
 مناقشات اإلدارة وتحليالتها

يسرنا أن نعرض عليكم البيانات املالية املدققة لشركة سيمبكورب صاللة للطاقة واملياه (سيمبكورب صاللة أو الشركة) لفرتة ستة أشهر 

م أرباحا 2015م)، حققت الشركة خالل النصف األول من عام 2015م (النصف األول من عام 2015يونيو  30املنتهية يف 
 مليون لایر عماين 7.87مليون لایر عماين مقارنة بأرباح صافية بعد خصم الضرائب قدرها  7.32صافية بعد خصم الضرائب قدرها 

م 2015بلغت األرباح قبل استقطاع الفائدة والضريبة خالل النصف األول من عام  بينمام 2014خالل النصف األول من عام 
 م. 2014مليون لایر خالل النصف األول من عام  18.78 بـمليون لایر عماين مقارنة  17.38

 على أعمال الشركةعامة نظرة 

 أما واط مليون 445 اىل للشركة التعاقدية القدرة وتصل. الشركة لعمل الرئيسي النشاط ظفار حمافظة يف واملياه الكهرباء توفري يشكل
 استقرار يضمن الذي األمر وهو ،حمطاهتا توافر على بناء اإليرادات الشركة وتتلقى. يوميا جالون مليون 15 إىل فتصل املياه حمطة قدرة

 .عملها منوذج

 داء  األعلى عامة نظرة 

 األداء التشغيلي

 % من70م. وقد سامهت الشركة يف تلبية أكثر من 2015أظهرت الشركة أداء تشغيليا وماليا قويا خالل النصف األول من عام 
م. ويتميز األداء 2015الطلب على املياه احملالة يف حمافظة ظفار بنهاية شهر يونيو إمجايل % من 100الطلب على الكهرباء و إمجايل

التشغيل الرئيسية للنصف األول من عام  مؤشراتالتشغيلي الرئيسي باعتمادية عالية حملطات الكهرباء واملياه. يوضح اجلدول أدناه 
 م: 2015

 م2014األول  النصف  م2015األول  النصف الوحدة 

 99.7   99.1 (%) محطة المياه اعتمادية

 99.9   99.9 (%) محطة توليد الكهرباء اعتمادية

 11,991   10,486 (ألف مرت مكعب) كمية المياه المباعة

 933,848   922,467 (ميغا واط يف الساعة) كمية الكهرباء المباعة

 48.3  47.7 (%) بالمحطة (الكهرباء)عامل الحمولة الخاص 

 97.2  85.0 (%) عامل الحمولة الخاص بالمحطة (المياه)



 

 

 األداء المالي

 توضح األشكال التالية مؤشرات األداء املالية الرئيسية:

األول  النصف 
 م2015

األول  النصف
 م2014

 
 مليون لایر عماني مليون لایر عماني

 

 32.14 36.90 اإليرادات  

األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 
 واإلهالك واإلطفاء

22.75 24.15 

 18.78 17.38 الفوائد والضرائب احتساب األرباح قبل

 7.87 7.32 الضرائباقتطاع بعد  األرباح

 

م نظراً 2014من أرباح عام  م أقل2015وكانت األرباح بعد اقتطاع الضرائب واألرباح قبل إحتساب الفوائد والضرائب يف النصف األول لعام 

مليون لایر عماين. وبإستثناء  1.7ل أخرى بقيمة ب ملرة واحدة ناجتة عن تعويض ودخم مكاس2014لتضمن األرباح بعد اقتطاع الضرائب لعام 

 م أفضل من الفرتة املماثلة خالل العام املاضي. 2015هذه املكاسب فإن نتائج النصف األول من عام 

 

 م2015عام خالل النصف األول من الضرائب  اقتطاع بعد األرباح

 يوضح اجلدول التايل أهم الفروقات الرئيسية: 
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األرباح قبل  اإلیرادات
اقتطاع الفائدة 
والضرائب 
واإلھالك 
  واإلطفاء

