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 تقرير مدير مجلس اإلدارة

 المساهمين  أعزائي

تقرير مجلس    ان أقدم  يسرني"(،  الشركةدارة شركة مدينة مسقط للتحلية )ش.م.ع.م.( )"إنيابة عن مجلس  

 . م2021مارس   31المنتهية في  أشهر  الثالثةمع بيانات الشركة المالية غير المدققة عن فترة  اإلدارة

 والسالمة والبيئة الصحة 

أية حوادث   تسجيل  ، دون جديًرا بالثناءوالسالمة والبيئة حتى اآلن    كان أداء الشركة في مجاالت الصحة

يوًما بدون أية    1858مهدرة للوقت.  حيث أكملت شركة مدينة مسقط للتحلية واالدارة والصيانة ش.م.م  

لم تكن    ،وبالمثل.  2016فبراير    19بتاريخ    حوادث مهدرة للوقت منذ بدء عملية التشغيل التجاري للمحطة

 . في نفس الفترة هناك أية حوادث بيئية

 العمليات 

%،    88.9وبلغت    المياه  معدل توافر زيادة في  ، حققت الشركة  م2021ألشهر الثالثة األولى من عام  خالل ا

الفترة من عام    % خالل  88.7مقارنة بمعدل   المن  .م2020نفس  المياه  الفترة  خالل    قولةوصلت كمية 

نفس  متر مكعب خالل  15,357,334 مع مقارنة بال  %2.1بنسبة   أقل متر مكعب 15,030,302المذكورة 

  .م2020 سنةمن  الفترة

%  0.48بنسبة    اتحسن  ما يمثل   % ، وهو0.35القسري لفترة الثالثة أشهر    خفاض نبلغ إجمالي معدل اإل

 م. 2020% للفترة نفسها من عام  0.83مقارنة مع  
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خالل    الناتج عن تفشي فيروس كورونا تأثيرا مادًيا على أداء المحطةغالق  لم يؤثر اال  وفي الوقت نفسه،

وصت بها السلطات للوقاية من الفترة المشمولة بالتقرير. نفذت الشركة ومشغلها جميع اإلجراءات التي أ

وأعادت تنظيم األنشطة اليومية في المصنع امتثااًل لإلجراءات التي   عدوى فيروس كورونا داخل المحطة

 . 19 -فيروس كورونا مكافحة أوصت بها اللجنة العليا ل

 ة النتائج المالي

مليون ريال   3.975بقيمة  م2021مارس   31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  ةالشركإيرادات إجمالي بلغ 

  عليه، بلغ إجمالي الربح   وبناءً   مليون ريال عماني.  2.448عماني، بينما بلغت تكلفة التشغيل المباشرة  

بسبب   بالسنة الماضية خالل نفس الفترةمقارنة  %  1.2بنسبة    أقلأي    عماني،مليون ريال    1.527  المسجل

فبراير   في  التشغيل  أيام  عدد  المنخفضةوقا  م2021انخفاض  االنقطاعات  من  مزيد  النفقات  .  بله  بلغت 

% مقارنة بنفس الفترة  5.0  بنسبةأقل  مليون ريال عماني، وهو    0.208  نفس الفترةاإلدارية والعمومية في  

مليون ريال    0.688  قيمتها إلى  نفس الفترة، فانخفضت . أما عن تكاليف التمويل في  ةالماضي   السنةمن  

. سجلت الشركة  السنة الماضية% من تكاليف التمويل المتكبدة للفترة نفسها من  10.3  بنسبة  قلأعماني، أي  

نة مع الفترة  ر % مقا13.8بنسبة    أكثرمليون ريال عماني، وهو    0.636أرباحًا قبل خصم الضريبة بمبلغ  

ريال    مليون   0.673. بصورة شاملة، حققت الشركة أرباحًا بعد الضريبة قدرها  السنة الماضيةنفسها من  

من السنة  مليون ريال لنفس الفترة    0.419مع أرباح بعد الضريبة قدرها    بالمقارنةنفس الفترة  عماني في  

 . الماضية

 . (بيسة 105:  م2020مارس   31. ) بيسة  83شركة  البلغ سعر سهم  م، 2021مارس  31كما في 
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 حوكمة الشركة  

تستمر الشركة في البحث عن مرشحين مناسبين لمنصب المدقق الداخلي وحتى ذلك الحين يكون جرانت 

 ثورنتون هو المدقق الداخلي للشركة. 

في  مسقط للمقاصة وااليداع  عبر المنصة اإللكترونية لشركة    لجمعية العامة السنوية للشركةتم عقد اجتماع ا

كافآت  . وتواصل الشركة مناقشاتها مع هيئة السوق المالية بشأن توزيع األرباح ودفع مم2021مارس    29

 المستثمرين بمجرد أن تكون هناك نتيجة نهائية بشأن هذه المسألة.مجلس اإلدارة وستقوم بأعالم 

 نظرة مستقبلية 

إدارة الشركة في اتخاذ جميع التدابير المعقولة والحكيمة لضمان أعلى معايير الصحة والسالمة ستستمر  

خاصة خالل هذه الفترة   م2021في سنة    المحطة  الحفاظ على مستوى الموثوقية وتوافرو واالمتثال البيئي،  

 . كورونا الصعبة من جائحة

طارق  بن    هيثمتقديرنا وامتناننا لصاحب الجاللة السلطان    أعمقعن    أود أن أعبر  بالنيابة عن مجلس اإلدارة

وحكومته على دعمهم المستمر وتشجيعهم للقطاع الخاص من خالل خلق بيئة عمل سعيد    لآ  بن تيمور

 تسمح للشركة بالمشاركة الفعالة في نمو اقتصاد السلطنة والمساهمة في بناء دولة قوية. 

 

 تامر كنكارديس 

 اإلدارة رئيس مجلس 


