
 

  اإلدارة توتحليال  مناقشاتتقرر 

ا   وصف الشركة وأعمال

عد بــــــــ   عتأسست شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع. ا فيما  مة عمانية) الشركةأو  "MCDC"(املشار إل  كشركة مسا
ـل تجـاري رقم  مقفلـة ـــــــــــــ معيـة العموميـة  و ، ٢٠١٣ينـاير  ١٩ بتـارخ ملـدة غ محـدودة،  ١١٦٣٣٧٤بموجـب  اجتمـاع ا

ر  ٢٧ بتارخ غ العادية املنعقد  مة عمانيةتقرر  ٢٠١٦أكتو ل الشــــــــــــركة إ شــــــــــــركة مســــــــــــا ا عامة تحو ، وأصــــــــــــبح اســــــــــــم
ي اآلن "شـــــركة مدينة مســـــقط للتحلية ش.م.ع.ع.، وم ل  مب رقم التجاري والقانو ـــــ ا امل ،  ٣٦٠٥، شـــــارع رقم ٣١٠قر

ة، مسقط، سلطنة عمان. ١٨، شارع ٢٣٦مجمع رقم  ، شمال الغ   نوفم

عد  ٢٠١٧تم طرح الشركة لالكتتاب العام  أواخر عام  ا فيما    . ٢٠١٨يناير   ٢  سوق مسقط لألوراق املالية ، وتم قيد

شــــــغيل  ر وامتالك و و تطو ــ  ــــ ة شــــــاط الشــــــركة الرئ ارة عن محطة تحلية ـــــــــــــــــــ ، و عب محطة تحلية املياه املســــــتقلة بالغ
ا اإلنتاجي  ا ــ ة املتعاق ــــــ بالتنا العك تبلغ طاق اطوري مليون جالون  ٤٢اليوم ( / ٣م  ١٩١٬٠٠٠د عل  اليوم)، وتقع    إم

ة  طة (  لطنة عمان بمحافظة مسقط، س  الشمالية،  الغ شغيل التجاري   ) ا طة لل اير  ١٩. بدأ إطالق ا   . ٢٠١٦ف

ـا  الةمن بيع امليـاه تحقق الشـــــــــــــركـة إيرادا مـة (WPA)امليـاه بموجـب اتفـاقيـة شـــــــــــــراء  ا مع الشـــــــــــــركـة العمـانيـة لشـــــــــــــراء  املُ
طة إ الشـــركة العمانية لشـــراء الطاقة واملياه   ). يتمOPWPم.ع.م (الطاقة واملياه ش. الة  ا ُ امل كمية املياه ا ـــ 

ســـــــــــــتخـدم  تلبيـة الطلـب  ايـدوُ (املنطقـة الشـــــــــــــمـاليـة من عمـان) طوال مـدة االتفـاقيـة  املتصـــــــــــــلـةع امليـاه  املنطقـة  امل
ــا للمحطــة حوا  ــا. تمثــل الطــاقــة اإلنتــاجيــة املتعــاقــد عل عــد ا لبيــان  من  ٪٢٠و ــذه املنطقــة وفقــَ شـــــــــــــغيليــة   الطــاقــة ال

غطي سبع سنوات (   ).٢٠٢٤-٢٠١٨الشركة العمانية الذي 

يئة العامة يتم نقل مياه الشرب إ خزانات  اورةPAW( لمياهلال   للمحطة. ) ا

تم  دو اء ( تزو ر ع الك اء من شـــــــــــــركة مســـــــــــــقط لتوز ر طة بالك ر MEDCا انت ESAاء () بموجب اتفاقية تورد الك ). و
اء (الشـــــــــــركة قد أبرمت  ر اء) مع الشـــــــــــركة الُعمانية لECAاتفاقية توصـــــــــــيل الك ر ا مســـــــــــتخدم  )OETC(  نقل الك ، باعتبار

ة اتفاقية شراء املياه ي لنظام النقل خالل ف ا ر ن التيار الك   .للنظام، لتأم

  املزايا التنافسية

:   شمل املزايا التنافسية للشركة ما ي

  عمان، اتطاأك واحدة من شغيل  موقع واحد   لتحلية املياه بالتنا العك قيد ال
   لـة األجـل، ممـا يضـــــــــــــمن حمـايـة التـدفقـات النقـديـة من األحـداث عـاقـدي قوي مع اتفـاقيـة شـــــــــــــراء ميـاه طو إطـار 

رة، ي والقوة القا  العكسية، مثل أحداث مخاطر املش
  اء والطلب ع املياه  تدفقات نقدية ثابتة ر تملة  أســــــعار الك ومتوقعة، ومرونة  التعامل مع الصــــــدمات ا

 خالل مدة اتفاقية شراء املياه،
 تة تقنية  ، بالطاقة املستدامةمن خالل التنا العك مياه البحر تحليةل مث
 ارات واملعرفة ا ل إنجازات حافل وقادرون ع نقل امل م  اء لد  لفنية،مؤسسون خ
  اء رة وا ـامـل من قبـل فرق عمـل يضـــــــــــــم مجموعـة من األفراد امل ون بـاالمتثـال  مومل محطـة ميـاه مشـــــــــــــغلـة بـال

امل أل  اتال ن،   متطلبات ع مستو   التعم



 

  اإلطار التعاقدي

ن أدناه: (MCDC)وضعت شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع  و مب عاقدًيا كما   إطاًرا 

  

 
  

 الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه
  اتفاقية شراء املياه

  املقرضون 
ل   اتفاقية تمو

ة املياه ش.م.م.   الشركة الدولية ملعا
شاء ندسة وتورد و   عقد 

  ش.م.م. دارة والصيانةواإل لتحلية لشركة مدينة مسقط 
شغيل    وصيانةاتفاقية 

  
اء ش. م. ع. م. ر   الشركة العمانية لنقل الك

اء ر   اتفاقية توصيل الك
اء ر   شركة مسقط لتوزع الك

اء ر   اتفاقية إمداد الك
ان    وزارة اإلس

  اتفاقية االنتفاع
  

Oman Power & Water Procurement Co. 
Water Purchase Agreement 
Lenders 
Finance Agreement 
International Water Treatment LLC 
EPC Contract 
Muscat City Desalination Operation & Maintenance Co. LLC 
Operation & Maintenance Agreement 
 
Oman Electricity Transmission Co. 
Electricity Connection Agreement 
Muscat Electricity Distribution Co. 
Electricity Supply Agreement 
Ministry of Housing 
Usufruct Agreement 
 

  

  اتفاقية شراء املياه

برمت اتفاقية شـــــــــراء املياه 
ُ
ن الشـــــــــركة والشـــــــــركة العُ  ماأ اير  ١١ مانية لشـــــــــراء الطاقة واملياه ب ذه  ٢٠١٣ف . وتتضـــــــــمن 

ن ع الشـــــــــركة  دات والضـــــــــمانات ال يتع ن، كما تنص ع التع ن الشـــــــــركت ا ب ة املتفق عل االتفاقية الشـــــــــروط التجار
ا.   تقديم

امات تنص االتفاو  الشــــــركة  ھ يجب ع، بما  ذلك أناالتفاقيةة ع الشــــــركة خالل مداملفروضــــــة قية ع عدد من االل
ل مستمر وموثوق.ب أن تقوم بصورة معقولة وحكيمة ش ا ع إنتاج املياه  ل يضمن قدر ش طة    شغيل وصيانة ا

يع  م الشــــــركة، بموجب اتفاقية شــــــراء املياه، ب صــــــول ع رســــــومكما تل ا للشــــــركة العمانية مقابل ا ــرً  إنتاج املياه حصــــ
اليف  غطي رســـــــــــــوم القدرة اإلنتاجية من املياه الت القدرة اإلنتاجية من املياه ورســـــــــــــوم إنتاج املياه من الشـــــــــــــركة العمانية. 



 

ية، وكذلك املصـــــــــــارف الثاب ات الضـــــــــــر ســـــــــــو شـــــــــــغيل وصـــــــــــيانة  الثابتة، مثل خدمة الدين والعائد ع رأس املال وال تة ب
طة ( اليف  مثلا ا للشـــــــــــركة عن الت ــً ضـــــــــ عو ن). أما رســـــــــــوم إنتاج املياه، فتمثل  العمالة وقطع الغيار والصـــــــــــيانة والتأم

شــــــغيل والصــــــيانة ( ة لل ات اللفائفية  مثلاملتغ ــــــ ــ واملر ــــ ــ العك ــــ ة واملواد املســــــتخدمة  تقنية التنا املواد الكيماو
ات وقطع الغي ل ا.واملس اصة بإنتاج املياه ال توصيل اء ا ر   ار) ورسوم الك

طة من الطاقة املتعاقد عليھ. الك ا اء ع أساس اس ر سب رسوم الك   ُتح

عديل رســـوم القدرة  القســـري للمياه، وتخفيض إنتاج  املقرر واالنقطاعبما يتفق مع عدم التوفر  اإلنتاجية للمياهكما يتم 
ــ  طة، وكذلك مع الت ات  ســعر الصــرف،  ا عديل رســوم إنتاج املياه وفًقا للتغ ات  أســعار الصــرف. يتم  م والتغ

ن   ي US PPIالواليات املتحدة (ومؤشر أسعار املنتج لك العما   .(CPI)) ومؤشر أسعار املس

ا الشــــركة  حالة  ن اإلعانة الذي ســــوف تحصــــل عل ي، وتب ســــتعرض اتفاقية شــــراء املياه العديد من مخاطر املشــــ كما 
ذه االتفاقية. ففي حالة وقوع أي حدث ينطوي ع   ا بموجب  اما عيق الشــركة عن أداء ال وقوع أحداث معينة ســوف 

و وارد  االتفاقية، لن ت ي، كما  ون الشـــركة مســـؤولة عن أي إخفاق  األداء أو تأخ  األداء، وتظل  مخاطرة للمشـــ
ة، وذلـك بمـا يتفق مع شـــــــــــــروط االتفـاقيـة. و حـال تقرر أن التغ   اإلنتـاجيـة خاللمســـــــــــــتحقـة لرســـــــــــــوم الطـاقـة  تلـك الف

ا، ســـــــو  رً ا عكســـــــًيا جو ً غ ل  شـــــــ بھ يرجع إ األحداث ال  ري قد وقع بالفعل أن ســـــــ و ــ ا ـــــ ح الشـــــــركة العك ف تق
يعابيالعمانية ع الشــركة آلية لتعديل رســوم الطاقة   عوض   ةاالســ للمياه و/أو رســوم إنتاج املياه، حســب االقتضــاء، أو 

ا.   الشركة من خالل آلية التعوض املتفق عل

ــا عن أداء ال  عيق رة  ــا بموجــب كــذلــك، تنص االتفــاقيــة ع تقــديم إعــانــة للشـــــــــــــركــة  حــالــة وقوع أي أحــداث قــا امــا
نـاك توقعـات بوقوعـھ ولم تتمكن الشـــــــــــــركـة من تجنبـھ، كمشـــــــــــــغـل كفء   ـانـت  ر، أو  ـت وقوع حـدث قـا االتفـاقيـة. فـإذا ث

ر،  ؤ وقوي، ســـــــــــــوف يتم إعفا دث القا ا بموجب االتفاقية خالل مدة ا اما ا من املســـــــــــــؤولية عن أي فشـــــــــــــل  أداء ال
دث القا تم تمديد االتفاقية لنفس مدة ا ا. عالوة عل ذلك، يحق للشــــــركة وســــــ اما ر الذي أعاق الشــــــركة عن أداء ال

