
 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 

 السادة/ المساهمين

 

 تحية طيبة، 

 

، يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة للسنة المنتهية في عن مجلس إدارة شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع  نيابة  بال

 . م 2022ديسمبر  31

 

  ي ، خضعت الشركة الكتتاب عام أول2017  باعتبارها شركة مساهمة مقفلة. وفي عام   م 2013يناير    19لقد تأسست الشركة في  

 . م 2018يناير   2بتاريخ  بورصة مسقط عمال  بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية مؤسس المشروع وأُدرجت الحقا  في 

 

 اإلنجازات التشغيلية 

قدرتها تبلغ  التي  المياه  لتحلية  المستقلة  الغبرة  محطة  وتشغل  الشركة  اليوم  جالون  يال  أمبرمليون    42  اإلنتاجية  تمتلك    في 

البناء    لنظاموقد ُطورت طبقا     ،متر مكعب في اليوم(. وتقع المحطة في شمال الغبرة بمحافظة مسقط، سلطنة ُعمان  191.000)

 . م 2016فبراير  19واالمتالك والتشغيل. وكان يوم التشغيل التجاري للشركة في 

 

اقية شراء المياه المبرمة مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة شرب عمال  باتفياه الصالحة لل م من بيع الها حاليا  تحقق الشركة إيراد

الطاقة  لشراء  العُمانية  الشركة  مع  المبرم  العقد  لتنفيذ  بالكامل  المحطة  تنتجها  التي  للشرب  الصالحة  المياه  وتُخصص  والمياه. 

من ش الكهرباء  توريد  ويتم  الك  ركة مسقطوالمياه.  باتهلتوزيع  الرباء عمال   إمداد  لتوزيع  فاقية  المبرمة مع شركة مسقط  كهرباء 

مسقط مدينة  شركة  مع  المبرم  للعقد  وصيانتها  المحطة  عمليات  تخصص  كما  والصيانة  للتحلية  الكهرباء.  .م.م  ش واإلدارة 

 سنة.   20والصيانة لمدة التشغيل عقد  بموجب )المشغل( 

 

  اخالل المدة نفسه  %94.88  بـنسبة  مقارنة  %97.39لمحطة بنسبة  ى لأعل  عدل توفيرم  ةحققت الشرك  م 2022ية  خالل السنة المال 

عام   يُعزىم 2021في  هذا  وكان  األساس  .  بواقع    النخفاض  في  المقرر  االنقطاع  المالية    %2.38معدل  مقارنة   م 2022للسنة 

،  %0.23 م2022ة المالية لقسري للسنا ل االنقطاع لي معداجما  ، بلغذلك عالوة على  .  م 2021للمدة نفسها في عام    %4.66بنسبة  

 خالل العام.   التشغيل االمثل، ويرجع ذلك اساسا  الى م 2021للفترة نفسها من عام  %0.46بمقارنة 

 

ا  مياه  إنتاج  الشركة  فقد حققت  قدرها  وكذلك  بكمية  مكعبا    66.926.208لشرب  قدرها  مترا   بزيادة  بإجمالي  مقارنة    1.12%، 

الى زيادة انتاج المياه التي حددتها  . وكان هذا يُعزى في األساس  م 2021عام  في  ،  مكعبا    را  مت  66.188.180ه البالغ  إنتاج الميا

 . رف الصحيمن الشركة العمانية لخدمات المياه والص تعليمات االرسال الصادرة 

 

 النتائج المالية 

التشغيل    زادت،  م 2022في عام   إلى  ت ل  % 3.2  بنسبة إيرادات    18.068ة  بمبلغ قدره   مقارنُعمانيا    اال  ريمليون    18.644صل 

ارتفعت تكاليف التشغيل    وقد.  م 2022معدل االنقطاع غير المقرر في عام    النخفاضنتيجة    م 2021  عام   مليون رياال  ُعمانيا  في

ت  سجل   قد، ف يه. وعل م 2021  ي في عام مليون لاير عمان   11.813مليون لاير عماني مقارنة ب    12.046الى    م 2022م  في عا

بمبلغ    ا  ربحشركة  ال الضريبة  ُعمانيا     2.982قبل  رياال   بواقع  بما  مليون  في عام    %13.1يزيد    قدره  بمبلغ  م 2021عما تحقق 

 مليون رياال  ُعمانيا .  2.637

 



 

الجمعوافق المساهمون   ح نقدية  وزيعات أربا ن تإعال  على  م 2022مارس    29ية العامة العادية للشركة المنعقد في  في اجتماع 

مليون لاير عماني( من األرباح المحتجزة للشركة كما هو مبين في البيانات    1.2سهم الواحد )تبلغ حوالي  ة لل سبي   7.715  هاقدر

للشركة   المدققة  الماليةالمالية  ال  م 2021  ديسمبر   31لمنتهية في  ا  للسنة  الشركة كما في  للمساهمين  مايو   15مسجلين في سجل 

 م. 2022 عات في مايودفع التوزي م. تم 2022

 

