
   المناقشة والتحليل اإلداري تقرير 
 

كة     واألعمال وصف الشر
 

كة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.   تأسست  كةلمشار إليها فيما يلي بـ")ا  ع شر كة مساهمة ُعمانية مقفلة  الشر ي "( كشر
  وهي مسجلة ف 

 .  2013يناير   19  محددة بتاريــــخلمدة غير  1163374رقم  تحت   السجل التجاري
 

كة   ي أواخر عام  IPOىل لالكتتاب العام )للطرح األو  خضعت الشر
ي سوق مسقط   2017( ف 

ا ف 
ً
  لألوراق المالية بتاريــــخ   وتم إدراجها الحق

 .  201٨يناير  2
 

ة المستقلة للمياه، وهي  ي تطوير وامتالك وتشغيل محطة الغير
كة ف  تحلية    محطة  عن عبارة    يتمثل النشاط التجاري األساسي للشر

، تبلغ طاقتها التعاقدية  تعمل   مياه البحر ي اليوم ) 191.000  بالتناضح العكسي
يال مليون  42مير مكعب ف  ي اليوم(، (،   آمير

جالون ف 
ة الشمالية، محافظة مسقط، سلطنة   ي الغير

اير 19 التجاري منذ  المحطة التشغيل (. بدأتالمحطةُعمان )وتقع ف   .  2016 فير
 

 
 
كة إيراداتها من بيع المياه المحل كة العُ تحقق الشر مة مع الشر اء المياه المير اء الطاقة والمياه. وقد تم  ة وفقا التفاقية شر مانية لشر

 
 
ايد عل التعاقد عل المياه المحل اء الطاقة والمياه من أجل تلبية الطلب المير  كة العمانية لشر المياه    ة من المحطة بالكامل مع الشر

ي  
ابطة  ف  المير الشمالية من عُ األساسية  المنطقة   )المنطقة 

ُ
ت المياه.  اء  اتفاقية شر المتعاقد عليها    مثلمان( خالل مدة  المياه  سعة 

كة العُ إجماىلي  من    %14للمحطة نحو   ابطة الرئيسية بحسب بيان الشر ي المنطقة المير
اء  الطاقة التشغيلية المتعاقد عليها ف  مانية لشر

 (.  2025 -2019سنوات )  الطاقة والمياه لسبع
 

كة الُعمانية لخدمات المياه والرصف الصحي المجاورة للمحطة  ب إىل خزانات الشر  .يتم توصيل مياه الشر
 

كة،  بالكهرباء  المحطة   تزويد   كما يتم كة مسقط لتوزيــــع الكهرباء بموجب اتفاقية توريد الكهرباء. وقد أبرمت الشر بصفتها    من خالل شر
كة العُ مستخدم   مدة اتفاقية    مانية لنقل الكهرباء من أجل تأمير  االتصال بنظام النقل طوال النظام، اتفاقية توصيل الكهرباء مع الشر

اء المياه المتعاقد عليها   . شر
 

 نقاط القوة التنافسية 
 

كة ما يلي 
 :تشمل نقاط القوة التنافسية للشر

 

مان.  واحدة من أكير محطات تحلية مياه البحر تعمل بالتنا  •
ُ
ي سلطنة ع

 
ي مكان واحد ف

 
 ضح العكسي ف

اء المياه طويلة األجل، مما يضمن حماية التدفق النقدي من األحداث السلبية،   • إطار عمل تعاقدي راسخ مع اتفاقية شر
ي والقوة القاهرة   .مثل أحداث مخاطر المشير

ي مواجهة   •
ي أسعار الكهرباء والطلب علتدفقات نقدية مستقرة ويمكن التنبؤ بها، تكون مرنة ف 

المياه    الصدمات المحتملة ف 
اء المياه.   خالل مدة اتفاقية شر

•  .  تقنية مثبتة، وطويلة األجل وموثوقة لتحلية مياه البحر تعمل بطريقة التناضح العكسي

ي مجال نقل المهارات والمعرفة الفنية  •
عون بسجل حافل ف 

 
ة يتمت  مؤسسو مشاريــــع من ذوي الخير

صون ومهرة يمتثلون محطة تعم • لها موظفون متخص 
 
وط التعمير   ألعل ل بكامل طاقتها ويشغ  .مستويات شر

 
 اإلطار التعاقدي 

 



كة مدينة  .عل النحو الموضح أدناه  مسقط للتحلية ش.م.ع.ع إطاًرا تعاقدًيا وضعت شر
 

  
 

اء المياه   اتفاقية شر
 

 
 
اء المياهأ كة العُ   برمت اتفاقية شر كة والشر ي بير  الشر

اء الطاقة والمياه ف  اير    11  مانية لشر اء.  2013فير وط    وتوضح اتفاقية شر المياه الشر
اء الطاقة والمياه، وتحدد اإلقرارات والضمانات  كة العمانية لشر كة والشر ي يتعير  عل    التجارية المتفق عليها بير  الشر

القياسية التر
كة تقديمها  . الشر

 

حدد اتفاقية
ُ
ا من    ت

ً
اء المياه عدد كة، من بير  أمور أخرى، العملشر كة طوال مدة االتفاقية. ويتعير   عل الشر امات الشر كمشغل    الير 

 المحطة قادرة عل تشغيل وصيانة إنتاج المياه علوحكيم    معقول  
 
أساٍس مستمٍر    ، وتشغيل وصيانة المحطة بطريقة تضمن أن

   .وموثوق
 

اء المياه،   بموجب اتفاقية    شر
ً
كة أيض م الشر كة العُ ا  المياه حرصيً   إنتاج   يع ببا تلير  اء إىل الشر ي    الطاقة والمياه، والحصول منها   مانية لشر