ر. اإلنتاجية إاستالم رسوم الطاقة  دث القا ة التأخ الناجمة عن ا ا أثناء ف   مدى توفر

ذه االتفاقية   اير  ١١تبدأ مدة  ت   ٢٠١٣ف ر  ١١وت ام ٢٠٣٤أكتو رة  ، وذلك مع مراعاة األح املتعلقة بالقوة القا
ذه الوثيقة. اء الواردة   ام اإل ي وأح   وأحداث مخاطرة املش

ي اتفاقية  را   (ESA)اإلمداد الك

ــاء   ر ن شـــــــــــــركــة مســـــــــــــقط لتوزع الك ي ب ــا ر برمــت اتفــاقيــة اإلمــداد الك
ُ
اير  ١١أ ــاء بحــد  ٢٠١٣ف ر ــد الك غرض تور  ،

ــ  ـــــــــــ حق لشـــــــــــــركة   ميجا فولت أمب ٤٠أق طة. و شـــــــــــــغيل ا ا  االتفاقية من أجل  بما يتفق مع التعرفة املســـــــــــــموح 
ذه االتفاقية بإشعار خطي للطرف األخر قبل  اء  اء. ٣٠مسقط والشركة إ   يوم ع األقل من اإل

ي اتفاقية  را   (ECA)التوصيل الك

ي  رـا برمـت اتفـاقيـة التوصـــــــــــــيـل الك
ُ
اير  ١١ أ ومـة ٢٠١٣ف ـامـل ل ـاء، اململوكـة بـال ر ن الشـــــــــــــركـة العمـانيـة لنقـل الك ب

ام و ، والشــــركة. ٢٠٠٣وال تٍأســــت  عام  اصــــة بتوصــــيل تنص االتفاقية ع الشــــروط واألح اء. كما  ا ر نظام نقل الك
اء، والذي يتضمن من ضمن أمور أخرى: ر   تضع إطاًرا عمل لنقل الك

اء رسوم التوصيل، و أن تدفع الشركة للشركة العمانية  .أ ر  لنقل الك
ن لقانون الشبكة.  .ب ل من الشركت  أن تمتثل 



 

مســـــــــــة وعشـــــــــــرن عاًما األو ( ة ا ة خالل ف ا، وتظل ســـــــــــار ة من تارخ إبرام ة األو"ذه االتفاقية ســـــــــــار ) وتظل  "الف
ا بإشــــــعار مســــــبق للطرف ا ن إ ة األو ما لم يقرر أي الطرف اء الف عد ان شــــــرط أال  كذلك  ر، و اآلخر مدتھ ســــــتة أشــــــ

. ة األو اء الف ذا اإلخطار نافًذا قبل ان ون    ي

  )UAS( اتفاقيات االنتفاع

برمت اتفاقي
ُ
ان (UASاالنتفاع  ةأ ن وزارة اإلســــــ اير  ١١والشــــــركة   (MOH)) ب )  UASوتتعلق اتفاقية االنتفاع (. ٢٠١٣ف

طــــة (" ــــاعــــام بــــدًء من تــــارخ  ٢٥ UASتبلغ مــــدة اتفــــاقيــــة كمــــا . ")املوقعبموقع ا جوز  طرف من  اعتمــــاد ومــــة، و ا
ا ملدة  م الشـــــركة باســـــتخدام املوقع للغرض املنصـــــوص عليھ    ٢٥تجديد ــافية حســـــب ما تراه الشـــــركة. كما تل عاًما إضـــ

  .حصًرا UASاتفاقية 

ا، بما  ذلك  UASفوفًقا لـــــــــــــــ  ، تزود الوزارة الشـركة باملوقع نظيًفا وخالًيا من أي حقوق تتعارض مع حق االنتفاع املمنوح ل
ان أن   ع ا فيما يتعلق باملوقع. كما تضــــــــــمن وزارة اإلســــــــــ صــــــــــر، أي مطالب طرف ثالث قد يتم تقديم يل املثال ال ا ســــــــــ

صري  استخدام املوقع طوال مدة االتفاقية. ق ا   الشركة سوف تتمتع با

شغيل والصيانة   اتفاقية ال

شـــــــــــــغيـل وصـــــــــــــيـانة  برمت اتفـاقيـة 
ُ
ن الشـــــــــــــركة (O & M)أ   ش.م.م مدينـة مســـــــــــــقط للتحليـة واإلدارة والصـــــــــــــيـانةشـــــــــــــركة و  ب

شــــغيل والصــــيانة ذات ، وتنص ع تقديم املشــــغّ ٢٠١٣نوفم  ٢٧ ") املشــــّغل(" طة. كما ُتلزم ل خدمات ال الصــــلة با
طة ح  شــــغيل وصــــيانة ا ر  ١١املشــــغل ب دد ( ٢٠، أي ملدة ٢٠٣٤أكتو شــــغيل التجاري ا عد تارخ ال )، SCODعام 

ر  ١١   .٢٠١٤أكتو

عديل  جوز  شـــــغيل والصـــــيانة بما يتفق مع أي تمديد ملدة اتفاقية شـــــراء املياه حســـــبما تقرر الشـــــركة   شـــــروطو اتفاقية ال
شــــغيل والصــــيانة  و ). OPWPالشــــركة العمانية لشــــراء الطاقة واملياه ش.م.ع.م (و  عديل اتفاقية ال ر ٢١تم    ٢٠١٧ أكتو

شغيل والصيانة املتعلقة بالطاقة   ب عدم وجود شرط خاص بنظام فر للتنا  اإلنتاجية للمياهملراجعة رسوم ال س
اء مع   ر الك الك طة، وملراعاة الوضـــــــــوح  مشـــــــــاركة املعلومات حول الوفورات  رســـــــــوم اســـــــــ ي با ـــــــــ ملســـــــــار ثا العك

  املشغل.

