
 

 تقرير مجلس اإلدارة 
 

 السادة/ المساهمي   
 

 تحية طيبة، 
 

 بال 
 
للسنة    نيابة كة  للشر السنوي  التقرير  لكم  أقدم  أن  ي 

يسعدن  ش.م.ع.ع،  للتحلية  مسقط  مدينة  كة  شر إدارة  مجلس  عن 
ي 
 . م2021ديسمبر  31المنتهية ف 

ي  
كة ف  ي عام    م2013يناير    19لقد تأسست الشر

كة مساهمة مقفلة. وف  كة الكتتاب عام أولي 2017باعتبارها شر   ، خضعت الشر
بتاري    خ   المالية  لألوراق  مسقط  سوق  ي 

ف   
ً
الحقا درجت 

ُ
وأ وع  المشر مؤسس  اتفاقية  بموجب  المقررة  اماتها  بالب    

 
يناير    2عمال
 . م2018

 

 اإلنجازات التشغيلية

ي تبلغ قدرتها 
ة المستقلة لتحلية المياه الت  كة وتشغل محطة الغبر اطوري مليون جالون    42  اإلنتاجية  تمتلك الشر ي اليوم   امبر

  ف 
(191.000    

ً
ورت طبقا

ُ
مان، وقد ط ة بمحافظة مسقط، سلطنة عُ ي شمال الغبر

ي اليوم(. وتقع المحطة ف 
  لنظام مب  مكعب ف 

ي 
كة ف  اير  19البناء واالمتالك والتشغيل. وكان يوم التشغيل التجاري للشر  . م2016فبر

 

 من بيع الم
ً
كة إيرادها حاليا اء الطاقة تحقق الشر كة الُعمانية لشر مة مع الشر اء المياه المبر  باتفاقية شر

 
ب عمال ياه الصالحة للشر

اء الطاقة   كة الُعمانية لشر م مع الشر ي تنتجها المحطة بالكامل لتنفيذ العقد المبر
ب الت  خصص المياه الصالحة للشر

ُ
والمياه. وت

كة مسقط لتوزي    ع الكه كة مسقط لتوزي    ع  والمياه. ويتم توريد الكهرباء من شر مة مع شر  باتفاقية إمداد الكهرباء المبر
 
رباء عمال

مسقط مدينة  كة  مع شر م  المبر للعقد  وصيانتها  المحطة  عمليات  تخصص  والصيانة   للتحلية   الكهرباء. كما  .م.م  ش واإلدارة 

 سنة.  20والصيانة لمدة التشغيل عقد   بموجب)المشغل(  

 

المالية   السنة  كة   م 2021خالل  الشر توفب    حققت  بنسبة    معدل  المدة    %95.00  ب نسبة   مقارنة   %94.88للمحطة  خالل 
ي عام  ا نفسه

ي األساس  . وكان هذا ُيعزى م2020ف 
مقارنة   م2021للسنة المالية  %4.66معدل االنقطاع المقرر بواقع    الرتفاع ف 

ي عام    %3.64بنسبة  
ف  نفسها  اجمالي معدل.  م 2020للمدة  بلغ  ذلك،  ا  عالوة عىل  المالية  االنقطاع  للسنة  م  2021لقشي 

ة نفسها من عام    %1.36، مقارنة ب0.46%  ال انخفاض االنقطاع القشي خالل الصيانة  2020للفب 
ً
م، ويرجع ذلك اساسا

ي العام المالي 
 
ي واجهتها المحطة خالل العام. 2021السنوية ف

 م وانخفاض انتشار قناديل البحر الت 

 

إ كة  ب بكمية قدنتاج مياه اوكذلك فقد حققت الشر    66.188.180رها  لشر
ً
 مكعبا

ً
ا مقارنة بإجمالي    %2.07، بزيادة قدرها  مب 

   64.845.538إنتاج المياه البالغ  
ً
 مكعبا

ً
ا ي  ،  مب 

 
ي األساس  م2020عام  ف

 
ُيعزى ف ي حددتها  . وكان هذا 

انتاج المياه الت  ال زيادة 
كة العمانية لخدمات  تعليمات االرسال الصادرة  . ف الصحي المياه والص من الشر

 

 النتائج المالية 

عام   ي 
التشغيل    زادت،  م2021ف  إل  ت ل  %7.9  بنسبةإيرادات    18.068صل 

 
رياال قدره  مليون  بمبلغ   

 
مقارنة  

ً
 16.750ُعمانيا

ي 
 ف 
ً
 ُعمانيا

 
ي عام    النخفاضنتيجة    م2020  عام   مليون رياال

تشغيل  ارتفعت تكاليف ال  وقد .  م2021معدل االنقطاع غب  المقرر ف 
ي عا 

ي مقارنة ب    11.813م ال  2021م  ف 
ي عام    10.595مليون ريال عمان 

ي ف 
سجلت    م. وعليه، فقد 2020مليون ريال عمان 



 

ربح كة   الشر
ً
بمبلغ    ا يبة  الص      2.637قبل 

ً
ُعمانيا  

 
رياال بواقع  بما  مليون  عام    %11.7يزيد  ي 

ف  تحقق    قدره   بمبلغ  م2020عما 
2.360  .

