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 تقرير نقاشات وتحليالت اإلدارة 

 

 هيكل القطاع وتطوره 

 

ي جميع أنحاء    %85تمت تلبية  
 
ي يتم تحليتها من مياه البحر عبر محطات متمركزة ف

ي سلطنة عمان الت 
 
ب ف من حجم الطلب عىل مياه الشر

، ويمثل الجزء األكبر من النظام ال ابط الرئيسي ي ذلك النظام المب 
 
ي سلطنة عمان إىل أنظمة إقليمية بما ف

 
ذي  البالد. ينقسم نظام المياه ف

ي سلطنة عمان. يغطي المن
 
 طقة الشمالية ذات الكثافة السكانية العالية ف

ي تطوير وامتالك وتشغيل محطة المياه المستقلة  
 
كة"( ف كة بركاء" أو "الشر كة بركاء لتحلية المياه )"شر يتمثل نشاط األعمال الرئيسي لشر

ي عما 
 
ي بركاء، وهي أكبر محطة تحلية مياه البحر بتكنولوجيا التناضح العكسي ف

 
ي اليوم    281,000ن وتبلغ طاقتها التعاقدية  ف

 
مب  مكعب / ف

ي   اء الطاقة والمياه لمدة    %23وتلتر كة العمانية لشر ي السلطنة حسب بيان الشر
 
 من حجم الطلب عىل المياه ف

ً
- 2019سنوات )  7تقريبا

ي بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، وبالتاىلي فهي تمثل 2025
 
ي ف اتيجر ي موقع اسب 

 
ي مدينة  (. تقع المحطة ف

 
الوحدة الرئيسية لإلمداد بالمياه ف

 . 2018يونيو    13مسقط. بدأ التشغيل التجاري للمحطة منذ  

ب لمدة   اء مياه الشر كة اتفاقية شر ي أبريل    20أبرمت الشر
اء الطاقة والمياه، وهي منشأة مملوكة  2038عاًما )تنتهي ف  كة العمانية لشر ( مع الشر

ا   للحكومة.  كة العمانية لشر ي الوحيد للمياه فيما يتعلق بجميع مشاري    ع قطاع مشاري    ع المياه والطاقة  إن الشر ء الطاقة والمياه هي المشب 

كة بإطار  اء المياه طويلة األجل، تحط  الشر ايدة. بموجب اتفاقية شر   المستقلة ومحطة تحلية المياة وهي المسؤولة عن تلبية الطلبات المب  

اء الطاقة والمياه حسب توفر المحطة بغض النظر عن كمية  تعاقدي راسخ وتتقاض  رسوم عن القدرة اإل  كة العمانية لشر نتاجية من الشر

اء المياه.  كة قادرة عىل الصمود أمام تقلبات الطلب عىل المياه خالل مدة اتفاقية شر  المياه الموزعة. مما يجعل الشر

 

 الفرص والتحديات

 

كة بركاء لتحلية المياه من مصادر اإليراد : تستفيد شر ي ذلك ما يىلي
 ات طويلة األجل ونقاط القوة بما ف 

النقدي ضد األحداث السلبية مثل أحداث   التدفق  المياه طويلة األجل، مما يضمن حماية  اء  اتفاقية شر إطار تعاقدي راسخ إىل جانب 

ي والقوة القاهرة.    مخاطر المشب 

ي أسعار الكهرباء والطلب عىل المياه  تدفقات نقدية مستقرة ويمكن توقعها، إىل جانب القدرة عىل الصمود أ
مام التحديات المحتملة ف 

اء المياه.    خالل مدة اتفاقية شر

 .  تقنية وطويلة األجل لتحلية المياه بالتناطح العكسي

ات عريضة ولديهم سجل حافل من اإلنجازات بما يضمان نقل المهارات والمعرفة.  وع بخبر  تمتع مؤسسو المشر

وع يعمل بكامل طاقت   ه. المشر

اء وموظفي   تنفيذيي   يتمتعون بمهارات فائقة.  ة تتكون من خبر  جهات تشغيل دولية من ذوي الخبر

 . اء الحاىلي
ي اإليرادات بعد انتهاء عقد الشر

ايد ف   الطلب المستمر عىل المياه، إىل جانب توافر فرص للنمو المب  

 

كة    تحليل منتجات الشر

 

ا، إىل جانب التشغيل الفعال للمحطة منذ تاري    خ التشغيل التجاري بموثوقية تجارية عالية بما يضمن  حققت المحطة أداًء تشغيلًيا  
ً
ممتاز

