
 تقرير المناقشة والتحليل اإلداري

 وصف الشركة واألعمال

، وهي مسّجلة في مقفلة") كشركة مساهمة الشركةشركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.م (المشار إليها في ما يلي بـ "تأّسست 
  .٢٠١٣يناير  ١٩لمدة غير محددة بتاريخ  ١١٦٣٣٧٤السجل التجاري تحت الرقم 

 ٢لألوراق المالية بتاريخ ، وتم إدراجها الحقاً في سوق مسقط ٢٠١٧خضعت الشركة لعملية طرح عام أولي في أواخر عام 
  .٢٠١٨يناير 

محطة عبارة عن يتمثل النشاط التجاري األساسي للشركة في تطوير وامتالك وتشغيل محطة الغبرة المستقلة للمياه، وهي 
جالون آمبريال مليون  ٤٢متر مكعب في اليوم ( ١٩١٫٠٠٠بالتناضح العكسي، تبلغ طاقتها التعاقدية تعمل تحلية مياه البحر 

فبراير  ١٩التجارية منذ  لتشغيلالمحطة ا تبدأ). المحطةفي اليوم)، وتقع في الغبرة الشمالية، محافظة مسقط، سلطنة عمان (
٢٠١٦.  

مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. وقد  المبرمة تحقق الشركة إيراداتها من بيع المياه المحالة وفقا التفاقية شراء المياه
تم التعاقد على المياه المحالة من المحطة بالكامل مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من أجل تلبية الطلب المتزايد على 

سعة المياه المتعاقد عليها للمحطة المياه في المنطقة المترابطة (المنطقة الشمالية من عمان) خالل مدة اتفاقية شراء المياه. تمثل 
سنوات  سبعةمن الطاقة التشغيلية في المنطقة المترابطة بحسب بيان الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ل %٢٠نحو 

)٢٠٢٤-٢٠١٨.(  

 يتم توصيل مياه الشرب إلى خزانات الهيئة العامة للمياه المجاورة للمحطة.

من خالل شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بموجب اتفاقية توريد الكهرباء. وقد أبرمت الشركة، الكهرباء بلمحطة ا تزويدكما يتم 
بصفتها مستخدم النظام، اتفاقية توصيل الكهرباء مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء من أجل تأمين االتصال بنظام النقل طوال 

 فترة اتفاقية شراء المياه المتعاقد عليها.

 قوة التنافسيةنقاط ال

تشمل نقاط القوة التنافسية للشركة ما يلي:

  في مكان واحد في سلطنة عمان بالتناضح العكسيتعمل تحلية مياه البحر واحدة من أكبر محطات.

  ،ما يضمن حماية التدفق النقدي من األحداث السلبية مإطار عمل تعاقدي راسخ مع اتفاقية شراء المياه طويلة األجل
 أحداث مخاطر المشتري والقوة القاهرة.مثل 

  تدفقات نقدية مستقرة ويمكن التنبؤ بها، تكون مرنة في مواجهة الصدمات المحتملة في أسعار الكهرباء والطلب على
 المياه خالل مدة اتفاقية شراء المياه.

 بطريقة التناضح العكسي تعملتحلية مياه البحرتقنية مثبتة، وطويلة األجل وموثوقة ل.



 

 

 
  معرفة الفنيةوالنقل المهارات  في مجالسجل حافل يتمتّعون بمشاريع من ذوي الخبرة مؤسسو. 

 
 .محطة تعمل بكامل طاقتها ويشغّلها موظفون متخّصصون ومهرة يمتثلون ألعلى مستويات شروط التعمين 
 
 

 اإلطار التعاقدي
 

ً  ينةوضعت شركة مد  على النحو الموضح أدناه. مسقط للتحلية ش.م.ع.ع إطاراً تعاقديا
 

 
  

 اتفاقية شراء المياه
 

. وتوضح اتفاقية شراء ٢٠١٣فبراير  ١١بين الشركة والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في ما اتفاقية شراء المياه  أبرمت
المياه الشروط التجارية المتفق عليها بين الشركة والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وتحدد اإلقرارات والضمانات 

  .القياسية التي يتعين على الشركة تقديمها
  

شراء المياه عدداً من التزامات الشركة طوال مدة االتفاقية. ويتعيّن على الشركة، من بين أمور أخرى، العمل تحدد اتفاقية 
كمشغل معقول وحكيم، وتشغيل وصيانة المحطة بطريقة تضمن أّن المحطة قادرة على تشغيل وصيانة إنتاج المياه على 

  أساس مستمر وموثوق.
  