ً
 ُعمانيا

 
 مليون رياال

ي ا
ي  ع الجمعجتما ف 

كة المنعقد ف  ، وافق المساهمون عىل إعالن توزيعات أرباح نقدية  م 2021ديسمبر    9ية العامة العادية للشر
ي البيانات    1.5بيسة للسهم الواحد )تبلغ حوالي    9.644قدرها  

كة كما هو مبي   ف  ( من األرباح المحتجزة للشر ي
مليون ريال عمان 

ة ال كة عن فب  ي  تسعة أشهر االمالية المدققة للشر
ي ديسمبر  توزيعات االرباح. تم دفع م2021سبتمبر  30لمنتهية ف 

 . م2021ف 

 

ي  
ي اجتماعه المنعقد ف 

اير    14قرر مجلس اإلدارة، ف  ، رهنا بموافقة المساهمي    2022فبر م، توزي    ع أرباح نقدية عىل النحو التالي
ي  
ف  الذي سيعقد  السنوية  العامة  الجمعية  اجتماع  ي 

يتواف  م 2022مارس    29ف  )المرسوم  وبما  التجارية  كات  الشر قانون  ق مع 
ي 
يعات العمانية األخرى المعمول بها: 2019/ 18السلطان   ( والتشر

 

بقيمة   . أ  نقدية  أرباح  للسنة    7.715توزي    ع  المدققة  المالية  للبيانات  ا 
ً
وفق المحتجزة  األرباح  الواحد من  للسهم  بيسة 

ي  
المنتهية ف  المسم لمساهمي  2021ديسمبر    31المالية  كة  كة مسقط  الشر كة لدى شر ي سجل مساهمي الشر

جلي   ف 
ي تاري    خ يحدده المجلس؛ و 

 للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م ف 

 

نقدية   . ب أرباح  تتجاوز بقيمة  توزي    ع  المالية    11.250  ال  البيانات  حسب  المحتجزة  األرباح  من  الواحد  للسهم  بيسة 
ي  
ة المالية المنتهية ف  كةم لمس2022سبتمبر    30المدققة للفب  كة لدى  المسجلي      اهمي الشر ي سجل مساهمي الشر

ف 
كة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م. بتاري    خ يحدده المجلس.   شر

 

 الصحة والسالمة والبيئة 

  
 
امتثاال كة ومشغلها  الشر  تمتثل 

ً
الصحة والسالمة    تاما أولوياتهم الو لمعايب   لم  والدليل عىل هذا    بيئة ويضعونها عىل قمة  أنه 

الوقت أو حوادث لضيا   يأ يكن هناك   بيئ  ع  ي عام  حوادث 
كة  م2021ية ف  ي    -. وقد حققت الشر

  -  م2021ديسمبر    31كما ف 
ضياع    2133 حادثة  دون   

ً
أبريل  ليوما ي 

وف  التجاري.  تشغيلها  تاري    خ  منذ  األيزو    2017لوقت  شهادة  عىل  المشغل  حصل 
ي  م إدارة اللنظا   2007:  18001  ام اإلدارة البيئية وشهادة او اتش اس أيه اسلنظ  2004:  14001

صحة والسالمة المهنية. وف 
ي ترقية شهادة األيزو 2018مبر بتس

 . 2015:  14001إل األيزو  2004: 14001، نجح المشغل ف 

 

كوفيد جائحة  ي 
تفشر مواجهة  ي 

ف  ذلك،  عىل  موظفيها  19-عالوة  لمنع  التالية  اإلجراءات  وتنفيذ  بتطوير  كة  الشر قامت   ،
الب من  الموقوالمقاولي    ي 

 
ف ب اطن  اإلصابة  من  والزوار  وس كوفيدع  اإلتاحة  ،  19-فب  تضمن  وصحية  آمنة  عمل  بيئة  وتوفب  

ب:   التامة للمحطة وإنتاجها لمياه الشر

 

 محطة. التأكد من تطعيم الموظفي   والزوار بشكل كامل من اجل دخول المكتب وال ▪

 . فحص درجة الحرارة عن مدخل المحطة  ▪

 لوجه وجستعاضة عن االجتماعات  اال   ▪
ً
 . باالجتماعات عن ُبعد  ها

ي المحطة فرض  ▪
 . استخدام قناع الوجه ف 

 . تركيب عبوات المطهرات وتوزيعها   ▪

ي لغرف االجتماعات ومحطات العمل ▪
 . التطهب  الروتيت 

ي   عالمية تركيب الملصقات اإل   ▪
ي المبان 

 . ف 



 

