
 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة واملياه ش.م.ع.ع 

 مناقشات اإلدارة وحتليالهتا

أشهر املنتهية يف    ستة اليسران أن نعرض عليكم البياانت املالية املدققة لشركة سيمبكورب صاللة للطاقة واملياه )سيمبكورب صاللة أو الشركة( لفرتة  
م أرابحا صافية بعد خصم  2021من عام    األول  نصف الحققت الشركة خالل  حيث  ،  م(2021األول من عام  لنصف  ام )2021  يونيو   30

مليون رايل    9.57م اىل  2021األول من عام  نصف  الاألرابح بعد خصم الضرائب يف  إخنفضت    .مليون رايل عماين  9.57الضرائب قدرها  
بشكل أساسي إىل    ويعود،  (م2020األول من عام    نصف ال)  م2020عام  من    الفرتة املماثلةخالل  مليون رايل عماين  10.5  مقارنة    عماين

   . م2020خالل النصف األول من عام إعصار ميكونو للتأمني تعويضات تسوية مطالبة 

 على أعمال الشركة عامة نظرة 

  حمطة   قدرة   أما   واط   ميجا  445  ىلإ   للشركة  التعاقدية   القدرة  وتصل .  الشركة   لعمل   الرئيسي   النشاط   ظفار   حمافظة  يف   واملياه   الكهرابء   توفي   يشكل
وقد    .عملها  منوذج  استقرار  يضمن  الذي  األمر  وهو  ،حمطاهتا  توافر  على  بناء  اإليرادات  الشركة  وتتلقى.  يوميا  جالون  مليون  15  إىل  فتصل  املياه

من  األول    النصفعلى املياه احملالة يف احملافظة خالل    % من الطلب 50ونسبة    طاقة من الطلب اإلمجايل على ال%  60الشركة بنسبة    أسهمت
 م. 2021عام 

م، ومنذ بدء تشغيل احملطة ، قام  2021من عام    النصف األول ( يف حمافظة ظفار خالل  3ديدة )صاللة اي دبليو يب  اجلتشغيل حمطة املياه  مت  
.  إخنفاض عامل األمحال على حمطتناياه احملالة بني احملطتني مما أدى إىل  مركز توزيع األمحال بتطبيق سياسة تشغيلية تتمثل يف تقسيم الطلب على امل

بينما يتم تعويض  ال ميثل أتثيًا كبيًا على رحبية الشركة ألن إيرادات الشركة تعتمد على توفر احملطة ،    عامل األمحال للمحطةومع ذلك ، فإن  
 اخنفاض التكلفة التشغيلية. اإليرادات املتغية مبا يقابله من  اإلخنفاض يف 

 داء   ال على عامة نظرة 

   .م2021للنصف األول من عام  توضح األقسام الوارد أدانه ابلتفصيل األداء اخلاص ابلتشغيل والصيانة إضافة إىل األداء املايل للشركة

 والصيانة  التشغيل

 الداء التشغيلي 



.  الطاقةحمطات  و   عالية حملطات املياه   متيز األداء التشغيلي الرئيسي ابعتماديةم،  2021من عام    األول  النصفأظهرت الشركة أداء تشغيليا قواي يف  
ل حمطة املياه بنسبة  امحأ يف حني اخنفض عامل  ،يف احملافظة يف الطلب   رتفاعوذلك بسبب إ% تقريبا 17.5عامل أمحال حمطة الطاقة بنسبة   إرتفع
 :  م2021من عام  األول للنصفالتشغيل الرئيسية  مؤشراتيوضح اجلدول أدانه  .احملافظة٪ تقريًبا بسبب تشغيل حمطة مياه جديدة يف 32
 