ً تلتزم الشركة أيضشراء المياه،  بموجب اتفاقيةكما تلتزم الشركة ،  ً المياه حصري إنتاج ببيع ا ة العمانية لشراء إلى الشرك ا
من الشركة  المياه ورسوم إنتاج المياه اإلنتاجية من سعةالمدفوعات رسوم على في المقابل الحصول منها ، والطاقة والمياه

على  لمياه لتغطية التكاليف الثابتة مثل خدمة الديون والعائدل اإلنتاجية سعةالرسوم  ُوضعت. العمانية لشراء الطاقة والمياه
ر التكاليف الثابتة لتشغيل وصيانة المحطة (مثل القوى العاملة وقطع الغياباإلضافة إلى  ،الضرائبمدفوعات رأس المال و

يرة (مثل المواد الكيميائية الشركة عن تكاليف التشغيل والصيانة المتغفتعّوض المياه إنتاج رسوم أما  والصيانة والتأمين).
لمخرجات المياه التي يتم وفالتر الخرطوشة والمواد االستهالكية وقطع الغيار) ورسوم الكهرباء التناضح العكسي وأغشية 
  تسليمها.
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  رسوم الكهرباء وفق استهالك الطاقة المحدد المتعاقد عليه للمحطة.تُحتسب 

  
، وإخراج المحطة للمياه واالنقطاع القسري فر المقرربما يتفق مع عدم التولمياه ة لاإلنتاجيسعة اليتم أيضاً تعديل رسوم كما 

من الخدمة مع مراعاة التضخم وتحّركات أسعار الصرف. في حين يتم تعديل رسوم إنتاج المياه وفقاً للتغيرات في سعر 
 أسعار المستهلك العماني. األمريكي ومؤشرالصرف، ومؤشر أسعار المنتجين 

 
تحدد اتفاقية شراء المياه أيضاً أحداثاً مختلفة لمخاطر المشتري والتعويض الذي ستحصل عليه الشركة في حال وقوع أحداث 

لمشتري ذي حدث مخاطر ا في حال وقوعمعينة من شأنها أن تعيق أداء الشركة اللتزاماتها بموجب اتفاقية شراء المياه. 
تأخير في أدائها فشل أو  لن تكون الشركة مسؤولة عن أيّ اقية شراء المياه، فاتفا للشروط المنصوص عليها في الصلة وفق

تحديد حدوث تغيير سلبي  في حالاالتفاقية. وشروط بموجب لتقاضي رسوم السعة خالل الفترة ذات الصلة وستبقى مستحقة 
الطاقة والمياه اقتراح آلية على يجب على الشركة العمانية لشراء ، عن حدث أو أحداث تتعلق بمخاطر المشتريتج جوهري نا

 التعويض، أو تعويض الشركة من خالل آلية نتاج المياه، حسب االقتضاءرسوم إو/أو سعة المياه رسوم الشركة من أجل تعديل 
  .متفق عليهاال
  

بالتزاماتها  تنص اتفاقية شراء المياه أيضاً على إعفاء الشركة في حال وقوع أحداث قاهرة مختلفة تعيق الشركة عن الوفاء
بموجب االتفاقية. وإذا أمكن إثبات وقوع حدث قوة قاهرة، ال يمكن الحدّ منه من قبل الشركة، بصفتها مشغالً معقوالً وحكيماً، 
فسيتم إعفاء الشركة من المسؤولية عن أّي فشل في أداء التزاماتها بموجب اتفاقية شراء المياه طوال مدة حدث القوة القاهرة. 

د مدة االتفاقية للفترة التي أعاق خاللها حدث القوة القاهرة الشركة من أداء التزاماتها. وعالوة على ذلك، يحق وسيتم تمدي
  للشركة أن تستمر في استالم رسوم السعة بقدر توفرها خالل فترة القوة القاهرة.

  
لواردة في هذه الوثيقة، فإّن مدة اتفاقية مع مراعاة أحداث القوة القاهرة المعينة، وأحداث مخاطر المشتري وأحكام اإلنهاء ا

  .٢٠٣٤أكتوبر  ١١ستنتهي بتاريخ  ٢٠١٣فبراير  ١١شراء المياه التي بدأت في 
 

  اتفاقية توريد الكهرباء
  

تزويد من أجل  ٢٠١٣فبراير  ١١والشركة في كّل من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء أُبرمت اتفاقية توريد الكهرباء بين 
ً ميجا فولت أمبير وفق ٤٠يبلغ  أقصىالكهرباء بحد  ويحق  .لتشغيل المحطةاتفاقية توريد الكهرباء  للتعرفة المسموح بها في ا

قبل ثالثين  للطرف اآلخرتقديم إشعار خطي  من خاللهذه االتفاقية  إنهاءبمن شركة مسقط لتوزيع الكهرباء والشركة  لكلّ 
 .من الإلنهاء يوماً على األقل

 
 لكهرباءاتفاقية توصيل ا

 
بين الشركة والشركة العمانية لنقل الكهرباء، وهي شركة حكومية  ٢٠١٣فبراير  ١١تم إبرام اتفاقية توصيل الكهرباء في 
. تحدد اتفاقية توصيل الكهرباء الشروط واألحكام الخاصة باالتصال بنظام النقل ٢٠٠٣مملوكة بالكامل تم تأسيسها في عام 

 يلي، من بين أمور أخرى:وتضع إطار عمل لتوفير ما 
 
i . و قيام الشركة بدفع رسوم التوصيل إلى الشركة العمانية لنقل الكهرباء؛ 

ii .  الشبكة بين الشركة العمانية لنقل الكهرباء والشركة. قانونتطبيق 
 

) المدة األوليةعاماً ( ٢٥دخلت اتفاقية توصيل الكهرباء حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تنفيذها وستبقى سارية لفترة أولية مدتها 
للطرف إشعار مسبق ة عبر إرسال تفاقيبإنهاء االمن الطرفين  أيّ  -قوم حتى يأو  -يقم وإلى ما بعد انتهاء المدة األولية ما لم 

