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 مجلس اإلدارة  رئيستقرير 

 ، أعزائي المساهمين

للتحلية )ش.م.ع. مدينة مسقط  إدارة شركة  أقدم الشركة.( )"ع نيابة عن مجلس  ان  تقرير مجلس    "(، يسرني 

 . م2022 يونيو  30المنتهية في أشهر  الستةمع بيانات الشركة المالية غير المدققة عن فترة  اإلدارة

 والسالمة والبيئة الصحة 

أية حوادث مهدرة    تسجيل  ، دونوالسالمة والبيئة حتى اآلن جديًرا بالثناء  كان أداء الشركة في مجاالت الصحة

يوًما    2314شركة مدينة مسقط للتحلية واالدارة والصيانة ش.م.م    الجهة المشغلة، وهي   للوقت.  حيث أكملت

وبالمثل،  .  م2016فبراير    19بتاريخ    عملية التشغيل التجاري للمحطةبدون أية حوادث مهدرة للوقت منذ بدء  

 .في نفس الفترة لم تكن هناك أية حوادث بيئية 

 العمليات 

اجتازت المحطة بنجاح اختبار األداء السنوي للسنة الثامنة من العقد بموجب اتفاقية شراء المياه مع الشركة  

  متر مكعب   7،955خالل تحقيق سعة المياه المتعاقد عليها البالغة    من  .العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م

 . في الساعة

من عام  خالل   الستة األولى  الشركة  م2022األشهر  توافرزيادة في  ، حققت   %98.39وبلغت    المياه  معدل 

بمعدل   الفترة من عام  خالل    %93.36مقارنة  المياه    .م2021نفس    أشهر الستة  خالل    تجةالمنوصلت كمية 

متر   32.044.968بالمقارنة مع    %6.26بزيادة قدرها    متر مكعب  34.050.370م  2022األولى من عام  

  .م2021 سنةمن    نفس الفترةمكعب خالل  

اإل  معدل  إجمالي  لفترة    خفاض ن بلغ  في    الستةالقسري  المنتهية   يونيو  30)%  0.34  2022  يونيو  30اشهر 

2021 :0.35%.) 

يؤثر االغالق الناتج عن تفشي فيروس كورونا تأثيرا ماديًا على أداء المحطة خالل الفترة  وفي الوقت نفسه، لم  

المشمولة بالتقرير. نفذت الشركة ومشغلها جميع اإلجراءات التي أوصت بها السلطات للوقاية من عدوى فيروس  

ت التي أوصت بها اللجنة  امتثاالً لإلجراءا   محطة كورونا داخل المحطة وأعادت تنظيم األنشطة اليومية في ال

كورونا فيروس  لمكافحة  موظفي    .19  -العليا  جميع  تطعيم  تم  ذلك،  للتحلية  عالوة على  مسقط  مدينة  شركة 

 .حطةش.م.ع.ع. وشركة مدينة مسقط للتحلية واالدارة والصيانة ش.م.م الذين يعملون في الم

 النتائج المالية 

مليون لاير عماني، بينما بلغت    9.155بقيمة    م2022من عام  أشهر    ستة  ألول  ةبلغ إجمالي إيرادات الشرك

 3.141  خالل الفترة  عليه، بلغ إجمالي الربح المسجلومليون لاير عماني.    6.014تكلفة التشغيل المباشرة  

ارتفاع   عماني،مليون لاير   الفترة%  1.6  بنسبة  نفس  خالل  الماضية  بالسنة  اإلدارية   .مقارنة  النفقات  بلغت 

% مقارنة  10.7  بنسبة  اعلى مليون لاير عماني، وهو    0.424م  2022في اول ستة أشهر من عام  والعمومية  

  ، فانخفضت م2022الستة اشهر األولى من عام  . أما عن تكاليف التمويل في  ةالماضي   السنةبنفس الفترة من  

السنة % من تكاليف التمويل المتكبدة للفترة نفسها من  4.1  بنسبة  قلأمليون لاير عماني، أي    1.338  قيمتها إلى 
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 .الماضية

% مقارنة مع  4.5بنسبة   أكثروهو  مليون لاير عماني  1.381سجلت الشركة أرباحاً قبل خصم الضريبة بمبلغ 

لاير  نمليو 1.163. بصورة شاملة، حققت الشركة أرباحاً بعد الضريبة قدرها السنة الماضيةالفترة نفسها من 

في   الفترة  عماني  قدرها  نفس  الضريبة  بعد  أرباح  مع  الفترة    1.249بالمقارنة  لنفس  السنة مليون لاير  من 

 .الماضية

 . (بيسة  93: م2021 يونيو 30) بيسة 113شركة البلغ سعر سهم  ،م2022 يونيو 30كما في 

م،  2022مارس    29وفقًا للسلطة الممنوحة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقد بتاريخ  

بيسة    7.715م، توزيع أرباح نقدية بقيمة  2022أبريل    25قرر مجلس اإلدارة، في اجتماعه المنعقد بتاريخ  

الواحد من   المنتهية في  للسهم  للفترة  المحتجزة  المسجلين في سجل  2021بر  ديسم   31األرباح  للمساهمين  م 

تاريخ   في  كما  مايو    1.200بإجمالي  م  2022مايو    15الشركة  في  التوزيعات  دفع  تم  مليون لاير عماني. 

 . م2022

 حوكمة الشركة  

في الشركة بأهمية نظام الرقابة الداخلية. لدى الشركة نظام شامل للرقابة الداخلية.    ةواإلدار  يؤمن مجلس اإلدارة

بشكل دوري مراجعة شاملة لسياساتها ولوائحها وإجراءاتها الداخلية الرئيسية من أجل ضمان أجرت الشركة  

امتثالها. أنشأت الشركة وحدة تدقيق داخلي للقيام بوظيفة التدقيق الداخلي للشركة. تم تطوير خطة التدقيق الداخلي 

 ووافقت عليها لجنة التدقيق. م2022لعام 

 نظرة مستقبلية 

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

 . في المستقبل وتحسينها والتوافرالموثوقية  والحفاظ على مستوىواالمتثال البيئي، 

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

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

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

 

 

 

 تامر كنكارديس 

 رئيس مجلس اإلدارة


