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

 مناقشات اإلدارة وتحليالتها

أشهر املنتهية  تسعةيسرنا أن نعرض عليكم البيانات املالية املدققة لشركة سيمبكورب صاللة للطاقة واملياه )سيمبكورب صاللة أو الشركة( لفرتة 
 22.01أرباحا صافية بعد خصم الضرائب قدرها  هذه الفرتةم(، حققت الشركة خالل 1326من عام تسعة أشهر م )1326 سبتمرب 03يف 

تسعة أشهر )م 1325من عام  ذات الفرتةخالل  مليون لاير عماين 23.61مليون لاير عماين مقارنة بأرباح صافية بعد خصم الضرائب قدرها 
  م(.1325من عام 

 

 على أعمال الشركةعامة نظرة 

 قدرة أما واط مليون 445 ىلإ حملطة توليد الطاقة التعاقدية القدرة وتبلغ. الشركة لعمل الرئيسي النشاط ظفار حمافظة يف واملياه الطاقة توفري يشكل
 منوذج استقرار يضمن الذي األمر وهو ،حمطاهتا توافر على بناء اإليرادات الشركة وتتلقى. يوميا جالون مليون 25 إىل فتصل املياه حمطة

الطلب املتنامي على بوتلعب احملطة كوهنا أكرب حمطة للطاقة واملياه وأكثرها كفاءة يف إستخدام الطاقة يف حمافظة ظفار دورا كبريا يف الوفاء .عملها
 افظة. احمل% من املياه احملالة يف 233و الطاقة% من الطلب على 55الطاقة واملياه ، وتساهم الشركة حاليا يف الوفاء بنسبة 

 

 دا   األعلى عامة نظرة 

 م أفضل من األهداف املوضوعة. 1326من عام تسعة أشهر فرتة كان األداء التشغيلي واملايل للشركة خالل 

 

 األدا  التشغيلي

الطاقة م. ويتميز األداء التشغيلي الرئيسي باعتمادية عالية حملطات 1326من عام تسعة أشهر  فرتة أظهرت الشركة أداء تشغيليا وماليا قويا خالل
الزيادة يف الطلب إىل م ويعود ذلك بشكل رئيسي 1325من عام نفس الفرتة وارتفع عامل األمحال مبحطة الطاقة بشكل كبري مقارنة بواملياه. 

 ورةلالستفادة من الكفاءة العالية للطاقة اخلاصة بتقنية الد %(55% إىل 03شركة سيمبكورب صاللة )ارتفع من على شبكة الطاقة حملطة 
  .املدجمة

 

 



 م: 1326من عام  لفرتة تسعة أشهرالتشغيل الرئيسية  مؤشراتيوضح اجلدول أدناه 

 نسبة التغير%     م1025 - تسعة أشهر  م1026 - تسعة أشهر الوحدة 

 - 4...   4... (%) محطة المياه اعتمادية

 -3.0 ....   6... (%) الطاقةمحطة توليد  اعتمادية

 0.2 264145   204433 )ألف مرت مكعب( المباعةكمية المياه 

 14.4 244364520   2404.46.5 )ميغا واط يف الساعة( المباعة طاقةكمية ال

 10.5 45.0  5..5 (%) (الطاقةعامل الحمولة الخاص بالمحطة )

 6.6 50.0  0.2. (%) عامل الحمولة الخاص بالمحطة )المياه(

 

  األدا  المالي

  التالية مؤشرات األداء املالية الرئيسية:توضح األشكال 

 

 م1025 - تسعة أشهر م1026 - تسعة أشهر

 مليون لاير عماني مليون لاير عماني 
 

 88.55 85.85 اإليرادات  

األرباح قبل احتساب الفوائد 
 والضرائب واإلهالك واإلطفا 

55.88 55.35 

الفوائد  احتساب األرباح قبل
 والضرائب

58.58 58.85 

 55.35 55.55 اقتطاع الضرائببعد  األرباح
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احتساب الفوائد 

 والضرائب

األرباح بعد 
اقتطاع 
 الضرائب

 م2016تسعة أشهر  

 م2015تسعة أشهر  

 مؤشرات األداء المالي الرئيسية
مليون لاير 



 م1326عام من تسعة أشهر  فرتة خاللالضرائب  اقتطاع بعد األرباح

تسعة مليون لاير عماين خالل  22.01م إىل 1325من عام  مليون لاير عماين لتسعة أشهر 23.61ارتفعت األرباح بعد اقتطاع الضرائب من 
 : الشكل الوارد أدناه أهم الفروقات الرئيسيةم، ويوضح 1326من عام أشهر 