 .أال يكون هذا اإلشعار ساري المفعول قبل انتهاء المدة األوليةة طيشر، ستة أشهراآلخر قبل 
 

   اتفاقيات حق االنتفاع



 

 

 
هذه االتفاقيات بالموقع الذي أنشئت  وتتعلق. ٢٠١٣فبراير  ١١اتفاقيات حق االنتفاع بين وزارة اإلسكان والشركة في  أبرمت

سنة من تاريخ التصديق عليها من قبل الحكومة، مع إمكانية إجراء تمديد  ٢٥عليه المحطة. تبلغ مدة اتفاقيات حق االنتفاع 
وتكون الشركة ملزمة باستخدام الموقع فقط للغرض المعلن كما هو موضح في سنة بحسب قرار الشركة.  ٢٥إضافي لمدة 

  اتفاقيات حق االنتفاع.
  

وفقاً التفاقيات حق االنتفاع، قدّمت وزارة اإلسكان الموقع إلى الشركة بشكل خاٍل من أّي حق يتعارض مع حق االنتفاع 
صر، أّي مطالبة من طرف ثالث قد يتم تقديمها في ما يتعلق الممنوح على هذا النحو، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الح

 اتفاقيات حق االنتفاع.طوال مدة تطبيق من دون مضايقة الموقع حّق استخدام لشركة لبالموقع. تضمن وزارة اإلسكان أيضاً أّن 
 

  والصيانة التشغيلاتفاقية 
 

في (المشار إليها  والصيانة ش.م.م واالدارة للتحلية مسقط مدينة شركةو أُبرمت اتفاقية التشغيل والصيانة بين كّل من الشركة

. وهي تنص على توفير خدمات التشغيل والصيانة من قبل المشغل. تتطلب اتفاقية ٢٠١٣نوفمبر  ٢٧) في "المشغلـ "ب ما يلي

 التشغيلتاريخ  من اً امع ٢٠، أي بعد ٢٠٣٤أكتوبر  ١١يانة المحطة حتى تشغيل وصل القيام بشغّ من المالتشغيل والصيانة 

  .٢٠١٤أكتوبر  ١١ي ف التجاري المجدول

  
يجوز تعديل شروط اتفاقية التشغيل والصيانة لتعكس أّي تمديد لمدة اتفاقية شراء المياه كما قد يتحدد بين الشركة والشركة 

ً لشروط اتفاقية شراء المياه. خضعت اتفاقية التشغيل  أكتوبر  ٢١والصيانة للتعديل في العمانية لشراء الطاقة والمياه وفقا
لمياه نظراً لعدم اشتراط النظام الفرعي الثاني للتناضح ل اإلنتاجية سعةاللمراجعة رسوم التشغيل والصيانة الخاصة ب ٢٠١٧

  العكسي في المحطة ومن أجل توضيح تقاسم ما يتم توفيره من تكاليف استهالك الكهرباء مع المشغل.
 

 الصيانة، يكون المشغل مسؤوالً، من بين أمور أخرى، عما يلي:بموجب اتفاقية التشغيل و
 

 لمتطلبات الجدولة وتعليمات اإلرسال الصادرة إلى الشركة من قبل الشركة  اً يل المحطة خالل فترة التشغيل وفقتشغ
 ؛شراء الطاقة والمياه من وقت آلخرالعمانية ل

 
  المطلوبة؛صيانة المحطة للتأكد من أنّها تعمل بالقدرة 

 
 تعيين وتوظيف وتدريب عدد كاٍف من الموظفين لتشغيل المحطة وصيانتها؛ 

 
  برمجة وتنفيذ اختبارات األداء التي قد تطلبها الشركة أو الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من وقت آلخر، وأّي

والمياه وفقاً إلجراءات وقيود االختبار  اختبارات أداء إضافية قد تقترحها الشركة أو الشركة العمانية لشراء الطاقة
 بموجب اتفاقية شراء المياه؛

 
  تنفيذ جميع أعمال التشغيل والصيانة وشراء كافة الموارد والمواد لالمتثال لخطة التعمين المحددة في اتفاقية التشغيل

 والصيانة؛
 

 المشروع؛ تلبية جميع التزامات الشركة المتعلقة بالتشغيل والصيانة بموجب اتفاقيات 
 

 تقديم كافة المساعدات والتعاونات المعقولة في ما يتعلق بأداء التزامات الشركة بموجب اتفاقيات المشروع؛ و 
 



 

 

  عدم اتخاذ أّي إجراء أو الفشل في اتخاذ أّي إجراء من شأنه أن يتسبّب في قيام الشركة بخرق أّي من التزاماتها بموجب
 اتفاقيات المشروع.