شغيل والصيانةشمل مسؤوليات املشغل بموجب  صر اتفاقية ال يل املثال ال ا   :ما ي ع س

   ا الشـــــــــركة إ طية ال ترســـــــــل دول الزم والتعليمات ا شـــــــــغيل بما يتفق مع ا ة ال طة أثناء ف شـــــــــغيل ا
 الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه من وقت آلخر؛

  ا بالقدرة شغيل طة لضمان  ة؛صيانة ا  املطلو
 طة؛ شغيل وصيانة ا ن ل ا من املوظف ن وتدرب عدد  عي  توظيف و
   ا الشــــــركة أو الشــــــركة العمانية لشــــــراء الطاقة واملياه من وقت آلخر إعداد وتطبيق اختبارات األداء ال قد تطل

مـا بمـا يتفق مع إجراءات وقيود االختبـار ـا أي م ح بموجـب اتفـاقيـة شـــــــــــــراء  وأيـة اختبـارات أداء إضـــــــــــــافيـة قـد تق
 املياه؛

    نة ن املب طة التعم شـــــــــــغيل والصـــــــــــيانة وشـــــــــــراء جميع املوارد واملواد الالزمة لالمتثال  تنفيذ جميع أعمال ال
شغيل والصيانة؛   اتفاقية ال

   شغيل والصيانة بموجب اتفاقيات املشروع؛ امات الشركة ذات الصلة بال  الوفاء بجميع ال



 

 افة املساع امات الشركة بموجب اتفاقيات املشروع؛تقديم   دة وسبل التعاون املعقولة فيما يتعلق بأداء ال
  ــا بموجــب امــا ــب  خرق الشـــــــــــــركــة ألي من ال ســـــــــــــ عــدم اتخــاذ أي إجراء أو الفشــــــــــــــل  اتخــاذ أي إجراء ممــا ي

  اتفاقيات املشروع؛

شغيل والصيانة رسوم ثابتةشمل  ة. الرسوم املستحقة بموجب اتفاقية ال   وأخرى متغ

شاء  ندسة والتورد واإل   (EPC)عقد ال

ة املياه ن الشـــركة والشـــركة الدولية ملعا ــاء ب شـ ندســـة والتورد واإل برم عقد ال
ُ
نص ع  ٢٠١٣أبرل  ١٠  (IWT) أ ، و

عمليات  ا  ا أثناء قيام م  ة املياه أن تل ن ع الشـــــــــركة الدولية ملعا يع والتورد  الشـــــــــروط ال يتع التصـــــــــميم والتصـــــــــ
ذه األعمال  ا بضــــمان  طة، كما ُيلزم شــــغيل التجر ذات الصــــلة با كيب واالختبار وال يد وال شــــ والشــــراء والنقل وال

ذا الشأن.   وصالح أي عيوب أو حاالت عدم امتثال  

ة امل د الشـــــــركة بأن تدفع للشـــــــركة الدولية ملعا ذه األعمال، تتع اص و مقابل  دول الدفع ا ياه قيمة العقد وفقا 
  باملراحل األساسية.

ايحّدد  ة املياه االمتثال ل ن ع الشــركة الدولية ملعا امات ال يتع شــاء االل ندســة والتورد واإل ضــمان عدم  ل عقد ال
ز وخلوه من العيوب، ســـــــــواءً    حقوق امللكية أو  خضـــــــــوع األعمال واملواد املســـــــــتخدمة  البناء ألي رســـــــــوم أو أي حق 

لزمت الشــركة الدولية  
ُ
ا. كما أ ن املعمول  ية وجميع القوان ميع الشــروط البي التصــميم أو املصــنعية، وامتثال األعمال 

طة  أو قبل وقت اإلنجاز، الذي يتفق مع تارخ  ســـــــليم ا ة املياه ب شـــــــغيلملعا دد ( ال   ). يتضـــــــمنSCODالتجاري ا
ام تتعلق بالضـــــــمانات وكذلك قائمة باألعمال (وفًقا ملا جاء  العقد) وال أشـــــــارت  شـــــــاء أح ندســـــــة والتورد واإل عقد ال

ا من ة املياهقبل الشـــــــــ  الشـــــــــركة إ ضـــــــــرورة إصـــــــــالح لة  ركة الدولية ملعا ســـــــــليم. وحّدد تارخ  ٢٤ضـــــــــمن م ًرا من ال ــ شـــــــ
سليم بيوم  اير  ١٩ال   .٢٠١٦ف

ة املســــــــؤولية عن العيوب تنطبق  إذا قام املق  ا، فإن ف طة أو األعمال، أو جزء م بدال أو تجديد ا اول بإصــــــــالح أو اســــــــ
ـا ح مرور  ـا أو تجـديـد بـدال ـا أو اســـــــــــــ طـة أو األعمـال ال تم إصـــــــــــــالح زء من ا ـذا   ٢٤ع ا ر من تـارخ مثـل  شـــــــــــــ

ة ا بدال أو التجديد، ع أال تتجاوز ف ناًء عليھ،  ٤٨ملســــــؤولية عن العيوب اإلصــــــالح أو االســــــ ســــــليم. و ر من تارخ ال شــــــ
عادة البناء واإلصــــــالح   ة املياه مســــــؤولة عن تنفيذ جميع أعمال إعادة التصــــــميم واإلصــــــالح و ون الشــــــركة الدولية ملعا ت

ندسـة  ن  عقد ال غرض إصـالح العيوب (ع النحو املب اصـة،  ا ا بدال، ع نفق شـاء) والتجديد واالسـ والتورد واإل
ة املياه   يجة لعيب تتحمل الشـــــــــركة الدولية ملعا ر ن طة أو أي جزء من األعمال وال قد تظ ق با أو األضـــــــــرار ال ت

