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 تقرير مجلس اإلدارة

 المساهمين أعزائي

تقرير  يسعدني أن أقدم إليكم"(، الشركة.( )"عدارة شركة مدينة مسقط للتحلية )ش.م.ع.إنيابة عن مجلس 

يو نيو  30المنتهية في الستة أشهر فترة ل للشركةالمالية غير المدققة  إلى جانب القوائم ،مجلس اإلدارة

 .م2020

 الصحة والسالمة والبيئة

للوقت.  مضيعة ، دون أية حوادث  حتى تاريخهمرضيا   الصحة والسالمة والبيئةكان أداء الشركة في مجاالت 

يوم ا بدون  1584دارة والصيانة ش.م.م شركة مدينة مسقط للتحلية واإلوهي  ،جهة المشغلةال حيث أكملت

فإنه  ،وبالمثل. م2016فبراير  19في  للوقت منذ بدء عملية التشغيل التجاري للمحطة ضيعةأية حوادث م

 .خالل نفس الفترة أي حوادث بيئية لم تقع

 التشغيل

 مع المياه شراء تفاقيةإ بموجب السادس التعاقدي للعام السنوي  األداء اختبار أجتياز في المحطة نجحتلقد 

 مضمونةال همياال اإلنتاجية من سعةال تحقيق خالل من ؛ ذلك والمياه ش.م.ع.م الطاقة لشراء العمانية الشركة

 . ساعة /متر مكعب 7955 تبلغ عليها والتي تعاقدمالو 

، مقارنة %93.35 بنسبة أعلى ، حققت الشركة معدل توافرم2020فترة الستة أشهر األولى من العام خالل 

نصف األول الكمية المياه المنتجة خالل  بلغتقد و  .م2019نفس الفترة من العام  خالل %90.62بمعدل 

متر مكعب  31,205,260 بـمقارنة  %1.7 قدرها بزيادةاي  ،متر مكعب 31,758,574 م2020من عام 
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  .م2019 سنةمن  نفس الفترةخالل 

إنخفاض  إلى أدى الذي البحرقناديل  نتشارإ ن ظاهرةم مرة أخرى  المحطة تعان ،ربع الحاليال خالل

 التيارات مع تحركت يالتو  ،قناديل البحر ولقد أدت ظاهرة إنتشار .مكعب متر 191,671 بمقدار اضطراري 

 هذا ثروقد أ .السحب أنابيب في البحر مياه كمية من قللوت البحر مياه دخول شاشات إلى سد البحرية

 التي للشرب الصالحة المياه كمية على مباشر بشكل السحب أنابيب في البحر مياه من دخول االنخفاض

 لفترة القسري  إلنخفاضا معدل إجمالي بلغ .إنخفاض في السعة اإلنتاجية إلى ىدأ مما ،محطةال نتجهات

   ٪(.1.05: 2019 يونيو 30٪ )1.08 م2020 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة

 حطةالم أداء على مادي تأثير أي كورونا فيروسالكامل الناتج عن  إلغالقا يكن لم نفسه، الوقت وفي

 عدوى  لمنع السلطات بها أوصت التي التدابير جميع ومشغلها الشركة نفذت. بالتقرير المشمولة الفترة خالل

 أوصت التي للتدابير لالمتثال حطةالم في اليومية األنشطة تنظيم وأعادت حطةالم داخل كورونا فيروس

 .كورونا فيروسلمكافحة إنتشار  العليا اللجنة بها

 النتائج المالية 

 الطاقة لشراء العمانية الشركة بدأت ،م2020 مايو 19 في المالية لألوراق مسقط سوق  في موضح هو كما

 تفاقيةإ بموجب م2020 أبريل من اعتبار ا المائية الطاقة ستثمارإ رسوم مدفوعات بتأجيل ش.م.ع.م والمياه

 .المياه شراء

 الشركة خطاب سحب بشأن المالية لألوراق مسقط سوق  بشأن م2020 مايو 28 بتاريخ بإعالننا إلحاقا