 
  المستحقة بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة من مكّونات ثابتة ومتغيرة.تتكّون الرسوم 

 
 

 
 

  واإلنشاء والتوريدعقد الهندسة 
  
، وينص على الشروط  ٢٠١٣أبريل  ١٠نشاء بين الشركة والشركة الدولية لمعالجة المياه في إلبرم عقد الهندسة والتوريد واأ

المياه أن تلتزم بها أثناء قيامها بعمليات التصميم والتصنيع والتوريد والشراء والنقل التي يتعين على الشركة الدولية لمعالجة 
عمال وإصالح أي عيوب ألختبار والتشغيل التجريبي ذات الصلة بالمحطة، كما ُيلزمها بضمان هذه اإلوالتشييد والتركيب وا

  ت عدم امتثال في هذا الشأن.الأو حا
  
هـد الشـركة بـأن تدفـع للشـركة الدوليـة لمعالجــة الميــاه قيمــة العقــد وفقــا لجــدول الدفــع عمـال تتعألفـي مقابـل هـذه او

  .ساســيةألالخــاص بالمراحــل ا
  

متثــال إلتزامــات التــي يتعيــن علــى الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه اإللنشــاء اإليحــدد عقــد الهندســة والتوريــد وا
ي رســوم أو أي حــق ً حجــز وخلــوه مــن ألعمــال والمــواد المســتخدمة فــي البنــاء األلهــا لضمــان عــدم خضــوع 

عمـال لجميـع الشـروط البيئيـة وجميـع ألالعيــوب، ســواء فــي حقــوق الملكيــة أو التصميــم أو المصنعيـة، وامتثـال ا
نجــاز، إلزمــت الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه بتســليم المحطــة فــي أو قبــل وقــت ال بها. كما ألالمعمو القوانيـن 

نشـاء ً أحـكام تتعلـق بالضمانـات اإليتضمـن عقـد الهندسـة والتوريـد و. الــذي يتفــق مــع تاريــخ التشــغيل التجـاري المحـدد
 والتـي أشـارت الشـركة إلـى ضـرورة إصالحهـا مـن قبـل الشـركة )قـا لمـا جـاء فـي العقـدوف(عمـال ألوكذلـك قائمـة با

  .٢٠١٦فبرايــر  ١٩تاريــخ التســليم يــوم  كان لقدمــن التســليم. و  شــهراُ  ٢٤ًالدوليــة لمعالجــة الميــاه ضمــن مهلــة 
  

أو أي جزء من المصنع أو األعمال، تنطبق مدة المسؤولية عن الشوائب  في حال قيام المقاول بتصليح أو تبديل أو تجديد كل
شهراً من تاريخ إجراء التصليح أو  ٢٤أو األعمال لحين انتهاء فترة الـ  المحطةعلى الجزء المصلّح أو المبدّل أو المجدد من 

بناء عليه، كانت وشهراً من تاريخ التسلّم.  ٤٨الـ  العيوبالتبديل أو التجديد المذكور، بشرط أال تتخطى مدة المسؤولية عن 
لمعالجة المياه مسؤولة عن تنفيذ كل أعمال إعادة التصميم والتصليح وإعادة البناء والتصحيح والتجديد والتبديل  الدوليةالشركة 

أو أضرار في  شييد)على نفقتها الخاصة، من أجل تصويب أي شوائب (كما حددت بموجب عقد الهندسة والمشتريات والت
لمعالجة المياه مسؤولة عنه بموجب أحكام عقد  الدوليةزء من األعمال قد تظهر نتيجة أي خل تكون الشركة جأو أي  المحطة

عنصراً من العناصر المشمولة  ١٣٣، تم التطّرق إلى مجموع العيوب. خالل مدة المسؤولية عن واإلنشاء والتوريدالهندسة 
  . ٢٠٢٠سنة  والتوريد واإلنشاءأو البت بها تجارياً كلها مع المقاول في عقد الهندسة ، وقد تم إقفالها لضمانبا
  
  

  إدارة المخاطر
  

تؤكد شركة مدينة مسقط للتحلية على التزامها بتأمين والحفاظ على نظام سليم للمراقبة الداخلية يجمع بين الحوكمة الجيدة 
تؤكد الشركة أيضاً أنها تعتمد إجراًء صحيحاً يضمن إدارة المخاطر، وهو ، وبناًء عليهوإدارة المخاطر وعمليات المراقبة. 

يقوم بتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الملحوظة التي تؤثر على تحقيق أهداف الشركة. إلى ذلك، تقّر الشركة بوجود نظام سليم 
أصحاب المصالح اآلخرين، كما أنه  للمراقبة الداخلية، وهو كفيل بحماية استثمارات المساهمين، وأصول الشركة، وحقوق

  . ءلقوانين واألنظمة المرعية اإلجرايضمن االمتثال ل
  

  تتمثل أهداف إدارة المخاطر في شركة مدينة مسقط للتحلية بما يلي: 



 

 

  .نشر التوعية وتكوين فهم صحيح بشأن المخاطر على كافة مستويات المؤسسة 
 كواجب مفروض على كل شخص.  ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر ومسؤولية المخاطر 
  .تحديد المخاطر وإدارتها ضمن مستوى اإلقبال على المخاطرة المتعارف عليه في المؤسسة 
   .تضمين إدارة المخاطر في الطريقة المعتمدة لتسيير األعمال 
  .تطوير لغة مشتركة للمخاطر 
  .التقيد بالممارسات المناسبة إلدارة المخاطر التي تتوافق مع توجيهات الحوكمة الجيدة 

 
 

  المالية  االتفاقيات
  

 ٢١١٫٣٠مليون لایر عماني ( ٨١٫٢٥ساوي ت ةإجمالي قيمةمع اتحاد من المصارف الدولية، ب تمويل اتفاقياتأجرت الشركة 
الديون الممتازة وفقاً لشرط اتفاقيات التمويل عن طريق اتفاقيات مقايضة معدالت الفائدة. تغطية تم ت مليون دوالر أميركي).