ي مارس  
اختبار ف  إنجاز أخر  أداء بنجاح، وتم  اختبارات  أربعة  إنجاز  المحطة من  المحطة. تمكنت  . بالنسبة  2021إثبات كفاءة تشغيل 

ي تم إنجازها، تم
ي عام  لجميع اختبارات األداء الت 

ي كانت متوافقة أو أفضل من المعايب  التعاقدية. ف 
كنت المحطة من إثبات معايب  األداء الت 

اء المياه. ال تتطلب  99، بلغ معدل توافر المحطة المسجل أكبر من  2021 وط اتفاقية شر ا لشر
ً
ة عدم التوافر المجدولة وفق %، باستثناء فب 
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مدخالت وإنما توافر كهرباء لغرض التشغيل ويوجد بالمحطة نظام معالجة مسبقة مصمم    تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي أي

ن المحطة من العمل بكامل طاقتها أثناء االنتشار غب  المتوقع للطحالب أثناء المد األحم
ّ
ر  إلزالة المواد الصلبة من مياه البحر مما يمك

ها من األحداث السلبية المحتملة.   وغب 

 

ي 
ي   2021عام وبوجه عام، فف   . 2020لعام   %1.97مقابل   %0.48بلغ إجماىلي حاالت االنقطاع الجبر

ب، بتحقيق استخدام بمتوسط بلغ    81,644,644، أنتجت المحطة ما مجموعه  2021خالل عام   مب  مكعب من المياه الصالحة للشر

تاج المحطة من خالل تعليمات التوزي    ع اليومية  من السعة المتاحة المجدولة. يتم تحديد إن  %4.53من إجماىلي سعة المحطة أو    81.18%

 الصادرة عن الهيئة العامة للكهرباء والمياه. 

 

ة. يتم دعم اإلدارة بشدة من قبل   اكمة من خالل عقود من الخبر
ة اإلدارية العريضة والدراية التشغيلية المب    55تستفيد المحطة من الخبر

 عالي
ً
ي المحطة المدربي   تدريبا

ا من موظف 
ً
، منهم  موظف

ً
وع نسبة تعمي   إجمالية بلغت    50ا . حقق المشر ا من المواطني   العمانيي  

ً
موظف

 . 2021ديسمبر   31اعتباًرا من  % 91

 

وع   المخاطر المتعلقة بالمشر

 المخاطر التشغيلية 

تيبات التالية لتخفيف المخاطر:  كة الب   تجري الشر

ي لحقت بالممتلك
ار الت  كة وثائق تأمي   ضد األض  ات / تعطل اآلالت وتوقف األعمال واإلرهاب و/أو التخريب والمسؤولية  أصدرت الشر

 العامة عن المنتجات. 

ي األعمال والمعدات الالزمة للصيانة / اإلصالح / االستبدال  
ي ملخصها الماىلي المتوقع التوقفات المتوقعة ف 

ي االعتبار ف 
كة ف  أخذت الشر

اء   المياه. والتدهور المتوقع للمعدات طوال مدة اتفاقية شر

  . ي إدارة محطات مماثلة عىل الصعيد الدوىلي
ة عريضه ف  اتفاقية تشغيل وصيانة مع المشغل، الذي يتمتع موظفوه بخبر كة  أبرمت الشر

 بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة، يضمن المشغل التشغيل المستمر والحد األدن  من وقت التوقف عن اإلصالح. 

 تشغيل وصيانة المحطة إىل المشغل بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة. يتم نقل جزء كبب  من مخاطر 

 مخاطر األداء 

المحطة غب  قادرة عىل تحقيق   ي حال كانت 
للمحطة. ف  المتاحة  اإلنتاجية  القدرة  اختبارات أداء دورية إلثبات  كة إجراء  الشر يتعي   عىل 

ي رسوم سعة
كة مؤهلة لتقاض  اإلنتاجية المتوقعة من المياه عىل النحو المنصوص عليه بموجب    األهداف المطلوبة، فقد ال تكون الشر

ي اختبار األداء الالحق. 
اء المياه، حت  يحي   الوقت الذي تتمكن فيه المحطة بنجاح من تحقيق األهداف ف   اتفاقية شر

اء الم ي اجتياز جميع االختبارات المطلوبة بموجب اتفاقية شر
ياه قبل تاري    خ التشغيل التجاري  وعىل الرغم من ذلك فقد نجحت المحطة ف 

ي مارس  
المحدد وجميع اختبارات األداء منذ تاري    خ التشغيل التجاري المحدد. كما تم تشغيلها بصورة مرضية منذ آخر اختبار تم إجراؤه ف 

2021 . 

