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

 مناقشات اإلدارة وحتليالهتا

أشهر املنتهية يف  ستةيسران أن نعرض عليكم البياانت املالية املدققة لشركة سيمبكورب صاللة للطاقة واملياه )سيمبكورب صاللة أو الشركة( لفرتة 
م أرابحا صافية بعد خصم 2020من عام  األول نصفالحققت الشركة خالل حيث ، م(2020األول من عام لنصف ام )2020 يونيو 30

 مليون رايل عماين  10.5م اىل  2020األول من عام  نصف  ال. إرتفعت األرابح بعد خصم الضرائب يف  مليون رايل عماين  10.5الضرائب قدرها  
إرتفاع األرابح بعد خصم  ويعود، (م2019األول من عام  نصفال) م2019عام من  الفرتة املماثلةخالل مليون رايل عماين  8.1مقارنة 

  إعصار ميكونو للتأمني واخنفاض كلفة التمويل.تعويضات تسوية مطالبة بشكل أساسي إىل  الضرائب

 على أعمال الشركةعامة نظرة 

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

 النصفعلى املياه احملالة يف احملافظة خالل    % من الطلب100ونسبة   طاقةمن الطلب اإلمجايل على ال%  50اىل %  45الشركة بنسبة    أسهمت
 م.2020من عام األول 

م بتطبيق سياسة تشغيلية تتمثل يف  2018قام مركز توزيع األمحال ابلشبكة منذ تدشني احملطة اجلديدة لطاقة يف حمافظة ظفار يف عام 
عامل األمحال على حمطتنا، ومع ذلك فإن هذا األمر ال  مشاركة الطلب على شبكة الكهرابء بني احملطتني وهو ما أدى إىل إخنفاض 

رية  يشكل أتثريا جوهراي على رحبية الشركة حيث أن إيرادات الشركة تعتمد على توافر احملطة بينما يتم تعويض اإلخنفاض يف ااإليرادات املتغ
 خبفض التكاليف التشغيلية. 

  



 داء   ال على عامة نظرة 

  .م2020للنصف األول من عام  لتفصيل األداء اخلاص ابلتشغيل والصيانة إضافة إىل األداء املايل للشركةتوضح األقسام الوارد أدانه اب

 والصيانة  التشغيل

 الداء التشغيلي 

. الطاقةحمطات  و   عالية حملطات املياه  متيز األداء التشغيلي الرئيسي ابعتماديةم،  2020من عام    األول  النصفأظهرت الشركة أداء تشغيليا قواي يف  
 مؤشراتيوضح اجلدول أدانه  يف الطلب على الكهرابء يف احملافظة،وذلك بسبب إخنفاض % تقريبا 18عامل أمحال حمطة الطاقة بنسبة  خنفضا

 : م2020من عام  األول للنصفالتشغيل الرئيسية 
 

 التغري %  م2019 عامالول من النصف  م2020 عام من الول نصفال الوحدة 

 99.9 99.9 (%) حمطة املياه اعتمادية
- 

 99.9 99.9 (%) الطاقةحمطة توليد  اعتمادية
- 

 12,433 12,470 )ألف مرت مكعب( كمية املياه املباعة
0.3% 

)ميغا واط يف  املباعةالطاقة كمية 
- 896,921 740,069 الساعة(

17.5% 

- 46.4 38.1 (%) (الطاقةابحملطة )عامل احلمولة اخلاص 
17.9% 

 100.7 100.5 (%) عامل احلمولة اخلاص ابحملطة )املياه(
-0.2% 

 

 الصيانة: 

فقد  م2020األول من عام  نصفال خاللو طة من أجل حتسني عمليات تشغيلها وكفاءهتا واستدامتها، بصيانة احمل ستمرمتقوم الشركة بشكل 
 .حملطة الطاقة واملياه DCSترقية كذلك و  واحد الشركة الفحص الرئيسي للتوربينات البخارية وفحص االحرتاق لتوربني غازأكملت 

 

 



 لداء املال ا

 توضح األشكال التالية مؤشرات األداء املالية الرئيسية: 

  من  الولالنصف   
 م 2020  عام

  منالول    نصفال
 م 2019  عام

  مليون رايل عمان  رايل عمان مليون   
  

 37.2 36.3 اإليرادات 

األرباح قبل احتساب الفوائد  
 والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

24.1 21.9 

الفوائد   احتساب األرباح قبل 
 والضرائب 

18.6 16.4 

 8.1 10.5 الربح بعد اقتطاع الضرائب 

 
 م 2020من عام    الول  النصفبعد اقتطاع الضرائب خالل    الرابح

من عام   األول  نصفاليف  ليون رايل عماين  م 10.5م إىل  2019عام   األول من  نصفالمليون رايل يف    8.1من  الربح بعد اقتطاع الضريبة    ارتفع
 :ات الرئيسيةالتايل أهم الفروق الشكليوضح و . م2020

 

 :لألرابح واخلسائرحتليل خمتصر وتوضيح خلصائص املكوانت الرئيسية  تقدم النقاط الواردة أدانه
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 اإليرادات

رسوم الوقود( وتساهم املياه بنسبة غري شاملة ل% )  53بنسبة    طاقةتساهم ال
% من 24فيما تسهم رسوم الوقود بنسبة  % من إمجايل اإليرادات23

وتعد رسوم الوقود كلفة حتويلية ويتم حساهبا بناء على اإليرادات اإلمجالية، 
وفقا لنموذج الطلب على الوقود استهالك الغاز الطبيعي الذي يتم حسابه 