ف 
المياه   ورسومالمياه    من  اإلنتاجية سعة  ال  رسوم مدفوعات    عل  المقابل  كة   إنتاج  الطاقة والمياهالعُ   من الشر اء  ُوضعت  .  مانية لشر

ائب،  رأس المال ومدفوعات  عل  الثابتة مثل خدمة الديون والعائدرسوم السعة اإلنتاجية للمياه لتغطية التكاليف   باإلضافة    الرص 
ض  المياه   إنتاج  رسوم  أما .  (والصيانة والتأمير    التكاليف الثابتة لتشغيل وصيانة المحطة )مثل القوى العاملة وقطع الغيار   إىل   فتعو 

المواد   )مثل  ة  المتغير والصيانة  التشغيل  تكاليف  عن  كة  العكسي   وأغشية  الكيميائيةالشر والمواد  وفالتر   التناضح  الخرطوشة 
ي يتم  االستهالكية وقطع الغيار( ورسوم الكهرباء

 تسليمها.  لمخرجات المياه التر
 

حتسب
ُ
  ت

 
 .د المتعاقد عليه للمحطةرسوم الكهرباء وفق استهالك الطاقة المحد

 

من    للمياه، وإخراج المحطة   واالنقطاع القشي   فر المقرر ايتفق مع عدم التو بما    لمياهل  اإلنتاجية   السعة  تعديل رسوم  ضا أي  يتم   كما
ي سعر 

ات ف  ا للتغير 
ً
ي حير  يتم تعديل رسوم إنتاج المياه وفق

كات أسعار الرصف. ف  الرصف، ومؤشر   الخدمة مع مراعاة التضخم وتحر 
.   األمريكي ومؤشر  أسعار المنتجير   ي

 أسعار المستهلك الُعمان 
 

حدد اتفاقية 
ُ
ي حال وقوع أحداث  ت

كة ف  ي والتعويض الذي ستحصل عليه الشر ا مختلفة لمخاطر المشير
ً
ا أحداث

ً
اء المياه أيض معينة    شر

اء المياه  اماتها بموجب اتفاقية شر كة اللير  عيق أداء الشر
ُ
ي حال وقوع  .من شأنها أن ت

 
ي ذي   ف  الصلة وفق  حدث مخاطر المشير

ً
وط    ا للشر

ي 
 عن أي    اتفاقية   المنصوص عليها ف 

َ
كة مسؤولة اء المياه، فلن تكون الشر ٍ   أو   فشل    شر    تأخير

 
ي أدائها، وستبقر مستحقة

ي رسوم    ف 
لتقاض 

وط   بموجب   السعة خالل المدة ذات الصلة ي حال  شر
ي   االتفاقية. وف  عن حدث أو أحداث    جوهري ناتج  تحديد حدوث تغيير سلتر

ي اء  ، تتعلق بمخاطر المشير كة الُعمانية لشر اح آلية عل   يجب عل الشر كة من أجل تعديل  الطاقة والمياه اقير   رسوم سعة المياه   الشر
كة من   و/أو  المتفق عليها.   التعويض  آلية   خاللرسوم إنتاج المياه، حسب االقتضاء، أو تعويض الشر



 

ا 
ً
اء المياه أيض كة عن الوفاء  تنص  اتفاقية شر عيق الشر

ُ
ي حال وقوع أحداث قاهرة مختلفة ت

كة ف  اماتها  عل إعفاء الشر بموجب    بالير 
 وحكيًما، فسيتم إعفاء  

 
 معقوًل

 
كة، بصفتها مشغل  منه من قبل الشر

 
االتفاقية. وإذا أمكن إثبات وقوع حدث قوة قاهرة، ال يمكن الحد

 فشل  
كة من المسؤولية عن أي  ي أداء الير    الشر

اء المياه طوال مدة حدث القوة القاهرةف  وسيتم تمديد مدة    .اماتها بموجب اتفاقية شر
اماتها.   كة من أداء الير  ي أعاق خاللها حدث القوة القاهرة الشر

 االتفاقية للمدة التر
 

ي مع مراعاة أحداث القوة القاهرة المعي    مدة اتفاقية  ،نة، وأحداث مخاطر المشير
 
ي هذه الوثيقة، فإن

اء    وأحكام اإلنهاء الواردة ف  شر
ي 
ي بدأت ف 

اير  11 المياه التر  .  2034أكتوبر  11 ستنتهي بتاريــــخ 2013فير
 

 اتفاقية توريد الكهرباء 
 

برمت اتفاقية توريد الكهرباء بير  
 
كة مسقط لتوزيــــع الكهرباء   أ ي   كل  من شر

كة ف  اير   11  والشر   الكهرباء بحد  توريد   من أجل 2013  فير
   فولت ميجا    40  يبلغ   أقىص

ً
ي   المسموحللتعرفة  ا  أمبير وفق

كة    لكل    ويحق .  لتشغيل المحطة   اتفاقية توريد الكهرباء   بها ف    مسقط من شر
كة الكهرباء والشر االتفاقية  إنهاء   لتوزيــــع  إشعار خطي   خالل من    هذه  تاريــــخ  عل  يوًما    ثالثير  قبل    اآلخرللطرف    تقديم  األقل من 

 نهاء. اإل 
 

 اتفاقية توصيل الكهرباء 
 

ي 
اير  11  تم إبرام اتفاقية توصيل الكهرباء ف  كة العُ   2013  فير كة والشر كة حكوميةبير  الشر مملوكة بالكامل    مانية لنقل الكهرباء، وهي شر

