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 مجلس اإلدارةأعضاء تقرير 

 ، المساهمين أعزائي

تقرير مجلس   ان أقدم  يسرني"(،  الشركة.( )"عدارة شركة مدينة مسقط للتحلية )ش.م.ع.إنيابة عن مجلس  

 . م2021 سبتمبر  30المنتهية في أشهر التسعة مع بيانات الشركة المالية غير المدققة عن فترة  اإلدارة

 الصحة والسالمة والبيئة 

أية حوادث   تسجيل  ، دون جديًرا بالثناءوالسالمة والبيئة حتى اآلن    كان أداء الشركة في مجاالت الصحة

يوًما بدون أية    2041مهدرة للوقت.  حيث أكملت شركة مدينة مسقط للتحلية واالدارة والصيانة ش.م.م  

لم تكن    ،وبالمثل.  2016فبراير    19بتاريخ    حوادث مهدرة للوقت منذ بدء عملية التشغيل التجاري للمحطة

 . في نفس الفترة هناك أية حوادث بيئية

 العمليات 

 المياه   معدل توافر زيادة في  ، حققت الشركة  م2021سبتمبر    30عة اشهر المنتهية في  فترة التسخالل  

بمعدل    % 95.40وبلغت   عام    % خالل % 95.21مقارنة  من  الفترة  المياه    .م 2020نفس  كمية  وصلت 

المذكورة  خالل    قولةالمن مكعب   49.597.992الفترة    مع مقارنة  بال  %1.99قدرها  بزيادة    متر 

   .م2020 سنةمن  نفس الفترةمتر مكعب خالل  48.625.762

  30)%  0.35  م2021سبتمبر    30التسعة اشهر المنتهية في  القسري لفترة    خفاض ن بلغ إجمالي معدل اإل

 . (%1.02:  2020سبتمبر 

خالل    الناتج عن تفشي فيروس كورونا تأثيرا مادًيا على أداء المحطةغالق  لم يؤثر اال  وفي الوقت نفسه،

وصت بها السلطات للوقاية من الفترة المشمولة بالتقرير. نفذت الشركة ومشغلها جميع اإلجراءات التي أ

وأعادت تنظيم األنشطة اليومية في المصنع امتثااًل لإلجراءات التي   عدوى فيروس كورونا داخل المحطة
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شركة تم تطعيم جميع موظفي    عالوة على ذلك،  .19  -فيروس كورونامكافحة  أوصت بها اللجنة العليا ل

الذين يعملون في    مدينة مسقط للتحلية واالدارة والصيانة ش.م.موشركة    .عمدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.

 المصنع. 

ضرب إعصار "شاهين" محافظة مسقط بأمطار غزيرة ورياح قوية. على الرغم  م،  2021أكتوبر    3بتاريخ  

التعكر الشديد في من ان المحطة عانت من انخفاضات متقطعة في انتاج المياه الصالحة للشرب بسبب  

 .  مياه البحر بسبب االعصار، لم يكن هناك أي ضرر مادي للمحطة وكان التأثير المالي محدوداً 

 النتائج المالية 

مليون    13.831بقيمة    م2021سبتمبر    30أشهر المنتهية في  التسعة  لفترة    ةالشركإيرادات  إجمالي  بلغ  

  عليه، بلغ إجمالي الربحو   مليون ريال عماني.  7.294ريال عماني، بينما بلغت تكلفة التشغيل المباشرة  

مقارنة بالسنة الماضية خالل نفس  %  0.78  بنسبة ارتفاع   عماني،مليون ريال    6.537  خالل الفترة  المسجل

%  2.33  بنسبة أقل  مليون ريال عماني، وهو    0.543  نفس الفترةبلغت النفقات اإلدارية والعمومية في    .الفترة

الفترة من   الفترة، فانخفضت . أما عن تكاليف التمويل في  ةالماضي  السنةمقارنة بنفس    قيمتها إلى   نفس 

السنة  % من تكاليف التمويل المتكبدة للفترة نفسها من  6.3  بنسبة   قلأمليون ريال عماني، أي    2.098

 . الماضية

لفترة التسعة اشهر المنتهية    مليون ريال عماني  2.021سجلت الشركة أرباحًا قبل خصم الضريبة بمبلغ  

. بصورة  السنة الماضيةنة مع الفترة نفسها من  ر % مقا10.44بنسبة    أكثر، وهو  م2021سبتمبر    30في  

مع    بالمقارنةنفس الفترة  ريال عماني في    مليون   1.839شاملة، حققت الشركة أرباحًا بعد الضريبة قدرها  

 . من السنة الماضيةمليون ريال لنفس الفترة  1.420أرباح بعد الضريبة قدرها  

وسجلت   (بيسة  105:  م2020سبتمبر    30)  بيسة  79شركة  البلغ سعر سهم    ،م 2021سبتمبر    30كما في  
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 .مليون ريال عماني  3.647الشركة ارباحًا محتجزة بمبلغ 

  على   نمساهميال  إلى  النقدية  رباحاأل  توزيع  إمكانيات   بدراسة  الشركة  قامت  ،  السابق   اإلفصاح  مع  تماشياً 

 . جهودها  بأقصى  بها  المعمول  األخرى   الُعمانية  والتشريعات   التجارية  الشركات   لقانون   تاماً   امتثاالً   يمتثل  نحو

 حوكمة الشركة  

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

 .وتشرف على وظائف التدقيق الداخلي ثورنتون هو المدقق الداخلي للشركة

 نظرة مستقبلية 

لضمان أعلى معايير الصحة  وستواصل اتخاذها من قبل الشركة  اتخاذ جميع التدابير المعقولة والحكيمة    تم

 . والتوافر في المستقبلالموثوقية  ولتحسينوالسالمة واالمتثال البيئي، 

طارق  بن    هيثمتقديرنا وامتناننا لصاحب الجاللة السلطان    عمقأ عن    أود أن أعبر  بالنيابة عن مجلس اإلدارة

وحكومته على دعمهم المستمر وتشجيعهم للقطاع الخاص من خالل خلق بيئة عمل سعيد    لآ  بن تيمور

 بناء دولة قوية. تسمح للشركة بالمشاركة الفعالة في نمو اقتصاد السلطنة والمساهمة في 

 

 

 تامر كنكارديس 

 رئيس مجلس اإلدارة 


