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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 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  تسعةالفترة لالمدققة  مع بيانات الشركة المالية  اإلدارة

 والسالمة والبيئة الصحة 

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

يوًما    2406شركة مدينة مسقط للتحلية واالدارة والصيانة ش.م.م    الجهة المشغلة، وهي   للوقت.  حيث أكملت

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

 .في نفس الفترة لم تكن هناك أية حوادث بيئية 

معدل  زيادة في  ، حققت الشركة    م2022من عام  سبتمبر    30المنتهية في  أشهر    تسعةال  فترةخالل  العمليات  

وصلت كمية المياه   .م2021نفس الفترة من عام  خالل    %95.40مقارنة بمعدل    % 98.74وبلغت    المياه  توافر

بالمقارنة مع    %2.64بزيادة قدرها    متر مكعب  50.906.884م  2022من عام     أشهر  تسعةالخالل    تجةالمن

   .م2021 سنةمن  نفس الفترةمتر مكعب خالل  49.597,992

  قدرها   بزيادة % 0.42  2022  سبتمبر  30المنتهية في  شهر  أ  تسعةالالقسري لفترة    خفاضن بلغ إجمالي معدل اإل 

 الذي  الكهربائي   نقطاع اال   إلى   أساًسا  ذلك  ويرجع.  2021  عام  من  الفترة   نفس  من%  0.35  بـ  مقارنة%  0.07

 .ةالرئيسي ءالكهربا شبكة في  2022 سبتمبر 5 بتاريخ  حدث

  أداء المحطة خالل الفترة المشمولة بالتقرير. وفي الوقت نفسه، لم يؤثر  تفشي فيروس كورونا تأثيرا ماديًا على  

 . حطةالذين يعملون في الم المشغلةشركة الشركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع. وتم تطعيم جميع موظفي 

 النتائج المالية 

مليون لاير   14.301بقيمة    م2022من عام    سبتمبر 30المنتهية في    أشهر  للتسعة  ةبلغ إجمالي إيرادات الشرك

خالل    عليه، بلغ إجمالي الربح المسجلومليون لاير عماني.    9.542عماني، بينما بلغت تكلفة التشغيل المباشرة  

بلغت النفقات    .مقارنة بالسنة الماضية خالل نفس الفترة%  1.7  بنسبة ارتفاع   عماني،مليون لاير    4.759  الفترة

مليون لاير عماني،   0.667م  2022من عام  سبتمبر    30المنتهية في    شهرأ  لفترة التسعة  في اإلدارية والعمومية  

الفترة من  18.9  بنسبة   اعلى وهو   بنفس  مقارنة  التمويل في  ةالماضي  السنة%  تكاليف  أما عن  شهر  أ  تسعةال. 

 بنسبة   قلأمليون لاير عماني، أي    2.025  قيمتها إلى   ، فانخفضتم2022من عام    سبتمبر  30المنتهية في  

 . السنة الماضية% من تكاليف التمويل المتكبدة للفترة نفسها من 3.3

% مقارنة مع  2.0بنسبة   أكثروهو  مليون لاير عماني  2.070سجلت الشركة أرباحاً قبل خصم الضريبة بمبلغ 

لاير  مليون 1.674. بصورة شاملة، حققت الشركة أرباحاً بعد الضريبة قدرها السنة الماضيةالفترة نفسها من 

في   الفترة  عماني  قدرها  نفس  الضريبة  بعد  أرباح  مع  الفترة    1.846بالمقارنة  لنفس  السنة مليون لاير  من 

 .الماضية
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 . (بيسة 79: م2021 سبتمبر 30) بيسة 116شركة البلغ سعر سهم  ،م2022 سبتمبر 29كما 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

  بيسة   11.250  بقيمة  نقدية  أرباح  توزيع  2022  نوفمبر  16  بتاريخ  المنعقد  اجتماعه  في   ،اإلدارة  مجلس  قرر

  2022  سبتمبر  30  في   المنتهية  المالية  للسنة  المدققة  المالية  لبياناتل  وفقًا  المحتجزة  األرباح  من  الواحد  للسهم

 تاريخ   في   كما  م.ع .م.ش  واإليداع   للمقاصة  مسقط  شركة  لدى  الشركة  مساهمي   سجل  في   المسجلينللمساهمين  

  عقد سي    الذي  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع   في   المساهمين  موافقة  وذلك شريطة  ،  العادية   العامة  الجمعية  اجتماع 

السلطاني    التجارية  الشركات  قانون  مع  يتوافق  وبما؛    2022  ديسمبر  11  بتاريخ ( 18/2019)المرسوم 

  اتفاقيات   في   عليه  المنصوص  النحو  على   التعهدات  بعض  وكذلك  بها  المعمول  األخرى   العمانية  والتشريعات

 .ألجلا القروض تسهيالت

 حوكمة الشركة  

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

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

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

 ووافقت عليها لجنة التدقيق. م2022لعام 

 نظرة مستقبلية 

في  الشركة  إدارة  والسالمة إ  ستستمر  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