شاء. ندسة التورد واإل   مسؤوليتھ بموجب شروط عقد ال

اطر    إدارة ا

ا بنظام رقابة داخلية ســـلي ام اء ال ر اطر  تؤكد شـــركة مســـقط لتوزع الك دارة ا وكمة الرشـــيدة و شـــمل عمليات ا م 
امة ال تؤثر  اطر ال دارة ا ا لعملية إدارة مخاطر تتضـــــــمن تحديد وتقييم و ناًء عليھ، تؤكد الشـــــــركة تطبيق والرقابة. و

ثمارات املســـــــــــا ماية اســـــــــــ ا. كما ُتقر الشـــــــــــركة بوجود نظام ســـــــــــليم للرقابة الداخلية  داف ن  ع تحقيق الشـــــــــــركة أل م
ا. ن واللوائح املعمول  ات املعنية األخرى، وتضمن االمتثال للقوان   وأصول الشركة ومصا ا

: اء ما ي ر اطر لشركة مسقط لتوزع الك   شمل أعمال إدارة ا

 ات املنظمة ا ع جميع مستو م اطر وف  خلق الو السليم با



 

  اطر ميعترسيخ ثقافة إدارة ا ن ا ا ب  واملسؤولية ع
 اطر ل جيد ضمن قدرة املنظمة ع تحمل ا ش ا  دار اطر و  تحديد ا
 اطر كجزء من أساليب إدارة األعمال  دمج إدارة ا
 كة ر لغة مخاطر مش  تطو
 .ات وكمة الشر ية  اطر املالئمة من حيث املبادئ التوج ام بممارسات إدارة ا  االل

  االتفاقيات املالية

ل مع ائتالف بنوك دولي ا  ةأبرمت الشـــــركة اتفاقيات تمو ي ( ٨١،٢٥بقيمة إجمالية قدر ال عما مليون   ٢١١،٣٠مليون ر
ـل من خالل اتفـاقيـات مبـادلـة أســـــــــــــعـار الفـائـدة.   ا ملتطلبـات اتفـاقيـات التمو غطيـة الـديون املمتـازة وفقـً ي). تتم  دوالر أمر

ذا بدوره يحسن من  بؤ بالتدفقات النقدية و انية الت   .للشركةإم

شغيل والصيانة   ال

ة اتفاقية شـــــراء املياه من قبل املشـــــغل،  ا خالل ف طة وصـــــيان شـــــغيل ا شـــــغيل  MCDOMCيتم  ، من خالل اتفاقية ال
ا،  طة وكفاء ــ عن توافر ا ــــ و املســــــؤول الرئ ون املشــــــغل  ــيانة مع الشــــــركة. و طية،  والصــــ واالمتثال للتعليمات ا

ئة ( ة والســــــــــالمة والب ــــــــــ م من ذلك، االمتثال ملعاي ال شــــــــــغيلية واأل اليف ال ). كما أنھ مســــــــــؤول عن  HSEومراقبة الت
م ع النحو املطلوب. ن وتدر يل املوظف افية، وتأ   ضمان توفر قطع الغيار ال

طة وفًقا لتوصـيات مصـّنع املعدات ا تم االحتفاظ بجدول  أجرت صـيانة ا شـغيل والصـيانة. و ألصـ ودليل إرشـادات ال
وسب (   ).CMMSالصيانة  نظام إدارة الصيانة ا

تو مقاول  يات والبناءو ندســـــة واملشـــــ طة ال   حيثالعادي، الناتج عن االســـــتعمال  بخالف الب ،إصـــــالح العيوب  ا
ة الضـــــمان املمّددة ضـــــّد العيوب طة لف ا،    ١١٥وتم إغالق  ،للضـــــمان اخاضـــــعً  بنًدا ١٣٣ تم تقديم. وقد تخضـــــع ا م

ن ال تزال  ة البنود األخرى املشـــمولة بالضـــمانح ة مع  قيد املعا ة التجار ســـو يات والبناء أو ال ندســـة واملشـــ . مقاول ال
ة وتحصــــــيل األموال من ة التجار ســــــو مجرد االتفاق ع ال يات والبناء  و ندســــــة واملشــــــ ســــــتغل الشــــــركة  مقاول ال ، ســــــ
اء من أعمال الضـــمان القائمة املتبقية ورة  االن شـــغيل والصـــيانة. وســـوف يبدأ ذلك   األموال املذ باالســـتعانة بمقاول ال

ا. م   بمجرد حصول الشركة ع املوافقات الالزمة من مسا

  حوكمة الشركة

م مجلس إدارة  ــ من  يل ــــــــ ــا وكمة  الشــــــــــركة واملشــــــــــغل، كجزء أســــــــ الشــــــــــركة واإلدارة بضــــــــــمان االمتثال ألع معاي ا
ات املعنية واألداء املا مع مراعاة أع معاي   ةمســــــــــؤولياتھ املتعلق  ن قيم ا بإدارة األعمال والشــــــــــؤون وحماية وتحســــــــــ

م الشركة واملشغل بالقوان ة والشفافية واملساءلة. وتل ا ا الصادرة  ال ية والقواعد املعمول  ن واللوائح واملبادئ التوج
تصة. ات التنظيمية ا   عن ا

شغيلية واألداء املا وانب ال   مناقشة ا

ئة ة والسالمة والب   ال

ية الوقاية من جميع حوادث   ـ ئة عمل سـليمة وآمنة و ئة الشـركة واملشـغل بخلق ب ة والسـالمة والب ـ ُتلزم سـياسـة ال
ل يح و  شــ ئة ع جميع عملياتھ  ة الســالمة والب ــ م الشــركة واملشــغل بتطبيق ســياســات ال صــابات بالعمل. كما تل



