
 

 

 تقرير مجلس اإلدارة

 

 

 الكرام،المساهمين  فاضلاال

يسرني أن أقدم  (،"الشركة""ام سي دي سي" او تحلية ش.م.ع.ع )لنة مسقط لمديبالنيابة عن مجلس إدارة شركة 

 .م2020 سبتمبر 30البيانات المالية غير المدققة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في وتقرير مجلس اإلدارة 

 

 (HSE) الصحة والسالمة والبيئة

 حوادث مضيعة ةأي دون وقوع اً ،مرضيالصحة والسالمة والبيئة خالل العام حتى اآلن الشركة في مجاالت  كان أداء

يوًما بدون  1676 ،مش.م. شركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارة والصيانةوهي  ،ةالمشغل ت الشركةأكملحيث . للوقت

لم تكن هناك حوادث  وبالمثل،. م2016فبراير  19مضيعة للوقت منذ بدء العمليات التجارية للمحطة في  حوادث ةأي

 بيئية في نفس الفترة.

 

 عملياتال

٪ 92.8٪ مقارنة بـ 95.2 بنسبة أعلىتوافر  معدل، حققت الشركة م2020خالل األشهر التسعة األولى من عام 

،  متر مكعب 48.625.762 المنتجة خالل الفترة المذكورة. وبلغت كمية المياه م2019خالل نفس الفترة من عام 

 .2019منفس الفترة من عام  خاللمتر مكعب  48.357.892٪ مقارنة بـ 0.55 قدرها بزيادة أي 

 

٪ مقارنة بـ 0.18بنسبة  اتحسن و ما يمثل٪ ، وه1.02القسري لفترة التسعة أشهر  اإلنخفاضبلغ إجمالي معدل 

 .م2019٪ للفترة نفسها من عام 1.20

 

لفترة ا المحطة خاللماديًا على أداء  تأثيرافيروس كورونا  االغالق الكامل الناتج عن لم يؤثر نفسه،وفي الوقت 

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

اللجنة العليا  التي أوصت بهاوأعادت تنظيم األنشطة اليومية في المصنع امتثاالً لإلجراءات  المحطةداخل  كورونا

 .فيروس كورونالمكافحة 

 

 النتائج المالية

 عماني،مليون لاير  12.815ما قيمته  م2020سبتمبر  30بلغت إيرادات الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

مليون لاير  4.626بلغ إجمالي الربح للفترة  وعليه،مليون لاير عماني.  8.189بينما بلغت تكلفة التشغيل المباشرة 

 0.558٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بلغت المصاريف اإلدارية والعمومية 0.7 قدرها بزيادةأي  عماني،

٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. انخفضت تكاليف 8.5أي أقل بنسبة  نفسها،مليون لاير عماني عن الفترة 

٪ مقارنة بتكاليف التمويل المتكبدة في 5.1وهو ما يمثل أقل بنسبة  عماني،مليون لاير  2.239لفترة إلى التمويل ل

مليون لاير عماني وهو أعلى بنسبة  1.829قدره  سجلت الشركة ربحاً قبل الضريبة نفس الفترة من العام الماضي.

حققت الشركة ربحاً بعد الضريبة  عام،بشكل  ٪ من األرباح قبل الضرائب عن نفس الفترة من العام الماضي.10.7

مليون لاير عماني عن  1.149مليون لاير عماني عن الفترة مقارنة مع أرباح بعد الضرائب قدرها  1.419قدره 

 نفس الفترة من العام الماضي.

 



 

 

 بيسة(. 113: 2019سبتمبر  30بيسة. ) 105هو  سهم الشركة ، كان سعرم2020سبتمبر  30في 

 

 الشركاتحوكمة 

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

 المدقق الداخلي للشركة.

 

 31فيما يتعلق باقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح األسهم ودفع مكافآت مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

، وستقوم ومدققي حساباتها الخارجيين عامة لسوق المالمع الهيئة ال فإن الشركة ال زالت في مناقشات ،م2019ديسمبر 

. يلتزم مجلس اإلدارة بتقديم . في هذا الشأنتكون هناك نتيجة بمجرد أن  مجتمع المستثمرينآخر المستجدات ل بتقديم

 أقصى قيمة للمساهمين إلى أقصى حد ممكن.

 

 نظرة مستقبلية

ستستمر إدارة الشركة في اتخاذ جميع التدابير المعقولة والحكيمة لضمان معايير عالية من الصحة والسالمة واالمتثال 

 .كورونا ال سيما خالل هذه الفترة الصعبة من جائحة ،م2020والحفاظ على موثوقية وتوافر المحطة في عام  البيئي،

 

أود أن أعرب عن أعمق تقديرنا وامتناننا لجاللة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد  اإلدارة،نيابة عن مجلس 

وحكومته على دعمهم المستمر وتشجيعهم للقطاع الخاص من خالل خلق بيئة تتيح لنا المشاركة بفاعلية في نمو اقتصاد 

 السلطنة وبناء دولة قوية.

 

 

 

 تامر كنكارديس

 رئيس مجلس اإلدارة

 