ذلكوة  عال بتاريخ    على  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  في  المساهمون  وافق  عن   م 2022ديسمبر    11،  الشركة  إعالن    على 

  من األرباح المحتجزة للشركة كما   (مليون لاير عماني  1.75  )تبلغ حوالي،  بيسة للسهم   11.250  قدرهاتوزيعات أرباح نقدية  

البيانات  هو مبين ال   في  للشردمالمالية  المنتهية في  عن    ةكققة  التسعة أشهر  المسجلين في    م2022سبتمبر    30فترة  للمساهمين 

 . م 2022فع التوزيعات في ديسمبر . تم دم 2022ديسمبر  11سجل الشركة كما في 

 

همين مسالل  م 2023مبر  في مايو ونوفح نقدية  توزيع أربا  على  ،م 2023فبراير    21قرر مجلس اإلدارة، في اجتماعه المنعقد في  

من األرباح المحتجزة للشركة كما تظهر في البيانات المالية    اإلدارة مجلس    هايحددالتي  سجل الشركة في التواريخ    سجلين فيمال

لسهم  بيسة ل  6.43، بشرط أال يتجاوز إجمالي توزيعات األرباح  م 2022ديسمبر    31المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في  

وبما   م 2023مارس    23في    عقده   المقررو  ةالسنوي  العامةعية  مين في اجتماع الجمافقة المساهواألرباح لم  يخضع توزيع  الواحد.

في  عليها  المنصوص  التعهدات  بعض  وكذلك  بها  المعمول  األخرى  العمانية  والتشريعات  التجارية  الشركات  قانون  مع  يتوافق 

 ض ألجل.اتفاقيات تسهيالت القرو

 

 مة والبيئة الصحة والسال

أنه لم يكن والدليل على هذا    بيئة ويضعونها على قمة أولوياتهم الولمعايير الصحة والسالمة    تاما  متثاال   ة ومشغلها اكتمتثل الشر

  2.498  –  م 2022ديسمبر    31كما في    -. وقد حققت الشركة  م 2022ية في عام  حوادث بيئي حوادث لضياع الوقت أو  أهناك  

د حادثةيوما   منذلع  ضيا  ون  تشغ  لوقت  أبريل    هاليتاريخ  وفي  األيزو    2017التجاري.  شهادة  على  المشغل  : 14001حصل 

، نجح  2018لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية. وفي سبتمبر    2018:  45001  األيزوام اإلدارة البيئية وشهادة  لنظ  2004

.  م 2021ادتين في يونيو  شهالاعتماد    إعادة وتم    .2015:  14001يزو  إلى األ  2004:  14001المشغل في ترقية شهادة األيزو  

 مال.ألعلنظام إدارة استمرارية ا 2019:22301األيزو تم منح المشغل شهادة  ،2022في مارس  ،عالوة على ذلك

 

 حوكمة الشركة

عمول  الداخلية الم  في الشركة بأهمية نظام الرقابة الداخلية. لدى الشركة نظام شامل للرقابة  تنفيذيةال  دارة اإلويؤمن مجلس اإلدارة  

 به. أجرت الشركة مراجعة شاملة لسياساتها وإجراءاتها الداخلية الرئيسية من أجل ضمان امتثالها. 

 

ا من  ئاسة وحدة التدقيق الداخلي للشركة اعتي ا لرداخل   عيّن مجلس اإلدارة مدقق ا . تم وضع خطة تدقيق داخلي  م 2022يناير    2بار 

 م تنفيذها بالكامل خالل العام. ، وتة التدقيق، ووافقت عليها لجن  م 2022لعام 

 

لتوصيات الناجمة عن نفيذ ا . واإلدارة ملتزمة التزاما  تاما  بت م 2022ديسمبر    31المنتهية في    ةللسن  لم تُحدد أي اكتشافات مهمة

 خلي. نتائج المدقق الدا 

 

الصادرة عن   الشركات  لقواعد حوكمة  المالوفق ا  العامة لسوق  ا  ، ستوصي  الهيئة  أيض  في  الشركة  الجمعية المساهمين  اجتماع 

 . م 2023بتعيين مستشار لتقييم أداء مجلس اإلدارة للسنة المالية  ةالمقبل العامة السنوية

 

 



 

 ة المؤسسيةجتماعيالمسؤولية اال

بالمساهمة   الفي  نحن ملتزمون  لقد ترسخت هذه  بداية عملياتنا.  العماني في طليعة أعمالنا منذ  المجتمع    فلسفة في جميعرفاهية 

عام   في  للشركة  المؤسسية  االجتماعية  المسؤولية  أنشطة  تهدف  اليومية.  عملياتنا  إلى    م 2022أنحاء  وتعزيز وصولنا  بناء  إلى 

بادرات المسؤولية  مبالشركة    قامتية البشرية والصحة والسالمة.  نم، وركزت على مجال الت للمجتمع المحليئيسية  لمجاالت الرا

 نحو التالي:  لى الم ع2022 في عام االجتماعية 

 

 التبرع بالكراسي المتحركة للجمعية العمانية لألشخاص ذوي اإلعاقة  ▪

االجتماعية   المسؤولية  في  فلسفتنا  من  تبيةالمؤسسانطالقا  ب،  ا   كرسي  13  عددرعنا  الكراسي  للجمعية لمتحركة  من 

يدة للطالب الصغار في سلطنة  ي المتحركة مفصادقة أن تكون هذه الكراسالعمانية لألشخاص ذوي اإلعاقة مع أمنيتنا ال 

  عمان.