 الشركة من كاملة عائدات تلقينا أننا نعلم أن يسعدنا أعاله، المذكور والمياه ش.م.ع.م الطاقة لشراء العمانية
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 المياه قدرة ستثمارإ رسوم ذلك في بما م2020 ومايو أبريل لشهري  والمياه ش.م.ع.م الطاقة لشراء العمانية

 . المحدد الوقت في جيد بشكل

 8.294بقيمة م 2020من العام  األولى أشهرالستة لفترة الشركة المسجلة من قبل اإليرادات إجمالي بلغ 

عليه، بلغ إجمالي  وبناء   مليون ريال عماني. 5.225مليون ريال عماني، بينما بلغت تكلفة التشغيل المباشرة 

. مقارنة بالسنة الماضية خالل نفس الفترة٪ 0.8بنسبة أعلى أي  عماني،مليون ريال  3.069 المسجل الربح

مليون ريال عماني، وهو  0.377م 2020الستة أشهر من العام  الفترةبلغت النفقات اإلدارية والعمومية في 

الستة أشهر كانت  فترة. تكاليف التمويل في ةاضيالم السنة٪ مقارنة بنفس الفترة من 13.5بنسبة أقل 

السنة ٪ من تكاليف التمويل المتكبدة للفترة نفسها من 2.4بنسبة أقل مليون ريال عماني، أي  1.515

 .الماضية

 ربح من٪ 11.5 بنسبة أعلى وهو عماني ريال مليون  1.177 بقيمة الضريبة قبل ربح الشركة سجلت

 مليون  0.900 قدره الضريبة بعد ربحا   الشركة حققت عام، بشكل. الماضي العام من الفترة نفس في الشركة

 عام من المماثلة للفترة عماني ريال مليون  0.715 قدره الضريبة بعد ربح مع مقارنة للفترة عماني ريال

 .م2019

يونيو  30. )بيسة 115بلغ سعر سهم شركة مدينة مسقط للتحلية  م،2020يونيو  30كما في 

 .(بيسة 107: م2019

  للشركات االجتماعية المسؤولية

 ريال 2000 بمبلغ المساهمة الشركة قررت العام، خالل للشركة االجتماعية المسؤولية أنشطة من كجزء
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 لفيروس مكافحته في الطبي القطاع لدعم عمانسلطنة  حكومة أنشأته الذي الهبات صندوق  في عماني

 .كورونا

 حوكمة الشركة 

 مسقطشركة ل اإللكترونية المنصة عبر العادية غير العامة والجمعية ةالسنوية العامالجمعية  داعقان تم

 بشأن الالم سوق  هيئة مع مناقشتها الشركة وتواصل. 2020 مايو 13 في ش.م.ع.م واإليداع للمقاصة

 نتيجة وجود بمجرد المستثمرين مجتمع بتحديث قومتوس اإلدارة مجلس مكافآت ودفع األرباح توزيعات توزيع

  .المسألة هذه بشأن نهائية

 نظرة مستقبلية

تخاذ جميع التدابير المعقولة والحكيمة لضمان أعلى معايير الصحة والسالمة إالشركة وستستمر في تخذت إ

 .المستقبل في وتحسينهما والتوافر الموثوقية على والحفاظواالمتثال البيئي، 

بن  هيثمبالنيابة عن مجلس اإلدارة عن أقصى تقديرنا وامتناننا لصاحب الجاللة السلطان  أود أن أعبر

المعظم وحكومته على دعمهم المستمر وتشجيعهم للقطاع الخاص من خالل خلق سعيد ـ طارق بن تيمور ال

 قوية.قتصاد السلطنة والمساهمة في بناء دولة إبيئة عمل تسمح للشركة بالمشاركة الفعالة في نمو 

 

 أحمد فؤاد بن محمد كنالي

 رئيس مجلس اإلدارة