 توافر الكوادر المؤهلة 

 

كة إىل حد كبب  عىل الخدمات المستمرة للموظفي     كة أو تابعي   للمشغل. وبال شك  تعتمد الشر ، سواء كانوا موظفي   تابعي   للشر الرئيسيي  

، حيث يتم االستعانة بمصادر   كة لديها عدد محدود من الموظفي   كة. إن الشر اتهم تعد عناض أساسية لنجاح أعمال الشر فإن مهاراتهم وخبر

 خارجية للتشغيل والصيانة كثيفة العمالة. 

ي ا 
كب   التنظيمي أو سوء تنفيذ العمليات أو عدم القدرة  قد يؤدي خسارة أي عضو ف 

إلدارة أو خسارة أي موظفي   رئيسيي   آخرين إىل فقد الب 

التنفيذيي     المديرين  كة لخسارة كبار  الشر الرغم من ذلك، فإذا تعرضت  المحتملة وتنفيذها. وعىل  اتيجية  المبادرات االسب  عىل تحديد 
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استقطا  قادرة عىل  ، فستكون  ي  والموظفي  
الت  المخاطر  من  التخفيف  ي 

 
يساهم ف بما  وع  المشر دعم مؤسسي  واالعتماد عىل  الموارد  ب 

كة فيما يتعلق بهذا األمر.   تواجهها الشر

 

 األداء التشغيىلي والماىلي 

 

( مقارنة بالعام السابق. ويرجع سبب ذلك بشكل رئيسي إىل 1,030)بمعدل  %6.0ارتفعت حصيلة اإليرادات بنسبة  ي
 ألف ريال عمان 

 زيادة الطلب عىل المياه وتوصيل المياه مما أدى إىل ارتفاع رسوم إنتاج المياه وارتفاع رسوم الكهرباء. 

 

( مقارنة بالعام السابق. ويرجع سبب ذلك بشكل رئيسي إىل   1,415)بمعدل  % 13كما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة   ي
ألف ريال عمان 

ة لتشغيل المحطة بسبب ارتفاع الطلب عىل  ارتفاع دفعات القدرة اإلنتاجية للمشغل إىل  جانب ارتفاع تكلفة الكهرباء والرسوم المتغب 

 المياه وتوزي    ع المياه. 

 

( مقارنة بالعام السابق.  24)بمقدار   %6كما ارتفعت المصاريف اإلدارية والعمومية بنسبة  ي
 ألف ريال عمان 

 

( مقارنة بالعام السابق. ويرجع سبب ذلك بشكل رئيسي إىل أثر  ألف ريا   622)بمعدل  % 13كما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة   ي
ل عمان 

تيبات المتعلقة بالتحوط.  ي القروض القائمة المستحقة السداد للمقرضي   والمساهمي   إىل جانب الب 
 االنخفاض ف 

 

ائب بنسبة   ( مقارنة ب 220)بمقدار  %20وارتفعت حصيلة أرباح العام الحاىلي قبل الض  ي
العام السابق، وذلك لألسباب  ألف ريال عمان 

 المذكورة أعاله. 

 

يبة    من اإليرادات.  % 7وتمثل حصيلة أرباح العام الحاىلي قبل الض 

يبة    من اإليرادات.   %6وتمثل حصيلة أرباح العام الحاىلي بعد الض 

 

ح مجلس اإلدارة عىل الجمعية العمومية السنوية الموافقة عىل    للنتائج المالية، يقب 
ً
تفويض مجلس اإلدارة بتحديد وتوزي    ع أرباح  ووفقا

ي أبريل  
كة ف  ي    2022وأكتوبر    2022نقدية عىل مساهمي الشر

ا للقوائم المالية المدققة للسنة المنتهية ف 
ً
ديسمبر    31من األرباح المرحلة وفق

ط أال يتجاوز المبلغ اإلجماىلي 2021
 بيسة للسهم.   12، بشر

 

 2022النظرة المستقبلية لعام 

 

 أدائها للعام الماىلي  ستحرص  
ي اتخاذ تدابب  معقولة وحصيفة لتحسي  

كة عىل بذل أقىص جهودها لضمان استمرارها ف  ، من  2022الشر

 خالل تحسي   موثوقية المحطة وتوافرها، دون المساس باألمور المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة. 