  وذلك يعزز القدرة على التنبؤ للتدفقات المالية في الشركة. 
  

  التشغيل والصيانة
  

يل والصيانة الموقعة يشغّل المصنع ويخضع للصيانة على يد المشغّل طيلة مدة اتفاقية شراء المياه، وذلك بموجب اتفاقية التشغ
مع الشركة. يعتبر المشغّل مسؤوالً بشكل رئيسي عن توفّر المصنع وفعاليته، وعن التقيد بتعليمات الشحن، ومراقبة التكاليف 
التشغيلية، واألهم من ذلك، االمتثال لشروط الصحة والسالمة والبيئة. هذا ويقع على عاتق المشغّل تأمين القطع البديلة المناسبة 

  لحرص على تدريب موظفيه وتأهيلهم لتنفيذ األعمال المطلوبة. وا
  

يخضع المصنع للصيانة وفقاً لتوصيات المصنّع األصلي للتجهيزات ووفقاً لكتيبات التشغيل والصيانة. يحتفظ بجدول الصيانة 
  في نظام إدارة الصيانة على الكمبيوتر. 

  
  ة شركحوكمة ال

  
ة في الشركة ولدى المشغّل. ويعتبر ذلك جزًءا شركال في باعتماد أعلى معايير الحوكمةيلتزم مجلس إدارة الشركة والمشغل 

ً من مسؤولياتهم المرتبطة بإدارة النشاطات والشؤون، وحماية وتعزيز قيم أصحاب المصالح باإلضافة إلى األداء  أساسيا
  سبة. المالي، وفي الوقت نفسه االرتقاء بأعلى معايير النزاهة والشفافية والمحا

  
  مناقشة المسائل التشغيلية واألداء المالي

  
  الصحة والسالمة والبيئة

  
تلزم سياسة الصحة والسالمة والبيئة الشركة والمشغّل بخلق محيط عمل آمن وصحي وسليم والقضاء على كل الحوادث 

ئة من أجل تنفيذ كل العمليات واإلصابات المرتبطة بالعمل. تعتمد الشركة والمشغّل سياسات خاصة بالصحة والسالمة والبي
وعموم الناس، مع التقيّد في الوقت نفسه بكل  ى الموظفين والمقاولينبطريقة تصون مبادئ الصحة والسالمة والبيئة بالنسبة إل

  الشروط القانونية المعمول بها والمتطلبات األخرى. 
  

يترتب على جميع الموظفين والمقاولين تأدية واجباتهم وفقاً لسياسة الصحة والسالمة والبيئة المعتمدة، والتي تنفذ من خالل 
  الممارسات التالية: 

 سياسة الصحة والسالمة والبيئة على جميع األطراف المعنية.  ريفتع 
  لتعّرض العّمال ألي إصابات أو وعكات صحية، وللحد قدر اإلمكان من التلوث ً توفير الموارد الضرورية منعا

 واآلثار البيئية الناشئة عن النشاطات. 



 

 

  .الحرص على تزويد الموظفين والمقاولين بالتدريب المناسب واإلشراف عليهم لكي يؤدوا مهامهم بطريقة آمنة 
  والمقاولين مسؤولين عن الصحة والسالمة والبيئة في سياق نشاطات عملهم اليومية. اعتبار جميع الموظفين 
  إنشاء والحفاظ والتدّرب ومراجعة كل خطط االستجابة للحاالت الطارئة مع المجموعات المعنية، تالفياً لإلصابات

 . واآلثار البيئية العرضية والحد قدر اإلمكان من األضرار لممتلكات الشركة والمجتمع
  السعي إلى تحسين األداء الخاص بالصحة والسالمة والبيئة باستمرار من خالل مراقبة ومراجعة السياسة واألهداف

 والغايات بصورة دورية. 
 

 ١٧٦٨، حققت الشركة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١خالل العام، لم يحصل أي حوادث مضيعة للوقت أو أي حوادث بيئية. كما في 
. وقد بلغ مجموع ساعات ٢٠١٦فبراير  ١٩للوقت منذ تاريخ العمليات التجارية في  يوماً من دون أي حوادث مضيعة

 ساعة.  ٥٩٫٢٢٩العمل 
 

عن نظام اإلدارة البيئية وشهادة األوهساس  ٢٠٠٤:  ١٤٠٠١المشغّل على شهادة اآليزو  صل، ح٢٠١٧في أبريل 
:  ١٤٠٠١، انتقل من شهادة اآليزو ٢٠١٨عن نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية. وفي سبتمبر  ٢٠٠٧:  ١٨٠٠١