 

ــا من   ـ ــانونيـــة وغ ميع املتطلبـــات القـ ور مع االمتثـــال  م ن من البـــاطن وا ن واملقـــاول ئـــة املوظف ـــة وســـــــــــــالمـــة و ــ ـــــــــــ
ا.   الشروط املعمول 

ن  ة،ع جميع املوظف ئة السـار ة والسـالمة والب ـ م وفًقا لسـياسـة ال ن أداء أعمال وذلك من خالل املمارسـات  واملقاول
 التالية:

 ئة؛ ة والسالمة والب سیاسة ال  عرف جميع األطراف املعنية 
 د من التلوث واألثر البی امل ن من األمراض واإلصابات وا ماية جمیع العامل ة  صاحب  توف املوارد الضرور

شطة؛  لأل
 واإلشراف لضمان سالمة أداء العمل؛ ، ا ن بالتدرب ال د موظفينا واملقاول  ضمان تزو
 م اليومية؛ شطة عمل ئة  أ ة والسالمة والب ن واملتعاقدين  املسؤولية عن ال  إشراك املوظف
  االت الطوارئ عديل ومراجعة جميع خطط االســــــتجابة  موعات املعنية وضــــــع و ملنع اإلصــــــابة واألثر البي  ا

ات املعنية؛ و سيق مع ا تمع، وذلك بالت ات الشركة وا د من أي ضرر قد تتعرض لھ ممتل  العر مع ا
  ل مســتمر من خالل املراقبة واملراجعة الدورة للســياســة شــ ئة  ة والســالمة والب ــ ن أداء ال الســ إ تحســ

دفات. داف واملس   واأل

ادرة للوقت (لم تقع أي حو  ية ع مدار العام. فبحلول LTIادث  ســم  ٣١) أو أي حوادث بي انت الشــركة قد  ٢٠١٩د  ،
شـــــــــــــغيل التجاري ( ١٤٠٢أكملت  ادرة للوقت منذ تارخ ال اير  ١٩)  CODيوم بدون أي حوادث  بلغ إجما  ٢٠١٦ف . و

  . ساعة ٦٩٫٩٩٢ساعات العمل 

ادةحصل  ادةل ١٤٠٠١:٢٠٠٤ األيزو  املشغل ع ش ية وش ة  ل ١٨٠٠١:٢٠٠٧أوساس نظام اإلدارة البي نظام إدارة ال
ـل  نيـة  أبر تم  .٢٠١٧والســـــــــــــالمـة امل ـادة، تم االنتقـال من ٢٠١٨و ســـــــــــــ ـادة إ ١٤٠٠١:٢٠٤٤األيزو شـــــــــــــ األيزو   شـــــــــــــ

١٤٠٠١:٢٠١٥.  

  القدرة اإلنتاجية 

ليـة للميـاه (م مكعـب /  ـا الســـــــــــــعـة ال عرف القـدرة اإلنتـاجيـة للمحطـة بـأ اُ اطوريأو مليون جـالون  يوميـً ا) وال   إم يوميـً
اء واملياه. ر يئة العامة للك طة إ نظام نقل املياه  ال ا ا سلم   يمكن أن 

ة للميــاه بموجــب اتفــاقيــة شـــــــــــــراء امليــاه  طــة الغ اطوريمليون جــالون  ٤٢تبلغ الســـــــــــــعــة التعــاقــديــة  ــل   إم ا من أبر يوميــً
ــت  مــارس ٢٠٢٠إ مــارس  ٢٠١٩ جر

ُ
ــة ال أ عــد اختبــارات األداء الســـــــــــــنو طــة قــد   ٢٠١٩، وذلــك  رت أن ا وال أظ

مت بالشروط التعاقدية بموجب اتفاقية شراء املياه.   ال

طة واإلنتاج وافر ا   ت

ا لتقديم القدرة املعلنة وفًقا التفاقية شــراء الطاقة.   طة لقياس مدى توافر ســتخدم موثوقية ا ســبُ ة للســنة املالية بال
سـبة ٢٠١٩ سـبة  ٪٩٣٫٨٤، حققت الشـركة إتاحة ب ة مقارنة ب ططة واالضـطرار .  ٢٠١٨ عام  ٪٩٦عد االنقطاعات ا

ب  ذلك إ أن معظم  رجع السـ .  ٢٠١٩انقطاعات الصـيانة  العام التعاقدي السـابق قد تمت  الرع األول من عام و
عرف العام التعاقدي بأنھ مدة   ).من العام التامارس  ٣١إ  أبرل  ١" من WPAمحددة  إدارة س األعمال "(

  



 

دة  ذه ش طة  عام  يوًما  ٤٠ رنة بــــــــــــــ يوًما مقا ١٨صلت إ مجموع ال و نمو الطحالب و   أيام عدد   انخفاضاً  السنةا
ا  ٢١، و  ٢٠١٨ ـا  تقليـلوقـد تم . ٢٠١٦عـام  أيـام   ٦و ، ٢٠١٧ عـام يومـً طـة وتوافر تـأث نمو الطحـالـب ع عمليـات ا

واء املنحّل (و  ّد منھ عن طرق دمج نظام التطوف بال طة.   ھ) الذي اعتمدتDAFا  ا

ر ومع ذلك،   ذا العام  ي شـ تم من  رة غ عادية و غزو قناديل  ٢٠١٩أغسـطس وسـ طة ألول مرة ظا ت ا ، واج
ات دخول مياه البحر،  كمية مياه البحر  خفضةفالبحر. فقد سدت براعم قناديل البحر املنجرفة مع تيارات البحر مر