ي عام
  .2003  تم تأسيسها ف 

 
حد

ُ
وط واألحكام الخاصة باالتصال بنظام  ت وتضع إطار عمل  لتوفير    النقلد اتفاقية توصيل الكهرباء الشر

، من بير  أمور أخرى ما  :يلي
 

كة العُ  -أ  كة بدفع رسوم التوصيل إىل الشر  و  مانية لنقل الكهرباء؛قيام الشر
 

كة العُ  قانون تطبيق  -ب كةالشبكة بير  الشر  .مانية لنقل الكهرباء والشر
 

ة قوامها دخلت اتفاقية توصيل الكهرباء حير   التنفيذ اعتباًرا من تاريــــخ    لمدة أولي 
 
وإىل    (المدة األولّيةعاًما )25  تنفيذها وستظل سارية

ة ما لم ستة    اآلخر قبل  للطرف   إشعار مسبق   بإنهاء االتفاقية عير إرسال  من الطرفير    حتر يقوم أي    أو  يقم  ما بعد انتهاء المدة األولي 
يطة  ة.  أال يكون هذا اإلشعار ساري المفعول قبل انتهاء المدة أشهر، شر  األولي 

 

 اتفاقيات حق االنتفاع 
 

برمت 
 
ي   أ

كة ف  اير   11  اتفاقيات حق االنتفاع بير  وزارة اإلسكان والشر نشئت  وتتعلق   .2013  فير
ٌ
عليه    هذه االتفاقيات بالموقع الذي أ

  إمكانية إجراء تمديدسنة من تاريــــخ التصديق عليها من قبل الحكومة، مع    25. تبلغ مدة اتفاقيات حق االنتفاع  الموقع()   المحطة
ي لمدة 

 
كة  25 إضاف  باستخدام الموقع فقط للغرض المعلن كما هو موض .سنة بحسب قرار الشر

 
كة ملزمة  وتكون الشر

ُ
ي   ح
 
اتفاقيات   ف

 .حق االنتفاع
 

ا  
ً
كة بشكل خال  من أي  حق يتعارض مع حق  وفق

مت وزارة اإلسكان الموقع إىل الشر
 
الممنوح    االنتفاعالتفاقيات حق االنتفاع، قد

ي ما يتعلق 
ي ذلك، عل سبيل المثال ال الحرص، أي  مطالبة من طرف ثالث قد يتم تقديمها ف 

بالموقع. تضمن    عل هذا النحو، بما ف 
 
 
ا أن

ً
كة  وزارة اإلسكان أيض  .اتفاقيات حق االنتفاع طوال مدة تطبيق   من دون مضايقة الموقع حق  استخدام  للشر

 

 انة والصي اتفاقية التشغيل 
 

برمت 
 
كة  أ كة اتفاقية التشغيل والصيانة بير  كل  من الشر   فيما يلي  والصيانة ش.م.م )الُمشار إليها واإلدارة للتحلية   مسقط مدينة   وشر
لبـ"

ّ
ي  ") المشغ

اتفاقية.  2013  نوفمير   27ف  تتطلب  ل. 
 
المشغ قبل  من  والصيانة  التشغيل  خدمات  توفير  عل  االتفاقية    وتنص  



ل  والصيانةالتشغيل  
 
التجاري    التشغيل  تاريــــخ  منعاًما    20، أي بعد2034  أكتوبر  11  القيام بتشغيل وصيانة المحطة حتر   من المشغ

ي  المجدول 
   . 2014أكتوبر  11 ف 

كة كة والشر اء المياه كما قد يتحدد بير  الشر وط اتفاقية التشغيل والصيانة لتعكس أي  تمديد لمدة اتفاقية شر الُعمانية    يجوز تعديل شر
اء المياه. خضعت اتفاقية التشغيل  وط اتفاقية شر  لشر

ً
اء الطاقة والمياه وفقا ي   لشر

  2021، و201٨، و2017  والصيانة للتعديل ف 
بال الخاصة  التشغيل والصيانة  للتناضحسعة اإلنتاجية  لمراجعة رسوم  ي 

الثان  الفرعي  النظام  اط 
ي    للمياه نظًرا لعدم اشير

العكسي ف 
ل   المحطة ومن أجل

 
ه من تكاليف استهالك الكهرباء مع المشغ    .توضيح تقاسم ما يتم توفير

 

، من بير  أمور أخرى، ع
 
ي ل بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة، يكون المشغل مسؤوًل

 :ما يأنر
 

ا •
ً
وفق التشغيل  ة  فير المحطة خالل  قبل    تشغيل  من  كة  الشر إىل  الصادرة  اإلرسال  وتعليمات  الجدولة  كةلمتطلبات    الشر

اء الطاقة والمياه من وقت  آلخر؛   الُعمانية لشر
 

 المطلوبة؛  صيانة المحطة للتأكد من أنها تعمل بالقدرة  •
 

 كاف  من الموظفير  لتشغيل المحطة وصيانتها؛   تعيير  وتوظيف وتدريب عدد   •
 

اء   • كة العمانية لشر كة أو الشر ي قد تطلبها الشر
اختبارات   الطاقة والمياه من وقت  آلخر، وأي  برمجة وتنفيذ اختبارات األداء التر

اء الطاقة كة العمانية لشر كة أو الشر حها الشر ا إلجراءات وقيود االختبار   أداء إضافية قد تقير
ً
اء    والمياه وفق بموجب اتفاقية شر