رسوم الوقود ورسوم الطاقة املتغرية بنسبة   ايراداتاخنفضت  وقد  .  املتعاقد عليه
، العام املاضي  ذات الفرتة من معمقارنة  % على التوايل 14% و 10
وال  معامل امحال حمطة الطاقة. خنفاضإلنتيجة ود ذلك بشكل رئيسي ويع

رسوم الوقود ورسوم الطاقة املتغرية على الرحبية بشكل  إيرادات إخنفاضيؤثر 
كبري ألن تكلفة اإليرادات تنخفض أيضًا ابلتزامن مع اخنفاض هذه 

ايرادات رسوم  م زادت2020وخالل النصف األول من عام اإليرادات. 
ويعود ذلك بشكل رئيسي نتيجة إلرتفاع اعتمادية احملطة ٪ 1بنسبة ة سعال

 وأتثريات السنة الكبيسة. الطاقة

 تكلفة املبيعات

تتألف تكلفة املبيعات بشكل أساسي من اخنفاض قيمة املمتلكات واحملطة 
 تكلفة املبيعات خنفضتواملعدات وتكلفة الوقود والشتغيل والصيانة. ا

الخنفاض تكلفة الوقود  م 2019م مقارنة بنفس الفرتة من عا %7بنسبة 
واخنفاض تكلفة اتفاقية اخلدمة طويلة األجل واخنفاض تكلفة التشغيل 
والصيانة. يُعزى اخنفاض تكلفة الوقود واخنفاض تكلفة اتفاقية اخلدمة 

الذي يتماشى مع اخنفاض  طةىل اخنفاض عامل محولة احملإ طويلة األجل 
 )كما ذكر أعاله(. اإليرادات
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 دخل اخر

بشكل رئيسي على التسوية ملطالبات التأمني يف التعويض عن انقطاع األعمال  م2020 األول من عام لنصفخالل ايشمل الدخل االخر 
 .م2018يف وخسائر األضرار اليت حلقت مبمتلكات الشركة الناشئة عن إعصار ميكونو 

 صايف تكلفة التمويل

قرض   جزء من  م نظراً لقيام الشركة بتسديد2019األول من عام  نصف  ابلم مقارنة  2020عام    األول من  لنصفا  اخنفض صايف تكلفة التمويل يف
 أبجل مبا يتماشى مع واثئق متويله. 

 مصروفات ضريبة الدخل

م مقارنة بنفس الفرتة من العام 2020األول من عام  نصفيعود إرتفاع مصروفات ضريبة الدخل بشكل أساسي اىل إرتفاع يف األرابح خالل ال
 املاضي.

 الوضع املال

 يفكما    كما يف  كما يف  

  
  يونيو  30

  م2020

  ديسمبر 31
  م2019

  يونيو  30
 م2019

       
 337.71 مليون رايل عماين مجايل األصولإ

 
330.56 

 
331.23 

 232.13 مليون رايل عماين اإللتزاماتامجايل 
 

229.14 
 

231.02 

 119.34 مليون رايل عماين أموال املسامهني
 

111.43 
 

111.23 

 105.58 مليون رايل عماين املسامهنيحقوق 
 

101.42 
 

100.20 

 1.06:1  النسبة احلالية 
 

1.05:1 
 

1.27:1 

 61:39  نسبة املديونية 
 

63:37 
 

65:35 

 0.125 رايل عماين / للسهم الواحد  صايف األصول للسهم الواحد
 

0.117 
 

0.117 
 

 19-وابء كوفيد  

 .والشركات اتاالقتصادفإن تفشي هذا الوابء سيؤثر على  ،وابًء عاملًياخارج الصني وأصبح  (19-)كوفيد املستجدفريوس كوروان   رامع إنتش
)كوفيد املستجد وس كوروان ري كلفة ببحث اَلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انتشار فاملعليا الجلنة اعمان سلطنة  نشأت حكومةاولذلك 

 يف البالد وحتاول تقليل أتثريه إىل أقصى حد ممكن. (19



اختذت الشركة مجيع  فقد ومع ذلك، مل يكن للوابء أي أتثري كبري على األداء التشغيلي واملايل للشركة. م2020األول من عام  نصفخالل ال
 تدابري املمكنة للتخفيف من املخاطر الناشئة عن حالة الوابء.ال

، وستواصل تقييم آاثر الوابء. يف حالة توقع الشركة حدوث يوالعامل األقليميو  احمللي على املستوىتراقب الشركة عن كثب الوضع املتطور للوابء و  
 ستكون الشركة قادرة على طلب تعويض تعاقدي كما هو مذكور يف اتفاقية شراء الطاقة واملياه.أي أتثري ، 

 الشركةنظرة مستقبلية على أعمال  

 ات، والضغوط املستمرة الناشئة عن التنظيم (19-)كوفيد املستجدفريوس كوروان   تطورعاًما صعًبا بسبب  م2020من املتوقع أن يكون عام 
الشركة على حتسني عملية إدارة  وسرتكز. قرضالد جزء من اسدوزايدة  طةمتطلبات صيانة احملزايدة ابإلضافة اىل االقتصادية ؛  البيئةو احمللية 

 .التكاليف واإلدارة املالية والنقدية وحتسني اإلنتاجية والكفاءة من أجل تعظيم العوائد احملققة للمسامهني