الحد   ▪ إل  للتقليل  مناوبات  ي 
ف  للعمل   ) والمختبر والتشغيل  )الصيانة  فرق  بي      األدن    تقسيم  التفاعل  مظاهر  من 

 .  الموظفي  

 

كة   حوكمة الشر

 للضوابط الداخلية 
 
 شامال

ً
كة وإدارتها نظاما كة مكتب أبو تمام جرانت  ، حيث  المعمول بها   انتهج مجلس إدارة الشر كلفت الشر

ة مهمة التدقيق فقت عليها م ووا2021م. وتم وضع خطة تدقيق داخلية لعام  2021للسنة المالية  الداخىلي    ثورنتون لمباشر
ي تم تنفيذها بالكامل خالل العام.  

 لجنة التدقيق والت 

حدد أي اكتشافات مهمة
ُ
ي    ة للسن  ولم ت

 بتنفيذ التوصيات الناجمة  م 2021ديسمبر    31المنتهية ف 
ً
 تاما

ً
اما مة الب   . واإلدارة ملب  

 .  عن نتائج المدقق الداخىلي

 

ك المسؤولية االجتماعية    ةللشر

م  ملب   ي مساهمة  بال   وننحن 
ي    ف 

ف  الفلسفة  هذه  ترسخت  لقد  عملياتنا.  بداية  منذ  أعمالنا  طليعة  ي 
ف  ي 
العمان  المجتمع  رفاهية 

االجتماعية   المسؤولية  أنشطة  تهدف  اليومية.  عملياتنا  أنحاء  عام  جميع  ي 
ف  كة  إل    2021للشر وصولنا  وتعزيز  بناء  إل 

المحىلي ا للمجتمع  الرئيسية  وركزت لمجاالت  م  ،  التعىل  مبادرات  جال  كة  الشر اتخذت  والسالمة.  والصحة  ية  البشر نمية 
كات التالية عىل الرغم من وس كوفيد  المسؤولية االجتماعية للشر  . 19-القيود المتعلقة ب فب 

 

ع بأدوات الوقاية من كوفيد  ▪  لثالث مدارس حكومية:  19-التبر

وس كوفيدلقد   ي فب 
ابشكل خطب   مما هدد    2021طوال عام    19-استمر تفشر لصحية والتعليمية لألطفال  الفرص 

وس كوفيد ب فب  المتعلقة  الوقائية  السلع  ببعض  ع  التبر تم  مثل  19-الصغار.  باللمس ،  الحرارة  درجة  قياس  ،    أجهزة 
اليد  إل  ومعقمات  بالقرب من ممدارس    3، وموزعاتها  بنت محمد   ، مثل حطتنا حكومية  ثريا  البوسعيدية،    مدرسة 

 ر األساسية.  ة الخوي ، ومدرسومدرسة العال األساسية 

 

ع لصندوق الهيئة العمانية ▪ ر  لألعمال التبر رين من إعصار شاهير ية للمتضر  الخبر

أكتوبر   ي 
 
الشوارع  2021ف وغمرت  غزيرة،  وأمطار  قوية  رياح  مع  عمان  سلطنة  شاهي    المداري  اإلعصار  ب  م، ض 

ار   ي أض 
ي سلطنة عمان.  والمنازل، مما تسبب ف 

ري تعاطفنا العميق مع ا  واعربنا عن بالغجسيمة للناس ف  ن من  لمتص 
العمانية  وقد  اإلعصار،   الهيئة  صندوق  ي 

ف  مالية  مساهمة  كة  الشر ية،  لألعمال  قدمت  تمنياتنا  الخب  عن  معربي   
ي العاجل من أثار ذلك اإلعصار. 

 
ي تحقيق التعاف

 
 الصادقة ف

 

ي  ▪
 العمل للطالب  عىل رأسالتدريب الفنر

ي القطاعات الفنية، فقد 
ي خاصة الذين يهدفون إل العمل ف 

ية للشباب العمان  امنا بدعم التنمية البشر تماشًيا مع الب  
ال  قبلنا  تحلبعض  مرافق  وصيانة  لتشغيل  العمل  أثناء  تدريب  لتقديم  الشباب  مطالب  ي 

ف  المياه  خالل  و .  حطتنا ية 
ق األوسط لبحوث التحلية  من مركز    داخىلي   تدريب  منح  4  عدد   ، قبلنا العام كة    هرعا ت   الذي إعداد  ومن برنامج  الشر شر

ي لمدة عام ل ديم برن جدد لتقالخريجي    من ال  3  ، قبلنا باإلضافة إل ذلك و تنمية نفط عمان.   قدرات ال  تنميةامج تدريتر
ات عمل جيدةاكتساب كافية و ال الفنية  مع مشغلنا.  من العمل خبر
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