 المياه؛ 
 

اء كافة الموارد والمواد لالمتثال لخطة   • ي اتفاقية التشغيلتنفيذ جميع أعمال التشغيل والصيانة وشر
  التعمير  المحددة ف 

 والصيانة؛ 
 

كة المتعلقة بالتشغيل والصيانة بموجب اتفاقيات • امات الشر وع؛  تلبية جميع الير   المشر
 

وع؛ و  • كة بموجب اتفاقيات المشر امات الشر  تقديم كافة المساعدات وأوجه التعاون المعقولة فيما يتعلق بأداء الير 
 

الفش  • أو  اتخاذ أي  إجراء  اماتها بموجبعدم  الير  كة بخرق أي  من  ي قيام الشر
ب ف  اتخاذ أي  إجراء من شأنه أن يتسب  ي 

  ل ف 
وع  .اتفاقيات المشر

 

ة نات ثابتة ومتغير
ن الرسوم المستحقة بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة من مكو   .تتكو 

 

 والتوريد واإلنشاء عقد الهندسة
 

برم عقد الهندسة والتوريد  
 
ي أ

كة الدولية لمعالجة المياه ف  كة والشر وط2013أبريل  10  واإلنشاء بير  الشر ي يتعير     ، وينص  عل الشر
التر

كة الدولية لمعالجة  اء والنقل   عل الشر م بها أثناء قيامها بعمليات التصميم والتصنيع والتوريد والشر كيب    المياه أن تلير  والتشييد والير
ي ذات او   واالختبار  ي    لزمها بضمان هذه األعمال وإصالح أي عيوبلصلة بالمحطة، كما يُ التشغيل التجريتر

أو حاالت عدم امتثال ف 
   .هذا الشأن

 

ي مقابو
 ة الدوليك تدفع للشر   كة بأنالشر   تتعهد  ذه األعماله  لف 

ً
ل  اص بالمراحالخ  عدول الدفا لجة لمعالجة المياه قيمة العقد وفق

 .ألساسيةا
 

د  
 
كة الدولية لمعالجة المياه الوفاء بها عقد الهندسة  ُيحد ي يتعير   عل الشر

امات التر ي تشمل، من بير   والتوريد واإلنشاء االلير 
، والتر

ي البناء ألي رسوم أو حق حجز وخل
ي حقوق  و أشياء أخرى، ضمان عدم خضوع األعمال والمواد المستخدمة ف 

ه من العيوب، سواء ف 
ة، وامتثا وط البيئية وجميع القوانير  المعمول بها.  الملكية أو التصميم أو المصنعي   ل األعمال لجميع الشر

 
كة الدولية  كما أ لزمت الشر



ي أو قبل وقت اإلنجاز، الذي يتفق مع تاريــــخ  
د. يتضمن  لمعالجة المياه بتسليم المحطة ف 

 
عقد الهندسة  التشغيل التجاري المحد

ورة إصالحها  وكذلك قائمة باأل والتوريد واإلنشاء أحكاًما تتعلق بالضمانات   كة إىل ض  ي أشارت الشر
ا لما ورد بالعقد( والتر

ً
عمال )وفق

ين شهًرا من تاريــــخ التسليم. كان تاريــــخ التسليم يوم   ي غضون أربعة  وعشر
كة الدولية لمعالجة المياه ف  اير    19من ِقَبل الشر  .  2016فير

ي حال قيام ال
أو األعمال،    المحطة أو أي جزء من    تبديل أو تجديد كلبتصليح أو    بموجب عقد الهندسة والتوريد واإلنشاء  مقاولف 

د من  تنطبق مدة المسؤولية عن الشوائب
 
ل أو المجد

 
ح أو المبد

ّ
شهًرا    24الـ  مدة أو األعمال لحير  انتهاء    المحطة  عل الجزء المصل

أو  التصليح  إجراء  تاريــــخ  مدة    من  تتخط  أال  ط  بشر المذكور،  التجديد  أو  تاريــــخ    4٨الـ  العيوب  المسؤولية عن التبديل  من  شهًرا 
كة   بناء عليه، كانت و   .التسليم البناء    الدولية   الشر وإعادة  التصميم والتصليح  إعادة  أعمال  تنفيذ كل   عن 

 
المياه مسؤولة لمعالجة 

ح بموجب عقد الهن   والتصحيح والتجديد والتبديل
 
دسة والتوريد  عل نفقتها الخاصة، من أجل تصويب أي شوائب )كما هو موض

ي (  واإلنشاء
ار ف  كة  أو أي   المحطة   أو أض   عنه    الدولية   جزء من األعمال قد تظهر نتيجة أي خلل تكون الشر

 
لمعالجة المياه مسؤولة

ق إىل مجموع  العيوب،   خالل مدة المسؤولية عن  . بموجب أحكام عقد الهندسة والتوريد واإلنشاء  عنرًصا من العناض  133  تم التطر 
ي عقد الهندسة والتوريد واإلنشاء سنة ب المشمولة 

 بها تجارًيا كلها مع المقاول ف 
 
 .2020الضمان، وقد تم إقفالها أو البت

 

 إدارة المخاطر
 

امها بتأمير  والحفاظ عل نظام سليم للمراقبة الداخلية يجمع بير  الحوكمة الجيدة  
كة مدينة مسقط للتحلية عل الير وإدارة    تؤكد شر

المراقبةالمخاطر   المخاطر، وهو   وبناء  عليه،   .وعمليات  إدارة   يضمن 
ً
تعتمد إجراء  صحيحا أنها   