بداخل ال ــــــــــــ ب ال اإ أناب ذا اإلنقاص  كمية مياه البحر يؤثر تأث ا  . و تج مباشــــــــــــرا ع مقدار مياه الشــــــــــــرب ال ت
ب   ســ طة، مما ي عت مدة  خفاضــاتانا ة. ومع ذلك،  ة الناتجة عن براعم قناديل   خفاضــاتاالناضــطرار االضــطرار

رة  ــا عنــد التعرض لظــا ــة   نموالبحر أقــل بكث مقــارنــة    ٢٠١٨الطحــالــب. فقــد بلغ إجمــا االنقطــاعــات االضـــــــــــــطرار
سبة  ٪١٫٩٤  .٢٠١٩  ٪١٫٠٩مقارنة ب

طة ما مجموعھ  ٢٠١٩خالل الســــــــــــنة املالية وع الرغم مما ســــــــــــبق،  ا من مياه م مكعب يوميً  ٦٥٫٠٣٢٫٣٥٤م، أنتجت ا
عــامــل انتفــاع بلغ متوســــــــــــطــھ  عــادل ٩٣٫٣٢الشــــــــــــرب  ٪ من الطــاقــة  ٩٨٫٨٥٪ من إجمــا الطــاقــة اإلنتــاجيــة للمحطــة، أي مــا 

طة من خالل  يئة ا  الصادرة يومية ال طية ا تعليمات ال اإلنتاجية املقررة. يتم تحديد إنتاج ا راء واملياه. عن ال   لعامة للك

  املؤشرات املالية

ي ال عما   ٢٠١٨  ٢٠١٩    جميع األرقام باملليون ر
  ١٦٫٠٧١  ١٦٫٨١٠  ١  اإليرادات

  ١٫١٤٩  ١٫٤٨٤  ٢  صا األراح
ل اليف التمو   ٤٫٥٠٦  ٤٫٦٢٧  ٣  صا الرح قبل ت

  ٩٤٫٩١٢  ٩٣٫٥٢٤  ٤  إجما األصول 
  ١٥٫٥٥٥  ١٥٫٥٥٥  ٥  راس املال (املدفوع)

ن (صا األصول) م   ١٦٫٨١٣  ١٤٫٤٤٥  ٦  صندوق املسا
  ٦٣٫٨٢٦  ٦٠٫٧١٩  ٧  *)١قرض بأجل (

م   ١٥٥٫٥٥٠٫٤٠٠  ١٥٥٫٥٥٠٫٤٠٠  ٨  املتوسط املر لعدد األس
م القائمة   ١٥٥٫٥٥٠٫٤٠٠  ١٥٥٫٥٥٠٫٤٠٠  ٩  العدد الفع لألس

  ١٫٤٥٠  ١٫٢٥٣  ١٠  أراح عادية

ناء ١(* املة ) باست اليف املعامالت ال   ت
 



 

  
  

سية   ٢٠١٨  ٢٠١٩    املؤشرات املالية الرئ
  ٪٧٫١٥  ٪٨٫٨٣  ٢/١=   امش الرح الصا

  ٪٧٫٣٩  ٪٩٫٥٤  ٢/٥=   العائد ع رأس املال (املدفوع)
  ٪٥٫٥٩  ٪٦٫١٦  )٧+٦/(٣=   العائد ع رأس املال (املستخدم)
ن م قوق املسا   ٢١:٧٩  ١٩:٨١  ٦:٧=   سبة الديون 

ي) ال ُعما م (ر ل س   ٠،١٠٨  ٠،٠٩٣  ٦/٨=   صا األصول ل
ي) م (رال ُعما ل س اسب األساسية ل   ٠٫٠٠٧  ٠٫٠١٠  ٢/٨=   امل

ي) ال ُعما م (ر ل س   ٩٫٣٢٣٤  ٨٫٠٥٥٠  ١٠/٩=   األراح ل
  

سائرتحليل   األراح وا

ت ا  شــــــغيلية جيدة   لشــــــركة ن ي  العام املا  ١٦،٨١٠  ُتقدر بـــــــــــــــــــ تحقيق إيرادات  ا ٢٠١٩مليون رال عما ، بزادة قدر
ي   ١٦،٠٧١٪ عن ٤٫٦ ارتفاع القدرة اإلنتاجية  إ  بالدرجة األو ذه الزادة  وترجع . ٢٠١٨ ة املالي  الســــــــــــنة مليون رال عما

 . املتوّفرة للمحطة 

ا  ٢،١٧٤ حوا  ٢٠١٩الضــرائب للســنة املالية اقتطاع بلغ صــا الرح قبل  ي، أي بزادة قدر مليون   ٢،٠٥٣مليون رال عما
ي  قي  . ٢٠١٨الســنة املالية  عن رال عما عد الضــربة  و ا صــا الرح  مليون   ١٫٤٨٤ فبلغ  ٢٠١٩ الســنة املالية مرتفًعا أيضــً
ي  ي  السنة املالية  ١،١٤٩ بمبلغ  مقارنةً  ، رال عما   .  ٢٠١٨مليون رال عما

انية العمومية   تحليل امل

ي   ٩٣،٥٢٤بلغ إجما أصــــول الشــــركة  ال عما ســــم  ٣١مليون ر ي    ٩٤،٩١٢بمبلغ  مقارنةً  ٢٠١٩د ال عما مليون ر
ذا اال . ٢٠١٨السنة املالية  رجع  ل و ش   . خالل العام املعام الك سإرسوم إ  أسانخفاض 

ال ع ١،٩٧٣  حكمھبلغ النقد وما  ي كما  مليون ر ــــــم  ٣١ما ســــ ي   ١،٨٢٠ مقارنًة بــــــــــــــــــــــــ  ٢٠١٩د ال عما   ٣١مليون ر
سم    .٢٠١٨د