األرباح قبل 
اقتطاع الضرائب 

  والفائدة

األرباح بعد 
 اقتطاع الضرئب

النصف األول 
2015 

النصف األول 
2014 

المالي الرئیسیة مؤشرات األداء ملیون لایر  



  

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

 اإليرادات

% (باستثناء رسوم الوقود)  52تساهم الكهرباء بنسبة 

% من إمجايل اإليرادات. وتعد 22وتساهم املياه بنسبة 

حساهبا بناء على استهالك  رسوم الوقود كلفة حتويلية ويتم 

الغاز الطبيعي الذي يتم حسابه على أساس منوذج احملطة. 

ب وكانت اإليرادات أعلى باملقارنة مع العام املاضي بسب

 زيادة يف سعر الغاز. 
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األرباح بعد إقتطاع 
الضرائب في 

النصف األول من 
 م2014عام 

اإلرتفاع في 
 اإلیرادات 

اإلرتفاع في تكلفة 
 المبیعات

اإلنخفاض في 
المصروفات 

 اإلداریة والعامة

اإلنخفاض في 
 الدخول األخرى

اإلنخفاض في 
 صافي تكلفة التمویل

األرباح بعد إقتطاع  إنخفاض الضریبة
الضرائب في 

النصف األول من 
 م2015عام 

 م2014م مقابل النصف األول 2015بعد اقتطاع الضرائب في النصف األول  األرباح ملیون لایر عماني

52% 

22% 

26% 
 الطاقة

 المیاه

 رسوم الوقود

م2015النصف األول  -اإلیرادات   



 تكلفة املبيعات

تتألف تكلفة املبيعات بشكل أساسي من اخنفاض قيمة 

املمتلكات واحملطات واملعدات وتكلفة الوقود اليت تعد  

تكلفة املبيعات مقارنة   كلفة حتويلية بطبعها. وارتفعت

م نتيجة الرتفاع تكلفة التشغيل والصيانة 2014بعام 

. ارتفعت تكلفت الوقود بسبب زيادة وتكلفة الوقود

أسعار الغاز من قبل وزارة النفط والغاز. وحيث أن تكلفة 

الغاز كلفة حتويلية بطبيعتها، فإن هنالك زيادة مقابلة يف 

 إيرادات رسوم الوقود كما هو موضح أعاله. 

 

 صايف تكلفة التمويل

م نظراً لقيام الشركة بتسديد قرض بأجل 2014عام النصف األول من مقارنة بم 2015اخنفض صايف تكلفة التمويل يف النصف األول من عام 

 مبا يتماشى مع وثائق متويله. 

 الوضع المالي

  
 م2015 يونيو 30

 
 م2014يونيو  30

 
 م2014 ديسمرب 31

 372.02 مليون لایر عماين مجايل األصولإ       
 

381.47 
 

371.54 
 288.31 عماينمليون لایر  اإللتزاماتامجايل 

 
298.19 

 
293.26 

 105.26 مليون لایر عماين أموال املسامهني
 

105.79 
 

101.95 
 83.72 مليون لایر عماين حقوق املسامهني

 
83.27 

 
78.28 

 النسبة احلالية
 

1.64:1 
 

1.50:1 
 

1.75:1 
 نسبة املديونية

 
74:26 

 
75:25 

 
76:24 

 1.10 للسهم الواحدلایر عماين /  صايف األصول للسهم الواحد
 

1.11 
 

1.07 
 

 

 

 

28% 

49% 

13% 
 اإلھالك 3% 7%

 تكلفة الوقود

 تكلفة التشغیل والصیانة

تكلفة عقود الخدمات 
 والصیانة

 أخرى

م2015النصف األول  - تكلفة المبیعات  



 على أعمال الشركة مستقبليةنظرة 

م كما مت تضمينه يف نشرة اإلصدار اخلاصة بالطرح العام األويل 2015لعام  بعد اقتطاع الضرائب من املتوقع أن حتقق الشركة األرباح املتوقعة

 للشركة . 

 


