
ش.م.ع.ع سيمبكورب صاللة للطاقة والمياهشركة   

 ات اإلدارة وتحليالتهاشاقنم

األوىل من عام لفرتة األشهر الثالثة  )سيمبكورب أو الشركة(  للطاقة واملياهسيمبكورب صاللةلشركة يسرنا أن نقدم البيانات املالية املدققة 
مليون لاير عماين  5,25 اقتطاع الضريبة قدرها أرباح بعدم 5102سجلت الشركة خالل الربع األول من عام م(. 5102)الربع األول م 5102

 بلغتم(, بينما 5102م )الربع األول 5102عام من نفس الفرتة  خاللمليون لاير عماين  5,25اقتطاع الضريبة قدرها مقارنة بأرباح بعد 
بلغت الفائدة والضريبة  أرباح قبلم مقارنة ب5102بع األول من عام مليون لاير عماين خالل الر  2,28( PBIT)الفائدة والضريبة  األرباح قبل

 األرباح من أفضل م5102 لعام األول الربع يف الضريبة اقتطاع بعد األرباح وكانتم. 5102نفس الفرتة من عام مليون لاير عماين خالل  2880
 متاشيا القروض أرصدة اخنفاض بسبب بالشركة اخلاصة التمويل تكاليف اخنفضت حيث م5102 عام من الفرتة نفس خالل الضريبة اقتطاع بعد
 .التمويل وثائق مع

 أعمال الشركةنظرة عامة على 

مليون واط أما قدرة حمطة  222لشركة. وتصل القدرة التعاقدية للشركة اىل ا الرئيسي لعملظفار النشاط  حمافظةيشكل توفري الكهرباء واملياه يف 
 . عملهايضمن استقرار منوذج  وهو األمر الذينعها, بناء على توافر حمطتها اإليراداتمليون جالون يوميا. وتتلقى الشركة  02فتصل إىل املياه 

 نظرة عامة على األداء

 األداء التشغيلي

% من الطلب على 21تلبية أكثر من يف  كانت الشركة تساهمم. و 5102تشغيليا وماليا قويا خالل الربع األول من عام أظهرت الشركة أداء 
عالية  باعتماديةم. ويتميز األداء التشغيلي الرئيسي 5102مارس بنهاية شهر % من الطلب على املياه احملالة يف حمافظة ظفار 011الكهرباء و

 م: 5102أدناه معايري التشغيل الرئيسية للربع األول لعام يوضح اجلدول  حملطات الكهرباء واملياه.

 م5102الربع األول   م5102الربع األول  الوحدة 

 6686   6889 (%) محطة المياه اعتمادية

 6686   6686 (%) محطة توليد الكهرباء اعتمادية

 2,623   2,398 )ألف مرت مكعب( كمية المياه المباعة

 322,635   325,210 )ميغا واط يف الساعة( الكهرباء المباعةكمية 

 3680  3982 (%) عامل الحمولة الخاص بالمحطة )الكهرباء(

 6283  8282 (%) عامل الحمولة الخاص بالمحطة )المياه(



 

 

 

 األداء المالي

 مؤشرات األداء املالية الرئيسية: توضح األشكال التالية
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 02886 09880 اإليرادات  

األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك 
 واإلطفاء

01822 01828 

 2880 2828 الفوائد والضرائب احتساب األرباح قبل
 5825 5825 اقتطاع الضريبةالربح بعد 

 

 

 حيث م5102 عام من الفرتة نفس خالل الضريبة اقتطاع بعد األرباح من أفضل م5102 لعام األول الربع يف الضريبة اقتطاع بعد األرباح وكانت
 الفوائد احتساب قبل األرباح وكانت.  التمويل وثائق مع متاشيا القروض أرصدة اخنفاض بسبب بالشركة اخلاصة التمويل تكاليف اخنفضت

 نتيجة أتى متكرر غري دخل بسبب أقل 5102 لعام األول الربع يف واإلطفاء واإلهالك والضرائب الفوائد احتساب قبل األرباح و والضرائب,
  . واملياه الطاقة لشراء العمانية الشركة مع سابق خالف لتسوية

 م5102يف الربع األول لعام قتطاع الضريبة  الربح بعد

من عام مليون لاير عماين يف الربع األول  5,25م اىل 5102مليون لاير عماين يف الربع األول لعام  5,25من  الضريبة اقتطاعارتفع الربح بعد 
 الفروق: م. يوضح اجلدول التايل أهم 5102
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احتساب قبل  األرباح اإليرادات
 الفوائد والضرائب
 واإلهالك واإلطفاء
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عمانيمليون لاير  مؤشرات األداء المالي الرئيسية  



 
 ونات الرئيسية للربح أو اخلسارة أدناه:وقد مت تقدمي حتليل خمتصر وتوضيح خلصائص املك

 اإليرادات

( رسوم الوقود% )باستثناء  25تساهم الكهرباء بنسبة 
وتعد رسوم . اإليراداتإمجايل % من 52وتساهم املياه بنسبة 

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

على باملقارنة مع العام املاضي بسبب زيادة يف أ اإليرادات
 سعر الغاز. 

 

 تكلفة املبيعات

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

 املبيعاتتعد كلفة حتويلية بطبعها. وارتفعت تكلفة 
م نتيجة الرتفاع تكلفة التشغيل 5102مقارنة بعام 

الوقود بسبب  يانة وتكلفة الوقود. ارتفعت تكلفةوالص
زيادة أسعار الغاز من قبل وزارة النفط والغاز. وحيث 

هنالك فإن ها, أن تكلفة الغاز كلفة حتويلية بطبيعت
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 رسوم الوقود كما هو موضح أعاله.  إيراداتزيادة مقابلة يف 

 صايف تكلفة التمويل

مبا يتماشى مع وثائق بأجل قرض تسديد نظرًا لقيام الشركة بم 5102م مقارنة بعام 5102اخنفض صايف تكلفة التمويل يف الربع األول لعام 
 متويله. 

 الوضع المالي
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 أعمال الشركةعلى  مستقبليةنظرة 

إصدار الطرح العام نشرة  مليون لاير عماين كما هو متوقع يف 05,62م واملقدرة بنحو 5102من املتوقع أن حتقق الشركة األرباح املتوقعة لعام 
 . األويل للشركة