 

 الخيرية لألعمال  لصندوق الهيئة العمانية  النقدي التبرع   ▪

 .الهيئة العامة لسوق المال  إرشادات ، وهو ما يتماشى معةيالخير لألعمالكما قدمنا تبرع ا نقدي ا للهيئة العمانية 

 

 لمياه أهمية مصادر اب  وعيتهملتلطالب المدارس   في المحطةجوالت تنظيم  ▪

عمان  حكوميتين  مدرستين  من  طالب  بدعوة  إلى  قمنا  المحطةالمحطةيتين  جوالت  خالل  للطالب  .  الفرصة  أتيحت   ،

تحافظ  تي  ال اسي للمياه في مسقط وبحر التي تعد المصدر األسه الية مياللتعرف على أهمية الموارد المائية وعملية تحل 

  مللتعلي   السة العُ ، ومدرثريا بنت محمد البوسعيدية للبناتدرسة  من  م  البالط  كان على حياة المواطنين في سلطنة عمان.

 . ةمحطالوكالهما يقعان بالقرب من  ،ي األساس

 

 للطالب   العمل على رأسالتدريب الفني  تقديم   ▪

  طاعات الفنية، خاصة الذين يهدفون إلى العمل في القو  ،ية البشرية للشباب العمانيالتنم  جهود   عممنا بدتماشي ا مع التزا

ية المياه  تحل  نشآتتشغيل وصيانة مفي مجال  العمل    على رأستدريب    فرصطالب الشباب  ال  من  لمجموعة  وفرنا فقد  

 التالية:   ؤسساتالم ا  منطالب 26 المجملالعام، قبلنا، في  هذا  خالل  .محطتنافي 

 

o ؛ تحلية المياه   بحاث أل سط األوق مركز الشر 

o  قية؛ والعلوم التطبي جامعة التقنية 

o الوطنية للعلوم والتكنولوجيا؛ لجامعة ا 

o وس. جامعة السلطان قاب 

 

( لتوفير فرص تدريبية لطالب واحد  PDOالذي ترعاه شركة تنمية نفط عمان )  "إعداد"، شاركنا في برنامج  باإلضافة إلى ذلك

اعلى ذلك   الوة خير. عكان في العام الدراسي األ  أجل الحصول على خبرات  جين الجدد من  تدريبي ا لمدة عام للخري   ، قدمنا برنامج 

 عمل جيدة مع مشغلينا. 

 

 

 

 



 

 التوظيف 

التعمين في  م 2022بحلول نهاية عام   الشركة ومشغلها    بلغ مستوى  الشركة ومشغلها خطط طويلة األجل .  %82كل من  ولدى 

 في. إضا لى نحولديها ع  لتحسين مستوى التعمين

 

 النظرة المستقبلية 

نه في الوقت  أ في حين  ،  إمداد للمياه موثوق فيه يحقق الجودة المطلوبة لمياه الشرب  وفيرلرامية لتوف تواصل الشركة جهودها اس

 ال التام لمعايير الصحة والسالمة والبيئة. نفسه يضمن االمتث

 

 الخالصة 

ري  عن بالغ تقدي  على ثقتهم ودعمهم المستمر. كما أود أيضا  أن أعرب  مينار مساهأن أشك  –نيابة  عن مجلس اإلدارة  -إنني أود  

ق المال والجهات الحكومية وغير وامتناني للشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه وكذلك هيئة تنظيم الكهرباء والهيئة العامة لسو

أيض وأود  ودعمها.  وإرشادها  تشجيعها  على  األخرى  أنالحكومية  أن  شكرا   خقل  على ا   والمشغل  شركتنا  موظفي  لجميع  اصا  

 قادرة على تحقيق غاياتها وأهدافها.  -نتيجة مساهمتهم  -كانت الشركة  إذ، يتزعزع  الذي لم زامهم تفانيهم والت

م بن  لطان هيثة عن مجلس اإلدارة أود أن أعرب عن أسمى آيات التقدير واالمتنان لحضرة صاحب الجاللة الس وفي النهاية ونياب

إيجاد بيئة تسمح لنا بالمشاركة فعليا  وذلك بخاص  تمر للقطاع البن تيمور آل سعيد وحكومته على دعمهم وتشجيعهم المس ارق  ط

 ة ومزدهرة. في نمو اقتصاد السلطنة والمساهمة في بناء أمة قوي

 

 

 

 

 

 

 

 تامر كنكارديس 

 رئيس مجلس اإلدارة


