويل خالل انخفض صافي تكاليف التم

بالتوافق مع الوثائق المالية  ثالثاللطرف ان و. والشركة مستمرة في خفض دي4300في يوليو  أسهمتحويل قروض المساهمين إلى 

 .االخاصة به

 توزيعات األرباح

مع الصالحيات المنوطة  وذلك وفقابيسة للسهم الواحد  4.بواقع  مرحليةأرباح  على توزيعمجلس اإلدارة فق وا 4302أكتوبر  40في 

من قبل مساهمي الشركة وذلك  4302مارس  .4خالل الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ  به من قبل مساهمي الشركة

 .4302نوفمبر  0 م في.ع.م.لاليداع والمقاصة شللمساهمين المسجلين في سجل مساهمي شركة مسقط 

أعلى من األرباح المتوقعة في نشرة إصدار االكتتاب العام األولي وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الدخل الناتج من  رحليةلمااألرباح 

 التعويضات النقدية دفعة واحدة وتحّسن األداء التشغيلي.

خالل الجمعية  4300ديسمبر  00المنتهية في  للسنةبيسة للسهم الواحد  8.واقع وافق المساهمون على توزيعات أرباح نهائية ب

عام لبيسة للسهم الواحد  0.بحيث أصبح إجمالي توزيعات األرباح  ،4302مارس  .4العمومية السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ 

4300. 

 المخاطر والمخاوف

 .عتياديةمخاطر التشغيل اال بخالفال يوجد أي مخاطر أو مخاوف 

4102 تكلفة المبيعات  

4102اإليــرادات   

اهـالمي ةــاقـالط   
 

اهـالمي  
 

 رسوم الوقود

 رسوم الوقود

 
 

 

 استهالك

 تكلفة الوقود

 تكاليف التشغيل والصيانة

 تكلفة الصيانة

 أخــرى

4102 تكلفـة المبيعـات  



 توقعات األعمال

مليون لاير ُعماني كما هو وارد في  2..03بواقع  4302لعام  ةبعد الضريبة المتوقع األرباح من تحقيق الشركة تتمكنمن المتوقع أن 

شهر األولى من فترة التسعة أمليون لاير ُعماني خالل  3.0نشرة اإلصدار لالكتتاب العام األولي، بعد تحقيق الكفاءة التشغيلية بقيمة 

 النقديةإضافة إلى صافي دخل التعويضات  ،بما يتجاوز أرقام التوقعات المدرجة في نشرة إصدار االكتتاب العام األولي 4302 عام

 مليون لاير ُعماني. 0.0بقيمة 