ً
أيضا كة  يقوم بتحديد    تؤكد الشر

كة بوجود نظام سليم كة. إىل ذلك، تقر  الشر ي تؤثر عل تحقيق أهداف الشر
للمراقبة الداخلية،    وتقييم وإدارة المخاطر الملحوظة التر

كة، وحقوقت المساهمير  فيٌل بحماية استثماراوهو ك  يضمن االمتثال للقوانير     أصحاب المصالح اآلخرين، كما أنه  ، وأصول الشر
ة اإلجراء.   واألنظمة مرعي 

 

ي 
كة مدينة مسقط للتحلية فيما يأنر ي شر

 :تتمثل أهداف إدارة المخاطر ف 
 

 . نشر التوعية وتكوين فهم صحيح بشأن المخاطر عل كافة مستويات المؤسسة •
 

 . كواجب مفروض عل كل شخص  ثقافة إدارة المخاطر ومسؤولية المخاطر ترسيخ  •
 

ي المؤسسة •
 .تحديد المخاطر وإدارتها ضمن مستوى اإلقبال عل المخاطرة المتعارف عليه ف 

 

ي الطريقة المعتمدة لتسيير األعمال  •
 .تضمير  إدارة المخاطر ف 

 

كة للمخاطر •  .تطوير لغة مشير
 

ي تتوافق مع توجيهات الحوكمة الجيدةالتقيد بالممارسات  •
 .المناسبة إلدارة المخاطر التر

 

 االتفاقيات المالية
 

كة  ي )  ٨1.25ة تساوي  إجمالي  مع اتحاد من المصارف الدولية، بقيمة  تمويل  اتفاقيات   أبرمت الشر
مان 
ُ
مليون  211.30مليون لایر ع

(  دوالر  ط    تغطية  تمت .  أمريكي  لشر
ً
، وهو ما  اتفاقيات التمويل عن طريق اتفاقيات مقايضة معدالت الفائدةالديون الممتازة وفقا
كة.    يعزز القدرة عل التنبؤ بالتدفقات المالية للشر

 

 التشغيل والصيانة 
 

ش
ُ
ل  ت

 
اء المياه، وذلك بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة الموقعة المحطة وت غ ل طيلة مدة اتفاقية شر

 
  خضع للصيانة عل يد المشغ

 بشكل رئيسي عن تو مع  
 
ل مسؤوًل

 
كة. يعتير المشغ   ، وعن التقيد بتعليمات الشحن، ومراقبة التكاليف ا وفعاليته  المحطة  افر الشر



ل تأمير  القطع البديلة المناسبة
 
وط الصحة والسالمة والبيئة. هذا ويقع عل عاتق المشغ   التشغيلية، واألهم من ذلك، االمتثال لشر

   .وتأهيلهم بشكل جيدوالحرص عل تدريب موظفيه 
 

يتم االحتفاظ بجدول    المحطة   ت خضع التشغيل والصيانة.  بات  ا لكتي 
ً
ات ووفق ع األصلي للتجهير 

 
المصن ا لتوصيات 

ً
للصيانة وفق

ي نظام إدارة الصيانة عل الكمبيوتر الصيانة
 .ف 

 
 

كة   حوكمة الشر
 

ل 
 
كة وإدارتها والمشغ م مجلس إدارة الشر ي   معايير الحوكمةباعتماد أعل    يلير 

ل. ويعتير ذلك جزًءا  ف 
 
كة ولدى المشغ أساسًيا من    الشر

ي الوقت    مسؤولياتهم المرتبطة بإدارة النشاطات والشؤون، وحماية وتعزيز قيم أصحاب المصالح، باإلضافة إىل األداء
، وف  الماىلي

اهة والشفافية والمحاسبة  .نفسه االرتقاء بأعل معايير الي  
 

 لتشغيلية واألداء المال  مناقشة المسائل ا 
 

 الصحة والسالمة والبيئة 
 

ل بخلق محيط عمل آمن وصحي وسليم والقضاء عل كل الحوادث واإلصابات  
 
كة والمشغ لزم سياسة الصحة والسالمة والبيئة الشر

ُ
ت

ل سياسات خاصة بالصحة والسالمة والبيئة من أجل تنفيذ كل  
 
كة والمشغ العمليات بطريقة تصون  المرتبطة بالعمل. تعتمد الشر

وط القانونية   ي الوقت نفسه بكل الشر
د ف  مبادئ الصحة والسالمة والبيئة بالنسبة إىل الموظفير  والمقاولير  وعموم الناس، مع التقي 

 .المعمول بها والمتطلبات األخرى
 

والبيئ  من  ُيطلب الصحة والسالمة  ا لسياسة 
ً
تأدية واجباتهم وفق والمقاولير   الموظفير   تنفذ من خالل  جميع  ي 

المعتمدة، والتر ة 
 :اآلتيةالممارسات 

 

 ؛ تعريف سياسة الصحة والسالمة والبيئة عل جميع األطراف المعنية •
ورية منًعا    توفير الموارد الرص 

 
مال ألي إصابات أو وعكات صحية، وللحد رض الع  ار البيئية الناشئة  واآلث   قدر اإلمكان من التلوث   لتع 

 عن النشاطات؛ 
 

اف عليهم لكي يؤدوا مهامهم بطريقة آمنة  •  ؛ الحرص عل تزويد الموظفير  والمقاولير  بالتدريب المناسب واإلشر
 

ي سياق نشاطات عملهم اليومية •
 ؛ اعتبار جميع الموظفير  والمقاولير  مسؤولير  عن الصحة والسالمة والبيئة ف 

 

رب ومراجعة كل خطط االستجابة  اإل  •
 
للحاالت الطارئة مع المجموعات المعنية، تالفًيا لإلصابات واآلثار  نشاء والحفاظ والتد