  . ٢٠١٥:  ١٤٠٠١إلى اآليزو  ٢٠٠٤
  

باإلضافة إلى التدابير أعاله، عمدت الشركة والمشغّل إلى تطوير وتطبيق اإلجراءات التالية لحماية الموظفين والمقاولين 
صحي وآمن والحرص على توفر ، وبالتالي توفير محيط عمل ١٩من الباطن في الموقع والزوار من خطر اإلصابة بكوفيد 

  بالكامل وإنتاج مياه الشرب فيه.  المحطة
 

  المحطةفحص درجة الحرارة عند مدخل. 
 .استبدال االجتماعات التي كانت تتم وجهاً لوجه باالجتماعات الهاتفية 
  بوضع الكمامة.  المحطةإلزام المتواجدين في 
  .تركيب ماكينات التعقيم وتوزيع المعقّمات 
  .التعقيم الروتيني لقاعات االجتماعات ومحطات العمل 
  .تعليق ملصقات في المباني تتضمن كل المعلومات الضرورية 
 فرق (الصيانة، التشغيل، المختبر) للعمل بالمناوبة من أجل الحد قدر اإلمكان من االتصال بين الموظفين.  تقسيم  

 
 

 
  السعة

 
) والتي يمكن أن تنقلها يومياً  جالون آمبريال مليون أو يوم/  ٣(م  للمياه اإلجمالية السعة خالل من المحطة سعة تحديد يتم

  .للمياه العامة للهيئةالمحطة إلى نظام نقل المياه 
 

جالون يوميًا من  آمبريال مليون ٤٢لمياه اتفاقية شراء اتبلغ السعة المتعاقد عليها لمحطة المياه المستقلة في الغبرة بموجب 
والتي أظهرت أن المحطة  ٢٠٢٠، بعد اختبارات األداء السنوية التي أجريت في مارس ٢٠٢١إلى مارس  ٢٠٢٠أبريل 

  .المياه إتفاقية شراءاستوفت المتطلبات التعاقدية بموجب 
 

  توافر المحطة وإنتاجها
 

، حققت ٢٠٢٠بالنسبة للسنة المالية  .المياه وفقًا التفاقية شراءلتقديم السعة المعلنة تعد موثوقية المحطة مقياًسا لتوافرها 
  .٢٠١٩٪ في ٩٣٫٨٤٪ بعد االنقطاعات المجدولة والقسرية مقارنة بـ ٩٥٫٠٠الشركة توافًرا أعلى بنسبة 

 



 

 

قدًرا ضئيًال من تكاثر الطحالب، وتم التحكم بشكل كاف في التأثير المحدود لتكاثر الطحالب على  المحطةخالل العام، شهد 
  .  المحطةعمليات وتوافر المحطة من خالل دمج نظام تعويم الهواء المذاب  المعتمد في 

 
تسبب غزو قناديل  .٢٠٢٠ومع ذلك، فقد تعرضت المحطة لسلسلة من غزو قناديل البحر في مارس وأبريل ويونيو من عام 

 البحر، التي انجرفت مع التيارات البحرية، إلى انسداد مصارف سحب مياه البحر وتقليل كمية مياه البحر في أنابيب السحب.
مياه البحر بشكل مباشر على كمية المياه الصالحة للشرب التي تنتجها المحطة، مما يتسبب  كميةيؤثر هذا االنخفاض في 

   رية.في انقطاعات قس
 

 ، نفذت الشركة أعمال الصيانة الرئيسية المعروفة بـ "التسليك أو كشط األنابيب".٢٠٢٠في ديسمبر باإلضافة إلى ذلك ،  
كان الغرض من التسليك تنظيف واحد من اثنين من أنابيب سحب مياه البحر إلزالة كميات هائلة من النمو البحري مثل 

المحار الالصق التي نمت والتصقت لسنوات بالجدار الداخلي ألنابيب السحب مما  البرنقيل وبلح البحر وأنواع أخرى من
تم تنفيذ عملية التسليك، بعد سلسلة من  كمية مياه البحر في أنابيب السحب وبالتالي التقليل من كفاءة المحطة. ليلأدى إلى تق

كميات هائلة من النمو البحري من أنبوب  ، وقد نجح هذا في إزالة٢٠٢٠أعمال التحضير على مدار العام، في ديسمبر 
السحب وبالتالي تحسين الكفاءة اإلجمالية للمحطة.  ومع ذلك، أدى الحجم الهائل غير المتوقع للنمو البحري (أو الكتل) إلى 

 ولكن بعد التسليك، نجحت المحطة في إظهار تأثيرات سّد مخرج أنبوب السحب، مما تسبب في النهاية في انقطاع قسري.
، ٢٠٢١عام  المتبقي فيمياه البحر  ألنبوب سحب فورية لتحسين كفاءتها.   تخطط الشركة لتنفيذ عملية التسليك مرة أخرى

  والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة تحسين أداء المحطة.
 