 
 

 حتليل خمتصر وتوضيح خلصائص املكونات الرئيسية للربح أو اخلسارة: تقدم النقاط الواردة أدناه

  اإليرادات

% )باستثناء رسوم الوقود( وتساهم املياه  45بنسبة الطاقة تساهم 
إمجايل من % 02فيما تساهم رسوم الوقود بنسبة % 12بنسبة 

وتعد رسوم الوقود كلفة حتويلية ويتم حساهبا بناء على  ،اإليرادات
، استهالك الغاز الطبيعي الذي يتم حسابه على أساس منوذج احملطة

م 1326خالل فرتة تسعة أشهر من عام  وقد ارتفعت اإليرادات
ويعود ذلك بشكل مقارنة بنفس الفرتة من العام املاضي % 6بنسبة 

وهو ما أدى إىل زيادة  للمحطة  احلمولة ا مل عاإرتفاع إىل أساسي 
 يف رسوم الوقود وإيرادات رسوم الطاقة املتغرية. 
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األرباح بعد اقتطاع  إرتفاع الضريبة
الضرائب لتسعة 
أشهر من عام 

 م2016

 م2015تسعة أشهر م مقابل 2016تسعة أشهر  -الضرائب اقتطاع بعد األرباح  مليون لاير عماني

48% 

21% 

31% 

 الطاقة

 المياه

 رسوم الوقود

م2016اإليرادات خالل تسعة أشهر من عام   



 تكلفة املبيعات

قيمة املمتلكات  فة املبيعات بشكل أساسي منتتألف تكل
. وتكاليف التشغيل والصيانةواحملطات واملعدات وتكلفة الوقود 

م 1325بنفس الفرتة يف عام وارتفعت تكلفة املبيعات مقارنة 
 وتكلفة نتيجة الرتفاع تكلفة التشغيل والصيانة وتكلفة الوقود

إرتفاع  الوقود بسبب . ارتفعت تكلفةأألمد طويلة خدمة اتفاقية
حيث أن ، و  وتعديل أسعار الغاز. للمحطة  عامل احلمولة 

4 فإن هناك زيادة مقابلة يف  فة الغاز كلفة حتويلية بطبيعتهاتكل
يعود ارتفاع تكلفة  الوقود كما موضح أعاله. إيرادات رسوم

 ساعات التشغيل املأخوذة يف احلسبانزيادة أنشطة الصيانة و  إرتفاع بشكل أساسي إىل أألمد طويلة خدمة اتفاقية وتكلفةالتشغيل والصيانة 

 مقارنة بالعام الماضي

 

 صايف تكلفة التمويل

بسداد جزء من القرض  م نظراً لقيام الشركة 1325عام من  بنفس الفرتةم مقارنة 1326من عام تسعة أشهر اخنفض صايف تكلفة التمويل يف 
 بأجل وفقا لبنود وثائق التمويل.

 الوضع المالي

  
 م1326 سبتمرب 03

 
 م1325سبتمرب  03  م1325 ديسمرب 02

     
  

 585.3 مليون لاير عماين مجايل األصولإ

 
589.5  535.5 

لاير عماينمليون  اإللتزاماتامجايل   533.5 

 
533.9  535.5 

 555.5 مليون لاير عماين أموال املسامهني

 
555.5  555.3 

 53.8 مليون لاير عماين حقوق املسامهني

 
55.5  55.5 

 النسبة احلالية
 

5.95.5 

 
5.35.5  5.98.5 

 نسبة املديونية
 

35.55 

 
35.53  35.53 

للسهم الواحدلاير عماين /   صايف األصول للسهم الواحد  5.55 

 
5.55  5.55 

 

 

25% 

53% 
 

13% 
7% 2% 

 األهالك

 تكلفة الوقود

 تكلفة التشغيل والصيانة

 تكلفة الخدمات والصيانة

 اخرى

م2016خالل تسعة أشهر من عام  تكلفة المبيعات  

تكلفة اتفاقية خدمة 
 طويلة أألمد 



 

 توزيعات األرباح المرحلية

م للمسامهني املسجلني يف 1326بيسة للسهم عن عام  23.0على توزيع أرباح مرحلية بقيمة  1326أكتوبر  15وافق جملس اإلدارة بتاريخ 
 م. 1326 نوفمرب 2سجل مسامهي الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع بتاريخ 

 على أعمال الشركة مستقبليةنظرة 

 بإستثناء يف حالة حدوث أي ظروف غري منظورة، فإنه من املتوقع أن تكون أرباح الشركة وتدفقاهتا النقدية مستقرة .

 

 