ن  م لغت صناديق املسا ي كما   ١٤،٤٤٥و ال عما سم  ٣١مليون ر ي ١٦،٨١٣   بــــــــ مقارنةً  ٢٠١٩د ال عما     مليون ر
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ســـــــــم  ٣١   ٢،٥٩٩ عادلما ب امللكيةحقوق  انخفاضكما أدى احتياطي التحوط (صـــــــــا الضـــــــــربة املؤجلة) إ . ٢٠١٨د
ي،  ـال عمـا عكس القيمـة االســـــــــــــميـةمليون ر انيـة العموميـةأســـــــــــــعـار الفـائـدة كمـا  ملبـادل  أي مـا  يؤثر لم لكن  ،تـارخ امل

احع قدرة الشركة ع توزع ذلك  ن. األر م   ع املسا

ـة و بمـا ألجـل (انخفضــــــــــــــت القروض  ـار ـة)  ذلـك األرصــــــــــــــدة غ ا ـار يجـة ل ٦٠،٧١٩ إا ي ن ـال عمـا لســــــــــــــداد  مليون ر
دد  ل.  ا  وفقا التفاقيات التمو

افية  ا القانونية   لتخرد األصول الثابتةوتواصل الشركة تقديم مخصصات  ا من الوفاء بمسؤوليا طة إل لتمكي زالة ا
ا  اية عمر عادة  اإلنتا  ا األرضو سليم ا األصلية قبل    .إ حال

  توزع األراح

عقدت   ة ال ا معية العمومية السـنو مون  ا ع حصـص   ٢٠١٩مارس  ٢٧فوض املسـا مجلس اإلدارة بتحديد وتوز
اح النقدية ع مســــــــــا الشــــــــــركة  مايو  تجزة للعام  ١٫٦٢٦بقيمة ال تتجاوز  ٢٠١٩األر اح ا م من األر ســــــــــة للســــــــــ ب

ســــــم  ٣١املنت   ي ٦٫٤٢٩بقيمة ال تتجاوز  ٢٠١٩و نوفم   ٢٠١٨د ة املن تجزة للف اح ا م من األر ســــــة للســــــ ة  ب
تم  ٣٠    .٢٠١٩س

عد، قرر مجلس اإلدارة  اجتماعھ املنعقد   م من   ١٫٦٢٦توزع حصـــة نقدية بقيمة  ٢٠١٩أبرل  ٢٩وفيما  ســـة للســـ ب
تجزة  اح ا ية  األر ة املالية املن ســــــم  ٣١وفقا للقوائم املالية املدققة للف لوا    ٢٠١٨د ــــــ ن الذين  م ع املســــــا
  .٢٠١٩مايو  ١٥لشركة لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م. كما  ل مسا ا

تجزة بحســـــــب القوائم  ٢٠١٩نوفم   ١٧  املنعقدوافق مجلس اإلدارة  اجتماعھ  اح ا اح نقدية من األر ع توزع أر
ية   ة املن تم  ٣٠املالية املدّققة للف م الواح ٦٫٤٢٩بقيمة  ٢٠١٩ســ ســة للســ ل  ب ــ ن   ل ّ ــ ن امل م د ع املســا

  .٢٠١٩نوفم  ٢٨واإليداع ش.م.ع.م كما   مسا الشركة  شركة مسقط للمقاصة

نوالتدرب ن املوظفو    والتعم

م  ا  شـــــــركة مدينة مســـــــقط للتحليةتل ن كمســـــــؤوليةبومشـــــــغل ات العمانية  قطاع تحلية  التعم للمســـــــاعدة  بناء ا
ااملياه. وتوظف الشركة واملشغل  ما، موظًف  ٤٧ سوً ي. مواطنً  ٣٣ من ضم   ا عما

ة  تم إجراء التدرب بصـــورة دور .  مع الو ــ ـ ــ ـ شـــغيلية والتطور ال نات ال ئة والتحســـ ة والســـالمة والب ـــ ك ع ال
ن ع حضـــــــــــــور نــدوا جري حــّث املوظف ن ع التطّورات  و ن واآلخر للبقــاء مّطلع ن ا عقــد ب عليم مســـــــــــــتمر   ت برامج 

م. ّ مسؤوليا م  تو افي م واح ة وتط كفاءا   األخ

ن إجمالية بلغت  عم سبة  سم  ٣١ سنة كما  % ٧٠حّقق املشروع    .٢٠١٩د

  أنظمة الرقابة الداخلية

ن مجلس  فعاًال يتطلب تفاعًال ســـليمة اخلية رقابة د أنظمة  ُيقر مجلس اإلدارة أن ضـــمان ن واإلدارة اإلدارة ب ومن  . واملراقب
ن  ســـــــــــــتع لس، ب، بكفاءةســـــــــــــؤولياتھ أدائھ مل،  اإلدارة مجلسجانبھ،  شـــــــــــــيح ان ا نة ال نة التدقيق و  وخاصـــــــــــــًة 

افآت، ل  وامل اول   .اختصاصات محددة بوضوح م

ل حوكمة محدد  للضـــــــــوابط الداخلية شـــــــــامًال  انظامً كما تطبق شـــــــــركة مســـــــــقط للتحلية  ي ات  و ، جيًدايتضـــــــــمن  مســـــــــتو
طط و ، و تفوض الســــــلطات ة ا انيات الســــــنو اتيجية الشــــــركة،  تنفيذ ليتم من خاللھامل تقديم تقارر منتظمة  مع اســــــ



 

انيات إ مجلس اإل ذحول  طط وامل   .دارةه ا

  مستقبليةنظرة 

وًدا لدوام الشركة تبذل  ا  السنة املالية اتخاذ تداب معقولة ج ن أدا  االعتمادية، من خالل رفع مستوى ٢٠٢٠لتحس
ئةوالتوافر  ة والسالمة والب شؤون ال طة من دون املّس   . ا