  .٢٠١٩٪ لعام ١٫٠٩٪ مقابل ١٫٣٦ ٢٠٢٠بشكل عام، بلغ إجمالي االنقطاعات القسرية في 
 

متر مكعب / يوم  ٦٤،٨٤٥،٥٣٨، أنتجت المحطة ما مجموعه ٢٠٢٠لعام ورد أعاله، خالل السنة المالية  على الرغم مما
٪ من السعة ٩٦٫٣٦لمحطة أو اإلنتاجية لسعة ال٪ من إجمالي ٩٢٫٨٠من المياه الصالحة للشرب مع عامل استخدام بمتوسط 

  .الهيئة العامة للمياهرسال اليومية الصادرة عن يتم تحديد انتاج المحطة من خالل تعليمات اإل المتاحة المجدولة.
 
 

  المؤشرات المالية 
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠      جميع األرقام بالمليون لایر عماني
    

   ١٦٫٨١٠                    ١٦٫٧٥٠                    ١  اإليرادات

  ٢   صافي الربح
                     

١٫٤٨٤                      ١٫٨٤٠   

  ٣  الربح قبل تكاليف التمويل صافي
                     

٤٫٦٢٧                      ٤٫٧٩٧   
   ٩٣٫٥٢٤                    ٩٤٫٠٠٤                    ٤  إجمالي األصول

   ١٥٫٥٥٥                    ١٥٫٥٥٥                    ٥  رأس المال (المدفوع)
   ١٤٫٤٤٥                    ١٣٫٦٢٩                    ٦  صندوق المساهمين (صافي األصول)

   ٦٠٫٧١٩                    ٥٧٫٥٣٢                    ٧  )١القرض ألجل (* 
   ١٥٥٬٥٥٠٬٤٠٠          ١٥٥٬٥٥٠٬٤٠٠          ٨  المتوسط المرجح لعدد األسهم

   ١٥٥٬٥٥٠٬٤٠٠          ١٥٥٬٥٥٠٬٤٠٠          ٩  العدد الفعلي لألسهم القائمة

   -                              ١٠  توزيعات أرباح األسهم العادية
                     

١٫٢٥٣   



 

 

  ) باستثناء تكاليف المعامالت الكاملة١((*  

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠      المؤشرات المالية الرئيسية

    
  %٨٫٨٣  %١٠٫٩٩  ١ /٢=   هامش صافي الربح

  %٩٫٥٤  %١١٫٨٣  ٥ /٢=   المال (المدفوع)العائد على رأس 
  %٦٫١٦  %٦٫٧٤  )٧+ ٦( /٣=   العائد على رأس المال العامل

  ١٩ :٨١  ١٩ :٨١  ٦ :٧  نسبة الدين إلى أسهم رأس المال
  ٠٫٠٩٣  ٠٫٠٨٨  ٨ /٦=   صافي األصول للسهم (ر.ع)

  ٠٫٠١٠  ٠٫٠١٢  ٨ /٢=   األرباح األساسية لكل سهم (لایر عماني)
  ٨٫٠٥٥٠  -  ٩ /١٠=   لكل سهم (بيسة)توزيعات ارباح 

 
 
 
 

  تحليل الربح والخسارة
 

أي أقل بنسبة  ،م٢٠٢٠مليون لایر عماني في السنة المالية  ١٦٫٧٥٠تمكنت الشركة من تحقيق إيرادات تشغيلية بقيمة 
ارتفاع معدل هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى  ويرجع ٢٠١٩مليون لایر عماني في السنة المالية  ١٦٫٨١٠٪ من ٠٫٤

   .م٢٠٢٠االنقطاع غير المخطط له في السنة المالية 
 

مليون لایر عماني في السنة المالية  ٢٫١٧٤مليون لایر عماني، وهو أعلى من  ٢٫٣٦٠ ،٢٠٢٠بلغ الربح قبل الضريبة لعام 
عماني مقارنة بـ  مليون لایر ١٫٨٤٠بمقدار  م٢٠٢٠.  كما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب في السنة المالية ٢٠١٩

   .٢٠١٩مليون لایر عماني في السنة المالية  ١٫٤٨٤
 

  تحليل الميزانية العمومية
 

مليون لایر عماني  ٩٣٫٥٢٤مقارنة بـ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني كما في  ٩٤٫٠٠٤بلغ إجمالي أصول الشركة 
سي إلى ارتفاع المركز النقدي في السنة المالية .  ترجع الزيادة في إجمالي األصول بشكل أسا٢٠١٩في السنة المالية 

   .٢٠١٩مقارنة بالسنة المالية لعام  ٢٠٢٠
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 ٣١مليون لایر عماني في  ١٫٩٧٣مليون لایر عماني مقارنة بـ  ٤٫٢٠٩، ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بلغ النقد وما في حكمه في 

  .٢٠١٩ديسمبر 
 

ـ  ١٣٫٦٢٩ما قيمته  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بلغت أموال المساهمين في  مليون لایر عماني  ١٤٫٤٤٥مليون لایر عماني مقارنة ب
يعود سبب االنخفاض في أموال المساهمين بشكل أساسي إلى ارتفاع التغيرات السلبية في احتياطي  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

زاد احتياطي التحوط السلبي (بعد خصم الضريبة المؤجلة)  .٢٠١٩المالية مقارنة بالسنة  ٢٠٢٠التحوط في السنة المالية 
مما  ،٢٠١٩مليون لایر عماني في السنة المالية  ٣٫٢٢٣من  ٢٠٢٠مليون لایر عماني في السنة المالية  ٢٫٦٥٦بمقدار 

الشركة على توزيع وقد أثر ذلك على قدرة  تاريخ الميزانية العمومية. الفائدة فييعكس القيمة العادلة لترتيبي مقايضة أسعار 
  .٢٠٢٠أرباح على مساهميها في السنة المالية 

 
مليون لایر عماني نتيجة السداد  ٥٧٫٥٣٢تم تخفيض القروض ألجل (بما في ذلك األرصدة غير المتداولة والمتداولة) إلى 

  المجدول وفقاً التفاقيات التمويل.
 