كة والمجتمع ار لممتلكات الشر  قدر اإلمكان من األض 
 
 و  ؛ البيئية العرضية والحد

 

السعي إىل تحسير  األداء الخاص بالصحة والسالمة والبيئة باستمرار من خالل مراقبة ومراجعة السياسة واألهداف والغايات   •
 .ورية بصورة د

 

ي  
كة  2021ديسمير    31خالل العام، لم يحصل أي حوادث مضيعة للوقت أو أي حوادث بيئية. كما ف  يوًما من    2,133، حققت الشر

ي  
 
اير    19دون أي حوادث مضيعة للوقت منذ تاريــــخ العمليات التجارية ف  .ساعة  64.62٨.وقد بلغ مجموع ساعات  العمل    2016فير

 

ي أبريل 
 
ل عل شهادة اآليزو ، حصل 2017ف

 
 2007 : 1٨001عن نظام اإلدارة البيئية وشهادة األوهساس   2004:  14001المشغ

ي سبتمير 
 .  2015: 14001اآليزو  إىل 2004: 14001، انتقل من شهادة اآليزو 201٨عن نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية. وف 

 



ل  
 
كة والمشغ إىل تطوير وتطبيق اإلجراءات اآلتية لحماية الموظفير  والمقاولير  من الباطن  باإلضافة إىل التدابير أعاله، عمدت الشر

ي الموقع والزوار من خطر اإلصابة بكوفيد  
، وبالتاىلي توفير محيط عمل صحي وآمن والحرص عل توفر المحطة بالكامل وإنتاج  19ف 

ب فيه   .مياه الشر
 

 الدخول إىل المحطة والمكاتب. من أجل  كاملبشكل  الموظفير  والزوار  التأكد من تطعيم •

 ؛ فحص درجة الحرارة عند مدخل المحطة  •

ي كانت تتم وجًها لوجه   •
 ؛ باالجتماعات الهاتفية   استبدال االجتماعات التر

ي المحطة بوضع الكمامة  •
 ؛ إلزام المتواجدين ف 

مات؛  •
 
 تركيب ماكينات التعقيم وتوزيــــع المعق

ي لقاعات االجتماعات  •
 ؛ ومحطات العمل التعقيم الروتيت 

ورية • ي تتضمن كل المعلومات الرص 
ي المبان 

 ؛تعليق ملصقات ف 

 قدر اإلمكان من االتصال بير  الموظفير   •
 
( للعمل بالمناوبة من أجل الحد  . تقسيم فرق )الصيانة، التشغيل، المختير

 

 السعة 
 

للمياه )م   السعة اإلجمالية  المحطة من خالل  ي   3يتم تحديد سعة  أو مليون آمير يومي / يوم   ال جالون 
 
تنقلها  ً ي يمكن أن 

ا( والتر
. المحطة إىل نظام نقل المياه ل  كة الُعمانية لخدمات المياه والرصف الصحي  .لشر

 

اء المياه   ة بموجب اتفاقية شر ي الغير
يال جالون يومًيا من    42تبلغ السعة المتعاقد عليها لمحطة المياه المستقلة ف  أبريل  مليون آمير

ي مارس  2022إىل مارس    2021
ي أجريت ف 

ي أظهرت أن المحطة استوفت المتطلبات    2021، بعد اختبارات األداء السنوية التر
والتر

اء الميا   ه. التعاقدية بموجب اتفاقية شر
 

 توافر المحطة وإنتاجها 
 

ا  
ً
المعلنة وفق السعة  لتقديم  لتوافرها  المحطة مقياًسا  المالية  التفاقية  تعد موثوقية  للسنة  بالنسبة  المياه.  اء  ، حققت  2021شر

كة توافًرا  ي  95.00% بعد االنقطاعات المجدولة والقشية مقارنة بـ  94.٨٨بنسبة  أقلالشر
 .  2020% ف 

 

ال م المحطة قدًرا ضئي  العام، شهدت  التحكم بشكل  خالل  الطحالب، وتم  تكاثر  الطحالب عل    كاف    ن  المحدود لتكاثر  التأثير  ي 
 
ف
ي المحطة 

 
، وباإلضافة إىل ذلك لم تتعرض المحطة  عمليات وتوافر المحطة من خالل دمج نظام تعويم الهواء المذاب المعتمد ف

 البحر خالل هذا العام.   قناديللغزو 
 

اير و  ة بير  فير
ي الفير

 
كة أعمال الصيانة ال ،  2021مارس  ف " لواحد من اثنير   أو كشط األنابيب   معروفة بـ "التسليكرئيسية النفذت الشر

. كان الغرض من التسليك تنظيف أنابيب سحب مياه البحر إلزالة كميات هائلة من النمو البحري مثل  من أنابيب سحب مياه البحر 
ي نمت والتصقت لسنوات بالجدار الداخلي أل 

نقيل وبلح البحر وأنواع أخرى من المحار الالصق التر مما أدى إىل   ،نابيب السحب الير
ي أنابيب السحب وبالتاىلي التقليل من كفاءة المحطة. تم تنفيذ  

ي ديسمير  أول  تقليل كمية مياه البحر ف 
لواحد    2020عملية تسليك ف 

اير ومامن اثنير  من أنابيب سحب مياه البحر  ة بير  فير
ي الفير

كة العملية ذاتها ألنبوب سحب مياه الحر اآلخر ف  رس  ، ونفذت الشر
ي إزالة كميات هائلة من النمو البحري من أنبوب السحب ،2021