 م2021 النصف الول من عام الوحدة 
 

 التغري %  م2020النصف الول من عام 

 99.94   99.99 (%) حمطة املياه   اعتمادية
0.05 % 

 99.89   99.89 (%) الطاقة حمطة توليد    اعتمادية
- 

 12,470   8,458 )ألف مرت مكعب(  كمية املياه املباعة 
-32.2 % 

 740,069   865,262 )ميغا واط يف الساعة(  املباعة الطاقة  كمية  
16.9 % 

 44.76 (%) ( الطاقة عامل احلمولة اخلاص ابحملطة )

 
38.1 

17.48 % 

 68.53 (%) عامل احلمولة اخلاص ابحملطة )املياه( 

 
100.7 

31.9 - % 

 

 الصيانة:  

فقد    م2021األول من عام    نصفخالل الو طة من أجل حتسني عمليات تشغيلها وكفاءهتا واستدامتها،  بصيانة احمل  ستمر تقوم الشركة بشكل م
  والصيانة الروتينية  ، اخلاصة بسحب مياه البحر  HPأكملت عملية إصالح شاملة ملضخة  و الشركة الفحص الرئيسي للتوربينات البخارية  أكملت  
 للمحطة.األخرى 

 

 

 

 

 

 

 



 لداء املال ا

  توضح األشكال التالية مؤشرات األداء املالية الرئيسية: 

  من  الولالنصف   
 م 2021  عام

  منالول    نصفال
 م 2020  عام

  مليون رايل عمان  مليون رايل عمان  
  

 36.3 37.8 اإليرادات
الفوائد   احتساب  قبل  الرابح 

 والضرائب واإلهالك واإلطفاء 
22.2 24.1 

قبل الفوائد    احتساب  الرابح 
 والضرائب 

16.7 18.6 

 10.5 9.6 الربح بعد اقتطاع الضرائب 

 
 م 2021من عام    الول   النصفبعد اقتطاع الضرائب خالل    الرابح

  األول   نصفاليف  ليون رايل عماين  م  9.6م إىل  2020عام    األول من  نصفالمليون رايل يف    10.5من  ح بعد اقتطاع الضريبة  رابإخنفضت األ
 : ات الرئيسية التايل أهم الفروق  الشكليوضح و .  م2021من عام 
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ألف لاير عماني م مقارنة باألرباح بعد الضريبة 2021األرباح بعد الضريبة للنصف األول من عام 
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لاير عمانيمليونمؤشرات األداء المالية الرئيسية



 : لألرابح واخلسائرحتليل خمتصر وتوضيح خلصائص املكوانت الرئيسية  أدانهتقدم النقاط الواردة 

 اإليرادات

رسوم الوقود( وتساهم  غي شاملة ل% )  51بنسبة    طاقةتساهم ال
فيما تسهم رسوم الوقود    % من إمجايل اإليرادات22املياه بنسبة  

اإلمجالية،  27بنسبة   اإليرادات  من  اإليرادات  %  إرتفعت  وقد 
أرتفاع يف  %  4بنسبة   اىل  الوقود و ويعود    رسوم إيرادات    رسوم 

معامل امحال  إرتفاع يف  الطاقة ويعود ذلك بشكل رئيسي نتيجة  
على    طة.احمل بناء  حساهبا  ويتم  حتويلية  الوقود كلفة  رسوم  وتعد 

يتم حسابه   الذي  الطبيعي  الغاز  الطلب  استهالك  لنموذج  وفقا 
بشكل  أخنفضت ايرادات رسوم السعة    . الوقود املتعاقد عليهعلى  

يف    طفيف واحد  ليوم  اإلضافية  اإليرادات  بسبب  ذلك  ويعود 
 . ( )أتثي السنة الكبيسة 2020األول من عام  نصفال

 

 

 تكلفة املبيعات 

تتألف تكلفة املبيعات بشكل أساسي من اخنفاض قيمة املمتلكات  
تكلفة    إرتفعت واحملطة واملعدات وتكلفة الوقود والشتغيل والصيانة.  