للوفاء بمسؤولياتها القانونية إلزالة المحطة في نهاية  تواصل الشركة توفير مخصصات كافية اللتزامات تقاعد األصول
  عمرها اإلنتاجي وإعادة األرض إلى حالتها األصلية قبل التسليم.

 
  توزيع األرباح

 
، إال أن الشركة لم تتمكن من إعالن أو دفع أي توزيعات أرباح في عام ٢٠٢٠على الرغم من ارتفاع صافي الربح في عام 

) من قانون الشركات التجارية ٣( ١٣٠لتوجيهات المقدمة من هيئة السوق المالية بناًء على المادة بما يتماشى مع ا ٢٠٢٠
.  في حين أن البيانات المالية المدققة التجارية)(قانون الشركات  ١٨/٢٠١٩المرسوم السلطاني الجديد، الصادر بموجب 

 عماني بعد الضرائب، فإن الشركة تكبدت خسارة مليون لایر ١٫٨٤تظهر أنها سجلت صافي ربح قدره  ٢٠٢٠للشركة لعام 
مليون لایر عماني بسبب التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة، والتي  ٢٫٦٥في الدخل الشامل اآلخر بمبلغ 

مليون لایر عماني  ٥٫٨٨قدرها وصافي التغير التراكمي في القيمة العادلة ألدوات التحوط للتدفقات النقدية يتم عرضها ك
مليون لایر عماني مقابل رأس المال  ١٣٫٦٣في ميزانيتها العمومية وقد نتج عنها تآكل إجمالي حقوق المساهمين البالغ 

إن الخسارة غير المحققة في الدخل الشامل اآلخر هي نتيجة مباشرة من أسعار الفائدة  مليون لایر عماني. ١٥٫٥٥البالغ 
على الرغم من أن هذا التآكل في حقوق المساهمين ال يؤثر على وضع التدفق النقدي للشركة،  لية.المنخفضة في السوق الحا

) ٣( ١٣٠فقد تم إخطار الشركة بأنها ال تستطيع توزيع أرباح األسهم ما لم يتم إنهاء هذا التآكل بالكامل بالرجوع إلى المادة 
كانيات توزيع أرباح األسهم على مساهميها بطريقة تتوافق تماًما من قانون الشركات التجارية.  تقوم الشركة باستكشاف إم

  مع قانون الشركات التجارية والتشريعات العمانية األخرى المعمول بها بأقصى الجهود.
 

  الموظفون، التدريب والتعمين
 

في قطاع تحلية المياه.  توظف ومشغلها التعمين كمسؤولية للمساعدة في بناء الخبرة العمانية شركة مدينة مسقط للتحلية  تلتزم
   موظفًا من المواطنين العمانيين. ٣٧موظفًا، منهم  ٥٠الشركة والمشغل معًا ما مجموعه 

 
يتم  يتم إجراء التدريب بشكل متكرر، مع التركيز على الصحة والسالمة والبيئة والتحسينات التشغيلية والتنمية الشخصية.و

وندوات التعليم المستمر من وقت آلخر لمواكبة أحدث التطورات وكذلك لتعزيز تشجيع الموظفين على حضور برامج 
  كفاءتهم واحترافهم في أداء واجباتهم.

 
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١٪ في ٧٤حقق المشروع نسبة تعمين إجمالية بلغت 

 
  أنظمة الرقابة الداخلية



 

 

 
يضمن  فعاالً بين مجلس اإلدارة واإلدارة ومدققيها.يقر مجلس اإلدارة بأن ضمان أنظمة رقابة داخلية سليمة يتطلب تفاعالً 

مجلس اإلدارة االضطالع بمسؤولياته بشكل فعال، ويساعده في ذلك لجان مجلس اإلدارة، وهي لجنة التدقيق ولجنة 
  الترشيحات والمكافآت.  كل لجنة لديها اختصاصات محددة بوضوح.

 
شامالً للرقابة الداخلية، يتألف من هيكل حوكمة واضح المعالم، ومستويات أيًضا نظاًما شركة مدينة مسقط للتحلية تمتلك شركة 

السلطة المفوضة الواضحة، والميزانيات السنوية والخطط لتقديم استراتيجية الشركة، مدعوًما بتقديم تقارير منتظمة عن هذه 
  الخطط والميزانيات إلى مجلس اإلدارة.

 
 

  المستقبل المتوقع
 

، من خالل ٢٠٢١ في السنة الماليةستسعى الشركة لضمان استمرارها في اتخاذ تدابير معقولة وحكيمة لتحسين أدائها 
  تحسين موثوقية المحطة وتوفرها، دون المساومة على مسائل الصحة والسالمة والبيئة.

 