 للمحطة.    نتاجيةاإل وبالتاىلي تحسير  الكفاءة  ، وقد نجح هذا ف 
 

ي 
 
 . 2020لعام   % 1.36مقابل  % 0,46،  2021بشكل عام، بلغ إجماىلي االنقطاعات القشية ف

 

مير مكعب / يوم من المياه    66.1٨٨.1٨0، أنتجت المحطة ما مجموعه  2021عل الرغم مما ورد أعاله، خالل السنة المالية لعام  
ب مع عامل استخدام بمتوسط   % من السعة المتاحة    95.34% من إجماىلي السعة اإلنتاجية للمحطة أو    94.9٨الصالحة للشر

انتاج المحطة من   يتم تحديد  الُعمانية لخدمات المياه والرصف  المجدولة.  كة  خالل تعليمات اإلرسال اليومية الصادرة عن الشر
  .  الصحي

 



ات المالية   المؤشر
 

ي  
 2020 2021   جميع األرقام بالمليون ريال ُعمان 

 اإليرادات
ي الربــح

يبة   صاف   بعد الرص 
ي الربــح قبل تكاليف التمويل 

 صاف 
 إجماىلي األصول 

 )المدفوع(رأس المال 
ي األصول( 

 صندوق المساهمير  )صاف 
 ( 1القرض ألجل )* 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم  
 العدد الفعلي لألسهم القائمة
 توزيعات أرباح األسهم العادية 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
٨ 
9 
10 

  
1٨.06٨ 
2.351 
5.140 
92.007 
15.555 
16.961 
54.21٨ 

155.550.400 
155.550.400 

1.500 

  
16.750 
1.٨40 
4.797 
94.004 
15.555 
13.629 
57.532 

155.550.400 
155.550.400 

-  
 ( باستثناء تكاليف المعامالت الكاملة  1)*  
 

 

ات المالية الرئيسية   2020 2021  المؤشر
      

ي الربــح 
 
 %10.99 %13.01 1/ 2=  هامش صاف

 %11.٨3 %15.11 5/ 2=  العائد عل رأس المال )المدفوع(

 العائد عل رأس المال العامل 
  =3  /

(6+7) 7.22% 6.74% 
 19:٨1  24: 76 6: 7=  نسبة الدين إىل أسهم رأس المال

ي األصول للسهم )ر.ع(
 0.0٨٨ 0.109 ٨/ 6=  صاف 

 ) ي
مان 
ُ
 0.012 0.015 ٨/ 2=  األرباح األساسية لكل سهم )ريال ع
    -                          9.644 9/ 10=  توزيعات أرباح لكل سهم )بيسة(
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اإليرادات صافي الربح قبل الضريبة صافي الربح بعد الضريبة

المؤشرات المالية الرئيسية 2021 2020



 تحليل الرب  ح والخسارة 
 

كة من تحقيق إيرادات تشغيلية بقيمة   ي السنة المالية    1٨.06٨تمكنت الشر
ي ف 
%    7.9م، أي أعل بنسبة  2021مليون ریال ُعمان 

المالية    16.750من   السنة  ي 
ف  ي 
ُعمان  ریال  بشكل  2020مليون  االرتفاع  هذا  ويرجع  غير  ،  االنقطاع  معدل  انخفاض  إىل  أساسي 
ي السنة المالية  

 .م2021المخطط له ف 
 

يبة للسنة المالية   ، وهو أعل من    2.637،  2021بلغ الربــح قبل الرص  ي
ي السنة المالية    2.360مليون ریال ُعمان 

ي ف 
مليون ریال ُعمان 

ي السنة المالية  . 2020
ائب ف  ي الربــح بعد الرص 

ي مقارنة بـ    2.351بمقدار    2021كما ارتفع صاف 
مليون ریال   1.٨40مليون ریال ُعمان 

ي السنة المالية 
ي ف 
 . 2020ُعمان 

 

انية العمومية  ز  تحليل المي 
 

كة   ي    92.007بلغ إجماىلي أصول الشر
ي كما ف 

ي السنة المالية    94.004مقارنة بـ    2021ديسمير    31مليون ریال ُعمان 
ي ف 
مليون ریال ُعمان 

ي السنة المالية يرجع االنخفا. 2020
ي إجماىلي األصول بشكل أساسي إىل كلفة االستهالك عن المدة ف 

 .  2021ض ف 
 

ي  
ي حكمه ف 

ي مقارنة بـ    4.4٨6،  2021ديسمير   31بلغ النقد وما ف 
مان  ي    4.209مليون ریال عُ

ي ف 
مان   .  2020ديسمير    31مليون ریال عُ

 

ي  
المساهمير  ف  بـ  16.961ما قيمته    2021ديسمير    31بلغت أموال  ي مقارنة 

مان  ي  13.629مليون ریال عُ
ي ف 
مان    31مليون ریال عُ

ي احتياطي  . يعود سبب اال2020ديسمير  
ات اإليجابية ف  ي أموال المساهمير  بشكل أساسي إىل ارتفاع األرباح خالل العام والتغير 

رتفاع ف 
ي السنة المالية  

يبة المؤجلة(  2020مقارنة بالسنة المالية    2021التحوط ف  ي )بعد خصم الرص  . انخفض احتياطي التحوط السلتر
ي السنة المالي 2.4٨1بمقدار  

ي ف 
مان  ي السنة المالية    5.٨79من    2021ة  مليون ریال عُ

ي ف 
مان  ، مما يعكس القيمة  2020مليون ریال عُ

كة   انية العمومية. وقد ساعد ذلك الشر ي تاريــــخ المير 
ي مقايضة أسعار الفائدة ف  تيتر