  رتفاع إل  م  2020م  مقارنة بنفس الفرتة من عا  % 11بنسبة    املبيعات
كلفة اتفاقية اخلدمة طويلة  وتتكلفة التشغيل والصيانة  و تكلفة الوقود  

الذي    طة عامل محولة احمل  إرتفاعىل  إ  دتكلفة الوقو   إرتفاع يُعزى    .األجل
مع   الطاقةيتماشى  رسوم  إيرادات  التشغيل    .إرتفاع  تكلفة  زادت 

والصيانة بسبب الزايدة يف أنشطة الصيانة املخططة هلا وزايدة وتكلفة  
الزايدة يف عدد   احململة    FFHاتفاقية اخلدمة طويلة األجل بسبب 

        وعامل التضخم.
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 دخل اخر

الدخل االخر   ايشمل  انقطاع األعمال    م 2021  األول من عام   لنصف خالل  التعويض عن  التأمني يف  التسوية ملطالبات  بشكل رئيسي على 
 . م 2018يف وخسائر األضرار اليت حلقت مبمتلكات الشركة الناشئة عن إعصار ميكونو 

 صايف تكلفة التمويل

قرض    جزء من  م نظراً لقيام الشركة بتسديد2020األول من عام  نصف  ابل م مقارنة  2021عام    األول من  لنصفا  اخنفض صايف تكلفة التمويل يف
 أبجل مبا يتماشى مع واثئق متويله.  

 

 مصروفات ضريبة الدخل 

م مقارنة بنفس الفرتة من  2021األول من عام    نصف يف األرابح خالل الخنفاض  مصروفات ضريبة الدخل بشكل أساسي اىل إ  خنفاضيعود إ
 العام املاضي. 

 الوضع املال

 يفكما    كما يف  كما يف  

 م 2020  يونيو  30  م 2020  ديسمرب  31  م 2021  يونيو  30  
       

 337.71  322.23  311.69 مليون رايل عماين مجايل األصولإ
 232.13  212.98  191.76 مليون رايل عماين اإللتزاماتامجايل 

 119.34  121.06  128.92 مليون رايل عماين أموال املسامهني
 105.58  109.25  119.93 مليون رايل عماين املسامهنيحقوق 

 61:39  58:42  54:46  نسبة املديونية 
 0.125  0.127  0.135 رايل عماين / للسهم الواحد  صايف األصول للسهم الواحد

 

 

 

 

 



 19-وابء كوفيد  

  م 2020طوال عام  (19-)كوفيدمن حاالت ة منخفض ادعدة أظاحملاف، حيث سجلت (19-)كوفيدظفار بشكل كبي جبائحة  حمافظةمل تتأثر 
االحرتازية الالزمة حلماية   تدابيمجيع ال  الشركة . ومع ذلك ، قامت الشركة بتنشيط خطتها الستمرارية األعمال واختذتم2021 عامخالل و 

، وإعداد خطط  للموظفني، وتشكيل الفريق املنفصل محطةلل اإلجراءات االحرتازية اىل التطهي املنتظم تضمنت وقد  ا. موظفينا وعملياهت
لتمكني   طة احملظام مدخل ن  ، وإعادة للموظفنياالستجابة للطوارئ ملعاجلة حاالت الطوارئ ، وتوفي مجيع معدات احلماية الشخصية املطلوبة 

 ملوظفيها ومقاوليها.  اللقاح، اختذت الشركة خطوات استباقية لتوفي م2021نصف األول من عام الفحص النشط للموظفني و الزائرين. يف ال

 نظرة مستقبلية على أعمال الشركة 

خالل  ستظل الشركة ملتزمة ابلعمليات اآلمنة واملوثوقة على رأس أولوايهتا. يف الوقت نفسه ستظل الشركة تركز على تعظيم عوائد املسامهني من 
 املراقبة املستمرة لألداء املايل والتشغيلي للشركة.

 