ي العادلة لير
ي السنة    ف 

توزيــــع أرباح عل مساهميها ف 
 . 2021المالية 

 

ي ذلك األرصدة غير  
ي نتيجة السداد المجدول   54.21٨المتداولة والمتداولة( إىل  تم تخفيض القروض ألجل )بما ف 

مان  مليون ریال عُ
ا 
ً
 التفاقيات التمويل.   وفق

 

ي   ي نهاية عمرها اإلنتاجر
امات تقاعد األصول للوفاء بمسؤولياتها القانونية إلزالة المحطة ف  كة توفير مخصصات كافية اللير  تواصل الشر

 .  األصلية قبل التسليموإعادة األرض إىل حالتها 
 

 توزي    ع األرباح
 

كة عن األرباح  2021ديسمير    9خالل اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد بتاريــــخ   علن الشر
ُ
ت ، وافق المساهمون عل أن 

ي   1.5بيسة لكل سهم، بإجماىلي نحو   9.644النقدية بقيمة  
ي    مليون ريال ُعمان 

كة كما هو موضح ف  من قيمة اإليرادات المحتجزة للشر
ي 
كة عن مدة تسعة شهور منتهية ف  ي ديسمير  توزيــــع تم . 2021سبتمير  30البيانات المالية المدققة للشر

 .  2021األرباح ف 
 

قد بتاريــــخ  
ُ
اير    14قرر مجلس اإلدارة، خالل اجتماعه الذي ع ح أدناه مع مراعاة موافقة  ، توزيــــع األرباح النقدية كما هو موض2022فير

ي اجتماع الجمعية العامة السنوية المقرر 
كات التجارية    2022مارس    29انعقادها بتاريــــخ    المساهمير  ف  ا لقانون الشر

ً
المرسوم  )وفق

ي 
ي سلطنة ُعمان: ( 2019/ 1٨السلطان 

 واألنظمة األخرى المعمول بها ف 
 

وز  -أ 
ُ
ا للبيانات المالية المدققة عن السنة المالية    األرباحمن  بيسة لكل سهم،    7.715نقدية بقيمة  أرباح  ع  يــــت

ً
المحتجزة وفق

ي  
كة لدى   2021ديسمير    31المنتهية ف  ي سجل مساهمي الشر

كة المسجلير  ف  كة مسقط للمقاصة    عل مساهمي الشر شر
ده المجلس؛  

 
ي التاريــــخ الذي يحد

 
 واإليداع ش.م.ع.م ف

 



وز  -ب
ُ
بقيمةأرباح  ع  يــــت المدققة عن    األربــحمن  بيسة لكل سهم،    11.250  تتجاوز   ال   نقدية  المالية  للبيانات  ا 

ً
المحتجزة وفق

ي  
كة مسقط   2022سبتمير   30السنة المالية المنتهية ف  كة لدى شر ي سجل مساهمي الشر

كة المسجلير  ف  عل مساهمي الشر
ده المجلس. 

 
ي التاريــــخ الذي يحد

 للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م ف 
ز   الموظفون، والتدريب والتعمي 

 

ي قطاع تحلية  
الُعمانية ف  ة  الخير بناء  ي 

التعمير  كمسؤولية للمساعدة ف  كة مدينة مسقط للتحلية ومشغلها  م شر المياه. توظف  تلير 
كة والمشغل مًعا ما مجموعه   ا، منهم    49الشر

ً
ا من المواطنير  العمانيير    3٨موظف

ً
وع نسبة تعمير  إجمالية بلغت    .موظف حقق المشر

ي  كما   %7٨
 .  2021ديسمير  31تاريــــخ  ف 

 
كير  عل الصحة والسالمة والبيئة  

والتحسينات التشغيلية والتنمية الشخصية. يتم تشجيع  ويتم إجراء التدريب بشكل متكرر، مع الير
افهم   الموظفير  عل حضور برامج وندوات التعليم المستمر من وقت آلخر لمواكبة أحدث التطورات وكذلك لتعزيز كفاءتهم واحير

ي أداء واجباتهم
 .ف 

 

 أنظمة الرقابة الداخلية 
 

 بير  مجلس اإلدارة واإلدارة ومدققيها. يضمن مجلس  يقر مجلس اإلدارة بأن ضمان أنظمة رقابة داخلية سليمة ي
 
 فعاًل

 
تطلب تفاعل

شيحات والمكافآت.   ي ذلك لجان مجلس اإلدارة، وهي لجنة التدقيق ولجنة الير
اإلدارة االضطالع بمسؤولياته بشكل فعال، ويساعده ف 

 .كل لجنة لديها اختصاصات محددة بوضوح
 

ا  
ً
أيض للتحلية  مدينة مسقط  كة  السلطة تمتلك شر ومستويات  المعالم،  واضح  هيكل حوكمة  من  يتألف  الداخلية،  للرقابة  نظاًما 

كة، مدعوًما بتقديم تقارير منتظمة عن هذه الخطط   اتيجية الشر انيات السنوية والخطط لتقديم اسير المفوضة الواضحة، والمير 
انيات إىل مجلس اإلدارة.   والمير 

 

 النظرة المستقبلية 
 

كة   الشر المالية  ستسع  السنة  ي 
ف  أدائها  لتحسير   معقولة وحكيمة  تدابير  اتخاذ  ي 

ف  استمرارها  تحسير   2022لضمان  من خالل   ،
 . فرها، دون المساومة عل مسائل الصحة والسالمة والبيئةاموثوقية المحطة وتو 

 


